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LỜI GIỚI THIỆU

Dự án “Cải thiện quản trị rừng nhằm đảm bảo tính 
bền vững của khí hậu tại xã Hua Păng và xã Chiềng 
Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” do Đại sứ quán 
Phần Lan tại Việt Nam tài trợ thông qua Trung tâm 
Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng thực 
hiện từ năm 2014 đến năm 2016.

Với mục tiêu tổng quát là hỗ trợ người dân và chính 
quyền địa phương quản lý hiệu quả Tài nguyên rừng 
và cải thiện sinh kế cộng đồng qua đó tăng cường 
khả năng thích ứng của người dân, chính quyền trước 
tình hình biến đổi khí hậu.

Trước tình trạng tài nguyên rừng bị suy thoái, cơ cấu 
cây trồng trên địa bàn chưa hợp lý, tình hình quản lý 
và sử dụng đất rừng chưa bền vững có thể dẫn đến 
đất đai bạc màu và xói mòn, môi trường khí hậu càng 
khắc nghiệt và cực đoan, các hiện tượng thiên tai lũ 
lụt hạn hán càng tăng và khó lường. Việc nghiên cứu, 
đánh giá có sự tham gia của cộng đồng nhằm đề xuất 
một danh mục các loài cây thông dụng, phổ biến nhất 
để người dân dễ dàng lựa chọn gây trồng trên địa bàn 
huyện Mộc Châu sao cho vừa đáp ứng nhu cầu phát 
triển sinh kế hộ vừa đảm bảo tính bền vững của khí 
hậu là rất cần thiết và hữu ích.

Danh mục các loài cây nêu trong tài liệu này được 
lựa chọn trên nguyên tắc và tiêu chí đề ra là: vừa 
đảm bảo mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo 
sinh kế và cũng đảm bảo cây trồng đó đáp ứng mục 
đích bảo vệ, chống xói mòn, rửa trôi đất; tăng trưởng 

nhanh; hấp thụ khí Cacbonic cao từ đó góp phần vào 
ổn định khí hậu trong vùng và tăng khả năng thích 
ứng trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá cùng người dân cộng 
đồng và các bên liên quan, Trung tâm Môi trường và 
Phát triển Nguồn lực Cộng đồng xuất bản cuốn cẩm 
nang với ảnh minh họa theo hướng thật đơn giản, dễ 
sử dụng nhằm giúp người dân địa phương dễ dàng 
tìm hiểu và áp dụng vào thực tiễn.

Cuốn cẩm nang đưa ra 13 loài cây phù hợp để gây 
trồng ở địa phương phân theo hai nhóm:

(i) Nhóm cây trồng cho quả

(ii) Nhóm cây trồng lấy gỗ 

Nội dung của cuốn cẩm nang  này là để nhận biết cây 
trồng, giá trị kinh tế và giá trị về môi trường của từng 
cây khi bán được tín chỉ Các bon, đồng thời hướng 
dẫn cách cơ bản và đơn giản nhất để xác định lượng 
Hấp thụ Các bon của cây trồng.

Qua đây, Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn 
lực cộng đồng xin chân thành cảm ơn: Uỷ ban Nhân 
dân huyện Mộc Châu, Uỷ ban Nhân dân xã Chiềng 
Hắc, Uỷ ban Nhân dân xã Hua Păng, đặc biệt là bà 
con nhân dân hai bản Suối Đôn và Pá Phang 1.
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Mục tiêu Tiêu chí

Có giá trị kinh tế, 
đảm bảo sinh kế

 Cho sản phẩm tiêu dùng, chế biến và bán được
 Có thị trường trong nước và xuất khẩu
 Đáp ứng thu nhập thường xuyên cho nông dân
 Cây đa mục đích: ăn quả, lấy gỗ, làm thuốc, làm cảnh, cải tạo đất, 

cho bột, chất nhuộm,…

Có giá trị Môi 
trường, hấp thụ 
Các bon cao

 Tăng sinh khối nhanh
 Có tán lá, diện tích bề mặt lá lớn, quang hợp và hấp thụ các bon 

cao
 Cải tạo đất
 Chống xói mòn
 Tạo bóng mát/ cảnh quan

Phù hợp với địa 
phương

 Là những cây thông dụng, người dân đã có kinh nghiệm trồng 
hoặc dễ tiếp thu kỹ thuật

