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 Nguyễn Hữu Hỷ, Đinh Văn Cường, Trần Công Khanh và cộng sự 
 

TÓM TẮT 
Công tác nghiên cứu và phát triển cây sắn của Việt Nam từ năm 

2001 đến nay đã lai tạo, chọn lọc và giới thiệu cho sản xuất được 
những giống sắn tốt: KM94, KM140, KM98-5 và KM98-7. Năm 2011, 
các giống sắn mới này đã được trồng khoảng 400.000 ha, chiếm khoảng 
70% tổng diện tích sắn của cả nước. Năng suất sắn năm 2011 đạt 17,6 
tấn/ha, tăng 2,12 laần so với năng suất sắn năm 2001. Giá trị bội thu 
do áp dụng giống sắn mới ước đạt trên 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Nghiên 
cứu về kỹ thuật canh tác sắn đã xác định: tỷ lệ bón phân khoáng cân đối 
kết hợp với phân hữu cơ cho sắn theo tỷ lệ (N: P2O5: K2O = 2:1:2) ; (80 
N + 40 P2O5 + 80 K2O kg/ha)  và (160 N + 80 P2O5 + 160 K2O kg/ha) 
kết hợp với bón phân hữu cơ; luân, xen canh cây họ đậu, cây lương 
thực với sắn cho hiệu quả kinh tế cao và có tác dụng cải tạo đất; trồng 
cỏ vetiver trên đất dốc giảm bớt xói mòn đất, trồng xen cây anh đào, 
bình linh có tác dụng duy trì tôt dinh dưỡng đất trồng sắn.Ứng dụng 
phương pháp “nông dân  tham gia nghiên cứu”(FPR: Farmer 
Participatory Research) và phát triển kỹ thuật mới phù hợp với địa 
phương. Định hướng nghiên cứu và phát triển sắn của Việt Nam đến 
2020 là: Kế thừa các thành tựu nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh 
tác sắn của quốc tế và trong nước, xác định chiến lược nghiên cứu phát 
triển sắn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, có chính sách 
khuyến khích đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ nghiên cứu 
phát triển. Kết hợp giữa phương pháp chọn tạo giống cổ truyền và 
phương pháp hiện đại.Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo 
giống (chuyển và tạo đột biến gen để tạo giống có năng suất cao, chất 
lượng tốt, kháng bệnh). Hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác sắn đạt 
năng suất và hiệu qủa kinh tế cao theo hướng bền vững, phù hợp với 
từng vùng sinh thái. Quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu sắn ổn 
định để có cơ sở đầu tư phát triển lâu dài; gắn liền việc phát triển vùng 
nguyên liệu và thị trường. Tiếp tục phát triển và hoàn thiện mạng lưới 
nghiên cứu và khuyến nông sắn. Phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu sản 
xuất, chế biến và quản lý, tiến tới thành lập Hiệp hội Sắn Việt Nam.   

 
1. Giới thiệu 
 Sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây lương thực, thực phẩm chính của hơn 
500 triệu người trên thế giới, đặc biệt là ở các nước châu Phi, nơi cây sắn được coi là 
giải pháp an toàn lương thực hàng đầu để chống tình trạng suy dinh dưỡng. Sắn đồng thời 
cũng là cây thức ăn gia súc quan trọng tại nhiều nước trên toàn thế giới; sắn cũng là cây 
hàng hóa xuất khẩu có giá trị để chế biến ethanol (xăng sinh học), bột ngọt, bánh kẹo, 
mì ăn liền, ván ép, bao bì, màng phủ sinh học và phụ gia dược phẩm.  
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Ở Việt Nam, sắn là cây trồng được ưu tiên nghiên cứu phát triển trong tầm nhìn 
chiến lược đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Đặc biệt, 
nghiên cứu và phát triển cây sắn theo hướng sử dụng đất nghèo dinh dưỡng, đất khó 
khăn có hiệu qủa và là hướng hỗ trợ chính cho việc thực hiện “Đề án phát triển nhiên 
liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại quyết định số 177/2007/ QĐ-TT ngày 20 tháng 11 năm 2007.  
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới và ở Việt Nam 
2.1 Tình hình sản suất và tiêu thụ sắn trên thế giới 

Hiện nay, sắn được trồng tại trên dưới 100 quốc gia trên toàn thế giới với các 
quy mô canh tác rất khác nhau. Sản lượng sắn toàn thế giới trong nhiều năm trở lại đây 
duy trì tương đối ổn định ở mức sản lượng 230 triệu tấn sắn. 

