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Phụ lục 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TT-CCN ngày     tháng    năm 2021 

của Cục trưởng Cục Trồng trọt) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tác giả: Phan Việt Hà, Đào Hữu Hiền, Trần Thị Hoàng Anh, Trương Văn Tân, 

Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Chu Thị Phương Loan, Nguyễn Viết Trụ, 

Nguyễn Thị Mai, Đặng Thị Duyên, Nguyễn Trần Quang, Nguyễn Thị Tiến Sỹ, Phan 

Thanh Bình, Trần Anh Hùng.  

2. Cơ quan tác giả: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. 

3. Nguồn gốc xuất xứ: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Nhà nước: Sản xuất hạt giống và cây giống mới chất lượng cao phục vụ trồng mới và 

trồng tái canh cà phê ở các vùng trọng điểm, tập trung thuộc “Chương trình sản phẩm 

cà phê Quốc gia” giai đoạn 2018-2020, do Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp 

Tây Nguyên thực hiện. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong sản xuất giống cà phê vối bằng phương pháp in 

vitro có ứng dụng bioreactor. 

5. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô 

có đủ điều kiện. 

 II. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Điều kiện áp dụng 

1.1. Yêu cầu về cơ sở vật chất 

 Để sản xuất 100.000 cây cà phê bằng phương pháp in vitro theo hướng quy mô 

công nghiệp trong thời gian 21 tháng với số lượng cung cấp cây giống quy mô 50.000 

cây giống/mẻ/năm. Các cơ sở nuôi cấy mô cần đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất sau: 

- Có nguồn cây giống gốc cà phê vối (TR4, TR11, TR15) 1 năm tuổi, đúng giống 

và sạch bệnh, được nhân bằng phương pháp giâm cành hoặc nuôi cấy mô tế bào. 

- Có đủ diện tích nhà xưởng để sản xuất và chứa dụng cụ, trang thiết bị, hóa chất, 

phân bón và các nguồn lực phụ trợ. 

- Hệ thống RITA của hệ thống bioreactor (90 bình), hệ thống SETIS của hệ thống 

bioreactor (50 bình). 

- Có đủ các trang thiết bị cơ bản như: 7 tủ cấy, 2 máy lắc công nghiệp, 1 máy đo 

pH, 2 máy khuấy từ, 1 máy cất nước 2 lần, 3 nồi hấp khử trùng thể tích 100 lít, 80 giàn 

nuôi cây. 

- Có nhà kính diện tích 600 m2, vườn ươm diện tích 500 m2, đủ tiêu chuẩn.  

1.2. Yêu cầu về nguồn nhân lực 

  Nguồn nhân lực để trực tiếp thực hiện quy trình phải có trình độ từ trung cấp 

chuyên ngành công nghệ sinh học hoặc có liên quan trở lên và đã được đào tạo và tập 

huấn chuyên sâu về công nghệ sinh học, công nghệ nhân giống cà phê vối bằng nuôi cấy 

mô tế bào. Bao gồm: 
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- 1 người điều hành chung có chuyên môn cao. 

- 4 người chuyên môn công nghệ sinh học, có kinh nghiệm về nhân giống cà phê 

nuôi cấy mô tế bào để phụ trách kỹ thuật cho 4 giai đoạn nuôi cấy chính: giai đoạn vào 

mẫu, giai đoạn nhân callus tái sinh phôi, giai đoạn phôi lá mầm và phát triển cây hoàn 

chỉnh, giai đoạn huấn luyện cây con ngoài vườn ươm. 

- 5 kỹ thuật viên cấy mẫu và 1 kỹ thuật viên chăm sóc cây con ngoài vườn ươm. 

2. Mục tiêu kinh tế và kỹ thuật 

Sản xuất theo hướng quy mô công nghiệp cây giống cà phê vối nuôi cấy mô trong 

khoản thời gian 21 tháng. Cây giống cà phê đạt chất lượng cao theo TCVN 10684-2: 

2018, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống xuất vườn (cây cao trên 30 cm, có 5 - 6 cặp lá, 1 rễ 

cọc), đồng đều về kiểu hình, kiểu gen, không nhiễm tuyến trùng khi xuất vườn. 