 Có thể tự gây trồng, thích nghi với khí hậu địa phương
 Các cây truyền thống, bản địa

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂY TRỒNG
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DANH MỤC 
CÂY TRỒNG 

ĐỀ XUẤT
Hiện nay trong chiến lược phát triển 
lâm nghiệp của Bộ NN&PTNT thì: với 
cây lâm nghiệp là tăng cường phát triển 
cây mọc nhanh, phát triển gỗ lớn và gỗ 
nguyên liệu; với cây ăn quả là các loại cây 
dễ trồng, có giá trị kinh tế và thị trường 
ổn định, phù hợp với điều kiện lập địa 
và phong tục tập quán của người dân. 
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, khuyến 
nghị bà con nên lựa chọn một số loại cây 
sau để trồng trên đất vườn đồi, đất xung 
quanh nhà kết hợp ven đường đi.
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NHÓM CÂY 
ĂN QUẢ
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Cây Xoài là cây ăn quả được trồng phổ 
biến ở hầu như tất cả các vùng miền ở 
Việt Nam. Quả xoài được chế biến thành 
nước đóng hộp, mứt, kẹo.....Ở Mộc Châu  
hiện nay phổ biến trồng giống Xoài Yên 
Châu. Giống này rất phù hợp điều kiện 
đất đai, khí hậu ở khu vực. Hiện tại, 
trồng Xoài tại Mộc Châu - Sơn La đem 
lại những giá trị sau:

 Tên phổ thông: cây Xoài
 Tên địa phương: Cọ Mác Muống Tay/Kéo
 Tên khoa học: Mangifera indica  L.

Cây Xoài Yên Châu

Nhóm cây ăn quả

1
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây Xoài ghép sau 5 - 7 năm sẽ cho thu hoạch khoảng 20 kg/
năm (phụ thuộc thời tiết hàng năm). Tính theo giá thị trường hiện nay 
được khoảng 300.000 đồng/cây/năm. Sau 20 năm có thể thu hoạch 70 
kg quả/cây/năm tương đương 1.050.000 đồng/cây/năm

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình mỗi năm về 
đường kính 3 - 5 cm, chiều cao 0,5 - 1,0 m. Sau 5 năm lượng các bon 
hấp thụ là 17,4 - 18,6 kg/cây, tính bình quân là 3,48 - 3,72 kg/cây/
năm. Nếu tiếp cận tín chỉ Các bon (C) có thể bán được 2.807 - 3.000 
đồng/cây/năm. 
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Cây Mận hậu là cây ăn quả được trồng phổ 
biến ở Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn. Quả Mận dùng để 
ăn tươi, ngoài ra còn dùng để làm thuốc 
trong đông y chữa các bệnh nhuận tràng, 
táo bón. Ngày nay, mận còn được chế biến 
thành các món mứt,... Ở Mộc Châu, Sơn 
La hiện nay phổ biến trồng giống mận Hậu, 
mận cơm.... Các giống này rất phù hợp điều 
kiện đất đai, khí hậu ở khu vực.

 Tên phổ thông: cây Mận hậu
 Tên địa phương: Cọ Mác Mắn
 Tên khoa học: Prunus salicina (Lindl.) Loudon

Cây Mận hậu2
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây mận hậu ghép hoặc chiết cành sau 5 - 10 năm sẽ cho thu 
hoạch khoảng 100 – 400 kg/năm. Tính theo giá thị trường hiện nay 
(6.000 đồng/kg) được khoảng 600.000 - 2.400.000 đồng/cây/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trường nhanh, nhưng thuộc dạng 
cây thân gỗ nhỏ. Sau 5 - 10 năm lượng các bon hấp thụ là 30,4 - 41,1 
kg/cây, tính bình quân là 3,04 - 4,1 kg/cây/năm. Nếu tiếp cận tín chỉ 
C có thể bán được 2.453 - 3.306 đồng/cây/năm. 

Nhóm cây ăn quả
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Cây Bơ sáp mới được trồng ở Mộc Châu - 
Sơn La, nhưng là một loài cây có khả năng 
thích hợp cao với điều kiện lập địa ở đây. 
Trong mấy năm gần đây, giống bơ sáp trồng 
bằng cây ghép sau 3 năm đã cho thu hoạch 
trái, nhưng sau 5 - 7 năm sản lượng quả mới 
ổn định. Bơ có thể ra nhiều đợt hoa trong 
năm, thường thu 2 - 4 đợt quả/năm.

