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Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

`

LỜI NÓI ĐẦU
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) đã trải 
qua một chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015). Tài liệu 
này nhằm tóm lược những sự kiện mà nhóm tác giả biết được 
một cách chưa đầy đủ. Kính mong những cán bộ khoa học 
lão thành trong và ngoài nước, những nhân vật lịch sử đã từng 
cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp tại đây, sẽ 
giúp đỡ, đóng góp ý kiến và cung cấp cho Viện thêm nhiều tư 
liệu quí báu. Nhóm tác giả là những hậu sinh, chỉ có thể tìm 
hiểu Viện qua bộ tư liệu rất lớn có trong Thư viện của IAS từ 
đầu thế kỷ 20 đến ngày nay. Chắc chắn còn rất nhiều sự kiện 
lịch sử sẽ được bổ sung thêm sau này. Đây không phải là tư 
liệu viết về lịch sử của Viện. Mà chỉ là công trình khảo cứu các 
hoạt động của Viện trong từng chặng đường đã được lưu giữ 
trong cơ sở dữ liệu của Thư viện.

      NHÓM BIÊN SOẠN
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Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương được thành lập vào ngày 02/04/1925, tên tiếng 
Pháp là “Institut des Recherches Agronomiques et Forestières d’Indochine» [viết tắt là IRAF] 
(Resesteeaud 1937). Ông Louis Resesteeaud là Viện Trưởng IRAF (1936) đã viết khá chi tiết về 
sự hình thành Viện từ năm 1925 cho đến thời kỳ ông lãnh đạo Viện.

Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương
 

Lịch sử thành lập Viện gắn liền với lịch sử phát triển các cơ quan nghiên cứu khoa học 
của Pháp trong những thập niên đầu của thế kỷ 20. Trong giai đoạn này, đặc biệt sau khi kết 
thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, do nhu cầu tăng cao sản lượng nông phẩm, chính phủ Pháp 
đã cho thực hiện hàng loạt dự án nông nghiệp mà chủ yếu tập trung vào phát triển cây công 
nghiệp ở các nước thuộc địa của mình. Để thực hiện các dự án ấy, Chính phủ Pháp đã thành 
lập nhiều cơ quan nghiên cứu nhiệt đới tại chính quốc, châu Phi, và châu Á. Tại Việt Nam, 
Chính phủ Pháp mà đại diện là toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut (1872-1962) và giáo 
sư thực vật học Auguste Chevalier (1873-1956) đã đặt nền móng xây dựng cơ quan nghiên 
cứu khoa học đầu tiên “Viện Khảo cứu Khoa học Đông Dương - L’Institut des Recherches           
Scientifiques Indochinoises” tại Sài Gòn vào năm 1918 (Bonneuil, 1990; CIRAD, 2002). Viện 
Khảo cứu Khoa học Đông Dương được thành lập với sứ mệnh nghiên cứu ứng dụng khoa học 
nông lâm nghiệp, bảo tồn các loài cây trồng bản địa và hỗ trợ hải quan xây dựng quy định 
kiểm dịch. Tuy nhiên do mâu thuẫn về quan điểm phát triển kinh tế và phân chia quyền lực 
giữa các trường phái chính trị tại Pháp, Viện Khảo cứu Khoa học Đông Dương không thể phát 
triển và gần như bị xóa bỏ cho đến khi Yves Henry (1875-1966), với quan điểm “phát triển sản 
xuất” đã chuyển đổi cơ quan này thành cơ sở “nghiên cứu-phát triển” với tên gọi “Viện Khảo 
cứu Nông Lâm Đông Dương - L’Institut des Recherches Agricoles et Forestières d’Indochine” 
(Chevalier, 1945; Pham Cao Duong, 1979). 
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Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương được toàn quyền Đông Dương Martial Merlin 
(1860-1935) ký nghị định thành lập vào ngày 02 tháng 04 năm 1925 tại Sài Gòn, đồng thời chỉ 
định Ông Yves Henry (1875-1966) điều hành (Pham Cao Duong, 1979; CIRAD, 2002). Viện 
Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương là Viện nghiên cứu khoa học nông lâm nghiệp đầu tiên và duy 
nhất tại Đông Dương vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20. Vào những năm 1930, để thực hiện 
các nghiên cứu tại Bắc phần, Viện đã thành lập cơ sở thứ hai đóng tại Hà Nội (Chevalier, 1945).

Những sự kiện lịch sử quan trọng được lưu trên văn bản gồm có:
1. Phân loại các bệnh hại trên cây trồng năm 1932 (IRAF, 1932a).
2. Mô tả vị trí địa lý các vùng sản xuất nông nghiệp của Đông Dương (IRAF, 1932b). Tổng 

hợp vị trí địa lý, độ cao, nhiệt độ, độ ẩm các vùng trong khối Đông Dương.
3. Sách chuyên khảo về đất đỏ và đất bazan ở Đông Dương với các bản đồ có tỷ lệ 1/100.000 

đến 1/1.000.000 do ông Yves Henry chủ biên (1931). Ông là Tổng thanh tra Nông nghiệp 
các nước thuộc địa, thành viên của Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp thời bấy giờ (Henry, 
1931).

4. Văn bản pháp lý về kinh doanh lúa gạo do ông Roger F. AURIOL biên soạn (1938). Nội 
dung qui định về mức nông dân được hưởng trong chuỗi giá trị lúa gạo (Auriol, 1938).

5. Công trình khoa học nghiên cứu về hóa học và công nghệ chế biến lúa, gạo cũng do 
ông Auriol biên soạn (1942). Ông là Trưởng bộ môn hóa học nông nghiệp và công nghệ 
thuộc Sở Túc Mễ Đông Dương thời bấy giờ. Nội dung thể hiện các tiêu chuẩn về ẩm độ, 
tỷ lệ xơ, protein, cellulose, lignine, độ thủy phân hạt gạo.

6. Sổ tay canh tác lúa và hoạt động của các trạm nghiên cứu do Ông G. HUET biên soạn 
(1943) với lịch canh tác, sơ đồ vườn ươm, bảng mô tả thực vật, bảng phỏng vấn.

7. Nghiên cứu về cây Canh ki na (1923-1930): Canh ki na (tên khoa học: Cinchona pubescens) 
là một chi của khoảng 25 loài trong họ Rubiaceae, có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Nam 
Mỹ. Chúng là các loại cây bụi lớn hay cây thân gỗ nhỏ cao từ 5–15 mét với lá xanh quanh 
năm, với dược phẩm quan trọng nhất là chất quinin (ký ninh), một dược phẩm chính trong 
phòng chống bệnh sốt rét (Yersin và Lambert, 1931).

8. Nghiên cứu về hồ tiêu (Piper nigrum) từ năm 1930 đến nhiều năm sau đó. Nội dung tập 
trung nghiên cứu gia vị dưới dạng khô hoặc tươi. Hồ tiêu mang lại cho vùng Kampot - Hà 
Tiên một thu nhập kép, mà giá của nó gần bằng 1.500E đồng Đông Dương. Sản lượng 
tiêu thu hoạch hằng năm khoảng 5.000 tấn tiêu đen, 30 đồng Đông Dương/tạ. Người sản 
xuất tự nhận thấy: không có khả năng sản xuất tiêu phục vụ thị trường toàn cầu nếu trồng 
hồ tiêu ở vùng vịnh Thái Lan. Hồ tiêu không phải là cây trồng có nguồn gốc phát triển ở 
đây. Họ đề xuất phát triển vùng có những lợi thế hơn về khí hậu và nền đất màu mỡ phì 
nhiêu (đất đỏ bazan). Từ đó, họ cho rằng Đông Dương có thể sản xuất và xuất khẩu tiêu 
cho toàn thế giới. Những dự đoán này đều đúng cho đến khi tiêu Phú Quốc bị bệnh và bị 

GS. TS. Auguste Chevalier (1873-1956)
Người thành lập Viện Khảo cứu Khoa học 

Đông Dương, 1918

Yves Henry (1875-1966)
Người thành lập Viện Khảo cứu Nông Lâm 

Đông Dương, 1925



6

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

thiệt hại nặng nề sau này. Tiêu của vùng An Nam bán ra thời điểm bấy giờ có tỷ giá cao 
hơn tiêu của Cambodia. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chủ yếu bấy giờ chỉ là Singapore 
(Biard và Roule, 1942). Ông J. Biard là giám đốc Sở Nông nghiệp Nam Kỳ và ông F. Roule 
là giám đốc Sở Nông nghiệp Cambodia lúc bấy giờ.
Viện tập trung vào đầu tư trang thiết bị nghiên cứu thí nghiệm, xây dựng phòng thí           

nghiệm, bộ môn nghiên cứu hoá học và bộ môn nghiên cứu côn trùng, bệnh cây, nấm học. Sưu 
tập và phân loại các giống cây trồng và cây rừng đang có nguy cơ biến mất. Bên cạnh đó, IRAF 
đã tuyển thêm nhân sự là người Pháp và người địa phương thuộc 3 nước Đông Dương. IRAF xây 
dựng kế hoạch làm việc; xây dựng trạm nghiên cứu (cơ sở đầu tiên ở Gia Ray, nay thuộc tỉnh 
Đồng Nai, tiếp giáp với Bình Thuận).

Nhà nước Pháp đầu tư cho việc nghiên cứu khoa học nông nghiệp rất lớn. Ngân sách 
khoa học nhà nước cấp cho IRAF lúc bấy giờ là 750.620 đồng Đông Dương.

Báo cáo khoa học còn lưu trữ những năm 1932-1933 gồm có: Công tác lâm sinh của 
Sở Nông Nghiệp tại vùng Kampot do ông A.Consigny - Trưởng bộ môn cây trồng, lâm nghiệp 
và kỹ thuật rừng; Nghiên cứu sự chuyển hóa của phosphate trong đất do ông E. M. Castagnol 
và Hồ Đắc Vy; Nguyên tắc và phương pháp hiện đại trong nghiên cứu đất, Ảnh hưởng của quá 
trình sinh học lên các tính chất hóa lý của đất nhiệt đới của ông E. M. Castagnol - Trưởng bộ 
môn Hóa của Phân viện Bắc Đông Dương; Nghiên cứu đất của Trạm Ông Yêm - B. Tkatchenko, 
Trưởng bộ môn Hóa của Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương; Nghiên cứu vi mô các thớ gỗ 
của Consigny; Tuyển chọn các giống ngô của P. Larroque - Trưởng bộ môn di truyền của IRAF; 
Tuyển chọn các giống thầu dầu và Phương pháp sấy tự nhiên gỗ của của A. Consigny; Các loài 
thông Đông Dương của P. Maurand - Trưởng bộ môn Lâm nghiệp của Viện Khảo cứu Nông Lâm 
Đông Dương.

Toàn quyền Đông Dương Robin quyết định cho Viện một diện tích đất khá lớn bao gồm: 
01 vườn nghiên cứu tại Trảng Bom (Đồng Nai) và 01 vườn ở miền Bắc để làm vườn thực vật. 

- Bộ phận phía Bắc gồm: 
+ Bộ môn Bệnh cây, Hóa học và Di truyền.
+ Bộ môn Thủy sản.
+ Bộ môn Lâm sinh.

Trụ sở bộ phận phía Bắc
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- Bộ phận phía Nam gồm:
+ Bộ môn Bệnh cây (nghiên cứu về côn trùng, nấm).
+ Phòng Thí nghiệm hoá học.
+ Bộ môn Canh tác học (có phòng thí nghiệm di truyền).
+ Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh bao gồm phòng thí nghiệm thực vật học, phòng thí 

nghiệm chế biến gỗ.
+ Trung tâm Thí nghiệm ở cao nguyên có các trạm nghiên cứu về:
      - Cây chè, cà phê, cây ăn quả ở Bảo Lộc.
      - Cây dược liệu.

      - Cây chè, cà phê, cây gòn ở Pleiku.

Các hoạt động nghiên cứu
• Khoa học Lâm nghiệp: Có trạm chuyên nghiên cứu lâm nghiệp Trảng Bom.
• Khoa học Thủy sản: 

Trung tâm thí nghiệm Bắc Kỳ gồm 2 trại tại Hà Đông và Phú Thọ (nơi kỹ sư Vũ 
Công Hậu công tác).  

Hai trạm thí nghiệm An Nam tại Thanh Hóa và Huế (và một số đơn vị khác ở  
Cambodia và Lào).

• Khoa học Cây trồng:
Bệnh cây, côn trùng:
Nghiên cứu bệnh thán thư miệng cạo của cao su; bệnh hại rễ chè; Các loài sâu 

hại trên cây bông gòn; Các biện pháp bảo vệ thực vật trên cây lấy gỗ; Nghiên cứu về 
kiểm dịch thực vật.

Nấm Trichoderma lignorum: phân hủy rơm rạ, kiểm soát dịch hại lúa.
Nghiên cứu phương pháp luận về thiên địch và phương pháp đấu tranh sinh học. 

Tập trung chủ yếu vào: Phòng trừ mối trên cây bông gòn (Ceiba pentandra), sâu xanh 

Trụ sở bộ phận phía Nam
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và các loại sâu ăn tạp trên thuốc lá, rầy mềm trên dừa nước, rầy chổng cánh trên cây 
ăn trái, bọ rùa trên cà phê, cam quýt; Các thí nghiệm về thuốc trừ sâu: Các gốc thuốc 
được sử dụng là flousilicates de sodium, barium, floualuminate de sodium (cryolithe).

Cây thứ yếu: Viện có riêng hẳn một bộ môn nghiên cứu về cây thứ yếu.
Phương tiện nghiên cứu thời kỳ này:

Diện tích đất đai được sử dụng cho thí nghiệm bao gồm:
- Cao su:      40 ha
- Bông gòn:            12 ha
- Ca cao:        01 ha
- Ca cao trồng xen bông gòn:   04 ha
- Cà phê:        02 ha
- Cà phê trồng xen bông gòn:   02 ha
- Cây ăn quả:      18 ha
- Vườn ươm:        05 ha

Một số cây trồng cụ thể được nghiên cứu:
Bắp (Ngô): Chọn lọc quần thể (mass selection) ở thế hệ thứ 2, nghiên cứu bắp 

trồng ở ven sông, trên đất phù sa và đất đỏ.
Cây ca cao: Nhập nội và khảo nghiệm:
- Giống Forastero nhập ở Sri Lanka.
- Giống lai từ Forastero và Criollo nhập từ Java (Indonesia).
- Criollo nhập từ Cambodia.
- San-Thomé nhập từ Bờ Biển Ngà.
     Có những khuyến cáo về kỹ thuật trồng ca cao dưới tán các cây: Erythrina, 

Leucoena, Gliciridia.
Cây cà phê: Nghiên cứu ở Trạm Phú Hộ (Phú Thọ), có một số giống sau:
- 08 giống cà phê Robusta.
- 02 giống cà phê Exelsa.
- 02 giống cà phê Liberia.

IRAF đã tiến hành lai tạo các giống này và có báo cáo hàng năm.
Ngoài ra Viện còn có nội dung nghiên cứu về di truyền giống. 
Các cây trồng khác như: Mía, thuốc lá, đậu nành, cây ăn trái, cây thầu dầu cũng được 

quan tâm nghiên cứu (Resesteeaud, 1937).



9

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

Hoạt động khoa học năm 1945 - 1959
Năm 1950, R. DuPasquier, Tổng thanh tra nông nghiệp Đông Dương đã viết một quyển 

sách mô tả các điều kiện cơ bản của việc sử dụng đất ở Đông Dương bao gồm: Đất xám, đất đỏ, 
đất phù sa cổ, đất núi lửa, với những khiếm khuyết trong sử dụng đất, dự án tưới nước, mô hình 
canh tác lúa và luân canh, thích nghi của loài cây trồng với từng loại đất, quản lý phân bón. Bấy 
giờ ông đã thảo luận vấn đề suy thoái đất và vai trò quan trọng của trồng rừng tại Đông Dương, 
đặc biệt suy thoái đất do cháy rừng là một cảnh báo khẩn cấp. Mục 8, ông nói về sâu bệnh hại 
cây trồng tổng quát. Mục 9, ông nhấn mạnh đến nuôi trồng thủy sản ở trong đất liền. Kế hoạch 
tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp và hợp tác quốc tế cũng được quan tâm.

Giai đoạn 1950-1957, dân số miền Nam khoảng 12 triệu người, diện tích đất trồng lúa 2,719 triệu 
ha (bình quân 0,227 ha/đầu người); sản lượng thóc đạt 3,192 triệu tấn (1958) (CATG, 1968). 

Năm 1951, IRAF xuất bản sách “Vi sinh vật đất ở Bắc Kỳ” nhấn mạnh vai trò của  bón 
vôi trên đất chua, đề cập đến bón phân đạm, biến động của thành phần cellulose của vi sinh 
Azotobacters (Castagnol và Nguyễn Công Viên, 1951).

Năm 1951, kết quả phòng trừ bọ xít muỗi hại chè (Helopeltis theivora), rầy xanh hại 
chè (Empoasca flavescens) bằng thuốc hóa học được công bố (Caresche và Metaye, 1951). 
Ông Caresche là trưởng phòng Côn trùng học & Dâu tằm, cùng với trợ lý của ông là Metaye đã 
khuyến cáo sử dụng DDT, HCH và Parathion để phòng trừ. 

Giai đoạn 1950-1957, Viện đã tham gia thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu lúa với Đài 
Loan gồm có: Trương Văn Hiếu, Phạm Huy Lân, Tôn Thất Trình, Trần Thiện Tín, Trần Bình Cư, 
Đoàn Kim Quan (Báo cáo tháng 08/1958). Nghiên cứu mía có Trịnh Văn Hi, thủy nông có Trần 
Ngọc Oanh, Lê Ngọc Bá, sâu bệnh hại có Nguyễn Văn Đam, Nguyễn Văn Đông.

