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BÀI 1 

SƠ LƯỢC VỀ CÂY DƯỢC LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN  

VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

 

1. Khái ni ệ m về  câ y dư ợc liệ u 

 Cây dược liệu là những loài thực vật có tác dụng dùng để chữa bệnh hoặc bồi bổ cơ 
thể khi con người sử dụng. Việc dùng thuốc trong nhân dân ta đã có từ lâu đời. Từ thời  
nguyên thuỷ,  tổ tiên chúng ta trong lúc tìm kiếm thức ăn, có khi ăn phải chất độc phát sinh  
nôn mửa hoặc rối loạn tiêu hoá, hoặc hôn mê có khi chết ngư ời,  do đó cần có nhận thức  
phân biệt được loại nào ăn đư ợc, loại nào có độc không ăn được. 

 Kinh nghiệm dần dần tích lũy, không những giúp cho loài người biết lợi dụng tính  
chất của cây cỏ để làm thức ăn mà còn dùng để dùng làm thuốc chữa bệnh, hay dùng  
những vị có chất độc để chế tên thuốc độc dùng trong săn bắn hay trong lúc tự vệ chống  
ngoại xâm. Lịch sử nước ta cho biết ngay từ khi lập nước nhân dân ta đã biết chế tạo và sử  
dụng tên độc để chống lại kẻ thù. 

 Như vậy, việc phát minh ra thuốc đã có từ thời thượng cổ, trong quá trình đấu tranh  
với thiên nhiên, tìm tòi thức ăn mà có được. Nguồn gốc tìm ra thức ăn, thuốc và cây có  
chất độc chỉ là một. Về sau dần dần con ngư ời mới biết tổng kết và đặt ra lý luận. Hiện nay  
đi sâu và tìm hiểu những kinh nghiệm trong nhân dân Việt Nam cũng như nhiều dân tộc  
khác trên thế giới, con ngư ời đã sử dụng hàng vạn loài thực vật để làm thuốc. Trong quá  
trình chữa bệnh bằng kinh nghiệm và hiểu biết của con người, đến ngày nay đã hình thành  
các khuynh hướng khác nhau, chúng ta có thể phân biệt hai loại ngư ời làm thuốc.  Một loại 
chỉ có kinh nghiệm chữ a bệnh,  không biết hoặc ít biết lý luận.  Kinh nghiệm đó cứ cha  
truyền con nối mà tồn tại, mà phát huy. Những người có khuynh hướng này chiếm chủ yếu  
tại các vùng dân tộc ít người. Khuynh hướng thứ hai là những người có kinh nghiệm và có  
thêm phần lí luận, những ngư ời này chiếm chủ yếu ở thành thị và những người có cơ sở lí 
luận cho rằng vị Thần Nông là người phát minh ra thuốc. Truyền thuyết kể rằng: “Một  
ngày ông nếm 100 loài cây cỏ để tìm thuốc, ông đã gặp phải rất nhiều loài cây có độc nên  
có khi một ngày ngộ độc đến 70 lần”, rồi soạn ra sách thuốc đầu tiên gọi là “Thần Nông  
bản thảo”. Trong bộ này có ghi chép tất cả 365 vị thuốc và là bộ sách thuốc cổ nhất Đông  
Y (chừng 4000 năm nay). 

 

2. C ơ sở lý luậ n dùng c ây dư ợc liệu là m thuốc 
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2.1. C ơ sở lý luậ n tro ng Đ ông y 

 Chúng ta biết rằng hiện nay trong giới Đông y có những người chỉ biết một số đ ơn  
thuốc gia truyền kinh nghiệm, nhưng lại có rất nhiều người trong khi điều trị tìm thuốc,  
chế thuốc đều hay vận dụng những cơ sở lí luận rất đặc biệt của Đông y. 

 Lý luận đó đúng sai thế nào, dần dần khoa học sẽ xác minh. Chỉ biết rằng hiện nay  
những nhà đông y đã vận dụng lí luận ấy để chữa khỏi cho một số bệnh và phát hiện một  
số thuốc mới. Cho nên chúng ta nên tìm hiẻu tiếng nói của những nhà Đông y để gần gũi 
và học tập họ; để trên cơ sở những kinh nghiệm của họ chúng ta thừa kế và phát huy theo  
khoa học hiện đại. 

 Điều đáng chú ý là cơ sở lí luận của Đông y đã có từ lâu mà không thay đổi cho nên  
có điều còn đúng, có điều đã sai.  Vì vậy phải đánh giá một cách khách quan các lí luận đó,  
không nên cái gì cũng cho là sai cả hay đúng cả. 

 Nhữ ng nhà Đông y coi người và hoàn cảnh là một khối thống nhất. Con người  
chẳng qua cũng là cơ năng của trời đất thu nhỏ lại. Cơ sở lí luận của Đông y dựa vào quan  
điểm vũ trụ chung trong triết học Á Đông thời xưa. Quan niệm về vũ trụ này bao gồm 
nhiều ngành khoa học khác như khí tượng, tử vi, địa lý v.v... 

 Theo quan điểm này vũ trụ từ khi mới sinh ra là một khối rất lớn gọi là thái cực: 
thái cực biến hoá sinh ra hai nghi (lưỡng nghi) là âm và dương. Âm dương kết hợp với  
nhau để sinh ra 5 hành là kim, mộc, thuỷ, hoả và thổ, đó là những thực thể luôn tồn tại trên  
Trái đất và có liên quan mật thiết với con người, chúng chi phối con người hoặc bị con  
người chi phối. 

 Ngũ hành sẽ lại kết hợp với nhau để tạo ra 3 lực lượng bao trùm vũ trụ (tam tài) 
thiên, địa, nhân. Trong mỗi lực lượng này lại có sự kết hợp chặt chẽ và cân bằng giữa âm 
dương, ngũ hành. Nếu thiếu sự cân bằng giữa âm và dương trong mỗi lực lượng hoặc thiếu  
sự cân bằng giữa 3 lực lượng đó người ta sẽ mắc bệnh. Việc điều trị bệnh tật chẳng qua là 
thiết lập lại sự cân bằng âm dương trong con ngư ời, giữa con người và trời đất. 

2.1.1.  T huyế t â m dư ơng  

 Căn cứ nhận xét lâu đời về tự nhiên,  người xưa đã nhận xét thấy sự biến hoá không  
ngừng của sự vật: Thái  cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng,  tứ tượng sinh bát  
quái. Lưỡng nghi là âm và dương; tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu  
dương. Bát quái là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Người ta còn nhận thấy  
rằng cơ cấu của sự biến hoá không ngừng đó là ức chế lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và  
thúc đẩy lẫn nhau. 
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 Để biểu thị sự biến hoá không ngừng và quy luật của sự biến hoá đó ngư ời xưa đặt 
ra thuyết âm dư ơng. Âm dương không phải là một thứ vật chất cụ thể nào, mà là thuộc tính  
mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật. Nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn chi phối mọi  
sự biến hoá và phát triển của sự vật. 