Quả bơ dùng để ăn tươi, quả bơ có nhiều chất dinh dưỡng: ka li, chất xơ, axit béo nên có lợi cho sức 
khỏe, giảm lượng Cholesterol và Triglyceride, giảm béo, giảm xơ cứng xương khớp....

 Tên phổ thông: cây Bơ sáp
 Tên địa phương: Cọ Mác Bơ
 Tên khoa học: Persea americana  Mill.

Cây Bơ sáp3
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N
G

 D
Ụ

N
G

1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây bơ sáp ghép sau 5 - 7 năm sẽ cho thu hoạch khoảng 40 – 
100 kg/năm. Tính theo giá thị trường hiện nay (25.000 đồng/kg) được 
khoảng 1.000.000 - 2.500.000 đồng/cây/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình, nhưng thuộc 
dạng cây thân gỗ nhỏ. Sau 5 -7 năm, lượng các bon hấp thụ là 35,5 - 
42 kg/cây, tính bình quân là 5,07 - 6 kg/cây/năm. Nếu tiếp cận tín chỉ 
C có thể bán được 4.085 - 4.840 đồng/cây/năm.

Nhóm cây ăn quả
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Cây Nhãn được trồng ở Mộc Châu - Sơn 
La từ khá lâu, nhưng hầu hết là nhãn địa 
phương. Trong 10 năm trở lại đây giống 
nhãn Lồng Hưng Yên chiết và ghép được 
người dân mang về trồng. Hiện nay cây nhãn là một cây được người dân ưa thích, 
nhưng quả hay bị mất mùa do điều kiện thời tiết khi cây ra hoa hay gặp mưa phùn. 

Quả nhãn dùng để ăn tươi, sấy khô, làm long nhãn.... có thể dùng để làm các vị 
thuốc đông y. Gỗ thuộc loại tốt, dùng để làm nhà, đồ dùng gia đình, đồ thủ công 
mỹ nghệ,… Hiện tại, Nhãn lồng được bà con lựa chọn trồng nhiều trong vườn nhà, 
vườn rừng, xung quanh nhà, dọc các đường đi.

 Tên phổ thông: Cây Nhãn
 Tên địa phương: Cọ Mác Nhãn 
 Tên khoa học: Dimocarpus  longan  Lour.

Cây Nhãn4
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây nhãn ghép hoặc chiết cành sau 4 năm sẽ cho thu hoạch 
khoảng 7 - 9 kg quả/cây/năm; sau 10 năm trồng đạt 150 - 170 kg quả/
cây/năm. Tính theo giá thị trường hiện nay (15.000 đồng/kg) được 
khoảng 2.250.000 - 2.550.000 đồng/cây/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình, nhưng thuộc 
dạng cây thân gỗ nhỡ. Sau 10 năm, lượng các bon hấp thụ là 60,4 - 
96,7 kg/cây, tính bình quân là 6,04 - 9,67 kg/cây/năm. Nếu tiếp cận 
tín chỉ C có thể bán được 4.872 - 7.800 đồng/cây/năm. 

Nhóm cây ăn quả
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Cây Mít là cây trồng đa tác dụng, 
mọc tự nhiên hoặc được người dân 
trồng xung quanh nhà, vườn nhà, dọc 
đường đi.

 Tên phổ thông: cây Mít Việt Nam
 Tên địa phương: Cọ Mác Mỵ
 Tên khoa học: Artocarpus heterophyllus Lam.

Cây Mít5
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1. Giá trị kinh tế: 

Cây mít thuộc loại 
cây gỗ nhỡ cao từ 8 đến 15 m. Cây mít ra quả sau  3 - 5 tuổi, quả ngọt dùng để 
ăn tươi, đóng hộp với xi rô đường và có thể sử dụng chế biến các mon ăn của 
người Việt và các nước Đông Nam Á. Gỗ của cây mít thuộc gỗ nhóm IV, đựơc 
sử dụng làm nhà, đồ gia dụng, đồ mỹ nghệ và một số nhạc cụ như trống,...