Nha Khảo cứu và Sưu tầm Nông Lâm Súc
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Ngày 25/02/1956, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký Nghị định số 639/TTP/NS sáp nhập vào Bộ 
Canh Nông hai đơn vị: Nha Khảo cứu Địa chất và Nông trang và Nha Khảo cứu Lâm sản thành NHA 
KHẢO CỨU VÀ SƯU TẦM NÔNG LÂM SÚC đặt trụ sở tại 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn.

 
Lúa nổi được nghiên cứu tại Núi Sập, với hệ thống canh tác trên đất có độ mầu mỡ khá, 

đất phèn từ nhẹ đến trung bình và nặng. Tại Thốt Nốt, đất phèn là yếu tố hạn chế, nhưng vùng 
này có khả năng làm thêm một vụ mùa sau lúa nổi. Tại Cần Đung (Long Xuyên-Tri Tôn), đất ở 
đây được xem như rất màu mở và cao trình thấp, cần phải có khuyến cáo hợp lý cho hệ thống 
canh tác lúa (Castagnol và Nguyễn Công Viên, 1951). Sau đó, cây mè (vừng), cao lương, bo bo 
(ý dĩ: Coix lacryme) đã được canh tác khá thành công sau mùa lúa nổi.

Sách “Đất Nông Nghiệp Việt Nam” – Bắc Kontum (1959), có bản đồ mô tả về quản lý và 
sử dụng đất cao nguyên do tập thể tác giả Bùi Minh Lương, Tôn Thất Trình - Tổng Nha Canh 
Nông, biên soạn rất công phu.

Hoạt động khoa học năm 1960-1968 

Năm 1961, Donald R. Schmidt công bố các giống đậu đỗ và cây thức ăn gia súc thích 
nghi ở miền Trung, mở đầu cho thời kỳ xây dựng cơ cấu cây trồng phục vụ phát triển chăn nuôi. 

Giai đoạn 1962-1963: Chọn lọc các giống lúa triển vọng đang sản xuất ở miền Nam 
với bộ giống lúa mùa sớm gồm Sa Mo Trắng D5; Giàu Dumont A; Nhóm giống lúa mùa lỡ: Lúa 
Tượng, Trắng Cụt D41, Đốc Phụng D12, Nàng Phệt Đỏ, Cuống Trầu D5; Nhóm giống lúa mùa 
muộn gồm: Mỏ Nhác D2, Mỏ Nhác D20, Hoa Rơm D6, Vé Vàng D4, Vé Vàng D10; Nhóm lúa nổi 
gồm: Prapeay Kpthom, Virbangkok.

Trình diễn giống bắp ưu thế lai Tainan 5, có năng suất cao hơn giống địa phương 50% 
(năm 1962) tại Trung tâm Thực nghiệm Nông sản Hưng Lộc. Năm 1964, giống bắp Guatamala 
Golden trở thành giống chủ lực ở miền Đông Nam bộ.

Khảo nghiệm giống khoai tây Saphir, Rheinhort, Cosima, Delta A, tại Tùng Nghĩa (1962-
1963) làm tiền đề xây dựng vùng sản xuất khoai tây sau này tại Trung tâm Thực nghiệm Nông 
sản Hưng Lộc và Đà Lạt.

Dự án hợp tác với Đài Loan “DHARW” tập trung nghiên cứu về thủy nông, với sự tham gia 
của ông Tuan H. Djang (FAO), Richard E. Reinke (cố vấn USOM), Tôn Thất Ngọ - Trưởng dự án 
DHARW (DHARW, 1963).

Giống khoai lang thích nghi tốt ở phía Nam được ghi nhận: Tainung 57 (13,4 tấn/ha); 
Hsinchu 1 (11,9 tấn/ha); Okinawa 100 (11,8 tấn/ha) tại Trung tâm Thực nghiệm Nông sản Hưng 
Lộc năm 1965; Okinawa 100 (15,2 tấn/ha); Hsinchu 1 (12,2 tấn/ha); Tainan 14 (12,2 tấn/ha) tại 
Trung tâm Nha Hố năm 1965. Những nhận xét trên được căn cứ theo báo cáo của đoàn chuyên 
gia Đài Loan (Chinese Agricultural Technical Mission to Vietnam 1965, unpublished).

Ông Lâm Văn Vãng và ctv. (1962) xuất bản sách “Phương pháp phân tích đất trong 
phòng thí nghiệm” làm tài liệu căn bản thời ấy cho hoạt động phân tích nông hóa thổ nhưỡng. 
Ông Lâm Văn Vãng lúc bấy giờ là Giám đốc nghiên cứu, bộ môn Công tác nông thôn (tiếng 
Pháp: Directeur des Rescherches du Département des Affaires Rurals).

Báo cáo nghiên cứu và phát triển dừa (Cocos nucifera) được trình bày khá hệ thống bằng 
tiếng Pháp (Nha Khảo Cứu và Sưu tầm Nông Lâm Súc, 1964), khuyến cáo mật độ trồng 156 cây/ha, 
đạt năng suất 2,5 tấn cơm dừa/ha. 

Cao su không thuộc chức năng của IRAF thời ấy. Kết quả số liệu về cao su có thể được 
tham khảo báo cáo do ông Campagnole (1960), Giám đốc kỹ thuật, Viện Khảo cứu Cao su Việt 
Nam. Diện tích cao su năm 1958 đạt 93.135 ha bao gồm 29.600 ha canh tác theo nông hộ nhỏ 
(small holder) và 63.535ha canh tác theo đồn điền.  

Năm 1962-1963, Viện tiến hành khảo nghiệm các giống mía H 39-3633, Co 419, Co-617, 
Co-449, Cp 34-79, B 37172 cho năng suất đường tăng 37%, tại Trung tâm Quảng Ngãi (1963).
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Ngày 31/10/1968, Tổng trưởng Cải cách Điền địa và Canh nông ký Nghị định số 834-BC-
CĐĐCN/HCTC-4/ND tổ chức VIỆN KHẢO CỨU NÔNG NGHIỆP với cơ cấu tổ chức gần như Viện năm 
1974. 

Năm 1968, sáp nhập ba cơ quan: Nha Khảo cứu và Sưu tầm Nông Lâm Súc, Thảo Cầm 
viên và Thư viện thành Viện Khảo cứu Nông nghiệp. Viện đã thành lập quỹ sản xuất để tự trang 
trải kinh phí. Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã du nhập và trồng 35 giống khoai tây, 33 giống hành 
tây, 7 giống dưa hấu, 19 giống củ cải trắng, 28 giống bắp cải, 13 giống cà chua, 8 giống cà rốt, 8 
giống đậu Hòa Lan, đã phóng thích các giống cho sản xuất gồm 7 giống lúa miến, 2 giống khoai 
tây, 4 giống hành tây, 5 giống tỏi, 5 giống cải bắp, 6 giống cà chua, 2 giống cần tây, 4 giống rau 
diếp, 4 giống đậu Hòa lan, 5 giống dưa hấu, đã lập bản đồ các biểu loại đất thuộc tỉnh Biên Hòa- 
Long Khánh, in ấn 3.250 bản đồ, sơ đồ cho các Viện, các sở; lập bản đồ các loài thảo mộc miền 
Nam Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000; lập bản đồ đất đai châu thổ sông Cửu Long tỷ lệ 1/500.000, lập 
bản đồ sử dụng đất miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 (Thái Công Tụng, 1968).

Thảo Cầm viên (ngày xưa)

Hoạt động khoa học năm 1969

Giai đoạn 1969: Viện Khảo cứu Nông nghiệp có thành phần quản lý khoa học và cán bộ khoa 
học đầu ngành như sau; Dr. Thái Công Tụng – Giám Đốc, Dr. Trần Trọng Hiếu – Phó Giám Đốc. 
Sở Nông nghiệp có ông Võ Đình Long (bắp), Lê Xuân Hoa (khoai Lang, khoai mì); Trần Thị Lệ 
Chi (lúa), Trần Kim Thủy (đậu nành, đậu phộng), Nguyễn Thị Điểm (quản lý cỏ dại), Lê Minh Tâm 
(bắp, lúa miến). Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nha Hố - Ninh Thuận có Vũ Văn Tiếp - Quản 
lý, Tô Văn Minh – Nghiên cứu viên. Trung tâm Nghiên cứu Eakmak - Buôn Mê Thuộc có Nguyễn 
Văn Thới quản lý. Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Dĩ An - Biên Hòa có Trần Văn Lân quản lý, 
Lê Thị Trứ nghiên cứu viên. Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Bình Đức – An Giang có Chu Hữu 
Tín quản lý, Nguyễn Văn Trước nghiên cứu viên. Trung tâm Nghiên cứu lúa Hiệp Hòa có Trần Thị 
Lệ Chi quản lý. Đoàn chuyên gia Đài Loan gồm Chien Feng (khoai lang, đậu nành), Chung Chao-
Chou (bắp), Tseng Kuang-Chiu (cao lương). Đoàn chuyên gia USAID, Mỹ gồm có Marvin D. Davis 
(quản lý chung, chuyên môn về lúa và quản lý cỏ dại), Sidney A. Bowers, Arthur C. Willton (cao 
lương), và Edward Foland (quản lý cỏ dại).
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Nội dung hợp tác với Hàn Quốc (1967-1969) về nghiên cứu và phát triển rau hoa ở 
miền Nam (Kwangsul Moon và Kwangshick Kim, 1969). Kết quả chọn giống rau màu: 6 giống 
rau với 20 nhiệm vụ nghiên cứu (1967).

Có 03 nhóm chuyên viên gồm: trồng trọt, thủy nông và ngư nghiệp, hoạt động R&D chủ 
yếu được triển khai tại Đà Lạt (đối tượng chính: củ cải trắng, bắp cải, cà chua, dưa leo). Có 28 
mô hình tưới qui mô nhỏ (33,5 ha), tiến hành điều tra tiềm năng phát triển ngành thủy sản, đặc 
biệt là khả năng chế biến, đông lạnh, đóng tàu chạy bằng diesel (1967).

Du nhập giống rau, hoa: 8 giống từ Đài Loan, Nhật Bản; 176 giống từ Hàn Quốc (1967)
Du nhập 56 loài, 170 giống rau từ Hoa Kỳ (1968)
Du nhập 8 loài, 44 giống từ Nhật Bản (1968)
Du nhập 11 loài, 134 giống từ Hàn Quốc (1968)
Kwangsul Moon đã chủ trì thực hiện đề tài cải tiến canh tác củ cải trắng, rau họ thập tự 

(1967 và 1968); Kwangshick Kim với đề tài chọn giống cà chua, canh tác dưa leo (1968). Các 
chuyên gia Hàn Quốc xây dựng một nông trại cải tiến làm mô hình trình diễn tại Thủ Đức (1968).

Giai đoạn này, thế giới đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng đó là cách mạng xanh 
lần thứ nhất với đối tượng lúa mì, lúa nước và một số loài cây trồng khác. Ấn Độ là nước điển 
hình với giống lúa mì và lúa nước phát triển rất thành công. IRRI đã thành công với giống lúa thần 
nông IR8. Miền Nam Việt Nam là nơi đầu tiên đã ứng dụng thành tựu ấy.

Lúa: Phát triển giống IR5 (Thần Nông 5 ra sản xuất), bắt đầu cuộc cách mạnh xanh ở 
miền Nam. Giống có nguồn gốc từ IRRI, thời gian sinh trưởng: 144 ngày, năng suất 6,33 tấn/ha, 
kháng bạc lá, đốm nâu, khảo sát tại Biên Hòa; đồng thời phát triển dòng triển vọng IR5-81-3-2-3 
được du nhập từ Thái Lan, thời gian sinh trưởng: 155 ngày, năng suất 7,78 tấn/ha (trại giống Hiệp 
Hòa, Biên Hòa). Cùng thời kỳ ấy Viện cũng phát triển thành công giống IR8 (Thần Nông 8), giống 
lúa thần kỳ của cách mạng xanh thời bấy giờ, ban đầu thử trên vùng lúa cạn và sau đó phát triển 
rộng khắp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Giống IR8 có nguồn gốc từ IRRI, nhiễm sâu đục thân, 
kháng bạc lá; khảo nghiệm tại Trung tâm Eakmak và Trung tâm Đà Lạt. Người thực hiện khảo 
sát: Trần Thị Lệ Chi, Feng Chen, Nguyễn Văn Thới. Song song đó, Viện cũng tiến hành khảo 
nghiệm giống Hà Lan cho vùng lúa cạn, giống này nhiễm đạo ôn, bạc lá, sâu đục thân. Giống 
Thần Nông 8 (IR8) sau đó được phát triển khá mạnh ở vùng lúa nước Tây Nam bộ và là giống 
chủ lực trong thời gian khá dài, kế đến là giống Thần Nông 73-2 (lấy năm 1973 để đặt tên) nhằm 
thay thế dần IR8 và IR26 đã bị nhiễm rầy nâu.

Trung tâm Eakmak
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Lúa cho vùng cao còn được Trần Thị Lệ Chi, Nguyễn Thị Điểm, Marvin D. Davis và 
Nguyễn Văn Thới (1969) tiến hành khảo nghiệm các loại thuốc quản lý cỏ dại: kết quả DCPA 
(75% WP) cho hiệu quả quản lý cỏ dại tốt nhất, 3 ngày sau khi phun.

Giống bắp (ngô): Phát triển giống So 68-107, nguồn gốc Thái Lan, năng suất 3,03 tấn/ha, TGST 
53 ngày; Giống Doeto 1, nguồn gốc Trung Nam Mỹ, năng suất 2,69 tấn/ha; Giống Guatemala 
E1, nguồn gốc Trung Nam Mỹ, năng suất 2,55 tấn/ha; Giống Thái Lan Composite, có hàm 
lượng lysin cao, năng suất 4,43 tấn/ha, kháng trung bình bệnh rỉ; Giống Trojan’s high lysine 
corn, năng suất 1,62 tấn/ha, nhiễm bệnh rỉ. Giai đoạn này, hai giống bắp Tainan 5 và Tainan 
11 là giống bắp lai đầu tiên thu hút được nhiều chú ý cho đến thập niên 1970. Tất cả các giống 
được khảo nghiệm tại Ninh Thuận. Người thực hiện Chae Chou Cheng, Võ Đình Long, Tô Văn 
Minh, Vũ Văn Tiếp.

Giống cao lương: Phát triển giống lai Kafir A x Kinmen Prisão, năng suất 4,89 tấn/ha; 
giống lai Kafir A x Meloland, năng suất cao hơn đối chứng 70-110%; thực hiện tại Dĩ An do 
Kuang Chiu Tseng, Lê Minh Tâm, Lê Thị Trứ, Trần Văn Lân. Năm 1970, một khảo nghiệm khác 
được thực hiện tại Phú Mỹ để chọn các giống lai Kafir A x IS 9278- TSP 324, Kafir A x IS 3796-
361-TSP 715, Kafir A x IS 3922-405-TSP 718, Kafir A x IS 3922 - TSP14, Kafir A x IS 84-NSC - TSP 
709, Kafir A x Meloland có những đặc điểm chung là: cao 134-156 cm, hoa nở vừa đến nở hoàn 
toàn, có khả năng mọc chồi tốt.

Chu Hữu Tín, Arthur C. Wilton và Nguyễn Văn Trước (1969) đã kết luận nghiệm thức phân 
N có ảnh hưởng đến năng suất cao lương, trong khi nghiệm thức bón phân lân không khác biệt 
có ý nghĩa. Khoảng cách gieo trồng 20 x 25 cm đạt năng suất 6,9 tấn/ha tại Trung tâm Bình Đức, 
An Giang đã được khuyến cáo.

Giống đậu nành: Chen Feng, Trần Kim Thủy và Nguyễn Văn Thới khảo nghiệm 9 giống 
triển vọng Santa Maria, Bassier, Nung Shin 65-7, Nung Shin 65-9, Taida Kao Sung, PI 204346, 
PI 2I0I79, PI 899I6, PI 240665 tại Trung tâm Bình Đức, An Giang (1969), nhưng giống Palmetto 
và E.27 vẫn được duy trì trong sản xuất.

Giống đậu phộng: Trần Kim Thủy, Lê Thị Trừ và Trần Văn Lân đã khảo nghiệm bộ giống 
đậu phộng tại Dĩ An, xác định Nung-Yu B-576, Nung-Yu C-795, Nung-Yu G-795 và 60-13 cho 
năng suất cao nhất.

Giống khoai lang: Chen Feng, Lê Xuân Hoa và Nguyễn Văn Thới đã thực hiện khảo    
nghiệm tại Eakmak, với khuyến cáo 6 giống được chọn cho hình dạng củ đẹp và chống chịu côn 
trùng là New Satsuma, Tainung No.58, Tenjiku, 66-E-18; 66-E-09, 66-E-10.

Giống khoai mỳ (sắn): Chen Feng, Lê Xuân Hoa và Nguyễn Văn Thới đã kết luận giống 
H 48 cho năng suất tươi và khô cao nhất 27,7 tấn/ha và 11,2 tấn/ha.

Theo CTAG (1969), có 129 điểm trình diễn lúa với diện tích 4.000 ha vào năm 1969, 85 
lô trình diễn lúa miến, tập trung phát triển giống bắp lai hỗn hợp, bắt đầu thử nghiệm các giống 
gà công nghiệp và khảo nghiệm giống đậu cowpea (Victor, New Era và Louisiana Purehasp), đậu 
nành (Otootan, Biloxi ở Eakmak và Palmetto, Sankuo, Pelican ở TT. Hưng Lộc, năng suất trung 
bình 1,6 tấn/ha), một số giống rau xà lách.

Hoạt động khoa học năm 1970-1971

Lúa: Viện Khảo cứu Nông nghiệp xác định giống lúa RD1 có năng suất cao và phẩm 
chất ngon hơn giống hiện hành. Tại Trại nghiên cứu lúa Hiệp Hòa, Viện đã tiến hành đánh giá bộ 
giống lúa trên 20 mẫu có từ Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), dự án Rockefeller Foundation, 
bộ giống lúa Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, châu Phi và Hoa Kỳ (Lệ Chi và Davis, 1970).