 Nói chung, những cái gì có tính cách hoạt động, hưng phấn,  tỏ rõ, hướng lên, tiến  
lên,  hữu hình, nóng nực,  sáng chói, tích cực đều thuộc dương. Những cái gì trầm tĩnh,  ức 
chế, mờ tối, ở trong,  hướng xuống,  lùi lại, vô hình, lạnh lẽo,  đen tối, nhu nhược, tiêu cực 
đều thuộc âm. Từ những cái to lớn như trời,  đất, mặt trời, mặt trăng đến cái nhỏ như con  
sâu con bọ, cây cỏ... đều được quy vào âm dương. 

 Âm dương tuy bao hàm ý nghĩa đối lập, mâu thuẫn nhưng còn bao hàm cả ý nghĩa  
nguồn gốc từ nhau mà ra, hỗ trợ ức chế nhau mà tồn tại, không thể chỉ có âm hoặc chỉ có  
dương. Người xưa thường nói âm ở trong để giữ gìn cho dương, dương ở ngoài để giúp  
cho âm. Hoặc có âm mà không có dương, hay có dương mà không có âm thì tất nhiên một  
mình âm không thể phát sinh được, một mình dương không thể trưởng thành được. Lại có 
người nói: trong âm có âm dương, trong dương cũng có âm dương, âm đến cực độ sinh ra 
dương, dương dến cực độ sinh ra âm tức là hàn đến độ sinh ra nhiệt và ngược lại. 

 

2.1.2.  T huyế t ng ũ hà nh. 

 Thuyết ngũ hành về căn bản cũng là một cách biểu thị luật mâu thuẫn trong thuyết  
âm dương, nhưng bổ sung vào làm cho thuyết âm dương hoàn bị hơn. Ngũ hành là kim, 
mộc, thuỷ, hoả, thổ. 

 Ngư ời xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều chỉ có 5 chất đó phối hợp với nhau mà  
tạo nên. 

 Theo tính ch ất thì: Thuỷ là lỏng, là nước thì đi xuống,  thấm xuống. 

 Hoả là lửa thì bùng cháy, bốc lên. 

 Mộc là cây, là gỗ thì mọc lên cong hay thẳng. 

 Ki m là kim loại, thuận chiều theo hay đổi thay. 

 Thổ là đất thì để trồng trọt, gây giống được. 

 Tinh thần cơ bản của thuyết ngũ hành bao gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là 
tương sinh và chống lại nhau gọi là tương khắc.  

 Trên cơ sở sinh và khắc lại thêm hiện tượng chế hoá và tương thừa tương vũ biểu  
thị mọi sự biến hoá phức tạp của sự vật. 
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 Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để sinh trưởng. Đem ngũ  
hành liên hệ với nhau thì thấy năm hành đó quan hệ xúc tiến lẫn nhau. Theo luật tương  
sinh thì thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim , kim sinh thuỷ,  thuỷ lại 
sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn mãi, thúc đẩy sự phát triển m ãi không bao giờ ngừng. 

 Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nghĩa nữa là hành nào cũng có  
quan hệ về hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra tức là quan hệ mẫu tử. Ví dụ  
như là kim sinh thuỷ thì kim là mẹ của thuỷ, thuỷ lại sinh ra mộc vậy mộc là con của thuỷ. 

 Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ tương khắc để biểu hiện cái ý thăng bằng,  
giữ gìn lẫn nhau. 

 Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là ức chế và thắng nhau.  Trong quy luật 
tương khắc thì mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, kim khắc mộc,  
mộc lại khắc thổ và cứ như vậy tiếp diễn mãi. 

 Trong tình trạng bình thường, sự tương khắc có tác dụng duy tr ì sự thăng bằng,  
nhưng nếu tương khắc thái quá thì lại làm cho sự biến hoá trở ngại khác thường. 

 Trong tương khắc, mỗi hành lại có hai quan hệ: Giữa cái thắng nó và cái nó thắng.  
Ví dụ hành mộc thì nó khắc thổ,  nhưng nó lại bị kim khắïc nó. 

 Hiện tượng tương khắc không tồn tại đơn độc; trong tương khắc đã có ngụ ý tương  
sinh, do đó vạn vật tồn tại và phát triển. 

 Luật chế hoá: Chế hoá là ức chế là sinh hoá phối hợp với nhau. Trong chế hoá bao  
gồm cả hiện tượng tương sinh và tương khắc.  Hai hiện tượng này gắn liền với nhau. 

 Lẽ tạo hoá không thể không có sinh mà cũng không thể không có khắc.  Không có  
sinh thì không có đâu mà nảy nở; không có khắc thì phát triển quá độ sẽ có hại. Cần phải  
có sinh trong khắc, có khắc trong sinh mới có vận hành liên tục, tương phản, tương thành  
với nhau. 

 Qui luật chế hoá ngũ hành là: 

 Mộc khắc thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc. 

 Hoả khắc kim, kim sinh thuỷ,  thuỷ khắc hoả. 

 Thổ khắc thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc khắc thổ. 

 Ki m khắc mộc, mộc sinh hoả, hoả khắc kim. 

 Thuỷ khắc hoả, hoả sinh thổ, thổ khắc thuỷ. 
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 Luật chế hoá là một khâu trọng yếu trong thuyết ngũ hành. Nó biểu thị sự cân bằng  
tất nhiên phải thấy trong vạn vật. Nếu có hiện tượng sinh khắc thái quá hoặc không đủ thì 
sẽ xảy ra những sự biến hoá khác thường.  

2.2. C ơ s ở  lý l uận tro ng Tây y 

 Khi xét tác dụng của một vị thuốc, khoa học hiện đại căn cứ chủ yếu vào thành  
phần hoá học của vị thuốc, nghĩa là xem trong vị thuốc có nhữ ng chất gì tác dụng của  
những chất đó trên cơ thể súc vật và người ra sao. 

 Hiện nay, người ta biết rằng trong các vị thuốc có những chất có tác dụng chữa 
bệnh đặc biệt của vị thuốc gọi là hoạt chất. Ngoài ra còn có những chất chung có ở nhiều  
cây thuốc và vị thuốc khác gọi là những chất độn. Những chất độn không đóng vai trò gì 
trong việc chữa bệnh. Tuy nhiên có một số chất độn chỉ có ở một số vị thuốc nhất định.  
Ngư ời ta có thể dựa vào việc tìm chất độn để kết luận đó có phải là vị thuốc kết hợp tương  
ứng hay không. 