Sau 20 năm cây sẽ có đường kính thân 30 - 35 cm, có thể làm cột nhà >3 m, giá 
hiện tại 10.000.000 đồng/cột, bình quân 500.000 đồng/năm. Sau 3 - 5 năm cho 
quả, bình quân 6 - 10 quả/cây/năm  x 4 kg/quả x 15.000 đồng/kg = 360.000 - 
600.000 đồng/cây/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Cây có dáng đẹp tạo cảnh quan môi trường, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói 
mòn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng khá chậm, nhưng thân thẳng. Sau 
10 - 20 năm, cây có đường kính 25 - 30 cm, lượng các bon hấp thụ từ 143,1 
- 210,3 kg/cây, tương ứng 9,54 - 10,52 kg/cây/năm. Lượng tín chỉ C tích 
lũy ở cây mít  từ 0,035 - 0,039 tín chỉ C/cây/năm, có thể bán 7.696 - 8.485 
đồng/cây/năm.

Nhóm cây ăn quả
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NHÓM 
CÂY TRỒNG 
LẤY GỖ 
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Cây Tếch là một cây được người dân địa 
phương trồng và gắn bó với đời sống 
của người dân địa phương hàng trăm 
năm nay. Tếch có dáng đẹp, ưa sáng nên 
có thể trồng cây bóng mát. Là một loại 
gỗ quí, không bị mối mọt, dẻo, dễ uốn, 
chịu lực cao. Gỗ tếch dùng để đóng tàu 
thuyền, thân ô tô, toa tàu hỏa, tà vẹt, 
xây dựng nhà cửa, gỗ ván lạng,.....

 Tên phổ thông: cây Tếch 
 Tên địa phương: Cọ Máy Tếch 
 Tên khoa học: Tectona grandis f. canescens

Cây Tếch

Nhóm cây trồng lấy gỗ

1
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 1 ha rừng tếch đến kỳ khai thác 1200 cây/ha, sau 15 năm thu 
được 80 m3/ha. Tính theo giá thị trường hiện nay 10.000.000 đồng/m3, 
thu được 800.000.000 đồng/ha, tính trung bình 700.000 đồng/cây. 

2. Giá trị môi trường: 

 Có tác dụng phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình, thân thẳng. Sau 
15 năm, đường kính 15 cm, chiều cao 13 m. Lượng các bon hấp thụ 
là 3,64 - 4,16 kg/cây/năm, số tín chỉ C tích lũy là 0,013 - 0,015 tín chỉ 
C/cây/năm. Như vậy quy ra tiền từ 2.937 - 3.355 đồng/cây/năm.
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Cây lát hoa là một cây gỗ quí, mọc tự 
nhiên trên đồi. Những năm gần đây 
được người dân địa phương trồng trên 
nương, xung quanh nhà, dọc đường đi.

 Tên phổ thông: cây Lát hoa
 Tên địa phương: Cọ Máy Dôm
 Tên khoa học: Chukrasia tabularis A.Juss.

Cây Lát hoa2

1. Giá trị kinh tế: 

Lát hoa là cây gỗ lớn, gỗ có vân đẹp được sử dụng làm đồ thủ công 
mỹ nghệ, đồ gia dụng. Sau 20 năm cây sẽ có đường kính thân 30 - 50 
cm, bình quân cây 2m3/cây, giá hiện tại 10.000.000 đồng/m3, thu nhập 
khoảng 20.000.000 đồng, bình quân 1.000.000 đồng/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Cây có dáng đẹp tạo cảnh quan môi trường, phòng hộ bảo vệ đất, 
chống xói mòn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí 
hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng chậm, nhưng thân thẳng. 
Sau 10 năm, cây có đường kính 15 - 20 cm, lượng các bon hấp thụ từ 
50,7 - 93,1 kg/cây, tương ứng 5,1 - 9,3 kg/cây/năm. Lượng tín chỉ C 
tích lũy ở cây lát hoa từ 0,019 - 0,034 tín chỉ C/cây/năm, bằng 4.180 
- 7.480 đồng/cây/năm.

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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Cây xoan ta trước đây thường là một cây 
mọc hoang, ngày nay nó được bà con trồng 
tại vườn nhà, lối đi lại trong thôn xóm, ven 
sông, ven đồng ruộng...Gỗ xoan mềm, vân 
đẹp sử dụng làm đồ gia dụng, xây dựng, ốp 
lát, đóng thùng chứa hàng..... Lá xoan có thể 
dùng nuôi dê.

 Tên phổ thông: cây Xoan ta (sầu đông)
 Tên địa phương: Cọ Máy Hiến 
 Tên khoa học: Melia azedarach L.