 
Đồ thị 1: Diễn biến sản lượng sắn thế giới giai đoạn 2005 - 2010 
Nguồn FAO 2011 

Năm 2011, tổng sản lượng sắn thế giới đạt 250,2 triệu tấn củ tươi, tăng 6%  so 
với năm trước. Sự gia tăng sản lượng mạnh mẽ này bởi ngành chế biến công nghiệp 
nhiên liệu sinh học  ethanol sử dụng sắn làm nguyên liệu đầu vào tại các quốc gia 
Đông Nam Á cùng với nhu cầu lương thực tăng tại châu Phi. Trong đó, Nigeria là 
quốc gia sản xuất sắn hàng đầu thế giới với sản lượng hai năm gần đây (2009-2010) có 
xu hướng giảm xuống đạt khoảng 37 triệu tấn so với giai đoạn 2006-2008 liên tục đạt 
trên dưới 45 triệu tấn. Năm 2011 sản lượng sắn của Nigeria cũng đã hồi phục lên xấp 
xỉ 40 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước. Quốc gia có sản lượng sắn lớn thứ hai thế 
giới là Brazil với sản lượng thường niên trong giai đoạn 2009-2010 vào khoảng 24 
triệu tấn sắn củ tươi, giảm khoảng 8% so với giai đoạn 2 năm trước đó. Năm 2011, sản 
lượng sắn của quốc gia này cũng đã hồi phục trở lại lên mức trên 26 triệu tấn,  tăng 8% 
so với năm trước đó. Indonesia, Cộng hòa Công gô và Thái Lan là ba quốc gia có sản 
lượng  sắn  lớn tiếp theo trên thế giới, với sản lượng hàng  năm trong giai đoạn 2009-



 3

2011 vào khoảng 22 triệu tấn củ. Các nước còn lại trong nhóm 10 quốc gia có sản 
lượng  sắn hàng đầu thế giới bao gồm Angola, Ghana, Việt Nam, Ấn Độ, Mozambic. 
10 quốc gia sản xuất sắn hàng đầu chiếm 75% tổng sảnlượng sắn toàn thế giới. Tại 
Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, sắn trở thành một loại cây công nghiệp hàng năm 
quan trọng và được thu mua để chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu. 

 
Đồ thị 2: Diện tích và sản lượng sắn năm 2011 tại một số quốc gia 
Nguồn FAO, 2011 
 2.2  Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam  

Ở Việt Nam, cây sắn đã chuyển đổi vai trò từ cây lương, thực thực phẩm thành 
cây công nghiệp hàng hóa có lợi thế cạnh tranh cao. Sản xuất sắn là nguồn thu nhập 
quan trọng của các hộ nông dân nghèo do sắn dễ trồng, ít kén đất, ít vốn đầu tư, phù 
hợp sinh thái và điều kiện kinh tế nông hộ.  

Giai đoạn từ năm 2001-2011, tốc độ tăng trưởng diện tích bình quân hàng năm 
là 6% và tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân hàng năm đạt 10%. Năng suất sắn 
của Việt Nam hiện nay đứng khoảng thứ 10 trong số các quốc gia năng suất cao. Tuy 
nhiên, năng suất 17,6 tấn/ha chỉ tương đương 50% so với năng suất sắn tại Ấn Độ, 
thấp hơn năng suất sắn tại Campuchia khoảng 18%, thấp hơn Indonesia 15% và thấp 
hơn Thái Lan là 9%. Như vậy, nếu như diện tích sắn của Việt Nam khó có khả năng 
gia tăng trong những năm tới do sự cạnh tranh của các loại cây khác cũng như do quy 
hoạch sử dụng đất thì chúng ta vẫn còn triển vọng tăng trưởng sản lượng nhờ gia tăng 
năng suất nếu được đầu tư đúng hướng về công tác chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác 
sắn bền vững. 
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Đồ thị 3: Diễn biến diện tích và sản lượng sắn tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2011 
Nguồn: Tổng cục thống kê 2012 