3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 

Bioreactor: Là 1 hệ thống khép kín. Cung cấp cho các sinh vật hoặc tế bào môi 

trường được kiểm soát bởi nhiệt độ, độ pH và oxy, hỗ trợ cho sự phát triển của các tế bào 

và mô. 

Mô sẹo (callus): Là một khối tế bào phát sinh vô tổ chức, không có hình dạng 

nhất định. Mô sẹo phát triển không theo quy luật, nhưng có khả năng biệt hóa thành chồi, 

rễ và phôi để phát triển thành cây hoàn chỉnh. 

Tái sinh: Là hiện tượng tế bào hoặc mô nuôi cấy chịu tác động kích thích phân 

hóa thành mô, cơ quan hoặc cây hoàn chỉnh. 

Một số chữ viết tắt: 

IBA: Indole-3-butyric acid 

BA: 6-benzyladenin 

PE: Polyethylene 

MS: Murashige & Skoog, 1962 

2ip: 6---dimethyl-aminopurine  

NAA: Napthalene acetic acide 

ABA: Abscisic acid 

4. Quy định về kỹ thuật 

4.1. Sơ đồ quy trình 

Thời gian hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cà phê vối bằng phương 

pháp in vitro có ứng dụng bioreactor là 21 tháng, sơ đồ quy trình cụ thể như sau: 
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Sơ đồ: Quy trình công nghệ nhân giống cà phê vối bằng phương pháp in vitro 

theo hướng quy mô công nghiệp 

 

4.2. Các quy định về công nghệ 

a) Vật liệu khởi đầu 

* Cây giống gốc: Cà phê vối TR4, TR11, TR15 một năm tuổi, được nhân giống 

bằng phương pháp giâm cành hoặc nuôi cấy mô, được trồng cách ly các nguồn sâu, bệnh 

(thường trồng trong chậu và chăm sóc trong nhà kính). Số lượng cây giống gốc 50 cây. 

Xử lý bệnh cây mẹ trong nhà kính 

* Chuẩn bị 

- Thuốc trừ nấm Metalaxyl-M + Mancozeb (Ridomil Gold 68WG). 

- Dụng cụ: Đồ bảo hộ lao động, bình phun sương. 

* Phương pháp thực hiện 

- Sử dụng bình phun sương, phun dung dịch thuốc nấm Metalaxyl-M + Mancozeb 

0,4% ướt đều cả mặt trên và mặt dưới của lá.  

- Thời gian phun: Phun liên tục 4 - 5 ngày, 1 lần/ngày vào buổi sáng sớm hoặc 

chiều tối. 

b) Các bước thực hiện quy trình 

Bước 1: Lấy mẫu lá 

Lựa chọn lá không bị sâu bệnh, dạng bánh tẻ (lá thứ 2, 3 từ ngọn), đã được xử lý 

bệnh (theo mục a). Sử dụng dao đã khử trùng cắt lá được lựa chọn (cách cành 0,5 - 1,0 

cm), thời gian thực hiện từ 8 - 10 giờ sáng. Số lá để vào mẫu là 310 lá. 

Bước 2: Tạo mẫu sạch trong phòng (01 tháng) 

* Chuẩn bị 

- Mẫu lá: Lá được lấy theo Bước 1. 

 4 tháng 2 tháng 3 tháng 2 tháng  

3 tháng 

1 tháng 4 tháng 

Mẫu lá Tạo mẫu sạch Tạo mô sẹo Tăng sinh mô sẹo 

Tái sinh phôi 

từ mô sẹo 

Tạo phôi 

có lá mầm 

Huấn luyện 

exvitro 

Chăm sóc trong  

vườn ươm  

Tạo cây  

hoàn chỉnh 

Cây 

 thành phẩm 

2 tháng 
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- Môi trường tạo mẫu sạch gồm: Môi trường cơ bản MS, agar (9 g/l), đường 

Saccharose (30 g/l). 

- Chất khử trùng: Calcium hypochlorite (Ca(OCl)2) 15%,  Ethanol 70%. 

- Dụng cụ bao gồm: Hộp đựng mẫu lá, dao, kéo, bút ghi, xà phòng, bông thấm 

nước, tủ cấy. 