 Các chất chứa trong vị thuốc có thể chia thành hai nhóm chính: Nhóm chất vô cơ và  
nhóm chất hữu cơ. Cả hai nhóm này đều gặp ở các vị thuốc động vật hay thực vật. Nhữ ng  
thuốc nguồn gốc khoáng vật chủ yếu chỉ chứa các chất thuộc nhóm vô cơ. 

 Nhữ ng chất vô cơ không nhiều và ít phức tạp. Trái lại, các chất hữu c ơ có nhiều  
loại, đồng thời tác dụng dược lý cũng rất phức tạp. Chúng ta biết rằng khoa học hiện đại  
ngày nay chưa phân tích được hết các chất có trong cây hay động vật, do đó nhiều khi 
cũng chư a giải thích được hết tác dụng của mọi thứ thuốc ông cha ta vẫn dùng. 

 Việc nghiên cứu và xét tác dụng chữa bệnh của một vị thuốc không dễ dàng, vì 
trong một vị thuốc nhiều khi chứa nhiều hoạt chất có khi có tác dụng phối hợp, nhưng  
nhiều khi lại có tác dụng trái ngược hẳn nhau. Thay đổi liều lượng nhiều khi cũng dẫn đến  
những kết quả khác nhau. Trong Đông y lại dùng nhiều những vị thuốc phối hợp với nhau  
cho nên không phải một chất tác dụng mà là nhiều chất ở nhiều vị thuốc ảnh hưởng và tác  
dụng lẫn nhau làm cho việc nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị lại càng khó. 

 Khi kết quả nghiên cứu dư ợc lý phù hợp với kinh nghiệm nhân dân, ta có thể yên  
tâm sử dụng những thuốc đó.  Nhưng khi thí nghiệm một vị thuốc không thấy kết quả,  ta 
chưa thể kết luận vị thuốc đó không có tác dụng trên lâm sàng vì nhiều khi cơ thể không  
hoàn toàn giống nhau. Cho nên chúng ta phải thấy trước giá trị những nghiên cứu trong  
phòng thí nghiệm cần được xác nhận trên lâm sàng, mà những kinh nghiệm chữa bệnh của  
ông cha ta thì có từ nghìn năm về trước, đã có những kết quả thực tiễn. Ta phải tìm mọi  
cách để tìm ra cơ sở khoa học hiện đại của chúng. 
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 Như vậy, ta thấy trình bày cơ sở để xét tác dụng của thuốc theo khoa học hiện đại 
không đơn giản được mà đòi hỏi những tập sách riêng. Tuy nhiên ở dây chúng ta chỉ trình  
bày sơ lược một sôï kiến thức chung cần thiết để hiểu một số vấn đề trình bày.         

3. Đặc  điể m c ủa c ây dư ợc liệ u 

3.1. Đa  dạng về hì nh thức  sử dụng    

Các cây dược liệu được chia làm ba nhóm 

  Nhóm cây cỏ được sử dụng trực tiếp để chữa trị bệnh. 

 Ví dụ: Rau má, gừng, lá lốt, mã đề, kinh giới, tía tô ... 

  Nhóm cây cỏ trước sử dụng qua bào chế. 

Ví dụ: Cây sinh địa (địa hoàng), sâm, gừng, hà thủ ô, tam thất 

  Nhóm cây cỏ làm nguyên liệu chiết xuất các chất có hoạt tính cao. 

Ví dụ: Thanh cao hoa vàng, bạc hà, hoa hòe... 

3.2  .   Đa dạ ng  về c hu kỳ sống  

 + Cây 1 năm: gừng,  ngải cứu,  sinh địa... 

 + Cây 2 năm: m ạch môn, cát cánh, bạch truột, nga truột... 

 + Cây lâu năm: Cam, quýt, hồi, sứ, duối, gáo,  thông, xoài... 

3.3. Đa  dạng về dạ ng c ây : 

 + Thân thảo mềm yếu: mã đề, lá lốt,  ba kích, hà thủ ô, bồ công anh... 

 + Thân bụi: đinh lăng,  nhân trần, hoàn ngọc. .. 

 + Thân gỗ nhỏ: nhóm Citrus, hoa hòe,... 

 + Thân gỗ lớn: hồi, quế, đỗ trọng, long não, canhkina... 

3.4. Đa  dạng về phân bố: 

Cây dược liệu phân bố trên nhiều địa hình 

 + Vùng ven biển: dừa cạn,  hương ph ụ... 

 + Vùng đồng bằng: bạc hà,  hương nhu, bạch chỉ, sâm đại hành... 

 + Vùng giáp ranh đồng bằng và trung du: sả, ngưu tất, rau má... 

 + Trung du: quế, hồi, sa nhân.. . 
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 + Núi cao: sâm, tam thất, đỗ trọng, sinh địa... 

3.5. Đa  dạng về bộ phậ n s ử dụng (phư ơng pháp khai thác, thu hái) 

 + Các cây dược liệu khai thác rễ củ: sinh địa, hoài sơn,  tam thất, sâm đại hành, trinh  
nữ, cỏ tranh, ngưu tất... 

 + Các cây dược liệu khai thác thân cành: quế,  long não, ... 

 + Khai thác để chưng cất tinh dầu: bạc hà, xuyên tâm liên, thanh cao hoa vàng.. . 

 + Khai thác nụ hoa quả: hoa hòe, hoa hồi, bồ kết. .. 

4. Vai trò  và giá trị c ủa câ y dư ợc liệ u. 

 Hiện nay theo thống k ê trên thế giới về cây dược liệu ở Châu Âu có tới 1482 cây  
chữa bệnh, Á nhiệt đới và Nhiệt đới 3650 cây chữa bệnh với nhiều nhóm công dụng khác  
nhau: 

 Hiện có khoảng 30% tổng giá trị thuốc chữa bệnh do cây dược liệu cung cấp được 
khai thác từ trong tự nhiên và được trồng trọt. 

 Sau khi khảo sát các cây thuốc về nhiều phương diện khác nhau, chúng ta thấy rằng  
ngay trong phạm vi riêng biệt của ng ành dư ợc,  các phư ơng thức sử dụng cũng rất phong  
phú. 

 Ngoài việc sử dụng cổ truyền dùng nguyên dạng hay ở dạng bào chế,  càng ngày các  
cây cỏ càng đư ợc sử dụng nhiều để chiết xuất các chất có tác dụng sinh lý hoặc có thể  
chuyển thành thuốc. 