Việt Nam hiện đã trở thành điển hình tiên tiến của châu Á trong việc ứng dụng 
công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai (Kawano, 2001; Reinhardt Howeler, 2004). 
Những nguyên nhân chính để có những tựu này là: 
1. Các giống sắn mới có năng suất tinh bột cao gấp đôi so với các giống sắn địa 
phương đã thực sự mang lại năng suất và lợi nhuận cao cho người trồng sắn. 
2. Toàn quốc hiện có 62 nhà máy chế biến tinh bột sắn và sản xuất cồn với tổng công 
suất ước khoảng 7 triệu tấn củ tươi/năm, và 6 nhà máy chế biến nhiên liệu sinh học 
(ethanol) đang được triển khai, tạo thuận lợi cho sản xuất sắn. Các nhà máy này có 
địa điểm xây dựng trải rộng trên toàn quốc, thuận lợi cho việc thu mua nguyên liệu và 
giảm chi phí vận chuyển. Ngòai ra, còn có trên 2000 cơ sở chế biến sắn lát, tinh bột 
sắn thủ công có công suất dưới 10 tấn củ tươi/ngày nằm rải rác ở hầu hết các tỉnh trồng 
sắn, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam như Tây Ninh, Đồng Nai.   
3. Sản phẩm sắn Việt Nam có nhu cầu cao đối với thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội 
địa. Việt Nam hiện sản xuất mỗi năm gần 10 triệu sắn củ tươi, trong đó khoảng 70% 
dành cho xuất khẩu và 30% cho tiêu thụ trong nước. Việt Nam hiện đã trở thành nước 
xuất khẩu tinh bột sắn đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan. 
4. Cây sắn dễ trồng, ít kén đất, ít vốn đầu tư, phù hợp sinh thái và điều kiện kinh tế 
nông hộ. Nông dân Việt Nam tích cực áp dụng giống và tiến bộ kỹ thuật mới vào sản 
xuất sắn. 

Các vùng trồng sắn chủ yếu 
Sắn là cây lương thực có khả năng thích nghi cao tại Việt Nam, sắn được trồng 

tập trung tại 5 vùng sinh thái chủ yếu là: Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ và Trung du miền núi phía Bắc. Tổng diện tích sắn của 5 vùng 
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sinh thái này chiếm khoảng 97% diện tích sắn cả nước, tương đương 483 nghìn ha, sản 
lượng tương ứng là 8.330 nghìn tấn, chiếm  98% tổng sản lượng sắn toàn quốc.  

 
Đồ thị 5: Diện tích và sản lượng sắn phân theo vùng sinh thái năm 2010 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012. 
3. Thành tựu nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây sắn ở Việt Nam, giai 
đọan 2001 - 2012 
3.1 Thành tựu về nghiên cứu chọn tạo giống sắn 

Một trong những yếu tố chính đã nâng cao năng suất và sản lượng sắn là nhờ sự 
tăng cường nghiên cứu, nhập nội, lai tạo, ứng dụng công nghệ mới trong chọn tạo và 
nhân giống sắn lai (Hoàng Kim và ctv, 2005). Giai đoạn từ năm 2001 đến nay Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) phối hợp với Trung tâm Quốc tế 
Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) đã nhập nội, lai tạo và tuyển chọn và phát triển các 
giống sắn có năng suất cao như: KM94; KM140; KM98-5. Các giống sắn mới hiện đã 
trồng trên 400.000 ha mỗi năm đã thực sự mang lại bội thu năng suất cho nhiều vùng 
sắn rộng lớn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh của chế biến 
sắn xuất khẩu (Hoang Kim and Nguyen Van Bo et al. 2010, Reinhardt Howeler 2008), 
Nguyễn Hữu Hỷ, Trần Công Khanh và tập thể , 2011).  

 Diện tích và sản lượng sắn của Việt Nam không ngừng được mở rộng kể từ 
năm 2001 tới nay, năm 2011, diện tích trồng sắn của Việt Nam đạt 559,8 nghìn ha, 
năng suât sắn bình quân đạt 17,6 tấn/ha, sản lượng sắn đạt 9,8 triệu tấn và đạt đỉnh cao 
về năng suất và sản lượng từ trước đến nay (so với năm 2001, năng suất đã tăng 2,12 
lần).  