Viện tuyển chọn được giống cao lương (lúa miến) Meloland x Kafir A thực hiện nghiên 
cứu tại Trung tâm Khảo cứu Nông nghiệp Ninh Thuận. Tổ hợp lai Kefir A x Meloland có năng 
suất cao, khả năng đâm chồi mạnh và thích ứng với nhiều loại đất, năng suất hạt cao hơn giống 
bố Meloland 22-71%.
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Đậu nành: Xác định giống Santa Maria, Improved Pelican, các dòng thuần ps.67-27, 
ps.67-18, V67-18, V67-22, V67-14 trồng phổ biến để thay thế giống cũ Palmetto. Các giống 
Improved Pelican, PI 20 4346, Ps 67-25, Ps 67-27 và VG 7-8 có năng suất cao nhất được thử 
nghiệm tại nhiều địa phương.

Đậu cô ve: Xác định giống Kentucky Wonder cho năng suất 11,9 tấn/ha trái tươi.
Củ cải trắng: Giống Ninowase cross và Nerima Stum prooted (công ty Takiiseed - 

Nhật Bản) cho năng suất đạt 19,0 tấn/ha.
Bắp (ngô): Giống bắp lai Triojan x Thái Lan LH có năng suất cao, phẩm chất tốt tiếp tục 

được hồi giao với giống Thái Lan hỗn hợp và tuyển chọn để cải tiến năng suất. Giống bắp sữa 
Troan’s High Lysine có hàm lượng lysine cao, nhưng năng suất kém, dễ nhiễm bệnh. Nó được 
lai với giống Thái Lan hỗn hợp và hồi giao với giống Nha Hố hỗn hợp để cải thiện năng suất và 
tính kháng bệnh.

Bảo vệ Thực vật: Khảo nghiệm ảnh hưởng của vi khuẩn Micro sclerotium trên các giống 
lúa và nhận thấy IR-661-1-140-3, IR-564-44-33, IR-789-75-4-2, IR-665-24-1, IR-662-2-7-22, 
IR-589-35-27-1 đã tỏ ra có khả năng kháng bệnh. Thanh lọc phản ứng với bệnh cháy bìa lá 
(Xanthomonas oryzae pv. oryzae) của lúa đã cho thấy các giống RD1, RD3, Juma 1, IR-580-25-3-1, 
LT x IR-8 (14-1-4), IR-262-23-1-1-1-2-2, IR 532-E-257, IR-564-44-33, IR-589-35-27-1 đều có khả 
năng kháng bệnh.

Khảo sát lúa chiếu xạ: Chương trình thí nghiệm ký kết với cơ quan Nguyên tử Năng 
lượng Quốc tế (IAEA: International Atomic Energy Agency). Viện đã tiến hành khảo cứu lúa chiếu 
xạ, theo khế ước 708/R2/RB: Giống lúa Nàng Keo và IR8 (dòng M3). Dòng M3 có khả năng mọc 
mầm rất mạnh (96,5%) so với đối chứng (91,2%).

Đột biến bằng tác nhân hóa học: Dòng đột biến M1 từ giống lúa Nanh Chồn và Nàng 
Thơm; Thông qua xử lý hóa chất, ngâm trong môi trường EMS 0,5 và 0,1 đã được báo cáo.

Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chất 
phóng xạ trong quản lý nước và quản lý phân đạm, khả năng hấp thu N của một số giống lúa 
tuyển chọn, theo khế ước 864/RB.

Khoa học vật nuôi: Trung tâm Ninh Thuận có diện tích đồng cỏ thiên nhiên 30,0 ha được 
khảo nghiệm các loại cỏ mật (Brachiaria distachya), cỏ lông tây (Brachiaria mutica), 1,5 ha cỏ 
Panicum maximum, 0,5 ha cỏ voi Pennisetum purpureum. Trung tâm Long Khánh, Ninh Thuận 
đều có vườn sưu tập cây cỏ trong nước và du nhập từ nước ngoài. Viện đã tập trung nội dung 
nghiên cứu đồng cỏ phục vụ gia súc lớn.

Lâm học: Sưu tập thêm 50 mẫu tiêu bản với 10 loài cây rừng nhằm tăng cường bộ sưu 
tập hiện có tại Trung tâm Trảng Bom. Điểm đặc sắc của giai đoạn này là: Nghiên cứu nuôi mối 
rừng Việt Nam và nghiên cứu sự phá hoại của các loại mối tại Việt Nam. Trung tâm Trảng Bom 
có các vườn sưu tập: vườn thảo mộc, vườn tre, vườn tiêu Belantoeng… Viện đã tiến hành định 
danh 273 mẫu thực vật cho Trường Cao đẳng Thú y, Sở Lúa gạo, Trường Văn hóa Quân đội, các 
giáo sư, sinh viên, chuyên viên canh nông ngoại quốc… Các chuyên viên của phòng Thảo mộc 
cùng GS. Phạm Hoàng Hộ và TS. Phùng Trung Ngân đi Tây Ninh và các vùng phụ cận, quan sát 
tại chỗ ảnh hưởng của thuốc khai quang đối với rừng, xác định tên khoa học của mộ số loài thực 
vật do chuyên viên Hoa Kỳ yêu cầu; thu thập mẫu thực vật để tăng cường bộ sưu tập cung cấp 
cho vườn bách thảo (Sở Thú). Trồng rừng tràm bông vàng (1 mẫu), trôm (1 mẫu), giái ngựa (1 
mẫu), Pinus khasya (bản xứ), Pinus oocarpa (Holland) - 5301 m2, bạc hà (bạch đàn) - Eucalyptus 
camaldulensis (3608m2), bạc hà (Eucalyptus tereticarnis - 832 m2).

Trại Chăn nuôi Nha Hố
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Địa học: Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã thiết lập 44 bản đồ đất đai tổng quát của 44 
tỉnh trên toàn quốc (tỉ lệ 1/250.000), bản đồ các vùng nông nghiệp đồng tính (tỉ lệ 1/1.000.000).

Khoa học đất: Tập trung các nội dung chính như sau: Qui hoạch đất sản xuất nông 
nghiệp miền Nam; Nghiên cứu đất vùng hạ lưu sông Ba – Phú Yên; Mô tả hiện trạng sử dụng 
đất nông nghiệp; Qui trình thâm canh tổng hợp lúa ở miền Nam; Đất phù sa trồng lúa và quản lý 
phân bón; Phân loại các nhóm đất chính và quản lý đất ở Nam Việt Nam; Môi trường tự nhiên và 
sử dụng đất; Ghi nhận các vấn đề của nông nghiệp hiện tại và tương lai; Qui hoạch nông nghiệp 
vùng Phan Rang – Ninh Thuận với phần mô tả khá chi tiết đặc điểm của đất cát ven biển; Lập 
bản đồ đất trồng mía ở Tuy Hòa; Đề xuất chính sách quản lý đất đai cho nông nghiệp miền Nam 
(Thái Công Tụng 1958, 1962, 1967, 1968, 1972 và 1974).

Chế biến nông sản: Sản xuất meo giống với nội dung sử dụng các vật liệu khác ngoài 
rơm rạ và bắp, sao cho năng suất meo giống cao hơn. Viện đã xác định cỏ Setaria nhiều chất bổ 
dưỡng, giúp meo nấm mọc nhanh và năng suất cao hơn rơm rạ (Trung tâm Trảng Bom, 1971).

Sưu tập và tuyển chọn được giống men rượu cồn cho độ chua cao (6-90) để rút ngắn thời 
gian chế biến và nghiên cứu cải thiện các phương pháp chế tạo, sử dụng phế thải thừa của trái 
cây hậu sản xuất loại dấm vừa chua thanh vừa rẻ tiền. Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã có phòng 
thí nghiệm chế biến nông sản hoạt động kéo dài từ thời kỳ này cho đến những năm 1980.

Ứng dụng vi sinh học: Thí nghiệm trụ sinh trên meo thuần được thực hiện bằng bột 
Streptomycine rất công hiệu trong việc chữa trị meo giống bị nhiễm trùng.

Dự án “Chế biến và hóa học thực vật” được cụ thể hóa thành nội dung “Chất thiên nhiên 
trích từ dược thảo” đã hoàn tất xong giai đoạn đầu (1971).

Hoạt động khoa học năm 1972-1973
Năm 1972, Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã du nhập 486 giống lúa trong đó chọn tạo 12 

giống có năng suất cao (giống Thần Nông 73-2 được chú ý từ những năm này), 400 giống đậu 
xanh, 200 giống đậu nành, 200 giống lúa miến, 40 giống bắp, 211 giống rau cải, 76 giống hoa, 
chọn tạo giống mía VN 65-48, VN 65-53 đạt năng suất 109-113 tấn/ha.

Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã soạn thảo sắc luật phân bón ngày 23/12/1972 và lập bản 
đồ điền địa cho từng tỉnh làm căn cứ khai thác 01 triệu ha đất do Chính phủ đặt ra. 

Thời gian này, Viện đã hình thành các phòng phân tích: Phòng phân tích chế biến và hóa 
học thực vật, Phòng phân tích vi sinh học, Phòng phân tích lý hóa đất đai, Phòng phân tích thảo 
mộc và bệnh học, Phòng phân tích đồng vị phóng xạ.

Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã tổ chức huấn luyện sản xuất meo nấm và nhân giống 
80.000–100.000 chai meo giống cung cấp cho sản xuất.

Năm 1973, Viện đã định danh 372 mẫu thực vật cho các cơ quan USAID, Trường Đại học 
Sư phạm Sài Gòn, Học viện Quân Y, Thảo Cầm Viên…, đã lập danh sách tên gọi thông thường 
của các họ thuộc thảo mộc Việt Nam, sắp xếp họ và giống của 80 mẫu thực vật Việt Nam của 
Museum National d’ Histoire Naturelle de Paris. Nha Khảo cứu đã sản xuất 98.600 cây con nhiều 
loại như sao, giái ngựa, gổ đỏ, trồng 60 ha rừng (Thái Công Tụng, 1973). 

Trung tâm Thực nghiệm Nông sản Bảo Lộc
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Giống bắp (ngô): Viện đã phát triển giống bắp giàu lysin (bắp sữa) là nhiệm vụ then 
chốt trong thời kỳ này, nhằm khai thác thành công gen “opaque 2”. Bộ giống gồm các dòng 
lai Cuba Gpo x 6202, UP CA var.1 x 0202, Cor mixed comp. x 0202, Western white 1, Cimmyt 
composite, Tropical 0202, Thai composite 1 x 0202, Nha hố composite 0202. Tất cả có nguồn 
gốc từ chương trình SEARCA (1971-1972). Bên cạnh đó, có 5 giống cao sản lấy từ Thái Lan và 
Nigeria là: CMS - PB 8, Cupurio x Flint compuesto, Western yellow 1 (giống chủ lực thời bấy 
giờ), Guatemala, Nha Hố hỗn hợp. Địa điểm khảo nghiệm: Biên Hòa, Ninh Thuận (Nha Hố).

Giống cao lương: (ở miền Nam thời bấy giờ gọi là lúa miến) phát triển bộ giống du nhập 
từ Đại Học Purdue, Hoa Kỳ.

Giống đậu nành: Bộ giống được khảo nghiệm tại Biên Hòa, Long Khánh, Bình Định, Ban 
Mê Thuộc gồm có: dòng thuần 10-06-11, dòng ưu thế lai 10-6-12 (ưu thế lai F1 trong thời kỳ này 
là một điểm mới). Khảo nghiệm tại Trung tâm Eakmak gồm có: 5 giống của Hàn Quốc là Gream 
Doo, Kwang Gyo, Chang Dan Bek Mok, Boo Suk, Shelby, sử dụng Palmetto làm đối chứng và 2 
giống khác Ps-67-21, Santa Maria.

Viện Khảo cứu Nông nghiệp năm 1974-1975

Trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ngày 29/07/1974, Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam Cộng hòa ký sắc lệnh số 178-SL/CN đặt Viện Khảo cứu Nông nghiệp [tên tiếng Anh là       
Institute of Agricultural Research], trực thuộc Bộ Canh Nông. Viện Khảo cứu Nông Nghiệp, 
1974). Lãnh đạo Viện gồm có: Ông Nguyễn Văn Mừng là Viện trưởng (1974-1975), đã sang Mỹ 
trước ngày 30/04/1975; Ông Võ Đình Long - Phó viện trưởng (1973-1975), người ở lại bàn giao 
công việc cho chính quyền cách mạng.

Chăn nuôi bò tại Trại Bến Cát

Chăn nuôi bò tại trại Khánh Dương
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Sau ngày 30/04/1975, Viện Khảo cứu Nông nghiệp đã được đổi tên thành Viện Khoa học 
Nông nghiệp phía Nam do ông Trương Công Tín - Phó viện trưởng phụ trách Viện; ông Võ Đình 
Long - Phó viện trưởng (1973-1975, ông là người đã ở lại Viện và bàn giao công việc cho ông 
Trương Công Tín); ông Bùi Văn Ngạc - Phó viện trưởng. Đây là giai đoạn tự khắc phục khó khăn 
và phát triển trong thời kỳ sau chiến tranh và bao cấp.

TÊN GỌI
Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Đông Nam bộ

Ngày 26 tháng 01 năm 1977, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký Quyết định số 22 NN-TC/QĐ về 
việc xác định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và đổi tên Viện Khoa học Nông nghiệp phía 
Nam thành Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Đông Nam bộ. Ông Trương Công Tín - Phó viện 
trưởng phụ trách Viện (1976-1981); ông Bùi Văn Ngạc - Phó viện trưởng (1976-1981).

Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Ngày 17 tháng 8 năm 1981, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký Quyết định số 365-TCCB/QĐ 

về việc hợp nhất cơ sở II của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (số 12 Nguyễn Chí 
Thanh) và Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Đông Nam bộ lấy tên là Viện Kỹ thuật Nông nghiệp 
miền Nam. Ông Trần Thế Thông là Viện trưởng (1981-1993); ông Trương Công Tín - Phó viện 
trưởng (cho đến năm 1987); ông Bùi Văn Ngạc - Phó viện trưởng; ông Lê Văn Căn - Phó viện 
trưởng (1981-1988); ông Phan Phước - Phó viện trưởng (1981-1989); ông Trần Như Nguyện - Phó 
viện trưởng (1989-1990).

Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam 

Trụ sở Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam
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Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam được thành lập theo Quyết định số 17/NN-TCCB/
QĐ ngày 17/01/1990 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm; ông Trần Thế Thông là 
Viện trưởng (1981-1993); ông Mai Văn Quyền - Phó Viện trưởng (1988-1999); ông Phạm Văn Biên 
- Phó viện trưởng (1989-1993). Cơ cấu tổ chức như cũ. Viện đã thành lập thêm Bộ môn Dâu Tằm.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Được đổi tên theo quyết định số 76/1998/QĐ/BNN-TCCB, ký ngày 27/05/1998 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tên tiếng Anh là Institute of Agricultural Sciences for Southern 
Vietnam, viết tắt IAS. Ông Phạm Văn Biên là Viện trưởng (1993-08/2006); ông Mai Văn Quyền - Phó 
viện trưởng (1988-1999); bà Vũ Thị Như - Phó viện trưởng (1992-02/2005); ông Lê Thanh Hải - Phó 
viện trưởng (1993-2001). Cơ cấu tổ chức bao gồm Viện trưởng, 03 Phó viện trưởng. Lãnh đạo Viện 
năm 1999 đã được bổ sung thêm ông Công Doãn Sắt – Phó viện trưởng (1999-06/2006). Viện 
được Bộ cho phép xây dựng tòa nhà 10 tầng tại số 121 Nguyễn Bình Khiêm, Thành phố Hồ Chí 
Minh, công tác xây dựng cơ bản đã tiến hành trong 03 năm (2000-2002).

Trụ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam trước năm 2000

Sau đó, các Phó viện Trưởng được bổ sung là ông Lã Văn Kính (03/2001-11/2012); ông 
Phạm Xuân Tùng (2004-05/2011); ông Đinh Văn Cải (2004-2013); ông Đỗ Ngọc Diệp (11/2005-
04/2009). 

Năm 2006, ông Bùi Chí Bửu được bổ nhiệm làm Viện trưởng (9/2006-6/2013). Phó viện 
trưởng được bổ sung gồm có ông Ngô Quang Vinh (02/2011-06/2013); ông Đào Huy Đức (từ 
tháng 05/2013 đến nay); ông Lê Quý Kha (từ tháng 06/2013 đến nay).

Ngày 01/07/2013, ông Ngô Quang Vinh – Phó viện Trưởng, phụ trách Viện cho đến đầu 
năm 2015; ông Đinh Văn Cải chuyển sang Phân viện Chăn nuôi Nam bộ từ tháng 06/2013.

Ông Trần Thanh Hùng được bổ nhiệm làm Viện trưởng từ tháng 03/2015 đến nay.
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                Trụ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam ngày nay

VĂN KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THỜI KỲ 1975-2015

• Ngày 26/01/1977, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký Quyết định số 22 NN-TC/QĐ xác định 
chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và đổi tên Viện Khoa học Nông nghiệp phía Nam 
thành Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Đông Nam bộ. 

• Ngày 17/8/1981, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký Quyết định số 365/TCCB/QĐ hợp nhất cơ 
sở II của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và Viện Kỹ thuật Nông nghiệp 
miền Đông Nam bộ thành Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

• Ngày 17/1/1990, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ký Quyết định 
số 17/NN-TCCB/QĐ đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền 
Nam thành Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam.

• Ngày 12/12/1992, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết Định số 161 TTg, giao nhiệm vụ đào 
tạo trên Đại học cho Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam. 