 Nói chung việc chiết xuất các cây trong tự nhiên dễ dàng hơn và rẻ tiền hơn việc  
tổng hợp hoàn toàn các chất đó. Trong nhiều trường hợp,  người ta tìm đến các phương  
pháp bán tổng hợp. Các cây dược liệu có vô số chất tổng hợp mà việc chiết xuất thì mới  
bắt đầu được đề cập đến. Ngư ời ta chỉ mới bắt đầu hướng việc sản xuất (chọn giống, dùng  
các chất tiền hoạt chất) ở các thực vật hạ đẳng. Ở các thực vật thượng đẳng chỉ mới được 
nghiên cứu ở một số ít loài.  Mặt khác việc thống kê phân loại hệ thực vật ứng dụng trong y  
học còn thiếu tính hệ thống, trong tương lai sẽ có nhiều triễn vọng và đem lại hiệu quả cao. 

 Ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc điều trị bằng  
hoá học nhưng đồng thời chúng ta vẫn phải công nhận rằng việc điều trị bằng cây cỏ theo  
nghĩa rộng có giá trị gần bằng hoá trị liệu ngay ở những nước được coi là tiên tiến nhất.  
Việc điều trị bệnh bằng phư ơng pháp kết hợp đông,  tây dưỡng đang được áp dụng ở hầu  
hết các châu lục, đặc biệt ở các nư ớc Châu Á có hiệu quả rất cao. 
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BÀI 2 

T HÀN H PHẦN  HÓA  H ỌC C ỦA CÂ Y DƯ ỢC  LI Ệ U  

 

Cây dược liệu gồm nhiều loài thực vật khác nhau, tuy nhiên nó sinh trưởng phát triển  
của cấu trúc cơ thể mỗi loài đều nhờ vào nó hấp thu dinh dưỡng nư ớc ở trong đất và quá  
trình quang hợp của tán lá. Sản phẩm của quá tr ình quang hợp gồm rất nhiều các hợp chất  
hữu cơ và vô cơ. Các hợp chất hữu cơ gồm: Protein,  Llipit, Gluco, xenlulo,  các Vitamin,  
các Enzim, các Ancaloit, các Terpen, Éste, Andehyt, xeton.... Các hợp chất hữu cơ cơ bản  
như: Protein, Lipit, Gluxit, xenlulo,  các vitamin thường đư ợc gọi là các sản phẩm có  
nguồn gốc sơ cấp. Các Terpen, este, Andehyt, Xeton... tuy cũng là sản phẩm quang hợp  
nhưng đư ợc xếp vào sản phẩm có nguồn gốc thứ cấp. 

Các hợp chất vô cơ thường là các muối  có thành phần của một số kim loại và phi kim 
như đồng, magiê, mangan, phốtpho...chúng vừa có tác dụng trong hoạt động sống của con  
người vừa có tác dụng xúc tiến việc hình thành các hợp chất hữu cơ cơ bản của cây dư ợc 
liệu. 

Như vậy trong cây dược liệu vừa có các hợp chất bổ dưỡng vừa có các hợp chất có tác  
dụng trị bệnh. Phần dưới đây chúng ta nghiên cứu một số hợp chất hóa học chính. Những  
hoạt chất thường gặp trong các vị thuốc động vật, thực vật là: 

 

1. Hợp c hấ t hữ u c ơ có nguồ n gố c sơ c ấp 

1.1. X ơ thự c v ật và tác  dụng dược lý  

 Xơ thực vật là những hợp chất cao phân tử có số lượng và cấu trúc mạch cacbon  
khác nhau tạo thành các chất khác nhau như: Xenlulo, Hemixenlulo, pectin, lígin, các chất  
nhầy. .. Các hợp chất này thường có mặt trong thành (vách) tế bào làm cho tế bào vững  
chắc cấu trúc nên các mô dẫn trong các bộ phận thân, cành, vỏ quả.v.v... của thực vật hoặc  
những hợp chất đặc biệt ở một số loài cây dược liệu. Ví dụ như chất nhầy trong củ bố  
chính sâm, vỏ cây bời lời,  cây bạch cấp.v.v... 

 Hầu hết các loại xơ thực vật không được cơ thể hấp thu, nhưng khi chúng kết hợp  
với nư ớc sẽ trở thành dạng lỏng, sánh (gel) giúp cho tiêu hóa tốt hơn, giảm béo phì đặc  
biệt là giảm lượng cholesteron trong máu và điều tiết chất instin. Vì vậy khi sử dụng một  
số loại rau,  quả có tác dụng rất tốt để phòng và chữa bệnh. 

 



 10 

1.2. Protei n và tác dụng  dược  lý 

 Protein là hợp chất hữu cơ trong thành phần chứa nguyên tố N. Trong Protein có  
đầy đủ các axitamin cần thiết cho sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của con người. Trong  
các cây trồng, các cây dư ợc liệu thuộc họ đậu, một số loại nấm chứa nhiều Protein. Vì vậy  
khi sử dụng các loại cây dư ợc liệu có hàm lượng Protein cao sẽ nâng cao về thể trạng và  
sức đề kháng của cơ thể. 

Ví dụ: Ăn đậu đỏ vừa bổ máu vừa làm mát gan,  đậu xanh vừa bổ dưỡng vừa giải độc.     

 

1.3. Gl uxit  và tá c dụng dược lý 

 Gluxit thực chất là tinh bột, có công thức hóa học tổng quát là Cm(H2 O)n, có chứa 
nhóm andehyt hoặc xeton, loại này có sẵn ngay trong thành phần hóa học của các dược 
liệu hay trong quá trình thủy phân polysacarit, có tác dụng như sau: 

  Là thức ăn hàng ngày của con người, trong quá trình tiêu hóa sản sinh ra một lượng  
lớn calo để bù đắp lượng calo mất đi trong hoạt động sống của con ngư ời. 

  Là giá phụ để sản xuất các loại thuốc viên (tá dư ợc). 

  Một số dạng keo (pectin) chữa bệnh đường ruột, viêm loét thành mạch,  kéo dài thời  
gian tác dụng thuốc. Một số bài thuốc đông y sử dụng nước gạo rang để uống có tác dụng  
rõ đến sự ổn định tiêu hóa. 