Tuyển chọn giống sắn, có năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao, thời gian 
sinh trưởng ngắn, vừa thích hợp chế biến công nghiệp, vừa có thể ăn tươi và làm thức 
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ăn gia súc. Nhằm bổ sung cho giống sắn chủ lực KM94 để giúp nông dân và các doanh 
nghiệp chế biến sắn rải vụ thu hoạch và chế biến, đáp ứng nhu cầu chế biến tinh bột và 
có thể làm lương thực. Các giống sắn mới (KM98- 1, KM98- 5 và KM140) đã được lai 
tạo và tuyển chọn trong giai đoạn này. Công tác chọn tạo giống sắn ở giai đoạn này đã 
thực sự đã có nhiều đóng góp cho sản xuất trong việc nâng cao năng suất, sản lượng 
sắn và đa dạng hóa về cơ cấu giống sắn trong sản xuất (Bảng 3.1).  
Bảng 3.1 Đặc điểm nông học của một số giống được chọn tạo và phổ biến trong sản 

xuất từ năm 2001 - 2012, tại các vùng trồng sắn của Việt Nam. 

Tên 
giống 

Thời 
gian thu 
hoạch 
(tháng) 

Năng 
suất 
củ 

tươi 
(tấn/ha) 

Tỷ 
lệ 

chất 
khô 
(%) 

Hàm 
lượng 
tinh 
bột 
(%) 

Năng 
suất 
tinh 
bột 

(tấn/ha) 

Điểm 
đánh 
giá 
cây 

(1-10) 

Hàm 
lượng  
HCN  
trong 

củ 
(mg/
kg) 

KM140 7-9 33,4 40,2 27,0 9,5 10 105,9 
KM98-5 7-9 35,5 40,1 27,5 9,8 9 163,7  
KM98-1 7-9 31,2 38,8 26,6 8,3 8 178,0  
KM94 9-11 28,1 40,3 27,4 7,6 8 219,0  

 Tỷ lệ chất khô và hàm lượng HCN, phân tích tại Phòng Nông hóa Thổ nhưỡng- Viện 
KH KT NN Miền Nam, phiếu kết qủa số 40138 ngày 21/ 09/ 2009. 
 Những năm gần đây, CIAT, Danforth Center và IITA đã giới thiệu một số 
dòng, giống sắn tốt theo hướng này, đã được nhân trồng Colombia, Brazil và một số 
nước châu Phi. Đồng thời tập trung vào việc ứng dụng công nghệ sinh học và lai tạo để 
cải thiện đặc tính nông học của các giống sắn. Nguồn vật liệu giống sắn chất lượng cao 
đã được Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc nhập nội từ 
CIAT và đang được đánh giá và tuyển chọn trên đồng ruộng. 
 Lá sắn là nguồn nguyên liệu quý giá để làm thức ăn bổ sung cho gia súc. Các 
nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Đại học Nông lâm 
thành phố Hố Chí Minh, Đại học Nông Lâm Huế đều cho thấy: lá sắn có chứa trên 
20% protein trong vật chất khô và đã được nông dân và các nhà máy chế biến thức ăn 
gia súc sử dụng có hiệu quả cao. 
4. Thành tựu về nghiên cứu kỹ thuật canh tác sắn 
4.1 Nghiên cứu về đất và quản lý dinh dưỡng đất trồng sắn 
        Theo các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả (Nguyễn Hữu Hỷ, Công Doãn Sắt, 
Phạm Quang Khánh, Phan Thị Công, Lê Hồng Lịch, Nguyễn Công Vinh, Thái Phiên) 
thì hầu hết đất trồng sắn tại Việt Nam có chất lượng kém vì bị thoái hóa cả về mặt lý 
tính cũng như hóa tính. Nguyên nhân chính gây nên sự thoái hóa đất là do  hàng loạt 
quá trình khoáng hóa không thuận diễn ra mạnh mẽ dưới tác động của thiên nhiên, 
cộng với các biện pháp canh tác không thích hợp của con người. Vì thế, cần thiết phải 
thay đổi những kỹ thuật mới cho phù hợp với sản xuất và bảo vệ đất trồng sắn hiện 
nay. Thống kê ở 45 vụ trồng sắn trên nhiều vùng cho thấy: để đạt năng suất 20 tấn củ 
tươi/ ha thì cây sắn đã lấy đi của đất là: 95 N, 15 P, 91 K, 50 Ca, 15 Mg, 10 S (kg/ ha). 
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Thực trạng phần lớn nông dân trồng sắn theo lối độc canh, bón ít phân và rất mất cân 
đối, hầu hết không bón hữu cơ, không áp dụng biện pháp bảo vệ đất chống xói mòn, vì 
vậy độ phì nhiêu đất trồng sắn bị suy thoái nhanh chóng. 
4.2 Duy trì dinh dưỡng đất bằng bón phân khoáng và phân hữu cơ 

Theo kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả thì bón phân khoáng hợp lý cho sắn có 
tác dụng tốt đến việc cải thiện các đặc tính lý, hoá của đất cũng như cải thiện năng suất 
và nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất sắn. Bên cạnh đó, bón phân hữu cơ làm 
giảm dung trọng, tăng độ xốp, điều hòa chế độ nhiệt và ẩm độ trong đất, dung tích hấp 
thu của đất được cải thiện, nhờ đó làm tăng hiệu lực của phân bón.  