* Phương pháp thực hiện 

Thực hiện ngoài tủ cấy vô trùng 

- Rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt lá bằng dung dịch diệt trùng Lifebuoy 1%, rửa lại 

nhiều lần cho sạch xà phòng dưới vòi nước chảy. 

- Cắt loại bỏ gân chính và cuống lá, để ráo nước. 

- Đặt mẫu lá (đã rửa sạch) vào dung dịch Ethanol 70% thời gian 30 giây, rửa sạch 

bằng nước hấp vô trùng. 

 - Ngâm vào dung dịch thuốc nấm Metalaxyl-M + Mancozeb (Ridomil Gold 68 

WG) 0,4% trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước hấp vô trùng, để ráo nước. 

Thực hiện trong tủ cấy vô trùng 

- Ngâm mẫu lá trong dung dịch chất khử trùng Ca(OCl)2 15% thời gian 15 phút, 

rửa lại mẫu lá bằng nước hấp vô trùng 3 - 4 lần. 

- Loại bỏ phần lá bị tổn thương do ảnh hưởng của chất khử trùng, cắt phần lá đạt 

yêu cầu thành mảnh nhỏ có kích thước 0,5 - 1 cm2, cấy vào môi trường tạo mẫu sạch (8 

mẫu lá/bình tam giác 250 ml có chứa 60 ml môi trường nuôi cấy). Số lượng mẫu lá đưa 

vào khử trùng: 6.851 mẫu. Môi trường nuôi cấy trong bình được tiệt trùng (121oC, 1 atm, 

trong 25 phút). 

Thực hiện trong phòng cấy 

- Đặt các bình trên giá, trong phòng cấy để tạo mẫu sạch: thời gian 30 ngày. 

- Điều kiện phòng nuôi cấy: nhiệt độ phòng 26oC ± 2oC, chiếu sáng 8/24h ở mức 

2.000 - 2.500 lux, ẩm độ không khí trong phòng 80 - 85%. 

Bước 3: Tạo mô sẹo (callus) (04 tháng) 

 * Chuẩn bị 

- Mẫu sạch: Là các mẫu lá cà phê sạch được tạo ra ở Bước 2. 

- Môi trường tạo mô sẹo: Môi trường cơ bản MS, BA (1 mg/l), IBA (0,1 mg/l),  

agar (9 g/l), đường Saccharose (30 g/l). 

- Dụng cụ, thiết bị: Bộ dụng cụ cấy (kẹp, kéo...), tủ cấy. 

  * Phương pháp thực hiện 

- Lấy 6.160 mẫu sạch từ môi trường tạo mẫu, cấy sang môi trường tạo mô sẹo. 

- Đặt trong phòng nuôi mẫu: Độ chiếu sáng 2.500 - 3.000 lux, thời gian chiếu 

sáng 10/24h, nhiệt độ 26oC ± 2oC. 

  - Sau 6 - 8 tuần cấy chuyền 1 lần, phương pháp cấy chuyền như trên. 

  - Thời gian tạo mô sẹo: 4 tháng.  

  - Tiêu chuẩn mô sẹo: Mô sẹo màu vàng chanh, dạng hạt. 
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Bước 4: Tăng sinh mô sẹo (02 tháng) 

  * Chuẩn bị 

- Mô sẹo: Có màu vàng chanh, dạng hạt là sản phẩm của Bước 3. 

- Môi trường lỏng: Môi trường cơ bản MS, BA (1 mg/l), đường Saccharose (30 g/l). 

- Dụng cụ, thiết bị: Bộ dụng cụ cấy (kẹp, kéo...), tủ cấy, máy lắc tròn. 

  * Phương pháp thực hiện 

- Cấy chuyển 0,1 g mô sẹo vào bình tam giác 250 ml có chứa 100 ml môi trường 

lỏng đã chuẩn bị. Cần 100 bình mẫu ban đầu (10 g mô sẹo) cho quy trình sản xuất. 

- Đặt trên máy lắc tròn để cung cấp ô xy, tốc độ lắc: 100 vòng/phút. 

- Định kỳ thay mới môi trường: 2 tuần/1 lần. 

