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CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Lâm Đồng, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tình hình quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng  

cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 
 

                 

Thực hiện quản lý nhà nước trong công tác giống cây trồng. Từ ngày 23/6 – 

01/7/2022 Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc khảo sát, đánh giá các cây đầu dòng 

và vườn cây đầu dòng, cụ thể như sau: 

I. Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận 

1. Cây đầu dòng: 82 cây với vật liệu khai thác 146.650 mầm chồi/năm và 28 kg 

hạt giống, trong đó: Cây bơ 18 cây với vật liệu khai thác 26.650 mầm chồi/năm (giống 

BLĐ/033, BLĐ/007, BLĐ/005, BLĐ/004, BLĐ/011, B18DL, B01-DL, B02-LH, 036, 

038, 040, 034, BLĐ/056, BLĐ/047, BLĐ/045, BLĐ/046, BLĐ/041, BLĐ/043); cây cà 

phê 17 cây với vật liệu khai thác 700 mầm chồi/năm và 28 kg hạt giống (giống: 03 cây 

cà phê vối Thiện trường, lá Xoài, xanh lùn/700 mầm chồi/năm và 14 cây cà phê chè 

Typica: 10 cây, Bourbon 4 cây vật liệu khai thác 28 kg hạt); cây điều 37 cây với vật 

liệu khai thác 115.300 mầm chồi/năm (giống ĐLĐ065, ĐLĐ070, ĐLĐ074, ĐLĐ075, 

ĐLĐ02, ĐLĐ12, ĐLĐ09, ĐLĐ19, ĐLĐ95, ĐLĐ98, ĐLĐ25, ĐLĐ26, ĐLĐ064, 

ĐLĐ076, ĐLĐ106, ĐLĐ114, ĐLĐ110, ĐLĐ115, ĐLĐ117, ĐLĐ118, ĐLĐ120, 

ĐLĐ122, ĐLĐ123, ĐLĐ124, ĐLĐ125, ĐLĐ126, ĐLĐ127, ĐLĐ01, ĐLĐ02, ĐLĐ03, 

ĐLĐ04, ĐLĐ05, ĐLĐ06, ĐLĐ01, ĐLĐ02, ĐLĐ03); cây hồng vuông 10 cây với vật 

liệu khai thác 4.000 mầm chồi/năm. 

2. Vườn cây đầu dòng: 89 vườn, diện tích 1.430.955 m2 với vật liệu khai thác 

42.866.969 mầm chồi/năm, trong đó: Cây cà phê 47 vườn, diện tích 903.514 m2 với vật 

liệu khai thác 13.250.957 mầm chồi/năm (giống TS1, TS2, TS4, TR4, TR5, TR7, TR8, 

TR9, TR10, TR11, Thiện Trường, Lá Xoài (Hữu Thiên); cây chè 05 vườn, diện tích 

56.120 m2 với vật liệu khai thác 24.228.050 mầm chồi/năm (giống TB14, LĐ97, Thúy 

Ngọc, Kim Tuyên, Ôlong, Tứ Quý); cây bơ 15 vườn, diện tích 215.880 m2 với vật liệu 

khai thác 2.003.012 mầm chồi/năm (giống BLĐ/033, BLĐ/007, BLĐ/005, BLĐ/004, 

BLĐ/011, B18DL, B01-DL, B02-LH, 036, 038, 040, 034, BLĐ/056, BLĐ/047, 

BLĐ/045, BLĐ/046, BLĐ/041, BLĐ/043, Pinkerton, Zutano, Reed, Hass); cây ca cao 

04 vườn, diện tích 14.800 m2 với vật liệu khai thác 227.540 mầm chồi/năm (giống TĐ 