Phân bón là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và khả năng 
cho năng suất của cây sắn. Nhiều công trình nghiên cứu về bón phân NPK đơn lẽ hoặc 
kết hợp nhằm so sánh phản ứng của cây sắn đối với từng loại phân hoặc so sánh sự 
tương tác của các loại  phân bón đã cho thấy phản ứng của sắn với phân bón tuỳ thuộc 
tình trạng dinh dưỡng ban đầu của đất, điều kiện sinh thái của vùng, dạng loại phân 
bón và phương pháp bón (Sittibusaya, 1988; Hagens và Sittibusaya, 1990).  

Các thí nghiệm thực hiện tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam (trên đất đỏ của 
Trung tâm Hưng Lộc, đất đỏ vàng của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và 
một số địa điểm khác trên ruộng nông dân) cho thấy: sắn có phản ứng rõ với N; K . 
Trong các nguyên tố đa lượng thì K là nguyên tố hạn có phản ứng nhạy cảm nhất đến 
năng suất sắn. Ở thí nghiệm bón N, P, K dài hạn trên đất đỏ vàng của Đại học Nông 
Lâm Thái Nguyên: Nếu bón N, K mà thiếu P thì năng suất sắn vẫn cao, nhưng nếu bón 
N, P mà không bón K năng suất sắn giảm. Các kết quả nghiên cứu của Viện KHKTNN 
Miền Nam cho thấy trên nhiều loại đất, bón cân đối N P K có bổ sung phân hữu cơ là 
không chỉ làm tăng năng suất, chất lượng tinh bột sắn mà còn duy trì được độ phì 
nhiêu đất.  
4.3 Duy trì dinh dưỡng đất bằng trồng xen và sử dụng cây phân xanh 
        Các kết quả nghiên cứu về trồng xen tại nhiều địa điểm khác nhau ở miền Bắc và 
miền Nam Việt Nam đã kết luận trồng xen cây họ đậu và cây lương thực với sắn cho 
hiệu quả kinh tế cao hơn so với sắn trồng thuần; trong các cây trồng xen thì trồng xen 
lạc với sắn có hiệu quả kinh tế cao nhất; các mô hình trồng xen còn cung cấp một 
lượng phân bón đáng kể cho sắn và nhờ các chất hữu cơ được vùi lại nên các mô hình 
trồng xen này còn cải thiện được một số điều kiện lý hóa tính cho đất; kết luận này đã 
được chứng minh trên cả hai loại đất nghèo và đất giàu dinh dưỡng.  
        Các công trình nghiên cứu khác đã sử dụng cây họ đậu trong hệ thống xen canh 
trên đất dốc có hàng rào chắn theo đường đồng mức, trồng xen cây phân xanh phủ đất, 
hoặc sử dụng các vật liệu khác như rơm, rạ, cỏ khô, bã mía để tủ đất. Các biện pháp 
này áp dụng liên tục có tác dụng cải thiện các đặc tính lý, hóa học của đất như nâng 
cao độ pH, hàm lượng chất hữu cơ, duy trì được độ ẩm, cải thiện thành phần cơ giới 
của đất. 

4.4 Nghiên cứu các biện pháp quản lý đất chống xói mòn 
  Các kết quả nghiên cứu tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam cho rằng trồng băng 