- Thời gian hoàn chỉnh giai đoạn nhân mô sẹo: 2 tháng. Với hệ số nhân gấp 10 lần 

ban đầu sẽ cho ra 100 g mô sẹo với 100 bình tam giác thể tích 1.000 ml (chứa 1,0 g mô 

sẹo/ bình). 

- Tiêu chuẩn mô sẹo sau 2 tháng: Dạng hạt, màu vàng chanh.  

Bước 5: Tái sinh phôi từ mô sẹo (03 tháng) 

  * Chuẩn bị 

- Mô sẹo để tạo phôi: Có màu vàng chanh, dạng hạt là sản phẩm của Bước 4. 

- Môi trường lỏng tạo phôi: Môi trường cơ bản MS, BA (0,1 mg/l), casein 

hydrolysate (1,0 g/l), đường Saccharose (30 g/l). 

- Dụng cụ, thiết bị: Bộ dụng cụ cấy (kẹp, kéo...), tủ cấy, máy lắc tròn. 

* Phương pháp thực hiện 

- Cấy chuyển 1,0 g mô sẹo vào bình tam giác 1.000 ml có chứa 400 ml dung dịch 

môi trường lỏng tạo phôi. 

- Đặt trên máy lắc tròn để cung cấp ôxy, tốc độ quay: 115 vòng/phút,chiếu sáng 

10/24h, cường độ ánh sáng 2.000 - 2.500 lux, nhiệt độ 26 ± 2oC. 

- Định kỳ thay mới môi trường: 2 tuần/1 lần. 

- Thời gian hoàn chỉnh giai đoạn tạo phôi: 3 tháng. Cứ 1,0 g mô sẹo ban đầu tỉ lệ 

tái sinh thành phôi là 83,43%, tức là 1.566 phôi. Kết thúc giai đoạn tái sinh phôi cho ra 

144.000 phôi. 

- Tiêu chuẩn phôi sau 10 tuần: Dạng thủy lôi, kích thước 2 - 3 mm, màu trắng.  

Bước 6: Tạo phôi có lá mầm (02 tháng) 

* Chuẩn bị 

- Phôi dạng thủy lôi, màu trắng là sản phẩm của Bước 5. 

- Môi trường tạo cây lá mầm: Môi trường cơ bản MS, BA (0,1 mg/l), ABA (0,01 

mg/l),Vitamin Gamborg B5, đường Saccharose (30 g/l). 

 - Dụng cụ, thiết bị: Hệ thống bình RITA của hệ thống bioreactor (có 1 bình chứa, 

thể tích 1 lít, hoat động theo nguyên tắc bơm áp lực bằng điện), bộ dụng cụ cấy (kẹp, 

kéo, đèn cồn...), tủ cấy. 

* Phương pháp thực hiện 
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- Sử dụng phôi đã chuẩn bị cấy chuyển sang môi trường lỏng phát sinh lá mầm 

trong bình RITA (400 phôi/bình RITA chứa 300 ml môi trường dinh dưỡng). Mỗi chu kì 

sản xuất 50.000 cây cà phê sẽ thực hiện 2 mẻ RITA, 2 chu kì sản xuất 100.000 cây là 4 

mẻ (mỗi mẻ 90 bình RITA), nuôi 144.000 phôi thuỷ lôi. 

- Đặt các bình RITA trong phòng: Độ chiếu sáng 2.500 - 3.000 lux, thời gian 

chiếu sáng 10/24h, nhiệt độ 26 ± 2oC. 

- Định kỳ sục khí và dâng môi trường dinh dưỡng: 1 ngày sục 1 lần, thời gian sục 

1 phút. 

- Thời gian phát sinh lá mầm: 2 tháng. Tỉ lệ tạo phôi lá mầm là 92,5% (133.000 

phôi lá mầm). 

- Tiêu chuẩn phôi lá mầm: Chiều cao 5 - 6 mm, có cặp lá mầm màu xanh, phôi 

sinh trưởng bình thường, không bị thuỷ tinh thể. 

Bước 7: Tạo cây hoàn chỉnh (phát sinh cặp lá thật, ra rễ) 

  * Chuẩn bị 

  - Cây lá mầm: Là sản phẩm của Bước 6. 