 

1.4. Li pit (dầu)  và tá c dụng dược lý 

 Lipit là những hợp chất hữu cơ đặc trưng bởi sự có mặt của nhóm chức este và axit 
béo bậc cao. Chúng thường có nhân thơm, không tan đư ợc trong nước, chỉ tan trong dung  
môi hữu cơ và được phân ra 2 nhóm đơn giản và phức tạp. Những vị thuốc có lipit như 
hạnh nhân, đào nhân, thầu dầu, ba đậu, đại phong tử, máu chó, vừng ... Những vị thuốc có  
lipit, khi ta ép nó vào tờ giấy thì trên tờ giấy sẽ xuất hiện một vết trong mờ để lâu hay hơ 
nóng cũng không mất đi (khác với tinh dầu). Lipit có tác dụng dược lí như sau :  

  Là hợp chất dự trữ năng lượng, sản sinh năng lượng cao, có nhiều ở bề mặt tế bào,  
trong Ty thể,  lạp thể và chúng thường kết hợp với Protein để tạo thành lipoprotein điều hòa 
tính thẩm thấu của ti thể,  lạp thể. 
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  Trong y học Lipit đư ợc sử dụng nguyên dạng hoặc Hydro hóa. Dầu thực vật thường  
làm thuốc nhuận tràng, tẩy giun, thông mật, diệt các vi khuẩn bệnh hủi (cây đại phong tử),  
chống viêm, kích thích vết thương lên da non (dầu hạnh nhân). 

 Một số dầu có trong lạc,  đậu tương, ngô, giúp cho sự chuyển hóa lipit làm giảm 
Cholesteron trong cơ thể, phòng chống cao huyết áp và chống nhiễm mỡ máu. 

 

1.5. E nzi m và tá c dụng dược lý 

 Enzim là chất xúc tác sinh học có bản chất protein, có hoạt tính đặc biệt, nằm trong  
tế bào mô cơ thể cây dư ợc liệu. Đặc biệt ở các bộ phận non của cây. Một số tác dụng của  
Enzim như sau: 

  Là chất xúc tác rất cần thiết cho những phản ứng hoá học trong cây thuốc. 

  Nhiều enzi m được dùng làm thuốc, có tác dụng làm tiêu hoá thức ăn,  chống viêm 
nhiễm, phù thủng, viêm xoang...  như một số Enzi m như Proteaza,  Lipaza, Gluxidaza,  
Amilaza. .. 

Một điều đáng chú ý là có nhiều Enzim trong cây dược liệu là nguyên nhân gây hư 
hỏng dược liệu. Do đó sau khi thu hái dược liệu phải trải qua giai đoạn diệt men nhanh  
chóng để bảo quản. 

1.6. Vitami n và tác dụng dư ợc lý 

 Vitamin là những hợp chất hữu cơ có cấu trúc phức tạp va rất cần thiết cho sự phát  
triển của cơ thể. Chúng đóng vai trò như các cấu tử, cùng với Gluxit, Lipit, Protein thực 
hiện quá trình trao đổi chất cho cơ thể.  Mặc d ù vitamin cần thiết cho cơ thể nhưng dùng  
nhiều quá lại phát sỉnha những bệnh thừa vitamin. 

 Ngư ời ta có thể phân loại Vitamin theo hai cách; xếp theo thứ tự ABC...và dựa vào  
tính tan trong nước hoặc dầu để phân loại (A, E, D, K... ). Trong thực tế Vitamin có rất 
nhiều loại ( đến 124 loại) . Ở đây chúng ta phân loại theo tính tan của các VT M, cụ thể là 
chia ra hai nhóm như sau: 

  Nhóm vitamin hoà tan trong nước: 

Làm nhiệm vụ giải phóng năng lượng và oxy hoá khử. Trong đó giải phóng các hợp  
chất hữu cơ, điển hình là nhóm B, C. 
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 + B1 (Thianin): Nếu thiếu chất này sẽ gây phù thuớng, bệnh ngoài da. B1 có ở 
trong men bia rượu, mầm ngũ cốc, trong đậu đỗ các loại. Một ngày một ngư ời cần từ 1,2- 
1,8 mg để chuyển hoá gluxit. 

 + B2 (Rhiboflavin): Nếu thiếu loại này sẽ gây rụng tóc, tổn thương mắt, rối loạn  
tiêu hoá. B2 có ở tất cả các mô thực vật. M ột ngày một người cần từ 2- 4 mg. 

 + B3 (axit Pantotemic): Nếu thiếu gây lở loét ngoài da và có sắc tố màu đen. B2 có  
trong men bia, mầm ngũ cốc,  phần xanh của thực vật. Một ngày một người cần 10 mg. 

 + B5 (P.P: Nicotinic hay Niaxin): Nếu thiếu sẽ gây bệnh da sần sùi. B5 có trong  
men bia, hạt ngũ cốc và khoai tây. Một ngày một ngư ời cần 12- 18 mg.  

 + B6 (Pyridoxin): Nếu thiếu sẽ dẫn đến mắc các bệnh về thần kinh, tuần hoàn và  
viêm da. B6 có trong nhiều loại thức ăn có nguồn gốc động vật và thực vật. Một ngày một  
người cần từ 1,2- 2,0 mg. 

 + B12 (Cobalanin): Nếu thiếu sẽ gây bệnh thiếu máu ác tính, rối loạn chức năng  
tuần hoàn. B12 có ở trong các loại rau quả màu đỏ (gấc, rau dền,  ớt, cà chua,  đu đủ, men  
bia. ..). 

 + C (Axit ascobic): Nếu thiếu sẽ gây chảy máu răng, viêm nhiễm các niêm mạc,  
giảm sức đề kháng, dễ bị nhiễm khuẩn, hoại huyết. Vitamin C có  trong súp lơ, hành lá,  
táo,  cam, chanh,  ớt, ổi... Một ngày một người cần từ 500-1000 mg. 

  Nhóm vitamin tan trong dầu mỡ: 

 Nhóm vitamin loại này tạo nên cấu trúc,  tạo mô và tạo hình. Chúng được hoà tan  
trong chất béo,  este, benzen... gồm có các vitamin A, D, E,  K. 

 + A (Axeroftol) : Nếu thiếu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ,  
gây khô giác m ạc mắt dẫn đến mù loà. Vitamin A có trong cà rốt, bầu, bí (đỏ), ớt, ngọn và  
củ khoai lang, rau ngót. Một ngày một người cần từ 1-2,5 mg. 

 + D (Canxiferol): Nếu thiếu sẽ gây bệnh còi xương, loãng xương, xương mềm yếu,  
làm cho sự phát triển của răng và mô cơ kém. Vitamin D có trong quả cacao, hạt cacao. ..  
Một ngày một ngư ời cần khoảng 0,025 mg. 