cây phân xanh theo đường đồng mức trong ruộng sắn, kết hợp với các loại đậu trồng 
xen để lấy hạt có thể giảm bớt được xói mòn đất 47,9 - 61,9%. Trong đó các loại cây 
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trồng làm băng phân xanh cho kết quả tốt là: cốt khí, flemingia, vetiver và các cây họ 
đậu lấy hạt như (lạc, đậu đen, đậu xanh). 
       Các nghiên cứu khác cho rằng trồng xen cây cốt khí, bình linh, anh đào với sắn 
theo ô, thửa nhỏ hoặc trồng thành các băng theo đường đồng mức có tác dụng tốt đến 
việc cải thiện dinh dưỡng đất vì những cây trồng này có thể cho từ 0,5 - 3 tấn chất khô/ 
ha/ năm và cung cấp cho ruộng sắn vào khoảng 10 – 40 kg N/ ha, 20 kg lân và 20 – 30 
kg kali; tại vùng núi phía Bắc và Cao Nguyên Trung Bộ, các biện pháp canh tác sắn 
theo luống có mương - bờ và xen cây phân xanh, hoặc xen cây đậu đỗ có tác dụng làm 
giảm xói mòn đất từ 47- 53% so với trồng sắn thuần. 
5. Định hướng nghiên cứu và phát triển sắn của Việt Nam đến 2020 

1) Kế thừa các thành tựu nghiên cứu về giống sắn của quốc tế và trong nước, 
xác định chiến lược nghiên cứu phát triển sắn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt 
Nam và nền kinh tế thị trường, có chính sách khuyến khích đầu tư và tiêu thụ sản 
phẩm, chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển, cơ chế phối kết hợp. 

2) Kết hợp giữa phương pháp lai tạo giống cổ truyền và phương pháp lai tạo 
giống hiện đại (ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, chuyển gen hoặc 
đột biến gen tạo giống sắn có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh). 

3) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác sắn tiên tiến, xây dựng và 
mở rộng mô hình canh tác sắn đạt năng suất và hiệu qủa kinh tế cao theo hướng bền 
vững phù hợp với từng vùng sinh thái, đưa năng suất sắn Việt Nam tương đương với 
năng suất sắn của những nước hàng đầu trong khu vực.  

4) Quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu sắn ổn định để có cơ sở đầu tư 
phát triển lâu dài; gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu và phát triển thị trường, hạn 
chế canh tác sắn bừa bãi và chặt phá rừng. 

5) Tiếp tục phát triển và hoàn thiện mạng lưới nghiên cứu và khuyến nông sắn. 
Phối kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học với các nhà chế biến, nhà quản lý và nhà 
nông, tiến tới thành lập Hiệp hội Sắn Việt Nam.   
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Tiếng Việt 
1. Phạm Văn Biên, 2000. Chín năm trưởng thành của Chương trình sắn Việt Nam. 

Trong sách: Kết quả Nghiên cứu và Khuyến nông sắn Việt Nam. Thông tin về Hội 
thảo sắn Việt Nam Tổ chức tại Viện KH KT Nông nghiệp Miền Nam, 2000. Tr. 9- 
12. 

2. Phan Thị Công, 1997. Sự bền vững của các hệ thống cây trồng chính trên đất xám 
(HAPLIC ACRISOLS) miền Nam Việt Nam. Trong sách: Hội thảo về quản lý nước 
và dinh dưỡng cho cây trồng trên đất dốc miền Nam Việt Nam, 1997. Nhà xuất bản 
Nông Nghiệp. Trang 40- 49. 

 3. Nguyễn Thế Đặng và Đinh Ngọc Lan, 2000. Kết quả nghiên cứu các phương thức 
canh tác sắn lâu bền trên đất dốc ở vùng núi và trung du phía Bắc Việt Nam. Trong 
sách: Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam. Thông tin về Hội thảo sắn 



 9

Việt Nam tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, 2000. Trang 
149- 160. 

4. Nguyễn Hữu Hỷ, Trần Công Khanh, Tống Quốc Ân, Phạm Thị Nhạn, Nguyễn 
Thị Nhung, Bùi Quang Định, Nguyễn Thị Thủy, Võ Văn Tuấn và Trần Ngọc 
Quyền (2011), “Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền 
vững cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 2007 – 2010”, Báo cáo nghiệm thu đề 
tài trọng điểm cấp Bộ, tháng 4/2011, 120 trang. 

 5. Nguyễn Hữu Hỷ (2002), “Xây dựng mô hình trồng sắn (Manihot esculenta Crantz) 
có năng suất cao ổn định trên đất đỏ Bazan và đất xám phù sa cổ của vùng Đông 
Nam Bộ”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, 120 trang. 

6. Nguyễn Hữu Hỷ và Ctv, 2000.  Kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác khoai mì ở 
Đông Nam Bộ năm 1997- 1998. Trong sách: Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn 
ở Việt Nam. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp Miền Nam, 2000. Trang 142- 149.  