- Môi trường tạo cây hoàn chỉnh: Môi trường cơ bản 1/2MS, có bổ sung chất kích 

thích sinh trưởng BA (0,1 mg/l), Vitamin Gamborg B5,agar (9 g/l), đường Saccharose 

(30 g/l). 

  - Dụng cụ, thiết bị: bình SETIS của hệ thống bioreactor (có 2 ngăn riêng biệt 

(bình nuôi cấy và bình môi trường 2 lít), hoạt động theo nguyên tắc bình thông nhau), bộ 

dụng cụ cấy (kẹp, kéo...), tủ cấy. 

* Phương pháp thực hiện 

 - Chọn lựa các cây đã có lá mầm đủ tiêu chuẩn cấy chuyền sang môi trường lỏng 

trong hệ thống bioreactor Setis để tạo lá thật và tạo rễ 700 phôi/bình SETIS (có chứa 1,5 

lít môi trường dinh dưỡng). Mỗi chu kì sản xuất 50.000 cây cà phê sẽ thực hiện 2 mẻ 

SETIS, 2 chu kì sản xuất 100.000 cây là 4 mẻ (mỗi mẻ 48 bình SETIS), nuôi 133.000 

phôi lá mầm. 

- Đặt hệ thống bioreactor ở phòng nuôi cây: thời gian chiếu sáng 10/24h, độ chiếu 

sáng 2.500 - 3.000 lux, nhiệt độ 26oC ± 2oC. 

- Định kỳ sục khí: 10 phút sục 1 lần mỗi lần 5 giây. 

- Định kỳ sục nước: mỗi ngày sục 1 lần, mỗi lần 30 giây.  

- Thời gian tạo cây hoàn chỉnh: 3 tháng. Tỉ lệ tạo cây hoàn chỉnh là 95,1% 

(126.000 cây hoàn chỉnh). 

- Tiêu chuẩn cây hoàn chỉnh: cây có 1 cặp lá thật trở lên, chiều cao ≥ 1cm có 1 

hoặc nhiều rễ. 

Bước 8: Huấn luyện cây Exvitro trong nhà kính (02 tháng) 

* Chuẩn bị 

- Cây con đã ra rễ, có ít nhất 1 cặp lá thật, sinh trưởng bình thường là sản phẩm 

của Bước 7. 

- Giá thể huấn luyện: 60% xơ dừa + 20% phân chuồng + 20% đất đã được xử lý 

nấm bệnh bằng ủ vôi ít nhất 15 ngày trước khi sử dụng.  
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- Luống xi măng huấn luyện độ cao 18 cm, rộng 100 cm, dài 200 cm. 

- Khung huấn luyện: độ cao 80 cm, rộng 100 cm, dài 200 cm, che phủ bằng nylon 

bên trong và lưới che sáng 80% bên ngoài. 

- Tưới bằng hệ thống phun sương. 

* Phương pháp thực hiện 

- Đổ hỗn hợp giá thể vào luống xi măng: độ dày 15 cm, khỏa bằng, tưới ẩm. 

- Lấy cây ra khỏi bình bioreactor, rửa sạch, trồng cây lên giá thể đã tưới ẩm 

(1.500 cây con/luống, cần 85 luống để huấn luyện 126.000 cây con). 

- Đưa cây con vào trong khung huấn luyện, giữ độ ẩm 80 - 90%.  

- Thời gian huấn luyện: 02 tháng. Tỉ lệ cây sống 93,2% (117.000 cây hoàn chỉnh). 

-  Chăm sóc cây huấn luyện 

Sau khi cắm cây được 15 ngày thì tiến hành phun phân bón lá rong biển 

(Seaweed) nồng độ 10 g/60 lít nước, định kỳ 15 ngày phun 1 lần. 

- Tiêu chuẩn cây con sau huấn luyện: Cây đạt từ 3 - 4 cặp lá, độ cao 4 - 6 cm, rễ 

cọc khỏe, cây sinh trưởng bình thường và không bị sâu bệnh. 

  Bước 9: Chăm sóc cây trong vườn ươm (04 tháng) 

  Tùy điều kiện và yêu cầu thực tế có thể sử dụng phương pháp dùng khay hay 

đóng bầu. 