Cây Xoan ta3
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1. Giá trị kinh tế: 

Cây Xoan ta là cây mọc nhanh, sau trồng 7 - 8 năm cây cao 10 m, 
đường kính 30 - 40 cm. Tính theo giá thị trường hiện nay là 600.000 - 
1.000.000 đồng/cây. Mật độ 1600 cây/ha khi khai thác bằng 960 triệu 
đến 1,6 tỷ đồng/ha. 

2. Giá trị môi trường: 

 Có tác dụng phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng nhanh sau 7 - 8 năm lượng 
tín chỉ C tích lũy là 0,015 tín chỉ C/cây/năm, thành tiền 3.300 đồng/
cây/năm.

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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Keo tai tượng là loài cây đa tác dụng dùng 
để làm gỗ giấy, gỗ dăm, gỗ xẻ, đồ mộc cao 
cấp, ván ghép thanh, bao bì, đốt than.... 
Là cây gỗ trung bình, mọc nhanh, tán dày, 
thường xanh nên được trồng làm cây bóng 
mát, hoa có thể nuôi ong, vỏ chứa tanin 
dùng trong công nghiệp thuộc da... 

 Tên phổ thông: cây Keo tai tượng
 Tên địa phương: Cọ Máy Keo Hu Trạng 
 Tên khoa học: Acacia mangium  Willd.

Cây Keo tai tượng4
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 ha rừng keo tai tượng sau 7 năm có thể đạt từ 70 - 80 m3/ha. 
Tính theo giá thị trường hiện nay (1.000.000 đ/m3) là 70 - 80 triệu đồng/
ha. Nhưng sau 10 - 15 năm số tiền là 240 - 300 triệu đồng/ha.

2. Giá trị môi trường: 

 Có tác dụng phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng nhanh, theo nhiều kết quả 
nghiên cứu cho thấy cây 3- 12 tuổi, mật độ 825 - 1.250 cây/ha, tăng 
trưởng từ 11 - 21,5 m3/ha/năm, theo tín chỉ các bon bình quân đạt 
2.000.000 đồng/ha/năm.

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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Cây sấu mới được trồng ở Mộc Châu - Sơn La 
vì nó là loài cây gỗ lớn mọc tự nhiên trong rừng. 
Những năm gần đây giống sấu ghép được người 
dân mang về trồng nhiều xung quanh nhà, dọc 
đường thôn bản. 

Cây sấu là cây đa tác dụng, dễ trồng đầu tư 
ít, ít bị sâu bệnh hại, quả sấu có giá trị kinh tế 
cao, thị trường ổn định. Gỗ sấu tốt nên được 
sử dụng làm nhà, đồ dùng gia đình, đồ thủ công mỹ nghệ. Quả sấu có vị chua dùng để ăn tươi khi xanh 
hoặc chín, làm mứt, ô mai, làm thuốc ho...

 Tên phổ thông: Cây Sấu
 Tên địa phương: Cọ Máy Cú
 Tên khoa học: Dracontomelon  duperreanum  Pierre.

Cây Sấu5
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây sấu ghép chồi sau 5năm sẽ cho thu hoạch khoảng 5 - 7 
kg quả/cây/năm; sau 10 năm trồng đạt 100 - 150 kg quả/cây/năm. 
Tính theo giá thị trường hiện nay (5.000 đ/kg) được khoảng 500.000 - 
750.000 đồng/cây/năm. 

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình, nhưng thuộc 
dạng cây thân gỗ lớn. Sau 10 năm, lượng các bon tích lũy là 48,6 - 
71,5 kg/cây, tính bình quân là 4,86 - 7,15kg/cây/năm. Nếu tiếp cận 
tín chỉ C có thể bán được 3.920 - 5.768 đồng/cây/năm. 

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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Cây Trám trắng mới được trồng ở Mộc Châu - Sơn La vì nó là 
loài cây gỗ nhỡ mọc tự nhiên trong rừng. Những năm gần đây 
giống Trám trắng ghép chồi được người dân mang về trồng 
nhiều xung quanh nhà, trên nương hoặc dọc đường thôn bản. 

Cây Trám trắng là cây đa tác dụng, dễ trồng, đầu tư ít, ít bị sâu 
bệnh hại, quả trám có giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định. Gỗ 
Trám trắng mềm, đẹp nên được sử dụng làm nhà, đồ dùng gia 
đình. Quả trám có vị ngọt, hơi chát dùng để ăn tươi khi chín, 
làm mứt, ô mai, là một vị thuốc trong đông y có tác dụng thanh 
nhiệt giải độc...