1, TĐ 2, TĐ 3,TĐ 4, TĐ 5, TĐ 6, TĐ 7, TĐ 8, TĐ 9, TĐ 10, TĐ 11, TĐ 14); cây cam 

cara cara 01 vườn, diện tích 20.000 m2 với vật liệu khai thác 10.000 mầm chồi/năm; 

cây sầu riêng 04 vườn, diện tích 25.683 m2 với vật liệu khai thác 325.500 mầm 

chồi/năm (giống Mong thoong, Ri6, Dona); cây mít nghệ 01 vườn, diện tích 100 m2 

với vật liệu khai thác 500 mầm chồi/năm; cây chuối laba 06 vườn, diện tích 11.375 m2 

với vật liệu khai thác 10.810 mầm chồi/năm; cây điều 02 vườn, diện tích 66.760 m2 với 

vật liệu khai thác 855.000 mầm chồi/năm (giống ĐLĐ064, ĐLĐ076, ĐLĐ106, 

ĐLĐ110, ĐLĐ114, ĐLĐ115, AB0508, AB29, PN1, AB0508); cây mắc ca 03 vườn, 

diện tích 115.341 m2 với vật liệu khai thác 804.800 mầm chồi/năm (giống OC, 246, 
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695, 741, 800, 816, 849, 800, A4, QN1, A38, 788, 344, 842, DD (Daddow), 695); cây 

chanh dây 01 vườn, diện tích 1.382 m2 với vật liệu khai thác 1.150.800 mầm chồi/năm 

(giống Đài nông 1). 

II. Kết quả khảo sát, đánh giá các cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây 

công nghiệp và cây ăn quả lâu năm đã được Sở Nông nghiệp & PTNT công nhận 

1. Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 

công nhận còn hiệu lực và tại Mục 2, Điều 85. Quy định chuyển tiếp của Luật 

Trồng trọt 

1.1. Cây đầu dòng 

Tổng cộng cây 64 cây/120.000 mầm, chồi/28 kg hạt giống/năm, trong đó: 

- Cây cà phê: 17 cây cà phê đầu dòng/700 mầm, chồi/năm với 28 kg hạt 

giống/năm, trong đó đã chặt đi không còn 08 cây, cụ thể: 

1) Cây cà phê vối xanh lùn có mã hiệu 

C.CAPHEXANHLUN.68.673.24832.18.01 tại Quyết định số 244/QĐ-SNN ngày 

14/5/2018 của hộ ông Phạm Xuân Trường, địa chỉ Thôn 5, xã Đam Bri, thành phố Bảo 

Lộc, cây đã bị chặt năm 2019 chuyển sang trồng cây bơ. 

2) Cây cà phê chè 03 cây có mã hiệu C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.07, 

C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.08, C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.09 

tại Quyết định số 118/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của hộ ông Trần Trúc Linh, địa chỉ: 

Thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, cây đã bị chặt để làm nhà. 

3) Cây cà phê chè 03 cây có mã hiệu C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.11, 

C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.12, C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.13 

tại Quyết định số 116/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của hộ ông K’ Brèo, địa chỉ: TDP 

Bnor C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, cây đã bị chặt để làm nhà. 

4) Cây cà phê chè 01 cây có mã hiệu C.CAPHECHETYPICA.68.672.24862.19.14 tại 

Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của hộ ông Bon Yô Bai, địa chỉ: TDP 

Bnor A, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, cây đã bị chặt để làm nhà. 

- Cây điều: 37 cây/115.300 mầm, chồi/năm. 

- Cây hồng vuông: 10 cây/4.000 mầm, chồi/năm. 

1.2. Vườn cây đầu dòng 

Tổng cộng  20 vườn cây đầu dòng/384.961 m2/5.829.842 mầm, chồi/năm, trong đó: 

- Cây cà phê: 06 vườn cây đầu dòng/72.000 m2/1.326.000 mầm, chồi/năm, đã 

chặt đi không còn 03 vườn, diện tích 17.000 m2 với vật liệu khai thác 216.000 mầm, 

chồi/năm, cụ thể: 

1) Hộ Bà Lê Thị Sính, địa chỉ: Thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh có mã hiệu 

V.CAPHETHIENTRUONG.68.679.25027.17.01 tại Quyết định số 748/QĐ-SNN ngày 

10/11/2017, diện tích 2.000 m2 với vật liệu khai thác 16.000 mầm, chồi/năm, vườn cây 

không còn duy trì (gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống). 