* Chuẩn bị 

- Cây giống: Là cây con đã được huấn luyện đạt tiêu chuẩn tại Bước 8. 

- Giá thể: 60% xơ dừa + 20% phân chuồng + 20% đất đã được xử lý nấm bệnh. 

- Khay nhựa có kích thước 50 cm x 37,5 cm x 15 cm tương ứng 49 lỗ. 

- Túi (bầu): Kích thước 13 cm x 23 cm, có màu đen, làm bằng nhựa PE, bầu được 

đục 6 - 8 lỗ phần dưới và đáy bầu để thoát nước. 

- Các dụng cụ khác: Dụng cụ xúc đất, cuốc, xẻng. 

* Phương pháp thực hiện 

- Đóng giá thể vào khay 

Đổ hỗn hợp giá thể đã được trộn đều vào từng lỗ của khay. 

Yêu cầu: Chặt, cân đối.  

- Đóng giá thể vào bầu: Đổ hỗn hợp giá thể vào bầu. 

Yêu cầu: Bầu đầy đất, chặt, cân đối, thẳng đứng (hai góc đáy bầu phải nén chặt 

đất, lưng bầu không gãy khúc). 

- Cấy cây: Nhổ các cây đủ tiêu chuẩn từ khay huấn luyện, cắt bớt phần rễ phụ 

xung quanh, để lại 3 - 4 cm rễ cọc. Dùng que nhọn tạo 1 lỗ tại trung tâm lỗ khay (bầu), 

đặt cây con vào lỗ, dùng que nhọn để ém giá thể xung quanh cho chặt rễ và cổ rễ, cây 

đảm bảo đứng thẳng, tưới ướt ngay sau khi cấy cây. 

- Chăm sóc cây con 

Tưới nước: Lượng nước theo tuổi cây như sau: 
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Tháng tuổi Số ngày/lần tưới (ngày) Lượng nước tưới (lít/m2/lần) 

Tháng thứ 1 1 0,5 

Tháng thứ 2 1 4 

Tháng thứ 3 - 4 2 10 - 12 

  

Bón phân: khi cấy cây vào khay nhựa (hoặc bầu) được 10 ngày, dùng phân đơn 

hoặc NPK (tỷ lệ nguyên chất 2:2:1) hòa nồng độ 0,1%, tưới lên cây với liều lượng 2 - 3 

lít/m2, 15 ngày tưới 1 lần, sau khi mặt lá khô nước cần phải tưới rửa lại bằng nước sạch.  

- Phòng trừ bệnh và làm cỏ:  

Phòng bệnh lở cổ rễ: Cây được cấy vào bầu sau thời gian 10 - 15 ngày, tiến hành 

phun dung dịch BM Bordeaux M 25 WP 0,5%, 15 ngày phun 1 lần, 1 lít dung dịch 

thuốc/m2 luống. Nếu cây bị bệnh cần đưa cây bị bệnh ra khỏi vườn để đốt, phun thuốc 

Validamycin trị bệnh lỡ cổ rễ hoặc thuốc nấm Metalaxyl-M + Mancozeb cho những cây 

còn lại ngay.  

 - Điều chỉnh ánh sáng, huấn luyện cây đủ tiêu chuẩn 

Lượng ánh sáng cho phép đi qua theo thời gian chăm sóc: Từ 1 - 2 tháng (20 - 

30%), 2 - 3 tháng (50 - 70%) và 3 - 4 tháng (80 - 100%). Trước khi xuất vườn 10 - 15 

ngày cần mở hoàn toàn ánh sáng để huấn luyện cây con. 

Ngừng tưới phân ít nhất 15 ngày trước khi xuất vườn. 

Thời gian chăm sóc cây con trong vườn ươm 5 tháng. Tỉ lệ cây sống 85,7% 

(100.000 cây con). 

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

Lá có màu xanh tự nhiên, phát triển bình thường. 

Thân thẳng, không bị dị dạng, không sâu bệnh. 

Cây phát triển đồng đều, rễ cọc khỏe. 

Cây con có từ 6 cặp lá thật trở lên, đường kính gốc > 0,2 cm, độ cao cây từ 25 

cm trở lên./. 
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