 Tên phổ thông: Cây Trám trắng
 Tên địa phương: Cọ Máy Cưởm
 Tên khoa học: Canarium  album (Lour.) Raeusch

Cây Trám trắng6
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây Trám trắng ghép chồi sau 5 - 7 năm sẽ cho thu hoạch 
khoảng 10 - 15 kg quả/cây/năm; sau 10 năm trồng đạt 120 - 150 kg 
quả/cây/năm. Tính theo giá thị trường hiện nay (15.000 đ/kg) được 
khoảng 1.500.000 - 2.250.000 đồng/cây. 

2. Giá trị môi trường: 

 Tạo cảnh quan đẹp, phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình, nhưng thuộc 
dạng cây thân gỗ nhỡ. Sau 10 năm, lượng các bon hấp thụ là 58,1 - 
93,1 kg/cây, tính bình quân là 5,81 - 9,31 kg/cây/năm. Nếu tiếp cận 
tín chỉ C có thể bán được 4.686 - 7.510 đồng/cây/năm. 

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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 Tên phổ thông: Hoa Ban
 Tên địa phương: Cọ Bóc Bạn
 Tên khoa học: Bauhinia variegata  L.

Cây Hoa ban7

1. Giá trị kinh tế: 

Hoa Ban là cây bụi hoặc gỗ nhỏ có thể cao tới 10 - 12 m, cây rụng lá 
hàng năm, có hoa đẹp thường nở vào tháng 3 - 4.

Cây hoa Ban ít có giá trị kinh tế vì gỗ nhẹ hay mối mọt, người dân 
thường lấy hoa làm thức ăn, lá để làm thuốc ho.....

2. Giá trị môi trường: 

 Cây có dáng và hoa đẹp tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng trung bình. Sau 7 năm, cây 
có đường kính 10 - 15 cm, lượng các bon hấp thụ từ 17,1 - 41,1 kg/
cây, tương ứng 2,24 - 5,87 kg/cây/năm. Lượng tín chỉ C tích lũy ở cây 
lát hoa từ 0,008 - 0,022 tín chỉ C/cây/năm, bằng  1.760 - 4.840 đ/
cây/năm.

Nhóm cây trồng lấy gỗ

Hoa Ban là cây mọc tự nhiên trên đồi là 
biểu tượng của vùng Tây Bắc, hiện nay 
được người dân trồng dọc 2 bên đường 
đi làm cây che bóng mát, làm thức ăn...CÔ
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Cây luồng là một cây được người dân địa phương trồng và gắn 
bó với đời sống của người dân địa phương từ lâu đời. Luồng là 
một loài cây đa tác dụng, thân có thể dùng để làm nhà, ván sàn, 
đồ thủ công mỹ nghệ... Măng luồng là một loại thức ăn ngon, 
cung cấp chất xơ, có tác dụng giảm béo. Măng có thể dùng tươi, phơi khô để bảo quản. 

Hiện tại, cây luồng được bà con lựa chọn trồng nhiều trong vườn rừng, xung quanh nhà vì nó mang lại 
những giá trị sau:

 Tên phổ thông: cây Luồng
 Tên địa phương: Cọ Máy Luồng
 Tên khoa học: Dendrocalamus  membranaceus  Munro. 

Cây Luồng8
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1. Giá trị kinh tế: 

Trồng 01 cây luồng bằng hom thân hay hom chét sau 3 năm sẽ cho 3 - 5 
thân/khóm/năm. Sau 5 - 7 năm có 7- 10 thân/khóm/năm. Tính theo 
giá thị trường hiện nay (20.000 đ/cây) được khoảng 60.000 - 100.000 
đồng/khóm/năm (trung bình 250 - 300 khóm/ha). Một năm thu hoạch 
5 - 10 kg măng tươi/khóm với đơn giá 5.000 đ/kg, thu được từ 25.000 - 
50.000 đồng/khóm/năm.

2. Giá trị môi trường: 

 Có tác dụng phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, chống Biến đổi khí hậu.