2) Hộ ông Đoàn Văn Điểu, địa chỉ: Thôn 14, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh có mã 

hiệu V.CAPHETR4.68.679.25036.17.01 và V.CAPHETS1.68.679.25036.17.01 tại 
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Quyết định số 776/QĐ-SNN ngày 24/11/2017, diện tích 10.000 m2 với vật liệu khai 

thác 150.000 mầm, chồi/năm (TR4: 100.000 mầm, chồi/năm, TS1: 50.000 mầm, 

chồi/năm), vườn cây đã chặt chuyển sang trồng cây cảnh. 

3) Hộ ông Vũ Đình Nghị, địa chỉ: Thôn 1, xã Hòa Nam, huyện Di Linh có mã 

hiệu V.CAPHETR4.68.679.25042.11.01 tại Quyết định số 512/QĐ-SNN ngày 

20/9/2018, diện tích 5.000 m2 với vật liệu khai thác 50.000 mầm, chồi/năm, vườn cây 

đã chặt chuyển sang trồng cây sầu riêng. 

- Cây bơ: 05 vườn đầu dòng/103.920 m2/1.386.742 mầm, chồi/năm. 

- Cây sầu riêng: 03 vườn đầu dòng/25.558 m2/306.500 mầm, chồi/năm. 

- Cây điều: 02 vườn đầu dòng/66.760 m2/855.000 mầm, chồi/năm. 

- Cây mắc ca: 03 vườn đầu dòng/115.341 m2/804.800 mầm, chồi/năm. 

- Cây chanh dây: 01 vườn đầu dòng/1.382 m2/1.150.800 mầm, chồi/năm. 

2. Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng hết hiệu lực 

2.1. Cây đầu dòng 

Tổng cộng cây 18 cây/26.650 mầm, chồi /năm, trong đó: Cây bơ: 18 cây/26.650 

mầm, chồi /năm (giống BLĐ/033, BLĐ/007, BLĐ/005, BLĐ/004, BLĐ/011, B18DL, 

B01-DL, B02-LH, 036, 038, 040, 034, BLĐ/056, BLĐ/047, BLĐ/045, BLĐ/046, 

BLĐ/041, BLĐ/043). 

2.2. Vườn cây đầu dòng:  

Tổng cộng  68 vườn cây đầu dòng/1.045.994 m2/37.037.127 mầm, chồi/năm, 

trong đó: 

- Cây cà phê: 41 vườn/831.514 m2/11.924.957 mầm, chồi/năm (giống TS1, TS2, 

TS4, TR4, TR5, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, Thiện Trường, Lá Xoài (Hữu Thiên). 

- Cây chè: 05 vườn/56.120 m2/24.228.050 mầm, chồi/năm (giống TB14, LĐ97, 

Thúy Ngọc, Kim Tuyên, Ôlong, Tứ Quý). 

- Cây bơ: 10 vườn/111.960 m2/616.270 mầm, chồi/năm (giống BLĐ/033, 

BLĐ/007, BLĐ/005, BLĐ/004, BLĐ/011, B18DL, B01-DL, B02-LH, 036, 038, 040, 

034, BLĐ/056, BLĐ/047, BLĐ/045, BLĐ/046, BLĐ/041, BLĐ/043). 

- Cây ca cao: 04 vườn/14.800 m2/227.540 mầm, chồi/năm (giống TĐ 1, TĐ 2, 

TĐ 3,TĐ 4, TĐ 5, TĐ 6, TĐ 7, TĐ 8, TĐ 9, TĐ 10, TĐ 11, TĐ 14). 

- Cây cam Cara: 01 vườn/20.000 m2/10.000 mầm, chồi/năm. 

- Cây sầu riêng: 01 vườn/125 m2/19.000 mầm, chồi/năm (giống Mong thoong, Ri6). 

- Cây mít nghệ: 01 vườn/100 m2/500 mầm, chồi/năm. 