7. Phạm Quang Khánh, 1997. Đặc điểm đất trồng sắn vùng Đông Nam Bộ. Trong 
sách: Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam. Thông tin về 
Hội thảo sắn Việt nam tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp 
Hưng Lộc, 1997. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 35- 38. 

8. Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Hỷ, Võ Văn Tuấn, Phạm Văn 
Biên, Đào Huy Chiên và Reinhardt Howeler, 2009. Kết quả chọn tạo và phát triển 
giống sắn KM140 và KM98-5. Báo cáo công nhận giống tại Hội đồng Khoa học Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2009.  

9. Hoàng Kim, 2003. Công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai. Trong sách: Công 
nghệ giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp , tập 2. GS. Ngô Thế 
Dân, TS. Lê Hưng Quốc (Chủ biên), trang 95-108. 

10 Hoàng Kim, Kazuo Kawano, Phạm Văn Biên, Diệp Phương Điền, Trần 
Hồng Uy, Trần Ngọc Quyền, Võ Văn Tuấn, Trần Công Khanh và ctv, 2001. 
Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn phục vụ sản xuất nông nghiệp miền Nam 
(1996-2000). Trong sách: VNCP-IAS- CIAT-VEDAN. Sắn Việt Nam: Hiện trạng, 
định hướng và giải pháp phát triển những năm đầu thế kỷ 21. Thông tin về Hội 
thảo Sắn Việt Nam lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-
14/3/2001, tr 35-50. 

11. Đinh Ngọc Lan và Nguyễn Thế Đặng, 2000. Kết quả nghiên cứu các phương 
thức canh tác sắn lâu bền trên đất dốc ở vùng núi và Trung du phía Bắc Việt Nam. 
Trong sách: Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Thông tin 
về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Viện KH KT Nông nghiệp Miền Nam, 2000. 
Trang 142- 149.  

12. Lê Hồng Lịch và Lương Đức Loan, 1997. Một số tính chất đất bazan thoái hoá 
Tây nguyên và biện pháp phục hồi độ phì nhiêu. Trong sách: Hội thảo về quản lý 
dinh dưỡng và nước cho cây trồng trên đất dốc miền Nam Việt Nam, 1997. Nhà xuất 
bản Nông nghiệp. Trang 122- 138. 



 10

13. Thái Phiên và Nguyễn Công Vinh, 1997. Quản lý dinh dưỡng đất trồng sắn ở 
miền Bắc Việt Nam. Trong sách: Chương trình sắn Việt Nam hướng tới năm 2000. 
Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Viện KH KT NN Miền Nam, 1998. 
Trang 68-  82. 

14. Công Doãn Sắt và Hoàng Văn Tám, 1999. Quản lý dinh dưỡng và độ phì nhiêu 
của đất trồng sắn vùng Đông Nam Bộ. Trong sách: Kết quả Nghiên cứu và Khuyến 
nông sắn Việt Nam. Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, 1999. Trang 124- 129.  

 B. Tiếng nước ngoài 
1. Nguyen Văn Bo and Hoang Kim, 2008. New developments in the cassava sector 

in Vietnam in Regional cassava workshop in Vientiane, Laos. August, 20- 
24.2008. 

2. Ceballos H, 2007. Description of cassva as crop, report or the Project IP3: 
improving cassava for the developing word. 15p. 

3. Howeler, R.H. and Thai Phien, 1999.  Intergrated natrient management for more 
sustainable cassava production in Vietnam. Paper Presented at a Vietnam 
Cassava Workshop held in Ho Chi Minh City, 1999. March, 25- 27. 23 p. 

4. Howeler. R.H, 2008. Cassava in Asia: A potential new Green Revolution in the 
making in Regional cassava workshop in Vientiane, Laos. August, 20- 24.2008. 

5. Hoang Kim, Nguyen Van Bo, Rod Lefroy, Keith Fahrney, Hernan Ceballos,  
Nguyen Phuong, Tran Cong Khanh, Nguyen Trong Hien, Hoang Long, 
Vo Van Quang, Nguyen Thi Thien Phuong  and Nguyen Thi Le Dung (2011), 
“Cassava for biofuel in Vietnam”, In Ifad Grant 974, final  meeting Linking the 
poor to global markets, Pro-poor development of biofuel supply chains Ho Chi 
Minh city, 14 - 15 April. 2011. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 