 Giá trị hấp thụ Các bon: Cây sinh trưởng nhanh, nhiều thân trên 
khóm. Sau 3 - 5 năm, lượng các bon hấp thụ là rất khác nhau vì trong 
cùng khóm có nhiều cỡ khác nhau. Lượng tín chỉ C tích lũy trong 
rừng Luồng từ 172,19 - 279,47 tín chỉ C/ha/năm và tương đương từ 
1.842.000 – 3.042.800 đồng/ha/năm.

Nhóm cây trồng lấy gỗ
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C CHU TRÌNH CÁC BON
PHỤ LỤC 

1

Kết luận: Khí Cacbonic là dạng tồn tại thể khí của các bon là nguyên tố chính gây ra hiện 
tượng Hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên và gây ra Biến đổi khí hậu.

Các hoạt động của con người phát thải khí Cacbonic lớn hơn lượng cây trồng hấp thụ được.

Để chống lại biến đổi khí hậu cách duy nhất hiện nay là trồng các loại cây có khả năng hấp 
thụ các bon nhanh để giảm lượng khí Cacbonic trong khí quyển.

20 Một số cây trồng lợi thế cho hấp thụ Các bon tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La



PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC BON TÍCH LŨY 
TRONG THÂN CÂY

ĐỐI VỚI CÂY THÂN GỖ:

PHỤ LỤC 

2

 Tiến hành đo đường kính thân cây tại vị trí cách mặt đất 1,3 m bằng thước dây có chia vạch đến Centimet 
(cm), hoặc thước kẹp kính (xem hình vẽ bên dưới).

 Đo chiều cao cây bằng thước hay còn gọi đơn giản là sào bằng gỗ có khắc vạch đến cm.

Hình 01: Đo đường kính thân cây gỗ Hình 02: Đo chiều cao cây

Bước 1

2.1
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C Sau khi đo được Đường kính và Chiều cao của cây, ta tiến hành tính sinh khối 
thân trên mặt đất, trữ lượng các bon của cây tra biểu sinh khối và Các bon cây 
đứng theo tài liệu chương trình UNREDD Việt Nam:

 W = 0,1080* D2,1234 * H0,3598 + 0,2080 * (0,108 * D2,1234 * H0,3598)0,9823  

 Cacbon dùng hệ số Kc = 0,485; C = W * 0,485 

 Tín chỉ CO2 = C*44/12 

Ghi chú:
W là sinh khối thân cây trên mặt đất, tính bằng đơn vị là tấn
D là đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m, tính bằng cm
H là chiều cao vút ngọn, tính bằng mét
C là các bon tích lũy
CO2 là tín chỉ Các bon

Với cách tính như trên thì đối với người dân và cán bộ địa phương sẽ có thể 
khó khăn trong quá trình tính toán và khó hiểu. Do vậy, chúng ta có thể hiểu 
một cách rất đơn giản là cây trồng lấy gỗ hoặc cây trồng lấy quả có đường kính 
và chiều cao càng lớn thì lượng hấp thụ Các bon tích lũy trong cây càng nhiều. 
Một khu rừng có càng nhiều cây to, rừng xanh tốt thì tích lũy Các bon càng lớn. 
Nếu bán được tín chỉ thì thu được nhiều tiền hơn.

Để giúp người dân, cán bộ địa phương tránh được việc phải tính toán phức tạp, 
dưới đây chúng ta có thể sử dụng một biểu để xác định trữ lượng Các bon rất 
đơn giản dựa trên quan hệ giữa: Đường kính thân cây + Chiều cao cây = Trữ 
lượng Các bon tích lũy.

Bước 2
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Bảng 01. Bảng tra trữ lượng Các bon cho cây gỗ 
(H: chiều cao cây – mét và D: đường kính cây – Centimet)
Đơn vị tính: kg/cây