• Ngày 27/5/1998, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 76/1998/QĐ/BNN-
TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đổi tên Viện thành Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

• Ngày 28/10/2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 117/2003/QĐ/
BNN chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa trực 
thuộc Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm sang trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp miền Nam.

• Ngày 13/10/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 2754/2005/QĐ/
BNN/TCCB sáp nhập Viện Nghiên cứu Mía đường Bến Cát trực thuộc Tổng Công ty Mía 
đường II vào Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.
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• Ngày 02/11/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 3432/QĐ/
BNN-TCCB phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 
sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP 
ngày 05/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

• Ngày 10/12/2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số  3531/QĐ/
BNN-TCCB chuyển Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).

• Ngày 21/03/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 515/QĐ/BNN-
TCCB thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Điều trực thuộc Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

• Ngày 16/01/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 88/QĐ/BNN-
TCCB thành lập Viện Nghiên cứu Mía Đường trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp 
Việt Nam, tách ra khỏi IAS.

• Ngày 14/03/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 513/QĐ/BNN-
TCCB chuyển giao nguyên trạng các tổ chức, nhân sự nghiên cứu khoa học về chăn nuôi 
trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, sang Viện Chăn nuôi quản lý, 
thành lập Phân viện Chăn nuôi Nam bộ.

HỢP TÁC QUỐC TẾ CÓ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN

Các dự án hợp tác quốc tế được trình bày trong phụ lục 2, tuy nhiên những dự án có tác 
động quan trọng trong những ngày đầu sau giải phóng với muôn vàn khó khăn của Viện, đó là: 
Dự án củng cố cơ sở vật chất của PNUD; Viện trợ và phát triển bắp (PNUD); Hợp tác với Liên 
Xô thông qua dự án VIR trong bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật; Hợp tác nghiên cứu đất 
phèn thông qua dự án (ISA/FOS/DTM) do Vương quốc Bỉ tài trợ thực hiện tại Đồng Tháp Mười. 
Bên cạnh đó, các dự án của UNDP, Pháp, Hà Lan, Úc,... cũng giúp Viện tạo dựng uy tín với sản 
xuất nông nghiệp phía Nam. Những giúp đỡ ấy trong ngày đầu gian khổ của Viện rất đáng trân 
trọng, vì chúng đã có tác động lớn lao, thúc đẩy sự phát triển của Viện cả về cơ sở vật chất lẫn 
nguồn nhân lực.

Dự án phát triển các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi bò sữa ở miền Nam Việt Nam
- Chương trình hợp tác với Vương Quốc Bỉ.
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SỰ KIỆN KHOA HỌC NỔI BẬT

1. Khoa học cây trồng
Sau ngày 30/04/1975, một số cán bộ khoa học nông nghiệp ở vùng giải phóng và miền 

Bắc đã về tiếp quản cơ sở Viện. Tập thể cán bộ khoa học lúc đó được tập hợp từ rất nhiều 
nguồn. Mọi người cùng nhau bắt đầu một giai đoạn làm việc mới, đưa Viện Khoa học Nông 
nghiệp phía Nam đi vào hoạt động.

Vượt qua vô vàn những khó khăn của những năm đầu sau giải phóng, các cán bộ khoa 
học của Viện đã tập trung ngay vào nội dung nghiên cứu, góp phần giải quyết vấn nạn thiếu 
lương thực thực phẩm nghiêm trọng sau chiến tranh. Đây là giai đoạn mở rộng hợp tác quốc tế 
khá ấn tượng. Viện đã đạt được một số kết quả quan trọng như:

• Lập bản đồ đất cho các vùng đất đỏ, đất xám Đông Nam bộ.
• Phát triển các giống Bắp (ngô): Thái sớm Composite, Quần thể 76, Nha Hố sớm, Nha Hố 

hỗn hợp, Ngô sớm số 1, Bắp sữa Dĩ An, Bắp sữa Phát ngân có năng suất khá, thích nghi 
rộng trong sản xuất ở các tỉnh Đông Nam bộ.

• Khuyến cáo giống đậu nành Cọc chùm, ĐH4 (ĐH4 có nghĩa là Đại Hội 4 sau ngày giải 
phóng đất nước hoàn toàn) để phát triển trong sản xuất ở Đông Nam bộ, đặc biệt vùng 
Tân Phú của Đồng Nai.

• Khuyến cáo khu vực hóa giống cao lương Nagawhite và dòng 199086 kèm theo quy trình 
bón phân và phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất ở Đông Nam bộ.

• Khuyến cáo quy trình kỹ thuật tiên tiến trong nuôi heo thịt, heo nái và heo đực giống.
• Phát triển các loài cỏ Ghinê (Panicum), đậu ma (Centrosema), cỏ Stylosanthes trên đồng 

cỏ hỗn hợp phục vụ nội dung chăn thả gia súc lớn.
• Lúa là cây lương thực chủ yếu ở Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn của 

cả nước. Lịch sử đã ghi nhận đại dịch rầy nâu (Nilaparvata lugens) hại lúa, bộc phát     
nghiêm trọng trong năm 1978 (tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre với 01 triệu ha nhiễm rầy) 
đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa cả nước. Viện đã huy động lực lượng các nhà khoa 
học tập trung nghiên cứu biện pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh đạo ôn khá hiệu quả. Viện 
đã nhanh chóng xác định được vòng đời của rầy nâu, với khả năng tạo ra 13 lứa rầy/năm 
ở các tỉnh phía Nam. Trung bình mỗi tháng có một đỉnh cao rầy, chúng có thể gây hại ở 
tất cả các vụ lúa chính ở ĐBSCL, đặc biệt hại nặng trong vụ lúa mùa. Viện cũng đã phát 
hiện được một số thiên địch có thể khống chế được rầy nâu, làm giảm đáng kể sự bộc 
phát của chúng. Viện đã chọn lọc và đưa vào sản xuất những giống lúa năng suất cao, 
kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn như: Nông nghiệp 9A, KSB42, KSB54, KSB140, KSB218. 
Từ năm 1987 giống Nông nghiệp 9A đã được chuyển giao cho Công ty Giống cây trồng 
miền Nam để nhân giống cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL.
Lúa: Giống IR50404 được Viện chọn lọc trong tập đoàn IIRON (nhập nội từ IRRI năm 

1990) phóng thích ra sản xuất từ năm 1992. Với đặc điểm ngắn ngày, năng suất cao ổn định, dễ 
trồng, chống chịu sâu bệnh tốt, tỷ lệ gạo xay xát cao, giống IR50404 đã chiếm diện tích lớn trong 
sản xuất nhiều năm liền, đứng đầu trong tất cả các loại giống mới được trồng ở Việt Nam. Giống 
lúa Jasmine-85 với chất lượng thơm ngon, được Viện tuyển chọn và đưa ra sản xuất từ những năm 
đầu thập niên 90 của thể kỷ 20 đã trở thành sản phẩm đột phá và dẫn dắt cho công tác chọn tạo 
giống lúa thơm đặc sản, ngắn ngày ở khu vực Nam bộ. Đến nay, Jasmine-85 vẫn là giống lúa được 
ưa chuộng hàng đầu trong nhóm lúa thơm đặc sản. Giống lúa đột biến ngắn ngày VNĐ 95-20 do 
Viện chọn tạo từ năm 1993 (do Đỗ Khắc Thịnh chủ trì), phát triển mạnh ở các tỉnh phía Nam, là 
giống xuất khẩu chủ lực ở ĐBSCL, được tặng giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 
2005 và giải thưởng Thành tựu quốc tế của tổ chức IAEA/FAO (2014). Giống lúa VN121 phổ thích 
nghi rộng, ngắn ngày, chống chịu đạo ôn và rầy nâu tốt, thích hợp phát triển sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP, được Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) mua quyền khai thác 
thương mại vào năm 2013. Viện tiến hành chọn tạo giống lúa thích nghi cho vùng đất phèn Đồng 
Tháp Mười qua hai giai đoạn: Nghiên cứu cơ bản (2007-2011) và nghiên cứu ứng dụng (2012 
đến nay), công bố phát triển giống ĐTM 126, ĐTM 192. Viện tiến hành hợp tác với RDA, Hàn 
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Quốc xây dựng bản đồ 
QTL tính trạng chống 
chịu nóng, tính trạng 
vận chuyển chất khô 
vào hạt khi bị nóng, 
ứng dụng chỉ thị phân 
tử (ở nhiễm sắc thể 3 
và 4) và thể hiện của 
heat shock protein, 
xác định được 4 dòng 
con lai triển vọng cho 
vụ hè thu ở Duyên hải 
Nam Trung bộ.Thông 
qua chương trình hợp 
tác với CIRAD (Pháp) 
Viện đã phát triển 
thành công các giống 
lúa cạn LC 88-66, LC 88-67, LC 90-4, LC 90-5, những giống lúa này được công nhận giống quốc 
gia, cho năng suất 3,0-4,5 tấn/ha và được trồng rộng rãi ở Tây Nguyên, Duyên hải miền trung và 
nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Giống lúa cạn LC408 do Viện tuyển chọn từ năm 2005, được sản 
xuất rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên và trở thành giống lúa cạn chủ lực cho khu vực.

Bắp (ngô): Từ năm 1980, Viện đã hợp tác với CIMMYT-Mexico. Đến năm 1986 Viện tiếp 
nhận dự án phát triển ngô ở Việt Nam (Dự án VIE/80/004) do UNDP tài trợ. Giống bắp lai mới đã 
được lai tạo thành công và được công nhận giống quốc gia như: Nù N1, bắp lai đơn V98-1, V98-2, 
V2002, với đặc điểm chín sớm, năng suất 8-10 tấn/ha, được các doanh nghiệp tiếp nhận sản xuất 
giống. Giai đoạn 1990-2000, các nghiên cứu tập trung chọn tạo các giống lai không qui ước, 

trong đó giống LS8, BL8 
đã có đóng góp vào sản 
xuất ở những năm đó. Từ 
năm 2000 đến nay, các 
nghiên cứu về giống, 
kỹ thuật tập trung hoàn 
toàn vào các giống lai 
qui ước. Các giống bắp 
lai đơn V98-1, V98-2, 
V118, VN25-99, VN112 
và MN-1 đã được công 
nhận và tham gia vào 
sản xuất với kết quả 
khả quan. Giống bắp lai 
chịu hạn MN-1 đã được 
nghiên cứu có hệ thống 
từ bản đồ QTL đến áp 
dụng chỉ thị phân tử 
trong chọn giống ưu việt.

Đậu đỗ: Tính đến năm 2015, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã giới 
thiệu cho sản xuất các tỉnh phía Nam 26 giống đậu đỗ các loại qua các thời kỳ, trong đó có 12 
giống đậu nành, 3 giống đậu phộng và 11 giống đậu xanh. Năm 1977, Nguyễn Danh Đông và Lê 
Xuân Hoa đã thu thập 123 giống đậu nành, đa số có nguồn gốc từ miền Bắc Việt Nam và Trung 
Quốc khảo sát, đánh giá chủ yếu tại Trại Hưng Lộc. Viện đã thu thập và đánh giá 2.126 dòng 
giống đậu đỗ các loại, trong đó gồm 765 mẫu giống đậu nành, 625 mẫu giống đậu xanh và 736 
mẫu giống đậu cove, 620 dòng, giống đậu rồng. Giống đậu xanh HL89-E3 và V94-208, được 
chọn tạo trong giai đọan 1983-2002, có tính thích nghi cao, năng suất ổn định, cho đến nay vẫn 
tiếp tục được khai thác chuyển giao trong sản xuất ở các tỉnh phía Nam cùng với các giống triển 

Giống lúa VNĐ19-20

Giống bắp MN-1
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vọng mới HLĐX6, HLĐX7 và HLĐX10. Giống đậu nành 
HLĐN 29, HL 07-15 và OMĐN 1 là những giống có khả 
năng phát triển, có năng suất biến động từ 1,7-2,5 tấn/
ha, thời gian sinh trưởng từ 80–85 ngày, có khả năng 
chống chịu tốt bệnh rỉ sắt (Phakopsora pachyrhizi). 
Giống đậu phộng HL25 cho vùng Đông Nam bộ và Tây 
Nguyên, sau đó phát triển GV3, GV6 và GV10.

Rau: Từ những năm 1980, Viện đã tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu chọn tạo 
giống rau ăn lá và rau ăn trái phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và thổ nhưỡng ở phía Nam. 
Đó là giống rau cải ngọt TG1, cải bẹ xanh mỡ, giống ớt cay 01, giống đậu côve, đậu đũa, khổ 
qua, dưa leo, giống dưa hấu Sugar Baby, giống đậu Hà lan CPX58 và EG623 có tiềm năng 
năng suất cao, kháng sâu bệnh hại tốt. Giống cà chua SB2, SB3, Red Crown 250, NT2, SE0913 
và SE0919 có tiềm năng năng suất cao và ổn định từ 80-100 tấn/ha, kháng mốc sương và héo 

xanh tốt. Viện đã nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 
ghép cà chua nhằm hạn chế bệnh héo rũ nguy 
hiểm do vi khuẩn Ralstonia solanacearum, với 
giống cà chua ghép Vimina 1, 2 và 3 lần lượt ra 
đời, được xem là một giải pháp hữu hiệu nhất. 
Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật và 
đạt giải VIFOTEC 2005. Rau thuộc họ thập tự 
(Cruciferaceae), bị sâu tơ Plutella xylostella phá 
hại nặng nề ở Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh và Tiền 
Giang, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
miền Nam đã nghiên cứu qui trình IPM (1991-
1992) tại huyện Hốc Môn, kết quả đã giảm 
được 80% lượng thuốc hóa học sử dụng - giới 
thiệu ong ký sinh Diadegma semiclausum trên 
Đà Lạt; tỷ lệ ký sinh trong điều kiện canh tác 
của nông dân: 9,1-28,7% và vùng không có 
phun thuốc trừ sâu, tỷ lệ ký sinh > 60% (Hồ Văn 
Chiến, 2015). 

Hoa: Các giống hoa được công nhận 
sản xuất ở Lâm Đồng là giống hoa cúc C-41, 
sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng 95-100 
ngày, tương tự, các giống cúc C05.1, C05.3, 
C07.24, C07.7, C07.16 cũng được khảo nghiệm 
và phát triển ra sản xuất. Giống hoa cẩm chướng 
Super Green, sinh trưởng khỏe, hoa màu xanh 
bơ, hoa dạng đơn, cành hoa cứng, cánh răng 

Giống đậu phộng GV3

Giống đậu nành HL 07-15

Vườn rau thử nghiệm

Giống dâu Langbian 2
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cưa, cành hoa dài 80-90 cm, kích thước hoa lớn (6,0-6,5 cm), cành hoa thẳng, năng suất trung 
bình từ 18-20 cành/1 m2/năm; tương tự, hoa cẩm chướng Niva, D06.9, D06.1, D06.10 cũng được 
khảo nghiệm và phát triển ra sản xuất. Giống hoa đồng tiền G04.6, hoa kép đường kính 8,5 cm, 
chiều dài cành hoa > 65 cm; cành đặc, cứng; tuổi thọ trung bình >14 ngày, năng suất cao và 
ổn định (250.000-280.000 cành/1.000 m2/vụ, màu đỏ nhụy đen; tương tự, giống hoa đồng tiền 
G04.7, G05.76, G05.82 cũng được khảo nghiệm và phát triển ra sản xuất.

Mô hình cà chua gốc ghép năng suất cao trong nhà màng

Giống khoai mỳ KM140
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Khoai mỳ (sắn): Viện khai thác 224 nguồn gen giống khoai mỳ; Việc phóng thích các 
giống khoai mỳ cao sản KM94, KM140, KM146 đã làm thay đổi đáng kể năng suất khoai mỳ ở Nam 
Bộ (gấp đôi so với trước năm 1990) và các giống khoai mỳ này đã phát triển trên qui mô cả nước; 
tiến hành lai có kiểm soát, tỷ lệ đậu quả kết hạt là 59,7%. Giống mới HL-S11 có khả năng đạt hơn 
40 tấn/ha, với hàm lượng tinh bột cao không bị giảm tinh bột sau 11 tháng trồng trở lên. Các giống 
khoai mỳ khác cũng được khuyến cáo KM98-5, KM98-7, NA1. Ngân hàng kiến thức cây Sắn 
(khoai mỳ) đã được xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Viện (http://iasvn.org/, 
2014). Rệp sáp hồng (Phenacoccus manihoti) xuất hiện đầu tiên vào tháng 06/2012 tại tỉnh Tây 
Ninh, diện tích nhiễm là 78,5ha đến tháng 06/2013 là 1.142,6ha, tăng 13 lần. Đây là loài không 
thể có loại thuốc hoá học nào phòng trừ  được. Loài ong Anagyrus lopezi (OKZ) được nhập từ 
Thái Lan về nhân nuôi và phóng thích. Chỉ 3 tháng sau khi phóng thích OKS, diện tích bị nhiễm 
nặng và trung bình không còn nữa mà chỉ còn diện tích nhiễm với mức độ xuất hiện rải rác (Hồ 
Văn Chiến, 2015). Viện đã hợp tác với CIAT tổ chức tập huấn tại IAS về phòng trừ bằng biện 
pháp sinh học cho cán bộ nông nghiệp phía Nam.

Mía: Năm 2007, công tác nghiên cứu mía đường đã có bước đột phá, chuyển cây bố 
mẹ lên trồng ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi có độ cao > 800 m so với mực 
nước biển để lai tạo giống mía của Việt Nam. Giống mía VN84-4137 là giống mía lai Việt Nam 
đầu tiên được công nhận giống chính thức. Giống này đang dần dần thay thế các giống mía cũ 
của Đài Loan (ROC10, ROC16, F154, F134), Trung Quốc (VĐ86-368, QĐ11), Cuba (My55-14), 
Thái Lan (K84-200). Nghiên cứu sử dụng các tác nhân sinh học trong phòng trừ sâu đục thân 
mía ở các tỉnh Đông Nam bộ là đề tài gây sự chú ý cho người sản xuất. Nghiệm thức thả ong mắt 
đỏ Trichogramma chilonis (với mật độ thả 50.000 ong/ha/lần, định kỳ thả 2 tuần/lần, vào lúc mía 
1-2 tháng tuổi và 5-10 tháng tuổi); kết hợp thả bọ đuôi kìm Euborellia annulipes (với mật độ thả 
3.000 con/ha, thả 1 lần duy nhất vào lúc mía 5 tháng tuổi).

