
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 86/TB-TTBVTV                                       Lâm Đồng, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN  

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT  Ƣ NG GIỐNG C   TRỒNG 
 

 

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xác nhận đã tiếp nhận Bản 

công bố tiêu chuẩn ch t    ng giống cây trồng của Hộ kinh doanh Anh Duy (Chủ cơ 

sở: bà Phạm Thị Huệ). 

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Đức Cảnh, ph ờng Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng.  

Điện thoại: 0818505152 

Gi y chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Số 42B8-0011782 do Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố Bảo Lộc c p. Đăng ký  ần đầu ngày 28/5/2015 và đăng 

ký thay đổi  ần thứ 2 ngày 28/01/2021. 

Địa điểm sản xu t: Số 19, Nguyễn Đức Cảnh, ph ờng Lộc Phát, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Tiêu chuẩn ch t    ng giống cây trồng của Hộ kinh doanh Anh Duy công bố:  

STT Tên sản phẩm Tên tiêu chuẩn Mã số ký hiệu 

1 Cây giống sầu riêng ghép 

(Monthong-Thái Lan, Ri6, 

Tiêu chuẩn cơ sở AD.BL.01/22 

2 Cây giống bơ ghép (BLĐ 034) Tiêu chuẩn cơ sở AD.BL.02/22 

3 Cây giống cà phê vối ghép Tiêu chuẩn cơ sở AD.BL.03/22 

Các chỉ tiêu và định mức kỹ thuật cho tiêu chuẩn cơ sở của Hộ kinh doanh Anh 

Duy theo bản phụ  ục đính kèm. 

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết đảm bảo ch t    ng giống của Hộ kinh 

doanh Anh Duy, không có giá trị chứng nhận cho từng sản phẩm./. 

  
Nơi nhận: 
- Hộ kinh doanh Anh Duy; 

- Phòng Kinh tế Bảo Lộc; 

- L u VT, TT. 

       KT.CHI CỤC TRƢỞNG 

       PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

                                                             Trần Quang Duy



PHỤ LỤC 

CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT CÂY GIỐNG XUẤT VƢỜN ƢƠM 

CỦA HỘ KINH DOANH ANH DUY 
(Ban hành kèm theo thông báo tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng 

Số 86/TB-TTBVTV, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 
 

1. CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG 

GHÉP XUẤT VƢỜN ƢƠM 
- Số: AD.BL.01/22 

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 

Phƣơng pháp xác 

định 

1 Tuổi cây  àm gốc ghép tháng 3-4  

2 

Chiều cao cây giống xu t 

v ờn tính từ mặt bầu đến đỉnh 

chồi (thân thẳng, vững chắc) 

cm 35-40 Đo đếm 

3 Số cành c p I cành > 3 Đo đếm 

4 

Hu n  uyện ngoài ánh sáng 

hoàn toàn (tr ớc khi xu t 

v ờn) 

ngày 10-15  

5 

Đ ờng kính thân cây giống 

(đo phía trên vết ghép khoảng 

2cm) 

cm > 0,8 Đo đếm 

6 Tuổi cây giống xu t v ờn  tháng 8-11 Đo đếm 

7 
Kích th ớc bầu  ơm (có đục 

 ỗ thoát n ớc) 
cm 18-20 x 25-30  

8 Số  á trên thân chính  

Phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành ghép 

đến đỉnh chồi, các  á ngọn đã tr ởng thành, xanh 

tốt và có hình dạng đặc tr ng của giống 

9 Vết ghép Đã  iền và tiếp h p tốt 

10 Sâu bệnh hại Không bị sâu bệnh hại, dị dạng 

11 Tình trạng cây  

Cây phát triển tốt, không dị hình. Rễ phát triển mạnh, 

có nhiều rễ tơ phân bố đều trong bầu, rễ cọc không 

cong vẹo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT CÂY GIỐNG BƠ GHÉP 

XUẤT VƢỜN ƢƠM 
- Số: AD.BL.02/22 

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ thuật áp 

dụng 

Phƣơng 

pháp xác 

định 

1 Tuổi cây  àm gốc ghép tháng 4-6  

2 

Đ ờng kính gốc ghép (Đo 

phía d ới vết ghép khoảng 

2cm).  

cm 

0,9 – 1,5 

Có thân cổ rễ thẳng và 

không bị xây xát 

Đo đếm 

3 Số cành  cành > 2 Đo đếm 

4 Số tầng  á  Tầng 

> 2 

Các  á ngọn đã tr ởng 

thành, xanh tốt 

Đo đếm 

5 

Chiều cao cây giống (Đo từ 

mặt bầu đến đỉnh chồi của 

cành cao nh t) 

cm >60 Đo đếm 

6 

Đ ờng kính cành ghép (đo 

phía trên vết ghép khoảng 

2cm) 

cm > 0,9  

7 
Kích th ớc bầu  ơm (có đục 

 ỗ thoát n ớc) 
cm 18-20 x 25-30  

8 Vết ghép Đã  iền và tiếp h p tốt 

9 Vị trí ghép  

Cách mặt trên giá thể bầu  ơm từ 20-25cm đối 

với cây ghép mắt và từ 25-30 cm đối với cây 

ghép cành 

10 Bộ rễ 
Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ phân bố đều trong 

bầu  ơm, rễ cọc không cong vẹo 

11 

Hu n  uyện ngoài ánh sáng 

hoàn toàn (tr ớc khi xu t 

v ờn) 

15-20 ngày tr ớc khi xu t v ờn 

12 Sâu bệnh hại 
Không mang triệu chứng của một số bệnh nh  

bệnh thối rễ, thán th ,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT CÂY GIỐNG CÀ PHÊ VỐI 

GHÉP XUẤT VƢỜN ƢƠM 
- Số: AD.BL.03/22 

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ thuật áp 

dụng 

Phƣơng 

pháp xác 

định 

1 
Tuổi cây  àm gốc ghép (Có 

6-7 cặp  á) 

tháng 6 -8  

2 
Đ ờng kính gốc ghép (Đo 

d ới vết ghép 2mm) 

mm >3  

3 
Vị trí vết ghép cách mặt bầu 

 ơm  

cm 15-20   

4 Chiều cao chồi ghép cm > 10   

5 

Hu n  uyện ngoài ánh sáng 

hoàn toàn tr ớc khi xu t 

v ờn 

Ngày 10-15  

6 
Kích th ớc bầu đ t (có đục 

 ỗ thoát n ớc 

cm 13-14 x 24-25  

7 Tình trạng cây 

Điểm tiếp h p giữa chồi ghép và thân gốc 

ghép phát triển tốt và không th y mô sẹo  ớn. 

Chồi ghép phát triển ít nh t thêm 1 cặp  á 

phát triển hoàn chỉnh, hình thái thực vật đúng 

đặc tr ng giống, đ  c ghép tối thiểu 40-45 

ngày tr ớc khi xu t v ờn 

Cây phát triển bình th ờng, không bị dị hình. 

Rễ phát triển mạnh, có nhiều rễ tơ phân bố 

đều trong bầu, rễ cọc mọc thẳng 

8 Sâu, bệnh hại 

Cây không có biểu hiện nhiễm sâu, bệnh hại, 

đặc biệt không bị vàng  á, cong rễ, hai rễ 

hoặc thối rễ. 
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