D 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 5,9 6,3 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2
7 8,2 8,8 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,2 11,6 11,9 12,2 12,5 12,7
8 10,9 11,6 12,3 12,9 13,4 14,0 14,4 14,9 15,3 15,7 16,1 16,5 16,9
9 14,0 14,9 15,8 16,5 17,2 17,9 18,5 19,1 19,7 20,2 20,7 21,2 21,6
10 17,4 18,6 19,7 20,6 21,5 22,4 23,1 23,9 24,6 25,2 25,9 26,5 27,0
11 21,3 22,8 24,1 25,2 26,3 27,3 28,3 29,2 30,0 30,8 31,6 32,4 33,1
12 25,6 27,4 28,9 30,3 31,6 32,9 34,0 35,1 36,1 37,1 38,0 38,9 39,7
13 30,4 32,4 34,3 35,9 37,5 38,9 40,3 41,5 42,8 43,9 45,0 46,1 47,1
14 35,5 37,9 40,1 42,0 43,8 45,5 47,1 48,6 50,0 51,3 52,6 53,9 55,0
15 41,1 43,9 46,3 48,6 50,7 52,7 54,5 56,2 57,8 59,4 60,9 62,3 63,7
16 47,1 50,3 53,1 55,7 58,1 60,4 62,4 64,4 66,3 68,1 69,8 71,4 73,0
17 53,5 57,1 60,4 63,3 66,1 68,6 71,0 73,2 75,4 77,4 79,3 81,2 83,0
18 60,4 64,5 68,1 71,5 74,5 77,4 80,1 82,6 85,0 87,3 89,5 91,6 93,6
19 67,7 72,3 76,4 80,1 83,6 86,8 89,8 92,6 95,3 97,9 100,3 102,7 104,9
20 75,5 80,5 85,1 89,3 93,1 96,7 100,1 103,2 106,2 109,1 111,8 114,4 116,9
21 83,6 89,3 94,4 99,0 103,2 107,2 110,9 114,4 117,8 120,9 124,0 126,9 129,6
22 92,3 98,5 104,1 109,2 113,9 118,3 122,4 126,3 129,9 133,4 136,8 140,0 143,0
23 101,4 108,2 114,4 120,0 125,1 129,9 134,4 138,7 142,7 146,6 150,2 153,7 157,1
24 110,9 118,4 125,1 131,2 136,9 142,2 147,1 151,7 156,2 160,4 164,4 168,2 171,9
25 120,9 129,1 136,4 143,1 149,2 155,0 160,3 165,4 170,2 174,8 179,2 183,4 187,4
26 131,3 140,2 148,2 155,4 162,1 168,3 174,2 179,7 184,9 189,9 194,6 199,2 203,6
27 142,3 151,8 160,5 168,3 175,6 182,3 188,6 194,6 200,3 205,7 210,8 215,7 220,5
28 153,6 164,0 173,3 181,8 189,6 196,9 203,7 210,2 216,3 222,1 227,6 233,0 238,1
29 165,4 176,6 186,6 195,8 204,2 212,0 219,4 226,3 232,9 239,2 245,2 250,9 256,4
30 177,7 189,7 200,5 210,3 219,3 227,8 235,7 243,1 250,2 256,9 263,4 269,5 275,4

H

Ví dụ: Sau khi đo cây Xoan có đường kính 20 cm, chiều cao là 9 m, chúng ta xác định được trữ 
lượng các bon là 93,1 kg/cây và bằng 0,3414 tín chỉ CO2.
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 Đo đường kính thân của từng cây/khóm  bằng 
thước dây hay kẹp kính. 

 Chiều cao cây xác định bằng sào có khắc vạch.

 Tính toán sinh khối và lượng Các bon cây luồng, 
bương theo nghiên cứu của trường Đại học Lâm 
nghiệp năm 2014 với  công thức:

  C = -0,00554 + 0,001431D

 và Tín chỉ CO2 = C*44/12

Ghi chú: C là trữ lượng Các bon trên thân cây luồng tính 
bằng kg; D là đường kính thân cây tính bằng cm; CO2 là 
tín chỉ Các bon.

Tuy nhiên, do đặc điểm tre luồng có đường kính được định hình ngay khi măng mọc, do đó xác định lượng 
Các bon tích lũy trong thân thường chỉ cần đo đường kính thân là đủ. Sau khi đo đường kính thân từng cây tra 
bảng 02 để xác định được lượng Các bon tích lũy trên từng cây:

Bảng 02.  Bảng tra trữ lượng C cho cây luồng, bương

D1.3 (cm) C (kg/cây) D1.3 (cm) C (kg/cây)

4 0,18 11 10,20

5 1,62 12 11,63

6 3,05 13 13,06

7 4,48 14 14,49

8 5,91 15 15,93

9 7,34 16 17,36

10 8,77 17 18,79

Ví dụ: Đường kính thân là 10 cm, 
lượng C là 8,77 kg/cây và bằng 
0,032 tín chỉ CO2. 

VỚI CÂY LUỒNG, BƯƠNG2.2
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