Khoai Tây: Viện đã tuyển chọn và lai tạo những giống khoai tây cung cấp cho người 
trồng các tỉnh Tây Nguyên và các công ty chế biến công nghiệp như: Giống khoai tây PO3, 
Atlantic, TK96.1.

Đay: Giống đay Tainung có năng suất chất xanh cao (85-93 tấn/ha) tăng hơn giống địa 
phương từ 43,3 đến 48,3% ở Đồng Tháp Mười. 

Mè (vừng): Giống mè đen ĐH-1 (Long An) qua phục tráng có năng suất 1.257 kg/ha, 
hàm lượng dầu 48,78 %. Giống mè đen hai vỏ Bình Thuận có thời gian sinh trưởng 81-85 ngày; 

Lai tạo giống mía ở Đơn Dương, Lâm Đồng
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4–5 múi/quả; hai vỏ hạt; vỏ hạt màu đen, hàm lượng dầu 47,5%; axít oleic 16,9%; axít linoleic 
22,8%; tỷ lệ O/L 0,74; hàm lượng protein 18,8%.

Giống mè đen ĐH-1

Điều: Dự án Nghiên cứu và phát triển cây điều có mã số VIE-85-005/UNDP/FAO (1988-
1991) đánh dấu sự đầu tư khoa học của Chính phủ lần đầu tiên cho ngành điều. Kết quả đánh 
giá tập đoàn đã thu thập được 47 dòng vô tính có triển vọng. Viện chọn lọc được các dòng 
BO1, DH1, SB26, KH6, TL 13/1, KH5, KH7, GL1, TL2/11, TL3/9, TL6/3, TL 6/18, TL11/2, TL18/10, 
TL18/12, Sarichai 25, Sisaket 60-1, Sisaket 60-2, U 12A, U 15B. Ngoài ra Viện còn sưu tập được 
397 cây đầu dòng có triển vọng ở trong nước, nhập nội được 54 dòng điều từ Úc và 24 dòng điều 
từ Cambodia. Ba giống điều hạt lớn TL2/11, TL6/3 và TL11/2 được công nhận sản xuất thử cho 
năng suất 2,0-2,6 tấn/ha. Qui trình ghép cải tạo và thâm canh điều đã được ban hành tại Quyết 
định số 134/QĐ-TT-CCN ngày 08/05/2015. Các giống điều PN1, AB29 và AB05-08, góp phần 
đưa tỷ lệ trồng giống điều ghép đạt trên 40% diện tích điều cả nước và năng suất điều đạt 1,32 
tấn/ha. Áp dụng IPM trên cây điều có sử dụng kiến vàng (Oecophylla smaragdina) do trường Đại 
học Charles Darwin (CDU) hợp tác với IAS, không sử dụng thuốc hóa học, đạt kết quả tốt về năng 
suất và chất lượng hạt. Kết quả đã tập huấn được 112 huấn luyện viên “IPM” và 30 điểm thực 
hiện “FFS” ở 8 tỉnh trồng điều thuộc Đông Nam bộ, kiến vàng là thành phần chính trong “IPM” đã 
hạn chế được bọ đục nõn và 
bọ xít muỗi (Hồ Văn Chiến, 
2015). Ngân hàng kiến 
thức cây điều (Anacardium 
occidentale) đã được công 
bố trên trang thông tin điện 
tử của IAS vào năm 2015.

Giống điều AB05-08
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Hồ tiêu: Viện đã xác định giống tiêu 
Vĩnh Linh, Lada, và Ấn Độ có năng suất và 
chất lượng tốt, chúng trở thành ba giống 
chủ lực ở Nam bộ. Viện thu thập được 30 
mẫu giống tiêu kể cả giống tiêu dại thuộc 
chi Piper phục vụ bảo quản nguồn tài 
nguyên di truyền cây tiêu. Khuyến cáo tiêu 
trồng trên cây trụ sống ít bị nhiễm bệnh 
hơn trồng trên trụ gỗ hoặc trụ gạch. Nghiên 
cứu cho thấy dịch hại phát sinh từ đất chủ 
yếu là nấm Phytophthora sp. (bệnh chết 
nhanh); nấm Fusarium spp., Pythium spp., 
tuyến trùng (bệnh chết chậm); rệp sáp và 
virus. Biện pháp thoát nước tốt là yếu tố 
then chốt được khuyến cáo, bên cạnh việc 
sử dụng thuốc trên nguyên tắc bốn đúng. 
Bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, trung vi 
lượng và các chế phẩm Trichoderma sp. 
và Bacilus sp. với lượng 80 kg/ha/năm có 
hiệu lực tốt, góp phần giảm bệnh vàng lá, 
thối gốc thân, hạn chế sự phát triển của dịch hại, năng suất ổn định và tăng dung trọng hạt tiêu.

Khoa học đất: Nghiên cứu đất xám ở Nam bộ với số liệu phân tích của 8.360 mẫu đất đại 
diện cho 1.700.000 ha, lập được bản đồ tỷ lệ 1/10.000 theo đúng chuẩn quốc tế. IAS đã nghiên 
cứu thành công hiệu lực của chế phẩm Rhizobium cho canh tác đậu phộng vùng Đông Nam bộ 
(sản phẩm Rhidafo). Nghiên cứu bón phân cho lúa trên vùng đất phèn là một đề tài rất lớn đã 
được tổng hợp báo cáo nhiều năm. Đường đẳng nhiệt hấp phụ lân của đất phèn Tân Lập, Mộc 
Hóa, Long An cho thấy rằng đất có khả năng hấp thu lân cao. Hàm lượng lân hữu dụng của đất 
(Bray 2) gia tăng với lượng và dạng loại lân bón ở cuối vụ gieo trồng. Liều lượng 60 kg P2O5/ha 
được đề nghị như là lượng lân bón kinh tế cho sinh trưởng và năng suất lúa ở vụ Hè Thu. Hiệu lực 
tồn dư của lân cho các vụ sau cũng được báo cáo. Nghiên cứu thành phần khoáng sét trong các 
loại đất chính ở miền Nam được công bố trong mối quan hệ giữa thành phần khoáng sét - dung 
tích hấp thu - các dạng kali trong đất. Đề tài có định hướng lâu dài về cải thiện tập đoàn vi sinh 
vật có ích trong đất canh tác ở Nam bộ rất đáng được chú ý cho nông nghiệp hữu cơ trong tương 

Mô hình trồng cây lạc dại (Arachis pintoi) 
trong vườn tiêu thâm canh

Ứng dụng đồng vị N15 trong nghiên cứu đạm
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lai. Nghiên cứu của một số biện pháp quản lý đất dốc Đông Nam bộ và Tây Nguyên đuợc thực 
hiện trong giai đọan 1994-1998. Nghiên cứu bón phân cân đối cho cây trồng Đông Nam bộ cho 
thấy vai trò của lân và kali đối với năng suất cây trồng và xác định lân là yếu tố dinh dưỡng hạn 
chế hàng đầu trên vùng đất này. Một nghiên cứu có quy mô lớn “Sơ đồ hiệu lực phân bón vùng 
sinh thái Đông Nam bộ” thực hiện từ 2000-2001 đã khuyến cáo lượng bón NPK đối với một số 
cây trồng chính để đạt năng suất cao trên hai nhóm chính ở Đông Nam bộ.

Bảo vệ thực vật: Nghiên cứu chu kỳ sinh sản rầy nâu đã góp phần đáng kể trong quản 
lý dịch hại trên cây lúa. Ở phía Nam, có 13 lứa rầy/năm, trung bình 25-30 ngày/vòng đời. Kết 
quả này giúp cho việc dự báo và biện pháp gieo sạ đồng loạt rất thành công khi có bộc phát 
rầy nâu. Viện đã giám định 535 loài côn trùng và nhện hiện diện ở Long An, thuộc 87 họ và 12 
bộ côn trùng và nhện, trong đó Bộ Hymenoptera là nhóm côn trùng chiếm tỷ lệ cao (1992-1993). 
Ong ký sinh trứng rầy nâu Anagrus sp. hoạt động khá hữu hiệu trong giai đoạn lúa đẻ nhánh 
đến làm đòng. Sâu tơ (Plutella maculipennis) phá hại rau, có thể bị kiểm soát bởi ong ký sinh sâu 
non Cotesia plutellae - phát sinh mạnh trong tháng 1-3. Viện đã khuyến cáo biện pháp phòng trừ 
tổng hợp đã làm giảm số lần phun thuốc còn 5-6 lần/vụ (so với trên 20 lần của nông dân). Trên 
ruộng lúa, bộ Collembola chiếm khoảng 50% thành phần vào giai đoạn đẻ nhánh; phun thuốc 
vào giai đoạn lúa đẻ nhánh hoặc định kỳ sẽ làm thiệt hại nguồn thức ăn của thiên địch, đồng 
thời gây suy giảm tính phong phú và đa dạng của môi trường. Loài cào cào Patanga succinct 
chiếm 90 – 96% quần thể ở Đông Nam bộ, gây thiệt hại trong nhiều năm qua. Viện đã tiến hành 
điều tra 33 loài cào cào thuộc 4 họ phụ Oedipodinae (17 loài), Catantopinae (9 loài), Oxyinae (4 
loài), Cyrtacanthacridinae (3 loài). Cào cào có giai đoạn tiền trưởng thành từ tháng 8 đến tháng 
2 sang năm, và trưởng thành từ tháng 3 đến tháng 5. Thiên địch của cào cào chủ yếu là tuyến 
trùng và nấm ký sinh. Trong số 13 loài chuột phát hiện được ở ĐBSCL, Viện đã xác định loài 
R. argentiventeter là loài hại lúa chính; riêng loài R. losea cũng cần phải quan tâm. Viện đã xác định 
nhện (Pirata subpiraticus), bọ xít mù xanh (Cytorhinus lividipennis), và bọ xít nước (Microvelia 
d. douglasi) là những loài ăn mồi chiếm ưu thế; bên cạnh đó, những loài ký sinh chiếm ưu thế là 
Anagrus flaveolus và Ologosita sp. Đây là cơ sở khoa học cho “công nghệ sinh thái” trong thập 
niên 2010. “Chiến lược gieo sạ đồng loạt né rầy” dựa vào dữ liệu rầy nâu di trú vào bẫy đèn. Số 
lượng bẫy đèn (2008) là 330 bẫy ở các tỉnh thành phía Nam, và diện tích gieo sạ đồng loạt né 
rầy biến động từ 800 ngàn ha đến 1,2 triệu ha tuỳ theo điều kiện của từng vụ lúa trong năm (Hồ 
Văn Chiến, 2015). Những cơ sở khoa học về chu kỳ sinh sản rầy nâu của IAS đã được ứng dụng 
với công nghệ sinh thái (ruộng lúa, bờ hoa) thu hút ong ký sinh được thực hiện từ vụ Hè Thu 
2009, chương trình này đã thu hút và bảo tồn thiên địch một cách hiệu quả làm giảm được quần 
thể dịch hại, giảm được lượng thuốc trừ sâu từ 4-5 lần xuống còn 1-2 lần (Hồ Văn Chiến, 2015).

Công nghệ sinh học và Di truyền: Viện đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt dự 
án «Tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học» (2006-2010) tập trung vào công nghệ tế bào, 
thao tác phôi động vật, genomics. Viện đã gửi người đào tạo có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại 
Hoa Kỳ, Hà Lan, Úc, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Đức,.. từ năm 2005 đến nay. Tập trung đào tạo 
trong lĩnh vực Genomics, Proteomics, Chuyển nạp gen, Thao tác phôi, Tế bào gốc. Đề tài xác 
định giới tính bò được sự chú ý và hợp tác của các địa phương và cơ quan ở Tp.HCM. Nghiên 
cứu hoàn thiện nuôi cấy ngập chìm (phong lan, và một số loài cây trồng khác). Đề tài chọn giống 
lúa thích nghi vùng đất phèn đã tập trung phân tích QTL tính chống chịu thiếu lân, chống chịu độ 
độc sắt, nhôm (2008-2010), sau đó triển khai đề tài ứng dụng chọn giống chịu phèn cho Trung 
tâm Đồng Tháp Mười (kéo dài thêm 4 năm). Giống lúa được khảo nghiệm là ĐTM126, ĐTM192 và 
MNR12. Viện đã hợp tác với Hàn Quốc từ 2008-2015 để triển khai đề tài ứng dụng chỉ thị phân tử 
để chọn giống lúa chịu nóng trên quần thể hồi giao, khai thác nguồn cho từ giống lúa thuộc loại 
hình aus là N22 và Dular. Năm 2015, CIAT hợp tác với IAS điều tra các mẫu giống khoai mỳ và 
áp dụng công nghệ GBS và NGS (genotyping by sequencing, next generation sequencing) với 
bộ SNPs (oligo 32K) của CIAT. Đại học Hirosaki, Nhật hợp tác với IAS thực hiện «resequencing» 
quần thể lúa hoang ở ĐBSCL. Đại học Missouri hợp tác với IAS chọn tạo giống đậu nành chống 
chịu ngập và mặn thông qua kỹ thuật MAS (marker-assisted selection).

Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu về hệ thống nông nghiệp, thị trường và cơ chế chính 
sách giai đoạn 1990-2015. Phân tích chuỗi giá trị trong ngành tiêu: Người trồng tiêu đóng góp 
82,6%, doanh nghiệp chế biến-xuất khẩu là 12,6%. Sự phân bố lợi nhuận trong ngành hàng hồ 
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tiêu khá hợp lý. Hệ số chi phí nội nguồn DRC=0,472 (<1) cho thấy sản xuất và xuất khẩu tiêu Việt 
Nam có lợi thế so sánh. Phân tích chuỗi giá trị trong ngành hàng lúa gạo: Kết quả phân tích ma 
trận chính sách PAM (Policy Analysis Matrix) ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long cho thấy hệ số chi phí tài nguyên trong nước (DRC) trong những năm qua đều nhỏ hơn 
1 (DRC <1), tức là ngành hàng lúa gạo có hiệu quả khi xuất khẩu. Tỉ lệ đầu tư theo giá tư nhân 
PCR=(0,343; 0,358; 0,427; 0,468) <1 cho thấy tính cạnh tranh cao của gạo Việt Nam. Ngoài ra, 
Viện tiến hành nghiên cứu chuỗi giá trị cá tra, tôm sú vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chuỗi 
giá trị khoai mỳ, chuỗi giá trị bò thịt vùng Duyên hải Nam Trung bộ, đề xuất được các giải pháp 
ăng cường các mối liên kết các trong sản xuất và nâng cấp chuỗi giá trị. Từ 2005-2012, Viện đã 
tham gia dự án khuyến nông có sự tham gia do Vương quốc Bỉ tài chợ (tổ chức VVOB), dự án 
thực hiện ở hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2. Khoa học chăn nuôi
Heo (lợn): Sau 1975, Viện phải tập trung nghiên cứu tìm giải pháp cho ngành chăn nuôi 

sau ngày giải phóng ở phía Nam, bấy giờ là chăn nuôi heo thương phẩm để phục vụ chiến tranh. 
Phần lớn các trại heo thương phẩm này không có quần thể giống thuần đủ lớn để phát triển giống 
và cũng không có hệ thống nhân giống thuần trong ngành chăn nuôi heo. Viện đã phối hợp với 
một số trại ở Đồng Nai, Sông Bé, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, từng bước chọn lọc và ổn 
định dần đàn heo, trong đó có nái thuần của các giống Yorkshire, Landrace, Duroc. Viện xác 
định cá thể đực mới sử dụng dưới 3 năm tuổi và cá thể đực trẻ tương đối thuần của heo Yorkshire, 
để chọn lọc nhân thuần, kiểm tra năng suất cá thể với chỉ tiêu tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn 
ít, dày mỡ lưng thấp, từng bước cải thiện di truyền nâng cao năng suất của đàn heo, qua đó cải 
tiến chất lượng quần thể giống heo Yorkshire. Năm 1985, nhiệm vụ cấp Nhà nước về chọn lọc 
giống heo trắng do Trần Thế Thông, Lê Thanh Hải và Phạm Thế Doanh cùng các cộng sự đã 
tiến hành chọn lọc, kiểm tra cá thể heo đực giống Yorkshire, đưa nhanh ra sản xuất con giống 
tốt nhằm cải thiện di truyền 
các tính trạng sản xuất của 
đàn heo Yorkshire và con 
lai thương phẩm. Nội dụng 
chọn lọc và nhân giống 
qua ba thế hệ đã cung cấp 
đủ số con nái ở thế hệ thứ 
ba. Năm 1990, Nhà nước 
đã công nhận hai giống 
heo Yorkshire và Thuộc 
Nhiêu (là thành quả nghiên 
cứu của Viện) cùng với 
nhóm giống Heo trắng Phú 
Khánh, sự kiện ấy đã đánh 
dấu lần đầu tiên “Chọn lọc 
và nhân thuần đàn heo 
giống” của các giống heo 
trắng có năng suất cao thành công ở Việt Nam. Cùng với việc nhập bổ sung một số nguồn gen 
tốt qua các chương trình hợp tác quốc tế với Pháp, Úc, Bỉ, Hà Lan và dự án giống của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT do PGS. Lê Thanh Hải chủ trì, hàng ngàn heo giống cao sản đực và cái đã được 
chọn lọc qua kiểm tra năng suất và đưa vào sản xuất. Viện đã xây dựng mô hình tổ chức sản xuất 
liên hoàn theo cấp giống từ cụ kỵ, ông bà đến bố mẹ lai để sản xuất heo thịt thương phẩm đạt tỉ 
lệ nạc trên 55% trong một hệ thống sản xuất theo hình tháp. Viện đã nghiên cứu thành công và 
chuyển giao vào sản xuất dòng heo nái lai, tổng hợp giữa 2 nhóm giống Landrace và Yorkshire, 
dòng heo đực giống lai giữa hai nhóm giống Pietrain và Duroc. Hai dòng này đã được nông dân 
sử dụng rộng rãi tại vùng chăn nuôi heo Đông Nam bộ để sản xuất heo lai thương phẩm. Giai 
đoạn 1990-2000, Viện áp dụng kỹ thuật chọn lọc giống truyền thống kết hợp với BLUP đã nâng 
cao được năng suất, chất lượng đàn heo cao sản ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu “Liên kết các 
cơ sở giống heo trong đánh giá di truyền” (từ 2010) đã phát triển thành quy trình và được Cục 
Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật (2012). Viện cũng đã ứng 
dụng những kỹ thuật tiên tiến của thế giới sớm nhất vào Việt Nam như: máy đo độ dày mỡ lưng 

Giống heo Thuộc Nhiêu
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trên heo đực giống qua kiểm tra năng suất cá thể, chuồng nuôi cá thể heo đực giống (1987), 
áp dụng hệ thống phân phối thức ăn tự động cho cá thể cho heo khi nuôi kiểm tra (1995). Viện 
đã thiết kế và xây dựng chuồng nuôi 100 heo nái sinh sản khép kín, đây là mô hình nuôi 100 nái 
sinh sản khép kín đầu tiên trong Bộ Nông nghiệp (1994). Kỹ thuật cai sữa sớm heo con cũng đã 
nâng cao sức sản xuất của heo nái từ 2 lứa lên 2,3-2,4 lứa/năm, nhờ đó đã tăng số heo con cho 
một nái một năm từ 2-4 con/lứa. Trung tâm Bình Thắng của Viện trở thành một trong những nơi 
cung cấp giống heo tốt nhất ở phía Nam.

