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THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT  Ƣ NG GIỐNG C   TRỒNG 
 

 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố 

tiêu chuẩn ch t    ng giống cây trồng của V ờn  ơm Hùng Nh  (Chủ cơ sở: ông 

Lê Huy Hùng). 

Địa chỉ: thôn Ngh a Hiệp 1  xã  a Đô  hu ện Đơn D ơng  tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 0347446447 

Gi   chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số 42D8006903 do phòng Tài 

chính  ế hoạch hu ện Đơn D ơng c p. Đăng ký  ần đầu ngà  11/6/2021; đăng ký 

tha  đổi  ần thứ I ngà  13/6/2022. 

Địa điểm sản xu t: thôn Ngh a Hiệp 2  xã  a Đô  hu ện Đơn D ơng  tỉnh Lâm Đồng 

Tiêu chuẩn ch t    ng giống câ  trồng của V ờn  ơm Hùng Nh  công bố gồm:  

TT Tên sản phẩm Tên tiêu chuẩn Số hiệu sản phẩm 

1 Ớt ngọt (các  oại) Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.01/22 

2 Ớt ca  (các  oại) Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.02/22 

3 Cà chua ghép (các  oại) Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.03/22 

4 Cà tím ghép Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.04/22 

5 Rau ăn  á các  oại (cải bắp  cải 

thảo  xà  ách  cải d a ...) 

Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.05/22 

6 Bí xanh Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.06/22 

7 Bí đỏ  Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.07/22 

8 Su hào Tiêu chuẩn cơ sở HN.ĐD.08/22 

Các chỉ tiêu và định mức kỹ thuật cho tiêu chuẩn cơ sở của V ờn  ơm Hùng 

Nh  theo bản phụ  ục đính kèm. 

Bản thông báo nà  chỉ ghi nhận sự cam kết đảm bảo ch t    ng giống của V ờn 

 ơm Hùng Nh   không có giá trị chứng nhận cho từng sản phẩm./. 

  
Nơi nhận: 
- V ờn  ơm Hùng Nh ; 

- Phòng NN&PTNT Đơn D ơng; 

- L u VT,TT. 

        KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

         PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

                                                                 

                                                               Trần Quang Duy 

 



 

PHỤ LỤC 

CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY GIỐNG  

XUẤT VƢỜN ƢƠM CỦA VƢỜN ƢƠM HÙNG NHƢ 

(Ban hành kèm theo thông báo tiếp nhận bản công bố chất lượng giống cây trồng 

số 88/TB-TTBVTV, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 

1. Tiêu chuẩn cây giống ớt ngọt các loại xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.01/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 40-50 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 16-20 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 2-3 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 5-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện xoăn  á 

và xoăn đọt. Rễ trắng  ngọn phát triển tốt  không có biểu 

hiện nhiễm sâu bệnh 

2. Tiêu chuẩn cây giống ớt cay các loại xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.02/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 35-40 Đo đếm 

2 Chiều cao cây cm 15-20 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 2,5-3,5 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 5-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện xoăn  á 

và xoăn đọt. Rễ trắng  ngọn phát triển tốt  không có biểu 

hiện nhiễm sâu bệnh 

 

3. Tiêu chuẩn cây giống cà chua ghép xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.03/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 40-45 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 12-15 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 2,5-3,5 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 5-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện xoăn 

 á và xoăn đọt. Vết ghép  iền da  rễ trắng  ngọn phát triển 

tốt  không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh 
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4. Tiêu chuẩn cây giống cà tím ghép xuất vƣờn ƣơm 

- Số: HN.ĐD.04/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 80-90 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 17-20 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 2,5-3,5 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 5-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện xoăn  á 

và xoăn đọt. Vết ghép  iền da  rễ trắng  ngọn phát triển tốt  

không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh 

5. Tiêu chuẩn cây giống rau ăn lá các loại (cải bắp, cải thảo, xà lách, cải 

xanh,...) xuất vƣờn ƣơm 

- Số: HN.ĐD.05/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 22-25 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 10-12 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 1,5-2,0 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 4-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện dập 

nát  rễ trắng qu n đều trong bầu  ngọn phát triển tốt  không 

có biểu hiện nhiễm sâu bệnh  đặc biệt  à bệnh s ng rễ (do 

n m Plasmodiophora brassicae.W 

 

6. Tiêu chuẩn cây giống bí xanh các loại xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.06/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 50-60 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 8-10 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 1,5-2,0 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 4-5 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện dập 

nát  rễ trắng qu n đều trong bầu  ngọn phát triển tốt  không 

có biểu hiện nhiễm sâu bệnh. 



 

7. Tiêu chuẩn cây giống bí đỏ các loại xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.07/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 7-10 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 8-10 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 1,5-2,0 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 4-5 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện dập 

nát  rễ trắng qu n đều trong bầu  ngọn phát triển tốt  không 

có biểu hiện nhiễm sâu bệnh. 

 

8. Tiêu chuẩn cây giống su hào xuất vƣờn ƣơm 
- Số: HN.ĐD.08/22 

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

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ 

thuật áp dụng 
Ph ơng pháp xác định 

1 Độ tuổi Ngày 20-25 Đo đếm 

2 Chiều cao câ  cm 10-12 Đo đếm 

3 Đ ờng kính cổ rễ mm 1,5-2,0 Đo đếm 

4 Số  á thật Lá 5-6 Đo đếm 

5 Tình trạng câ  

Câ  khỏe mạnh  không dị hình  không có biểu hiện dập 

nát  rễ trắng qu n đều trong bầu  ngọn phát triển tốt  không 

có biểu hiện nhiễm sâu bệnh  đặc biệt  à bệnh s ng rễ (do 

n m Plasmodiophora brassicae.W 
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