 + E (Tocoferol): Nếu thiếu sẽ gây bệnh vô sinh,  sẩy thai liên tục.  Vitamin E có  
trong dầu thực vật, rau các loại, trong mầm ngũ cốc và trong mầm đậu đỗ. Mỗi ngày một  
người cần khoảng 200 mg. 
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 + K (Pheloquynon: 2 metyl - 3phytyl 1 - 4 naphtoquinon): Nếu thiếu sẽ gây bệnh  
máu khó đông, bệnh đư ờng tiêu hoá (khó tiêu hoá).  Đặc điểm là có trong rau dền, cải,  
supl ơ... Một ngày một người cần khoảng 0,001 mg. 

 

2. Các  c hất hữ u c ơ có  nguồ n gốc thứ cấp. 

 Là những chất có nguồn gốc dẫn xuất từ quá tr ình quang hợp được tạo ra trong cây  
dược liệu; chúng cũng có thể là đơn chất (Ancaloit, Heterozit.. .)  và cũng có thể là hỗn hợp  
của nhiều chất như tinh dầu. 

2.1. Ti nh dầ u và tá c dụng dư ợc lý  

 Là hợp chất của nhiều chất thơm được tạo thành từ những tecpen và các sản phẩm 
oxi hoá khử của chúng. Cây dược liệu chứa rất nhiều tinh dầu có mùi đặc trưng, dễ bay  
hơi. Sản phẩm của tecpen là rượu, adehyt, xeton và các axit hữu cơ.  

 Trong thiên nhiên có hơn 200 loài thực vật chứa tinh dầu. Ở Việt Nam có trên 500  
loài có chứa tinh dầu và tập trung chủ yếu ở một số họ như cam quýt, hoa tán, sim và hoa  
môi... 

 Nhóm cây dược liệu có chứa tinh dầu chủ yếu được sử dụng làm thuốc chữa các  
bệnh thuộc đường hô hấp có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương như dầu quế,  hồi,  
long não. .. Ngoài ra còn có tác dụng chữa một số bệnh viêm nhiễm giun kim. Một số tinh  
dầu được sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp thuốc, hócmon sinh trưởng (aneton). 

 

2.2. A ncaloit và tác  dụng dư ợc lý  

 Ancaloit đóng m ột vai trò rất quan trọng trong điều trị.  Nó còn đóng vai trò trong  
nông nghiệp vì có thể dùng làm thuốc trừ sâu. 

 Ancaloit là những chất có cấu tạo dị vòng có nhân nitơ, chúng thư ờng có phản ứng  
kiềm, có tác dụng sinh lí, dược lí rất mạnh.  Chúng có nguồn gốc chủ yếu ở thực vật. Đến  
nay người ta đã thống kê đư ợc tới 5500 loài thực vật có chứa Ancaloit trong 140 họ thực  
vật và chiếm từ 20-30% ở hệ thực vật bậc cao. 

 Nhóm này gồm nhữ ng chất có tác dụng dư ợc lý khác nhau, nhưng nhìn chung  
chúng đều có tác động sinh lí mạnh mẽ lên cơ thể, chữa các bệnh về tim mạch,  thần kinh  
và đường ruột.  Tỷ lệ ancaloit thay đổi tuỳ theo thời kỳ thu hái, cách chế biến,  do đó cần  
chú ý đến các biện pháp thu hái, chế biến cho đúng kỹ thuật, chính xác về thời gian và thời  



 14 

điểm.  Ngoài ra ở một số chất còn có tác dụng gây mê,  kích thích, giảm đau khi ở liều  
lượng thấp như: Nicotin, Cocain, Piperin,  Astropin... 

* Nicotin: Có thể tác động lên dây thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên  
làm co mạch máu dẫn đến áp suất mạch máu tăng mạnh. Chỉ cần với liều lượng khoảng từ 
0,001- 0,004 mg/1kg thể trọng thì đã gây ra sự tê liệt. 

* Cocain: Có tác dụng gây tê liệt ở các đầu mút của hệ thần kinh trung ương. Nếu  
uống nhiều đồ uống có chứa Cocain có thể sẽ bị nghiện. Chỉ cần 0,2 g sẽ gây ngộ độc cho  
người và với lượng ít hơn sẽ gây kích thích. 

* Piperin: Có nhiều trong ớt, khi ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến thành ruột, gây mòn  
loét thành ruột và thành dạ dày. 

* Astropin: Có tác dụng giảm độc nicotin, giảm đau trong c ơ thể. Tuy nhiên chỉ cần  
với liều lượng từ 0,001- 0,003 mg/1kg trọng lượng cơ thể sẽ làm giãn đồng tử mắt. 

 Tóm lại, tác dụng dược lí chủ yếu của Ancaloit là ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung  
ương: chữa bệnh thần kinh, giảm đau, chữ a đau cơ bắp, chữa co thắt thành mạch máu và  
thành ruột. Bên cạnh đó còn một số dạng chữa bệnh cao huyết áp, diệt kí sinh trùng muỗi  
sốt rét và một số diệt vi khuẩn amip... 

 Một cách khác để nhận biết các chất có trong cây thuốc còn có thể chia ra làm 2 
nhóm chính: Nhóm nhữ ng chất vô cơ và nhóm những chất hữu cơ.  

 

2.3. T a ni n v à tác dụng dư ợc lý 

 Tanin là loại glucozit có vị chát và chất chua.  Uống những thuốc có tanin thì 
thường gây táo bón, dùng chữa những trường hợp đau bụng tả lỏng. Nhữ ng thuốc có tanin  
hay gặp như ngũ bội tử, búp ổi, búp sim, củ nâu, hạt vải v.v... Ngo ài tác dụng cầm tả lỏng,  
tanin còn có tác dụng cầm máu và bổ. Trong hạt sen, tâm sen, lá sen, kim anh, lá chè đều  
có tanin. 

 Nhữ ng vị thuốc có tanin khi dùng dao sắt hay nấu sắc bằng nồi sắt, nồi gang thì sẽ  
có màu đen. Cho nên một số vị thuốc có chất tanin thường được ông  cha ta dặn là không  
được dùng dao sắt mà thái thuốc. Còn việc sắc thuốc thì nhất thiết phải dùng ấm đất. Nếu  
không có ấm đất thì dùng nồi nhôm, nồi đồng. 

2.4. Fla toxi n và Anto xia n, tá c dụng dư ợc lý  

 Là chất glucozit có màu sắc.  Flavon có màu vàng, Antoxian có màu tím hay đỏ  
(nếu môi trường axit) hoặc xanh (nếu môi trường kiềm). 
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 Nhữ ng chất này có liên quan chặt chẽ với chất tanin. Ta thường thấy chất Flavon  
trong hoa hoè,  vỏ cam, bồ ho àng,  hoàng bả, chi tử. Có một chất trong flavon rất quý gọi là 
Rutin hay Rutozit có trong hoa hoè có tác dụng giảm huyết áp,  giúp cho c ơ thể chống lại 
những trường hợp đứt mạch máu nhỏ khi huyết áp tăng cao. 