Gia cầm: Chăn nuôi gia cầm là ngành chăn nuôi gia cầm bán công nghiệp là nghề phát 
triển mạnh ở phía Nam nhất là chăn nuôi vịt thịt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 1986, 
Viện tiến hành lai giống vịt thịt Bắc Kinh (do PGS. Trần Thế Thông mang về từ Tiệp Khắc) với 
giống vịt Anh Đào của thành phố Hồ Chí Minh (nhập từ Anh năm 1985) để tạo ra giống vịt Nông 
nghiệp (1986-1987). Giống vịt này đã được đưa nuôi rộng rãi ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
nhất là ở Tp. Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang trước thời điểm phóng thích giống vịt thịt do 
Trung tâm VIGOVA nhận được từ chương trình viện trợ của FAO năm 1989. Năm1988, các dòng 
ngan Pháp có tầm vóc to cũng được nhập về nuôi tại Bình Thắng và đã cung cấp cho Đại học 
Cần Thơ, một số hộ ở miền Đông Nam bộ để nuôi thử nghiệm và phát triển. Chăn nuôi gà công 
nghiệp cũng là một ngành phát triển mạnh mẽ ở phía Nam sau ngày miền Nam giải phóng. 
Trung tâm Bình Thắng của Viện đã tập trung nghiên cứu lai tạo gà lai thả vườn có tính năng sản 
xuất cao, có chất lượng thịt tương đương gà địa phương. Việc lai tạo các giống gà thả vườn đã 
được thực hiện (PGS. Lê Thanh Hải chủ trì và đặt tên là “Gà thả vườn”), kết quả năm 1989, giống 
gà thả vườn BT1 theo hướng trứng và năm 1992, giống gà thả vườn BT2 theo hướng thịt đã được 
tạo ra, chúng đều thích nghi tốt trong điều kiện chăn thả ở nông thôn, kháng bệnh tốt, cho năng 
suất sinh trưởng cao hơn giống địa phương từ 14-23%, sản lượng trứng 180-200 quả/năm (cao 
gấp đôi gà địa phương) và được chuyển giao cho hàng vạn hộ nông dân ở các tỉnh.

Đại gia súc: Viện đã lai tạo bò sữa Holstein-Friesian (HF) trên nền bò cái lai Sind được 
chọn lọc. Đánh giá con lai F2 (3/4 máu HF) và sử dụng đực F2 để cố định máu. Lai tạo bò thịt 
chất lượng cao (Charolaise, Abondance, Tarentaise, Simmentan) trên nền bò cái lai Sind được 
chọn lọc v.v. Lai tạo bò sữa từ đàn bò nền lai Sind chất lượng cao (sử dụng tinh bò đông lạnh 
dưới dạng cọng rạ) là một giải pháp khoa học, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đàn bò 
sữa Tp. Hồ Chí Minh, từ 136 bò sữa lai Sind (năm 1978), đến năm 1990 đàn bò sữa của thành 
phố đạt 5.100 con và năm 2010 đã tăng lên 75.500 con (tăng 15 lần, chiếm 58% tổng số bò sữa 

Giống gà BT2
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của cả nước). Năng suất sữa của đàn bò từ 2190 kg/chu kỳ (năm 1990) tăng lên 4150 kg/chu kỳ 
vào năm 2010 (tăng gấp 2 lần sau 20 năm). Viện là đơn vị đầu tiên trong cả nước nghiên cứu về 
stress nhiệt trên bò sữa và đưa ra những giải pháp khắc phục stress nhiệt trong mô hình chăn 
nuôi nhỏ cũng như nuôi trên quy mô lớn. Với sự tài trợ của Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế 
(ILRI), Viện đã nghiên cứu và sản xuất thước dây đo khối lượng bò sữa ILRI-IAS-L2 để giúp xác 
định nhanh khối lượng bò sữa, bò thịt. Thước này được sử dụng rộng rãi trên cả nước cho đến 
ngày nay. Viện cũng tiến hành nghiên cứu thử nghiệm sản xuất phôi bò in vitro; Cải thiện hiệu 
quả sản xuất phôi bò in vitro bằng bổ sung IGF-1 hay Thử nghiệm một số kỹ thuật mới như OPU 
(Ovum Pick-Up) và tinh phân tách (Sorted Semen) để tạo phôi bò cái in vitro hướng sữa. Đồng 
thời, bắt đầu áp dụng công nghệ gen vào hỗ trợ công tác chọn giống bò sữa như xác định tần 
suất xuất hiện gen BLAD (gen gây bệnh) trong đàn bò sữa TPHCM hay ứng dụng một số kỹ thuật 
mới như competitive-PCR hay Realtime-PCR để định lượng một số vi khuẩn trong dạ cỏ bò sữa. 
Viện đã nghiên cứu lai tạo trâu Murrah bằng kỹ thuật sử dụng tinh Murrah nhập từ Ấn Độ phối với 
trâu cái địa phương nuôi trong nông hộ. Nghiên cứu về thời điểm phối giống thích hợp để đạt tỷ 
lệ đậu thai cao, hay kỹ thuật sử dụng hormone gây động dục đồng loạt và phối cố định và thời 
điểm xác định được triển khai trên cả 3 miền. Đánh giá con lai F1 Murah, chế độ nuôi dưỡng F1 
Murah. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để Bộ đầu tư dự án sản xuất tinh trâu Murrah và phối tinh 
Murrah cho trâu nội trên cả nước. Một số kết quả nghiên cứu về lai tạo dê hướng thịt, hướng sữa 
với dê Bách Thảo, lai tạo cừu thịt của Úc với cừu Phan Rang, đánh giá sinh trưởng và phát triển 
của các con lai, nghiên cứu chế độ nuôi dưỡng dê, cừu trong nông hộ theo hướng đầu tư bán 
thâm canh. Kết quả góp phần làm thay đổi phương thức chăn nuôi quảng canh truyền thống, 
tăng hiệu quả chăn nuôi dê cừu.

Dinh dưỡng và Thức ăn gia súc: Đánh giá đúng giá trị dinh dưỡng của thức ăn là cơ sở 
vững chắc cho việc xây dựng công thức thức ăn hợp lý cho gia sức. Hàng ngàn mẫu thức ăn 
của hầu hết các chủng loại thức ăn đã được Viện đánh giá bằng tất cả các chỉ tiêu cơ bản của 
thức ăn như ẩm độ, protein, béo, xơ, ADF, NDF, Lignin, axít amin, Ca, P và các khoáng vi lượng. 
Các ngân hàng dữ liệu này đã được in thành sách, được phổ biến và sử dụng rộng rãi trong sản 
xuất, nghiên cứu, giảng dạy… và được coi như cẩm nang không thể thiếu được để tính toán, xây 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Trung tâm Trâu sữa Bến Cát
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dựng khẩu phần thức ăn cho gia súc gia cầm. Viện đã nghiên cứu được nhu cầu dinh dưỡng 
về năng lượng, protein, axít amin thiết yếu nhất như lysine, methionine, methionine+cystine, 
threonine, tryptophan, Ca, P cho hầu hết các giống, các lứa tuổi của heo và gia cầm. Đã đưa ra 
bảng khuyến cáo nhu cầu dinh dưỡng và là cơ sở để nhà nước ban hành tiêu chuẩn dinh dưỡng 
Việt Nam. Nghiên cứu khai thác, chế biến, sử dụng các loại thức ăn mới, thức ăn không truyền 
thống, sẵn có trong nước như: thay thế bột cá bằng khô đậu nành cho gà, chế biến sử dụng khô 
dầu mè cho gà đẻ thương phẩm, chế biến sử dụng quả và bã quả điều làm thức ăn cho bò sữa, 
nghiên cứu về giống cỏ, kỹ thuật trồng cỏ, ủ cỏ. Nghiên cứu sử dụng thảo dược nhằm giảm thiểu 
thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi. Hàng năm đã cung cấp 10-15 tấn hom cỏ và 1.000 kg 
hạt giống cỏ các loại cho hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, góp phần phát triển nguồn thức 
ăn cho chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Năm 2006, lần đầu tiên phát hiện ra chất cấm dùng trong chăn 
nuôi để tăng tỷ lệ thịt nạc là Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin và đề xuất nhà nước giải pháp 
quản lý chất cấm này.

Những đóng góp của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam các thời kỳ (giai 
đọan 1975-2015) cho khoa học nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp các tỉnh phía Nam nói 
riêng và cả nước nói chung đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng các phần thưởng cao quý: 
Huân chương lao động hạng ba (1985), Huân chương lao động hạng nhì (1991), Huân chương 
lao động hạng nhất (1995), Huân chương độc lập Hạng ba (1999), Huân chương độc lập Hạng 
nhì (2005), Huân chương độc lập Hạng nhất (2010), Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công 
nghệ (2000, công trình nghiên cứu lợn lai có năng suất và chất lượng cao ở Việt Nam), Giải 
thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (2000, công trình đánh giá tuyển chọn giống lúa kháng 
sâu bệnh, năng suất cao; 2005, công trình nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới 
VNĐ 95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; 2005, công trình các giải pháp khoa học công 
nghệ về dinh dưỡng và thức ăn để phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp; 
2005, công trình chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng một số giống gà và tạo con lai để phát 
triển chăn nuôi nông hộ). 

Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng trao tặng
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Khoa học nông nghiệp là một tổng thể của kiến thức thực nghiệm, lý thuyết và thực tế về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn do các nhà nghiên cứu phát triển với các phương pháp khoa 
học, trong đó đặc biệt là sự quan sát, giải thích, và dự báo những hiện tượng của nông nghiệp. 
Việt Nam là đất nước “dĩ nông vi bản”, do đó nông nghiệp của chúng ta gắn liền với lịch sử phát 
triển của đất nước. Viện đã không ngừng phát triển trong chặng đường lịch sử 90 năm. Viện đã 
cùng đồng hành với nông dân Việt Nam, người mà lịch sử Việt Nam phải tri ân sâu đậm. Chính 
họ là lực lượng đông đảo đã làm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân thành công; đồng thời 
đã đóng góp xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, với nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, tạo nên những 
đột phá liên tục làm tiền đề cho công nghiệp và dịch vụ phát triển như ngày nay. Sự kiện 02 
triệu người chết đói năm 1945 luôn nhắc người Việt Nam rằng, không có độc lập dân tộc, không 
có khoa học công nghệ, sẽ không có ổn định lương thực cho dù ruộng đất phì nhiêu của Đồng 
bằng sông Cửu Long có tiềm năng vô cùng to lớn.

Lịch sử của Viện cũng là lịch sử của quan hệ hợp tác mật thiết với các tổ chức nông dân, 
với các địa phương, các Viện nghiên cứu trực thuộc VAAS và các Trường, Viện khác, với các tổ 
chức quốc tế. Khoa học nông nghiệp không thể đứng riêng một mình. Khoa học nông nghiệp 
phải xem xét cẩn thận các yếu tố kinh tế, môi trường, chính trị; trong đó có thị trường, năng lượng 
sinh học, thương mại hóa toàn cầu. Đặc biệt, nông nghiệp phải nhấn mạnh đến chất lượng nông 
sản và an toàn lương thực, thực phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Lịch sử đang đặt ra cho Viện những thách thức mới trong điều kiện Việt Nam hội nhập 
quốc tế sâu rộng, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, thay vào đó là rào cản kỹ thuật đối với nông 
sản trên thương trường quốc tế. Thách thức do bùng nổ dân số, thiếu đất nông nghiệp, thiếu tài 
nguyên nước ngọt, biến đổi khí hậu với diễn biến thời tiết cực đoan, thu nhập nông dân còn thấp 
là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng rất vinh quang của Viện, đang mong đợi sự năng 
động và thông minh của thế hệ trẻ.

Hội nghị Khoa học trẻ
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách các cán bộ IAS được Chính phủ phong học hàm

Số 
TT

Họ và tên Năm sinh Học hàm Năm phong Chuyên ngành

1 Vũ Công Hậu 1918 GS 1980 Nông nghiệp

2 Dương Hồng Hiên 1918 GS 1984 Nông nghiệp

3 Lê Văn Căn 1921 GS 1980 Nông nghiệp

4 Trần Nhơn 1923 PGS 1980 Chăn nuôi

5 Trần Thế Thông 1930 PGS 1980 Chăn nuôi

6 Trương Công Tín 1931 PGS 1980 Nông nghiệp

7 Lê Xuân Cương 1936 PGS 1992 Nông nghiệp

8 Mai Văn Quyền 1938 GS 1996 Nông nghiệp

9 Lê Thanh Hải 1940 PGS 1996 Chăn nuôi

10 Phạm Văn Biên 1945 GS 1996 Nông nghiệp

11 Công Doãn Sắt 1946 PGS 1996 Nông Nghiệp

12 Bùi Chí Bửu 1953 GS 2004 Nông Nghiệp

13 Mai Thành Phụng 1954 PGS 2002 Nông nghiệp

14 Đinh Văn Cải 1956 PGS 2006 Chăn nuôi

15 Lã Văn Kính 1959 PGS 2004 Chăn nuôi
Nguồn: Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, danh sách theo thứ tự năm sinh.
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Phụ lục 2. Các dự án hợp tác quốc tế

1. Chương trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười; ISA/FOS/DTM (Belgium); 
1992-2002; Chủ trì TT. ĐTM.

2. Dự án phát triển lúa cạn; CIRAD, Pháp; 1992-1995; 400.000 USD.
3. Dự án cải tiến sản xuất sữa; Improved Milk Production (Vietnam); IDRC (Canada); 1993-

1995; 10.000 CAD; Chủ trì Lê Xuân Cương.
4. Phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững cho vùng đất cao Việt Nam; Leuven University – 

Belgium; 1994-1998; 688.600 USD; Chủ trì Công Doãn Sắt.
5. Nghiên cứu Bón phân cân đối cho cây trồng miền Nam Việt Nam; Balanced fertilization for 

better crops in the South of Vietnam; PPI&PPIC; 1994; 185.000 USD; Chủ trì Công Doãn Sắt.
6. Nghiên cứu vai trò của thảm thực vật xung quanh ruộng lúa đối với quần thể rầy và thiên địch 

trong ruộng lúa; IRRI; 1995-1999; 24.500 USD; Chủ trì Phòng BVTV.
7. Giống và nuôi dưỡng heo ở Úc và Việt Nam; ACIAR, Úc; 1995-1999; 165.400 USD; Chủ trì 

Lê Thanh Hải.
8. Nghiên cứu và xây dựng qui trình sử dụng hoạt chất kích thích sinh trưởng cây trồng ở phía 

Nam Việt Nam; CHLB Nga; 1995-1997; 149 triệu VNĐ; Chủ trì Phạm Văn Biên.
9. Phát triển các hoạt động hổ trợ chăn nuôi bò sữa miền Nam Việt Nam; DTC/DCCU - Belgium 

(ODA); 1996-2005; 1,6 triệu USD; Chủ trì Phòng NC Gia súc lớn.
10. Dự án Phát triển các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi bò sữa ở miền Nam - Hợp phần tín dụng và 

HTX bò sữa; 1996-2003; 10.000.000 BEF 333.000 $US; Chủ trì Phạm Văn Biên.
11. Nghiên cứu và phát triển bắp; FAO và UNDP; 1997-2002; 11.500 USD; Chủ trì Phòng NC 

cây Bắp.
12. Thành lập cơ sở huấn luyện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi heo, gia cầm và chế 

biến thức ăn; Chính phủ Hà Lan; 1997-2002; 2,746 triệu USD; Chủ trì TT. Bình Thắng.
13. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Đồng Nai (AIF) Dự án ACCT; Gembloux 

University – Belgium; 1997-2003; 100.000 USD; Chủ trì Phạm Văn Biên.
14. Hỗ trợ tín dụng phát triển nông nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; Vùng Wallonie – Belgium; 

1997-2007; 2.997,87 USD; Chủ trì Phòng QLKH và HTQT.
15. Dự án phát triển nguồn nhân lực vùng Mekong và Trung Quốc; Human resourse                                    

Development for the Mekong region and China; AVRDC; 1999-2007; 114.300 USD; Chủ trì 
Phòng Kỹ thuật Canh tác.