- Cây chuối laba: 06 vườn/11.375 m2/10.810 mầm, chồi/năm. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đề nghị hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng 

1.1. Cây đầu dòng 

Cây cà phê đầu dòng 08 cây, cụ thể: 
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1) Cây cà phê vối xanh lùn của hộ ông Phạm Xuân Trường, địa chỉ Thôn 5, xã 

Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, có mã hiệu C.CAPHEXANHLUN.68.673.24832.18.01 tại 

Quyết định số 244/QĐ-SNN ngày 14/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

công nhận cây cà phê đầu dòng. 

2) Cây cà phê chè 03 cây của hộ ông Trần Trúc Linh, địa chỉ: Thôn Trạm Hành 1, 

xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, có mã hiệu C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.07, 

C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.08, C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.09 

tại Quyết định số 118/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

công nhận cây cà phê chè đầu dòng. 

3) Cây cà phê chè 03 cây của  hộ ông K’ Brèo, địa chỉ: TDP Bnor C, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc Dương, có mã hiệu C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.11, 

C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.12,C.CAPHECHEBOURBON.68.672.248

62.19.13, tại Quyết định số 116/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc công nhận cây cà phê chè đầu dòng. 

4) Cây cà phê chè 01 cây của hộ ông Bon Yô Bai, địa chỉ: TDP Bnor A, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc Dương, có mã hiệu C.CAPHECHETYPICA.68.672.24862.19.14 tại 

Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

công nhận cây cà phê chè đầu dòng. 

1.2. Vườn cây đầu dòng 

Cây cà phê đầu dòng 03 vườn, diện tích 17.000 m2 với vật liệu khai thác 216.000 

mầm, chồi/năm, cụ thể: 

- Hộ Bà Lê Thị Sính, địa chỉ: Thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh có mã hiệu 

V.CAPHETHIENTRUONG.68.679.25027.17.01, diện tích 2.000 m2 với vật liệu khai 

thác 16.000 mầm, chồi/năm, tại Quyết định số 748/QĐ-SNN ngày 10/11/2017 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận nguồn giống vườn cây cà phê đầu dòng. 

- Hộ ông Đoàn Văn Điểu, địa chỉ: Thôn 14, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh có mã 

hiệu V.CAPHETR4.68.679.25036.17.01 và V.CAPHETS1.68.679.25036.17.01, diện 

tích 10.000 m2 với vật liệu khai thác 150.000 mầm, chồi/năm (TR4: 100.000 mầm, 

chồi/năm, TS1: 50.000 mầm, chồi/năm) tại Quyết định số 776/QĐ-SNN ngày 

24/11/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận lại vườn cây cà phê vối 

đầu dòng. 

- Hộ ông Vũ Đình Nghị, địa chỉ: Thôn 1, xã Hòa Nam, huyện Di Linh có mã hiệu 

V.CAPHETR4.68.679.25042.11.01, diện tích 5.000 m2 với vật liệu khai thác 50.000 

mầm, chồi/năm, tại Quyết định số 512/QĐ-SNN ngày 20/9/2018 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc công nhận lại vườn cây cà phê vối. 

2. Quyết định công nhận cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng hết hiệu lực 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị công nhận CĐD và VCĐD 

2.1. Cây đầu dòng 

Tổng cộng cây 18 cây/26.650 mầm, chồi /năm, trong đó: Cây bơ: 18 cây/26.650 

mầm, chồi /năm (giống BLĐ/033, BLĐ/007, BLĐ/005, BLĐ/004, BLĐ/011, B18DL, 

B01-DL, B02-LH, 036, 038, 040, 034, BLĐ/056, BLĐ/047, BLĐ/045, BLĐ/046, 

BLĐ/041, BLĐ/043). 
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2.2. Vườn cây đầu dòng 

Tổng cộng 68 vườn cây đầu dòng/1.045.994 m2/37.037.127 mầm, chồi/năm, 

trong đó: Cây cà phê 41 vườn; chè 05 vườn; bơ 10 vườn; ca cao 04 vườn; cam Cara 01 

vườn; sầu riêng 01 vườn; mít nghệ 01 vườn; chuối laba 06 vườn. 

Trên đây là tình hình quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây 

công nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở NN&PTNT (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng TTPC chi cục; 

- Lưu VT.TT.              

                                                                                       Hà Ngọc Chiến 
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