 Antoxian có trong vỏ hạt đậu đen,  trong nhiều loại hoa như hoa dâm bụt,  hoa phù  
dung. Vai trò của antoxyan hiện nay chưa được xác định rõ rệt về mặt điều trị. Tuy nhiên  
nhiều bài thuốc Đông y có phối hợp với đậu đen để chữa bệnh mất ngủ, đau đầu, đau  
xương, trướng bụng. 

  

3. M ột số c hấ t vô c ơ và tác dụng dư ợc lý. 

 Trong cây,  quả dược liệu các chất vô cơ (kể cả kim loại và phi kim loại) đều tồn tại 
dưới dạng hợp chất như các axit hoặc các dạng muối tan. 

 Ví dụ:  

 - Axit Photphoric, Axit Clohydric, Axit Xilixic ... 

  - Muối Kalisufat, Cloruanatri. .. 

 Các vị thuốc đông y có nguồn gốc hoặc chứ a các  nguyên tố hóa học như Axit 
Xilixic là hoạt thạch, sắt có trong hắc phàn, canxi trong thạch cao,  đồng trong đảm phân,  
thủy ngân và selen có trong thần sa, chu sa. Kaly có nhiều trong cây mã đề, râu ngô, iốt 
trong hải tảo, trong cây ké đầu ngựa. 

 Các chất vô cơ có trong dư ợc liệu (là cây dược liệu hoặc một số bộ phận của động  
vật) có thể tác dụng trực tiếp lên toàn bộ hoặc chỉ cục bộ tại một bộ phận nào đó trong cơ 
thể. 

 3.1. Sắt và tá c dụng dược lý 

 Sắt là một nguyên tố kim loại có vai trò quan trọng trong hoạt động sống của con  
người, sắt có trong thành phần của máu. Thiếu sắt ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành  
hồng huyết cầu và sẽ làm giảm sức khỏe của con người rất rỏ rệt. Trong nhiêu cây dược 
liệu, nhiều bộ phận của động vật đều có một hàm lượng nhất  định của nguy ên tố này.  

  

 3.2. Ca nxi v à tác dụng dư ợc lý  

 Canxi là nguyên tố có trong thành phần của máu, là nguyên tố cơ bản cấu trúc của  
xương. Thiếu canxi, xương của cơ thể con người kém phát triển, kém bền vững, thiếu hụt 
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nhiều sẽ gây nên bệnh loãng xương với người già, với trẻ em sẽ dẫn tới còi xương. Nồng  
độ canxi trong máu không cân đối sẽ gây nên hiện tượng người bệnh bị choáng. 

  

 3.3. Sil ic và  tác dụng dư ợc lý  

 Trong cơ thể con người silic là thành phần của mạch máu, giúp cho thành mạch  
máu bền và dễ co dãn. Silic còn có mặt trong tổ chức khớp xương (phần gân, sụn). Silíc và  
canxi có mối tương quan đặc biệt,  silíc giữ lại canxi cải thiện mạng chất keo, tăng cường  
độ mềm dẻo của xương khớp, trong trường hợp mất canxi của xương thì silic mất trước.  
Hàm lượng silic và canxi cân đối sẽ làm cho xương tăng độ bền chắc. Silic có trong nư ớc 
và trong nhiều loại rau quả, đặc biệt nhiều trong vị thuốc Thiên Trúc hoàng (đạt 90,5%) 

 3.4. Sele n và tác dụng  dư ợc lý  

 Selen là nguyên tố gây độc ở nồng độ cao trong cơ thể con người. Trong sinh hóa  
học Selen được coi như nhóm hoạt động của nhiều loại men; có tác dụng bảo vệ tế bào,  
màng tế bào chống lại hiện tượng oxy hóa, ngăn cản sự tạo thành lipopeoxyt có tác dụng  
làm chậm sự lão hóa. Selen tham gia vào quá trình tống hợp collagen, protein của hồng  
cầu, của gan; tổng hợp AND & ARN; điều khiển sự tổng hợp globulin miễn dịch. 

 Thiếu Selen cơ thể không tổng hợp được VT M C, sau đó làm teo cơ và tổn hại đến  
hệ tim mạch, suy giảm hệ miễn dịch. Nếu có thể có đủ lượng Selen cần thiết sẽ tăng cường  
sức đề kháng: chống được bệnh ung thư, xơ vữa động mạch, bệnh thấp khớp, làm sáng  
mắt... 

 Ngoài các nguyên tố trên, cơ thể con ngư ời còn cần rất nhiều các hợp chất hóa học  
khác như: Kẽm, Mg, Phôtpho.v.v. Hầu hết các cây dược liệu, các bộ phận của động vật,  
một số khoáng vật đều có nguyên tố hóa học cần thiết cho con ngư ời. Nếu chúng ta biết 
khai thác, phát triển nguồn lợi về thảm thực vật của đất nước một cách khoa học thì sẽ thu  
được nguồn lợi từ cây dược liệu để phục vụ cho sức khỏe của toàn dân tốt hơn.  
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BÀI 3 

Y ÊU CẦ U  SIN H T HÁ I   

 

1 . Điề u kiệ n ng oại c ảnh chung c ủa c ây dư ợc liệ u 

 Cây dược liệu là những loài cây có ph ổ sinh thái rộng,  chúng có thể sinh sống đư ợc 
ở khắp các vùng miền khác nhau. Tuy mỗi loại cây có nguồn gốc xuất xứ  khác nhau  
nhưng khi đư ợc di thực, nhập nội tới những điều kiện sinh thái gần giống với vùng khởi  
nguyên thì chúng có thể dần thích nghi và vẫn giữ được nhữ ng tác dụng dư ợc lí hoặc có  
thay đổi một phần về hàm lượng các chất có tác dụng chữa bệnh so với vùng chúng phát  
sinh. Đây  chính là đặc điểm nổi bật của các loại cây này.  Mỗi một loài cây yêu cầu một  
điều kiện đặc trưng về nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ, địa hình, đất đai và dinh dưỡng khác  
nhau.  