16. Nghiên cứu cải thiện năng suất hệ thống cây trồng-vật nuôi của nông hộ vùng canh tác nhờ 
nước trời; Dự án ILRI-CASREN; 1999-2004; 135.000 USD; Chủ trì Khối Chăn Nuôi.

17. Ảnh hưởng của lũ đến tác nhân phòng trừ sinh học tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long; 
Influence of flood on natural biological in the Mekong Delta; IRRI; 2000-2001; 1.000 USD.

18. Dự báo tác động của môi trường đến sự chuyển gen chéo đối với lúa hoang dại và lúa cỏ 
ở Châu Á; Predicting the environmental impact of transgene outcrossing to wild and weedy 
rices in Asia; 2000-2003; 2000-2003; Phòng BVTV; Chủ trì Lã Phạm Lân.

19. Replenishing the phosphorus capital in depleted soils of the Central highlands and the 
Eastern region of South Vietnam; Leuven University – Belgium; 2000-2004; 118.900,16 BEF 
(294.820,38 Euros); Chủ trì Công Doãn Sắt và Phan Thị Công.

20. Enhancing capacity in rodent management in the Mekong delta region using non-chemical 
methods (CARD); 2000-2003; 47.860 AUD; Phòng BVTV; Chủ trì Lã Phạm Lân.

21. Chương trình phát triển rau; AusAID; 2001-2003; 10.000 USD; Chủ trì Phòng KTCT.
22. Cải thiện sức sản xuất và hiệu quả sinh sản ở trâu bò; IAEA; 2001-2003; 5.000 USD; Chủ trì 

Đoàn Đức Vũ.
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23. Sự liên hệ giữa tính đa dạng của động vật chân đốt và khả năng phòng trừ tự nhiên của thiên 
địch trong ruộng lúa; Characterisation of the relationship between artropod diversity and the 
functioning of natural pest control by natural enemies; 2001-2003; 12.000 USD; Phòng BVTV, 
Chủ trì Lã Phạm Lân.

24. Nâng cao khả năng phân tích và quản lý phòng Thí nghiệm thức ăn dinh dưỡng gia súc; 
AusAID-CARD; 2001-2003; 415.116 AUD; Chủ trì Lã Văn Kính.

25. Ảnh hưởng của cơ cấu cây trồng đến sự phát triển quần thể chuột hại lúa và phương pháp 
đánh giá thiệt hại; IRRI, 2002-2004; Chủ trì Lã Phạm Lân.

26. Cải thiện tiểu khí hậu chuồng trại để nâng cao khả năng sản xuất của đàn bò lai hướng sữa 
có tỷ lệ máu Hà Lan cao => 75% máu HF; Đề tài 8304-IAEA; 2002-2003; 55.000 USD; chủ 
trì Chung Anh Dũng.

27. Dự án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp NSW để tạo điều kiện nâng cao 
năng lực nghiên cứu và giảng dạy về ngành rau cải và sản xuất hạt giống ở Việt Nam; New 
South Wales; 2002-2003; 25.938 AUD; Chủ trì Phạm Văn Biên.

28. Tăng cường năng lực quản lý bệnh hại cây trồng ở Việt Nam; Building disease management 
capacity in Vietnam; 2002-2004; 8000 USD; chủ trì Phạm Văn Biên.

29. Ảnh hưởng của dạng phân K trên cây nho và chôm chôm; 2003-2004; 14.500 USD; Chủ trì 
Công Doãn Sắt.

30. Nghiên cứu tính cạnh tranh lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long; Gembloux University – 
Belgium; 2003-2004; 17.299 USD; chủ trì Phạm Văn Biên.

31. Sử dụng các nguồn nguyên liệu địa phương trong thức ăn công nghiệp cho lợn; ACIAR - Úc; 
2004-2007; 109.630 AUD; chủ trì Khối Chăn nuôi.

32. Sử dụng dinh dưỡng hiệu quả trong sản xuất lúa ở Việt Nam bằng cách bón phân vi sinh; 
Efficient nutrient use in rice production in Vietnam achieved using inoculant bio-fertilizers; 
ACIAR – Úc; 2004-2007; 50.480 AUD; Chủ trì Phan Thị Công.

33. Sử dụng những dữ liệu cơ bản về đất để quản lý bền vững đất cao ở Việt Nam và Úc; ACIAR 
– Úc; 2004-2007; chủ trì 202.522 AUD; Chủ trì Phan Thị Công.

34. Nghiên cứu sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao và tăng cường năng lực về kiểm tra 
chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau của Việt Nam; chương trình CARD; 
2005-2007; 7.265,95 AUD; TT. NC Khoai tây, Rau vả Hoa; Chủ trì Phạm Xuân Tùng.

35. Quản lý dinh dưỡng trên vùng chuyên canh Bắp tại Việt Nam; Site-specified nutrient                
management for maize in Vietnam; PPI&PPIC; 2005-2007; 4.585 USD; Phòng Khoa học Đất; 
Chủ trì Đỗ Trung Bình.

36. Triển khai chương trình quản lý dịch hại trên cây điều ở Việt Nam với ứng dụng kiến vàng là 
nhân tố chính; Implementation of the IPM program using weaver ants as a major component 
cashew growers in Vietnam; 2006-2009; 23.134.15 AUD; Chủ trì Lã Phạm Lân.

37. Tăng cường năng lực trong phân tích chính sách và chiến lược phát triển ngành hàng nông 
sản của Việt Nam – hợp phần Tôm; Vùng Wallonie –Bỉ; 2007-2010; 27.000 euro; Phòng QL 
KH và HTQT; Chủ trì Hồ Thị Minh Hợp.

38. Các hệ thống cây trồng và vật nuôi kinh tế bền vững cho Duyên hải Nam Trung bộ; 
SMCN/2007/109/2 – Úc; 2009-2012; 96.621 AUD; Chủ trì Phan Thị Công.

39. Các hệ thống trồng trọt và chăn nuôi bền vững mang lại lợi nhuận cho vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ Việt Nam; Hợp phần 1: Phân tích chuỗi giá trị cho hệ thống nông nghiệp bền vững 
và có hiệu quả kinh tế của vùng Duyên Hải Nam Trung bộ; ACIAR – Úc; 2009-2012; Chủ trì 
Huỳnh Trấn Quốc, Hồ Cao Việt.

40. Hợp phần 2 Hệ thống cây trồng bền vững cho các loại đất cát của vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ; ACIAR-Úc; 2009-2012; 96.621 AUD; Chủ trì Nguyễn Quang Chơn.

41. Hợp phần 3: Kết hợp tốt hơn hệ thống chăn nuôi bò thịt và trồng trọt ở vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ, Việt Nam “Nghiên cứu đáp ứng sinh trưởng và tiêu hóa các chất dinh dưỡng của 
bò lai Brahman đối với rơm và thức ăn tinh bổ sung”; ACIAR-Úc; 2009-2012; 40.257 AUD; 
Chủ trì Đỗ Văn Quang.
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42. Nghiên cứu đáp ứng sinh trưởng và tiêu hóa các chất dinh dưỡng của bò lai Brahman đối 
với rơm và thức ăn tinh bổ sung; ACIAR-Úc; 2009-2012; 40.257 USD; Chủ trì Khối Chăn nuôi.

43. Nghiên cứu hiệu lực của phân Nouryoku-Up trên đất trồng lúa; 2009-2010; 13.521USD; Chủ 
trì Phan Thị Công.

44. Nghiên cứu sử dụng phân K2SO4 cho lúa ở Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; 
Hợp tác với SOBIP; 2009-2010; 30.000 USD; Phòng Khoa Học Đất; Chủ trì Đỗ Trung Bình.

45. Sử dụng nguồn đạm hiệu quả trong sản xuất lúa; Sustaining Nitrogen efficient rice                        
production; 2009-2011; 37.700 USD; Chủ trì Phan Thị Công.

46. Chọn tạo giống lúa chịu nóng; Rice Breeding for Heat Tolerance; Korea; 2009-2012; 55.702 
USD; chủ trì Nguyễn Viết Cường, Bùi Chí Bửu.

47. Phát triển nông thôn mới huyện Củ Chi. Hợp đồng với Viện Chính Sách; Dự Án ChinFon - 
AVRDC; 2010; 209,750 USD; Phòng KTCT; Chủ trì Ngô Quang Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh 
Thuận.

48. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long: sự thích 
ứng của các hệ thống canh tác trên nền lúa; Climate change affecting land use in the Mekong 
Delta: adaptation of rice-based cropping systems; CLUES – ACIAR – IRRI; 2011-2015; Chủ 
trì Phan Thị Công, Nguyễn Quang Chơn.

49. Ảnh hưởng của phân bón Kali đến năng suất và chất lượng cây cao su và cây sắn ở vùng 
Đông Nam bộ của Việt Nam; Hợp tác với IPI; 2011-2016; 68.200 USD; Phòng NC Khoa học 
Đất; Chủ trì Đỗ Trung Bình.

50. Nghiên cứu phát triển quần thể và nhân giống đậu tương đa mục tiêu; The cooperative    
population development and soybean seed production projects; MRDF - Missouri University; 
2011-2019; 200 triệu VND; Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc; Chủ 
trì Nguyễn Văn Chương.

51. Phát triển kỹ thuật cấy truyền phôi bò sữa; JICA, 2011; Phòng Công nghệ Sinh học; Chủ trì 
Chung Anh Dũng.

52. Ảnh hưởng của Si và P đến độ phì nhiêu đất đỏ và đất phèn; Úc – “Đề tài nhỏ cho người nhận 
học bổng John Allwright sau khi về nước”; 2012-2013; 219 triệu VND; Phòng Khoa học Đất; 
Chủ trì Nguyễn Quang Chơn.

53. Đẩy mạnh công nghệ cơ giới hóa nông nghiệp trong canh tác và tiến trình sau thu hoạch 
của cây sắn; Enhancing agriculture mechanization technologies for crop production and 
postharvest processing of cassava; AFACI – Korea; 2012-2014; 30.000 USD; Trung tâm 
nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc; chủ trì Nguyễn Hữu Hỷ.

54. Phát triển hệ thống giống đậu tương hiệu quả bằng việc cải thiện các phương pháp 
nhân giống và nhân thế hệ (Nghiên cứu và phát triển quần thể đậu tương Hàn Quốc);                                      
Development of efficient soybean breeding system by improving generation acceleration 
and seed multiplication methods; NICS – Korea; 2012-2014; 400 triệu VND; Trung tâm 
nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc; Chủ trì Nguyễn Văn Chương.

55. Nghiên cứu và áp dụng một số công nghệ mới của Hàn Quốc để sản xuất nấm ở Việt Nam; 
Research and apply some new technology of Korea for mushroom production in Vietnam; 
KOPIA – Korea; 2013-2015; 400 triệu VND; TT. NC Thực nghiệm Hưng Lộc; Chủ trì Nguyễn 
Hữu Hỷ.

56. Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ và Úc; Project No. SMCN/2012/069 – ACIAR; 2014-2018; Chủ trì 
Nguyễn Quang Chơn.
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Phụ lục 3. Danh sách tiến sỹ tốt nghiệp tại IAS (1993-2015)

TT Họ & Tên Cơ quan làm việc Chuyên ngành Khóa 
học

Năm 
tốt 

nghiệp

TRỒNG TRỌT

1 Trương Hồng Viện KHKT NL Tây Nguyên Phân bón & bảo vệ đất 1994-1998 2000

2 Nguyễn Như Hiến Sở NN & PTNT Ninh Thuận Phân bón & bảo vệ đất 1994-1998 2000

3 Phan Hồng Thái Sở NN & PTNT Bạc Liêu Phân bón & bảo vệ đất 1994-1999 2001

4 Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học Nhiệt đới Phân bón & bảo vệ đất 1994-1999 2001

5 Ngô Quang Vinh Viện KHKTNN miền Nam Canh tác đai cương 1994-1999 2001

6 Lê Hoàng Kiệt Sở NN & PTNT Bến Tre Phân bón & bảo vệ đất 1994-1999 2002

7 Nguyễn Hữu Hỷ Viện KHKTNN miền Nam Canh tác đai cương 1995-1999 2002

8 Nguyễn Đức Thuận Viện KHKTNN miền Nam Phân bón & bảo vệ đất 1995-2000 2002

9 Đinh Đại Gái Viện Quy hoạch & Thiết kế NN Phân bón & bảo vệ đất 1995-1999 2002

10 Nguyễn Xuân Trường Cty phân bón miền Nam Phân bón & bảo vệ đất 1997-2001 2002

11 Đỗ Trung Bình Viện KHKTNN miền Nam Phân bón & bảo vệ đất 1995-1999 2004

12 Đỗ Khắc Thịnh Viện KHKTNN miền Nam Canh tác đai cương 1998-2000 2004

13 Tống Viết Thịnh Viện nghiên cứu 
Cao su Việt Nam Phân bón & bảo vệ đất 2002-2004 2005

14 Trần Thanh Sơn Đại học An Giang Canh tác đai cương 2003-2006 2008

15 Đào Minh Sô Viện KHKTNN miền Nam Trồng trọt 2008-2012 2013

16 Trần Công Khanh Viện KHKTNN miền Nam Trồng trọt 2009-2013 2013

17 Trương Vĩnh Hải Viện KHKTNN miền Nam Trồng trọt 2009-2013 2013

18 Trần Thị Tường Linh Đại học Sư phạm TPHCM Khoa học Đất 2007-2012 2014

19 Hoàng Văn Tám Viện KHKTNN miền Nam Khoa học Đất 2007-2012 2015

CHĂN NUÔI

20 Đinh Huỳnh Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 1993-1995 1996

21 Nguyễn Thị Mai Sở NN & PTNT Ninh Thuận Chăn nuôi động vật 1994-1998 2000
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22 Đoàn Đức Vũ Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 1994-1998 2000

23 Nguyễn Văn Thành ĐH Nông Lâm TPHCM Chăn nuôi động vật 1998-2002 2002

24 Nguyễn Văn Bảy Trường QL Cán bộ NN&PTNT 
2 Chăn nuôi động vật 1998-2002 2002

25 Chung Anh Dũng Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 1995-1999 2002

26 Nguyễn Ngọc Hùng Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 1997-1999 2004

27 Nguyễn Thị Tường 
Vân Sở KH & CN TPHCM Chăn nuôi động vật 1998-2000 2004

28 Nguyễn Hữu Tỉnh Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 2006-2010 2009

29 Phạm Văn Quyến Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 2002-2006 2009

30 Nguyễn Hữu Hoài 
Phú Sở NN & PTNT TPHCM Chăn nuôi động vật 2002-2006 2010

31 Vương Nam Trung Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 2007-2011 2010

32 Phạm Tất Thắng Viện KHKTNN miền Nam Chăn nuôi động vật 2004-2008 2010

33 Phạm Hồ Hải Viện KHKTNN miền Nam Dinh dưỡng và TACN 2006-2010 2010
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Phụ lục 4. Viện Trưởng IAS qua các thời kỳ gần đây nhất
(Nhiều tư liệu ở đây cần phải kiểm chứng thông tin về thời gian, rất mong sự giúp đỡ của 

đồng nghiệp và người đọc) 
1. Ông Lâm Văn Vãng (1906-1988)
Ông Lâm Văn Vãng sinh năm 1906 tại xã Long Hạnh, quận 

Ô Lắc, tỉnh Trà Vinh, nay là xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 
Vinh. Ông học tiểu học ở Trường Nam tiểu học Trà Vinh từ 1915 
đến 1921 và học trung học tại Trường Chasseloup Laubat Saigon 
từ 1921 đến 1925. Sau đó, ông du học tại Pháp đến năm 1929 
hoàn tất chương trình Trung học và Đại học khoa học. Tốt nghiệp 
kỹ sư Sinh hóa tại Toulouse năm 1929. Đầu thập niên 1930, khi 
vừa từ Pháp trở về, Ông Lâm Văn Vãng đã xuất bản Tập san Khoa 
học Phổ thông (1934) để truyền bá kiến thức khoa học phổ thông 
cho bà con Sài Gòn, lục tỉnh. Đây là một trong 10 báo có tuổi đời 
cao nhất. Năm 1952, kỹ sư Lâm Văn Vãng thành lập Nhà xuất 
bản Khoa học để in và phổ biến các sách khoa học kỹ thuật. Ông 
cũng cộng tác với một số tạp chí khoa học khác như tạp chí Khoa 

học sản xuất (1970-1973), Nông dân Tạp chí (1970-1971), Tạp chí Khoa học thường thức. Ông là 
Giám đốc Nha Khảo cứu và Sưu tầm Nông Lâm Súc giai đoạn 1965-1967 (?) [Tư liệu đang kiểm 
chứng lại]. Ông mất vào năm 1988.

2. Ông Tôn Thất Trình
Năm 1957, khi Ông Tôn Thất Trình làm giám đốc kỹ thuật 

dinh điền. Năm 1962. được bổ nhiệm về làm Tổng thư ký Bộ Canh 
nông và Cải tiến Nông thôn. Cuối năm 1963, Ông được mời về 
giảng dạy nông học tại trường Cao đẳng Nông Lâm Súc - Sài Gòn. 
Năm 1964, Ông đảm trách giám đốc trường Cao đẳng Nông Lâm 
Súc Sài Gòn. Năm 1967, nhậm chức Tổng Trưởng Bộ Canh nông 
và Cải cách Điền địa lần đầu tiên, (kiêm Giám đốc Nha Khảo cứu 
và Sưu tầm Nông Lâm Súc - thông tin còn đang kiểm chứng). Cuối 
năm 1968, ông làm Tổng ủy Trưởng Kế hoạch. Năm 1969 giải 
nhiệm và được Hội đồng giảng huấn Cao đẳng Nông Lâm Súc vừa 
thành lập để bầu định vị nhân viên giảng huấn, đã được bầu làm 
giáo sư hạng nhất Cao đẳng, ngang hàng các giáo sư các khoa 
khác thuộc các Viện Đại học nước nhà. Bộ Giáo dục Quốc gia nền 
đệ nhị Cộng hòa bổ nhiệm chính thức ở chức vị giáo sư này. Năm 1973, nhận chức Tổng Trưởng 
Canh Nông và Cải Cách Điền Địa lần thứ hai nhưng vẫn kiêm nhiệm giáo sư Học viện Nông nghiệp 
Thủ Đức (nguyên Cao đẳng Nông Lâm Súc - Sài Gòn).

3. Ông Thái Công Tụng
Ông từng là học sinh Quốc học Huế, Kỹ sư Nông học 

và Cử nhân Khoa học tại Toulouse (Pháp); Tiến sĩ Khoa học tại 
Pháp (1965). Ông đã tham gia giảng dạy tại: Đại học Khoa học; 
Đại học Văn Khoa; Học viện Quốc gia Nông nghiệp Sài Gòn. Giữ 
nhiệm vụ Giám đốc Viện Khảo cứu Nông nghiệp từ năm 1962-
1974 và Trưởng Khối Kế hoạch và Kỹ thuật, Bộ Canh Nông năm 
năm 1974. Biệt phái làm cho Mekong Committee ở Bangkok năm 
1974-1975 Sau năm 1975, ông tham gia hoạt động cho Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Canada. Ông định cư tại Canada và làm việc 
với các tổ chức quốc tế tại nhiều xứ thuộc miền Caraibes (Haiti), 
Đông Phi (Rwanda), Tây Phi (Guinée-Bissau), Sahel (Mali, Niger), 
Nam-Á (Népal). 
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4. Ông Nguyễn Văn Mừng    
Tốt nghiệp Thạc sỹ về Chọn Giống Bắp theo kỹ thuật đột biến, tại Hoa Kỳ. Giám Đốc Viện 

Khảo cứu Nông nghiệp từ năm 1974-1975. Ông đã tham gia giảng dạy tại Học viện Quốc gia 
Nông nghiệp môn Di truyền học.

5. Ông Trương Công Tín 
Tốt nghiệp Kỹ sư Canh nông ở Pháp. Sau ngày miền Nam 

hoàn toàn giải phóng; ông được phân công là Phó viện trưởng, 
phụ trách Viện Khoa học Nông nghiệp phía Nam, Viện Kỹ thuật 
Nông nghiệp miền Đông Nam bộ giai đoạn 1976–1981. Lĩnh vực 
chuyên môn: Khoa học Đất. Ông được phong học hàm Phó Giáo 
Sư năm 1980.

6. Ông Trần Thế Thông
Tốt nghiệp tiến sỹ ở Pháp (Docteur troisième cycle), 

ngành Chăn nuôi; Nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi (1970-
1981) và Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
(1976-1981); giai đoạn 1981-1993 là Viện trưởng Viện Kỹ thuật 
Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam. 
Ông là Viện trưởng đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam. Ông 
được phong học hàm Phó giáo sư năm 1980.

7. Ông Phạm Văn Biên
Tốt nghiệp Tiến sỹ về Bệnh cây tại Liên Xô, Giảng viên Đại 

học Nông nghiệp, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Bảo vệ 
Thực vật của Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam (1989-1993); 
Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam giai 
đoạn 1993-2006; ông được phong học hàm Giáo sư năm 1996.

8. Ông Bùi Chí Bửu
Tốt nghiệp Tiến sỹ về Di truyền – Chọn giống cây trồng; 

Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam giai 
đoạn 2006-2013; Giai đoạn 2001-2006, ông là Viện Trưởng Viện 
Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ông được phong học hàm Giáo 
sư năm 2004. Ông giữ chức vụ Phó giám đốc Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - phụ trách phía Nam (2010-2013). 
Tham gia giảng dạy tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Đại học 
Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang.
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9. Ông Ngô Quang Vinh
Tốt nghiệp Tiến sỹ về Nông học, Phó viện trưởng, phụ 

trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam giai đoạn 
2013-2015. Ông từng giữ chức vụ Trưởng Bộ môn nghiên cứu 
Rau; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (Đà 
Lạt).

10. Ông Trần Thanh Hùng
Tốt nghiệp Tiến sỹ về Di truyền - Chọn giống cây trồng; 

Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam từ 
tháng 03/2015 đến nay. Ông từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và Tổng giám đốc Công 
ty Bông Việt Nam.
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Phụ lục 5. Giống hoa màu đã được phép phóng thích tại Việt Nam (1968)

Loại hoa màu Tên NS (tấn/ha)

Lúa rẫy Kreng- krul 3,0

Kreng- Nêng 3,0

Xa- Ro A 3,0

Lù 2,5- 3,0

Chai 2,5- 3,0

Việt 2,5- 3,0

Ryu- Kyu 2,5- 3,0

Khoai lang Tai nung 55 20- 25

Tai nung 57 20- 25

Okinawa 100 15- 20

Shin chu 15- 20 

Đậu Phụng Mo két 2,5 

Tứ Quý 2,5 

Tai nan 2,5 

Bắp Guatemala 4,0 

Zorca 4,0

Pajimaka 3,0

Đậu nành Palmetto 2,5

Sankuo 2,5 tấn

E 3.2 2,5 tấn

Mía Nco 310 50- 60 tấn

Doj 3.016 50- 60 tấn

CP 3.479 50- 55 tấn

Khoai mỳ (sắn) H 48 20- 25 tấn

H 43 20- 25 tấn

H 34 20- 25 tấn

H 54 20- 25 tấn
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Phụ lục 6. Cải tiến di truyền các tính trạng có giá trị kinh tế của giống Yorkshire 
(sản xuất heo thương phẩm).

              Chỉ tiêu 1990 2000 2010

Tăng trọng (g/ngày) 304- 424 500-650 680-720

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng 4,0 3,0-3,2 2,8-3,1

Tỷ lệ nạc trong thân thịt xẻ (%) 47-50 52-54 56-60

Khối lượng heo con 56 ngày(kg/con) 10 18 20-22

Số lứa đẻ nái/năm 1,70 2,0 2,1

Số con cai sữa/ nái/năm 15,5 18 19,26

Phụ lục 7. Sơ đồ tổ chức của Viện qua các thời kỳ

1. Cơ cấu tổ chức của Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương ở hai miền Bắc và Nam

BỘ PHẬN MIỀN BẮC BỘ PHẬN MIỀN NAM

Phòng thí nghiệm 
Đơn vị Hóa học
Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đất
Phòng thí nghiệm Hóa Thực vật
Phòng thí nghiệm Công nghệ
Đơn vị Bệnh cây và Ký sinh vật nông nghiệp
Phòng thí nghiệm Nấm
Phòng thí nghiệm Côn trùng
Đơn vị Di truyền
Phòng thí nghiệm (TN) Tế bào
Phòng TN Thống kê sinh vật
Đơn vị Khảo cứu Lâm nghiệp
Phòng TN Thử nghiệm Gỗ
Phòng TN Thực vật Lâm nghiệp
Đơn vị Nghề nuôi Cá
Phòng thí nghiệm nghề nuôi cá
Trạm thử nghiệm
Trạm TN nông nghiệp Bắc bộ và Bắc An Nam
Trạm TN Lâm nghiệp Bắc bộ
Trạm nuôi cá Hà Đông và Phú Hồ

Phòng thí nghiệm 
Đơn vị Hóa học
Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đất
Phòng thí nghiệm Công nghệ

Đơn vị Bệnh cây và Ký sinh vật nông nghiệp
Phòng thí nghiệm Côn Trùng

Đơn vị Canh tác thí nghiệm
Phòng thí nghiệm Di truyền

Đơn vị Khảo cứu Lâm nghiệp
Phòng TN Thử nghiệm Gỗ
Phòng TN Thực vật Nông nghiệp và Lâm 
nghiệp

Trạm thử nghiệm
Trạm TN Nam Đông Dương (Gia Ray)
Trạm TN Cao nguyên An Nam (Blao, Lang 
Hanh, Pleiku)
Trạm Lâm nghiệp Nam Đông Dương 
(Trảng Bom)
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GIÁM ĐỐC

Phòng tư liệu 
và in ấn

BAN BẢO VỆ NHỮNG PHẦN THU HOẠCH VÀ ĐẤT BAN SƯU TẦM LÂM NGHIỆP

Phòng hành chính
và tài chính

Phòng 
TN 

Thực 
vật

Phòng
TN 
Hoá 

T.vật

Phòng 
TN 
Hoá 
đất

Phòng 
TN 

Vi sinh 
vật

Phòng 
TN 
Thổ 

nhưỡng

Những cánh 
đồng thử 

nghiệm phân 
bón

Phòng 
TN 

Công 
nghệ

Phòng 
TN Công 

nghệ 
lâm 

nghiệp

TRẠM 
THỰC NGHIỆM
 LÂM NGHIỆP 
LANG HANH

TRẠM THỰC NGHIỆM 
LÂM NGHIỆP
TRẢNG BOM

TT. THỰC NGHIỆM 
NÔNG NGHIỆP

BẢO LỘC

TT. THỰC NGHIỆM 
NÔNG NGHIỆP

BẢO LỘC

TRẠM THỰC NGHIỆM 
DÉSALUNAGE ĐẤT Ở 

ĐỨC HOÀ

TRẠM 
THỰC NGHIỆM 

ĐẠI BÌNH

TRẠM 
THỰC NGHIỆM LÂM 
NGHIỆP MANLINE 

DRAN

Đơn vị 
lâm 

nghiệp
Vườn 

ươm Gia 
Định

2. Sơ đồ tổ chức Nha Khảo cứu và Sưu tầm Nông Lâm Súc



48

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

B
A

N
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C

Th
ư v

iện
Ph

òn
g

Kế
 ho

ạc
h v

à l
iên

 lạ
c

Ph
òn

g
Ng

ân
 sá

ch
, k

ế t
oá

n
Ph

òn
g

Điề
u h

àn
h

TH
ẢO

 C
ẦM

CÁ
C 

TR
UN

G 
TÂ

M 
& 

TR
ẠI 

TH
ỰC

 N
GH

IỆM

SỞ
 N

ÔN
G 

SÚ
C 

HỌ
C

SỞ
 Đ

ỊA 
HỌ

C
SỞ

 LÂ
M 

HỌ
C

SỞ
 B

IẾN
 C

HẾ

Ph
òn

g t
ư l

iệu
 

và
 in

 ấn
Ph

òn
g t

ư l
iệu

 
và

 in
 ấn

TT
.

TN
 

Nô
ng

 
ng

hiệ
p

Ph
òn

g
Ng

ũ 
cố

c v
à 

Ra
u,

Ho
a

Ph
òn

g
Sú

c 
họ

c

TT
.

TN
 

Lâ
m 

họ
c

Ph
òn

g
Sâ

m 
lâm

 và
 

Mộ
c 

tín
h

Ph
òn

g
Th

ảo
 

mộ
c- 

Sin
h m

ôi
họ

c

Ph
òn

g
Lý

 hó
a 

Đấ
t đ

ai

Ph
òn

g
Đồ

 bả
n 

và
 P

hi 
nh

iêu
đấ

t đ
ai

Ph
òn

g
Biế

n 
ch

ế v
à 

Hó
a h

ọc
 

th
ực

 
vậ

t

Ph
òn

g
Vi 

Sin
h 

họ
c

Ph
òn

g
Câ

y k
ỹ 

ng
hệ

 
và

 C
ây

 
ăn

 tr
ái

Ph
òn

g
Th

ảo
 

mộ
c 

Bệ
nh

 
họ

c

- T
ru

ng
 Tâ

m 
TN

 N
ôn

g S
ản

 B
ảo

 Lộ
c

- T
T K

hả
o C

ứu
 và

 H
uấ

n l
uy

ện
 N

N 
Lo

ng
 Đ

ịnh
 (Đ

ịnh
 Tư

ờn
g)

- T
rạ

i T
N 

Ch
ăn

 nu
ôi 

Bò
 S

ữa
 B

ến
 C

át
- T

rạ
i T

N 
Ch

ăn
 nu

ôi 
Hư

ng
 Lộ

c
- T

rạ
i T

N 
Ch

ăn
 nu

ôi 
Nh

a H
ố

- T
rạ

i T
N 

Ch
ăn

 nu
ôi 

Kh
án

h D
ươ

ng
- T

rạ
i T

hự
c N

gh
iệm

 Ea
km

at
- T

rạ
i B

ình
 Đ

ức
 (A

n G
ian

g)

- T
rạ

i C
hă

n N
uô

i T
ân

 S
ơn

 N
hấ

t (
SG

)
- T

rạ
i R

au
 B

ình
 Th

ắn
g

- T
rạ

i N
ho

 B
ến

 G
ỗ (

Đồ
ng

 N
ai)

- T
rạ

i T
N 

Mí
a Q

uả
ng

 N
gã

i
- T

rạ
i R

au
 H

oa
 Đ

à L
ạt

- Đ
ịa 

điể
m 

TN
 Lâ

m 
Sả

n T
rả

ng
 B

om
- Đ

ịa 
điể

m 
TN

 Lâ
m 

Sả
n L

an
g H

an
h

- Đ
ịa 

điể
m 

TN
 Lâ

m 
Sả

n D
ra

n M
ali

ne

3. Sơ đồ tổ chức Viện Khảo cứu Nông nghiệp
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BAN GIÁM ĐỐC

CÁC CƠ SỞ THÍ NGHIỆM CÁC BỘ MÔN NGHIÊN CỨUCÁC PHÒNG GIÚP VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC

Bộ môn NC về Cây lâu nămPhòng Tổ chức cán bộ
và Lao độngTrại Thí nghiệm Bến Gỗ

Phòng Hành chính quản trịTrại Thí nghiệm Bình Thắng

Phòng Kế hoạch khoa học
và Vật tưTrại Thí nghiệm Bảo Lộc

Phòng Kế toán tài vụĐội Trồng trọt (tại Hưng Lộc)

Đội Chăn nuôi (tại Hưng Lộc)

Đội Cơ khí (tại Hưng Lộc)

Bộ môn NC về Cây hàng năm

Bộ môn NC về Cây, Đất,
Nước, Phân (kể cả phân tích)

Bộ môn NC về Bảo vệ thực vật

Bộ môn NC về Sinh lý, 
Sinh hóa thực vật

Bộ môn NC về Gia súc lớn

Bộ môn NC về Gia súc nhỏ 
và Gia cầm

Bộ môn NC về Thức ăn gia súc

Bộ môn NC về Sinh lý, 
Sinh hóa động vật

Bộ môn NC về TN thực nghiệm về 
cơ giới hóa các khâu trong

cây trồng và vật nuôi

Bộ môn NC về Bảo quản
và Chế biến nông sản

Bộ môn NC về Kinh tế nông nghiệp

Thư viện và Tiêu bản thực vật

4. Sơ đồ tổ chức Viện Kỹ thuật Nông nghiệp miền Đông Nam bộ
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5. Sơ đồ tổ chức Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam năm 1998

BAN GIÁM ĐỐC

CÁC TỔ CHỨC 
TRỰC THUỘC VIỆN

CÁC TỔ CHỨC
CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Phòng Khoa học và HTQTTrung tâm NC Thực nghiệm
Nông nghiệp Hưng Lộc

Trung tâm NC Thực nghiệm
Nông nghiệp Đồng Tháp Mười

Trung tâm NC Thực nghiệm
Nông nghiệp Chăn nuôi Sông Bé

Trung tâm NC & Huấn luyện
Chăn nuôi Bò sữa

Trung tâm Khuyến nông

Công ty Tư vấn & Dịch vụ
nông nghiệp

Phòng Kinh tế kế hoạch tổng hợp

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Kế toán Tài vụ

Phòng NC Cây Lương thực

Phòng NC Cây Thực phẩm

Phòng NC Bảo vệ Thực vật

Phòng NC Hệ thống Nông nghiệp

Phòng NC Thổ nhưỡng Nông hóa

Phòng NC Gia súc lớn

Phòng NC Gia súc nhỏ

Phòng NC Thức ăn và 
Dinh dưỡng gia súc

Phòng Thí nghiệm Tổng hợp và
Công nghệ cao

(phục vụ cho toàn viện)
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6. Sơ đồ tổ chức Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam năm 2010

BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÒNG NGHIÊN CỨUPHÒNG QUẢN LÝ

Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm

Nông nghiệp Hưng Lộc

Phòng Quản lý Khoa học
và Hợp tác Quốc tế

Phòng Kế toán Tài chính

Phòng NC Khoa học Đất

Phòng NC Kỹ thuật canh tác

Phòng NC Bảo vệ Thực vật

Phòng NC Hệ thống Nông nghiệp

Phòng NC Cây Công nghiệp

Phòng NC Công nghệ sinh học

Phòng NC Di truyền giống vật nuôi

Phòng NC Dinh dưỡng Chăn nuôi

Phòng NC Sinh lý Động vật

Phòng NC Sức khỏe Gia súc

Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Nông nghiệp 

Đồng Tháp Mười

Trung tâm Nghiên cứu và 
huấn luyện Chăn nuôi Gia 

súc lớn

Trung tâm Nghiên cứu 
Chuyển giao Tiến bộ Kỹ 

thuật Nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu 
Khoai tây, Rau và Hoa

Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Mía Đường

Trung tâm Công nghệ Sinh 
học Nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và huấn 
luyện Chăn nuôi Bình Thắng

Phòng NC Di truyền và 
Chọn giống cây trồng
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7. Sơ đồ tổ chức Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam hiện nay
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