1.1.    Nhiệt độ   

 Là yếu tố thời tiết ảnh hưởng sâu sắc đến sinh trưởng phát triển,  năng suất và phẩm 
chất của cây trồng trong đó có các cây dược liệu. Nói về nhiệt độ, các sự thay đổi hàng  
năm rất quan trọng. Ngư ời ta phải tính đến các chênh lệch về nhiệt độ mà không nói riêng  
về nhiệt độ trung bình. Mỗi một loại cây dược liệu đều yêu cầu một phạm vi biên độ nhiệt 
độ nhất định. Các cây có nguồn gốc Á nhiệt đới có khả năng chịu lạnh hơn. Nhiệt độ  
xuống 12- 150C vẫn có thể sinh trưởng phát triển. Nhiệt độ thích hợp cho đa số loài cây  
này là 18- 220C. Các loài có thân ngầm có khả năng chịu lạnh tốt hơn,  thân ng ầm tồn tại 
trong đất không bị ảnh hưởng lớn khi nhiệt độ xuống dưới 00C vào mùa đông giá lạnh và  
khi nhiệt độ trên 290C vào mùa nóng.  

 Các cây có nguồn gốc nhiệt đới có khả năng chịu nóng nhưng kém chịu lạnh. Nhiều  
loại cây này khi nhiệt độ dưới 150C đã ngừng sinh trưởng phát triển. Nhiệt độ thích hợp  
cho sinh trưởng phát triển là 24 - 280C và có thể chịu được nhiệt độ 350C. Nếu nhiệt độ  
trên 350C kết hợp với độ ẩm không khí nhỏ h ơn 60% và ẩm độ đất nhỏ h ơn 55% thì cây  
sinh trưởng rất kém.  

 

1.2.  Á nh sá ng 

 Các loại cây dược liệu khác nhau có những yêu cầu khác nhau về ánh sáng.  Có  
những loại cây dược liệu ưa ánh sáng trực xạ (cây bạc hà, cây hương nhu, cây sinh địa...).  
Có những cây ưa ánh sáng tán xạ (cây tam thất).  Có nhữ ng cây vừ a thích ánh sáng trực xạ,  
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vừa thích ánh sáng tán xạ (cây quế lúc chưa đến 4 tuổi ưa ánh sáng tán xạ, từ trên 4 tuổi trở 
đi ưa ánh sáng trực xạ). Các cây có nguồn gốc từ các vùng núi cao, vùng có vĩ độ lớn  
chúng cần lượng bức xạ thấp hơn các cây có ngu ồn ở vùng ven biển và ở gần đường xích  
đạo. Nhìn chung cư ờng độ ánh sáng cho các cây dược liệu khoảng từ 18000- 28000 lux  
cũng giống như nhiều cây trồng ; đa số các cây dược liệu đều bị biến động các hợp chất có  
tác dụng dược lý khi chất lượng ánh sáng thay đổi. Chính vì vậy có những loại cây chỉ có  
chất lượng tốt tại vùng nguyên sản.  

 Ví dụ, cây nhân sâm chỉ có chất lượng cao ở Triều Tiên, hàng trăm năm nay thương  
hiệu của sản phẩm này đã nổi tiếng khắp thế giới. Cây Atiso trồng ở nước ta tốt nhất là ở 
vùng Đà Lạt. Cây Tam thất trồng có chất lượng tốt khi trồng tại Hà Giang, Tuyên Quang,  
Sa Pa... 

 

1.3.  Ẩ m độ  

 Khi nói về ẩm độ ta phải xét đến độ ẩm đất và độ ẩm của khí quyển, ngư ời ta 
thường tính đến đến độ mưa trung bình và cả đến việc phân phối mưa; các vùng trồng cây  
dược liệu tốt có lượng mưa từ 1200- 1500 mm/năm; ở một số cây dược liệu cần lượng mưa 
1800- 2000 mm/năm. 

 Các loại cây dược liệu khác nhau có một yêu cầu về ẩm độ khác nhau. Nhìn chung  
ẩm độ đất thích hợp cho hầu hết các cây dược liệu là từ 65 -  75 %. Ẩm độ không khí là 
75- 85 %. Tuy nhiên mỗi thời kỳ sinh trưởng khác nhau cũng cần lượng nước khác nhau. 

 

1.4.  Đấ t đai và di nh dưỡng 

 Mỗi loại cây yêu cầu một điều kiện đất đai nhất định. Song đối với trồng cây dược 
liệu người ta chỉ quan tâm đến tránh trồng trên đất chua,  mặn,  phèn. 

 Các cây dư ợc liệu hàng năm yêu cầu đất thích hợp nhất là loại đất phù sa, đất thịt 
nhẹ đất có hàm lượng dinh dưỡng cao (mùn, N, P, K cao), pH từ ít chua đến trung tính (pH  
= 5-7). Vì độ pH trong đất thấp làm tan một số chất vi lượng trong cây.  Bên cạnh đó lại có  
những cây dư ợc liệu yêu cầu loại đất ít mùn, đất nặng hơi chua như quế, bời lời, sao đen,  
chàm, các cây họ thông... 

 Ngoài đất đai,  ta có thể trồng trên các môi trường nhân tạo,  nghĩa là các môi trường  
lỏng có chứa các nguyên tố vô cơ cần thiết và nhiều chất hữu cơ hoà tan: đường,  pepton  
v.v... như vậy, ngư ời ta có thể làm thay đổi tuỳ ý thành phần của môi trường dinh dưỡng.  
Kiểu trồng trọt có lợi cho việc theo dõi tác dụng của một nguy ên tố nhất định đối với sự  
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phát triển của cây,  đối với sự tạo ra hoạt chất. Các việc trồng trọt trong môi trường lỏng đã  
được thực hiện ở quy mô lớn.  Phương pháp trồng cây thủy sinh có thể áp dụng đối với một  
số loại cây dược liệu có thời gian sinh trưởng ngắn và bộ phận thu hoạch là thân,  lá, hoa,  
quả; các cây lâu năm, cây lấy củ không trồng đư ợc. 

 Đối với cây thuốc thuộc loại thực vật bậc thấp như vi khuẩn lactic được nuôi cấy  
trên môi trường Pepton có Lactoza và Photphat. M en bia đư ợc nuôi cấy trên mạch nha,  
Streptomycels và Penicillium đư ợc nuôi cấy trên môi trường Czapek, trên dịch ngâm của  
ngô.  

1.5.  Địa hì nh 

 Địa hình vùng sinh thái có liên quan rất lớn dến các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, ánh  
sáng) vì vậy chúng ảnh hưởng rất rõ đến sinh trưởng phát triển và chất lượng của cây dược 
liệu. Đa số cây dược liệu hàng năm thường được phân bố ở những vùng thấp như đồng  
bằng, ven biển (dừa cạn, cây củ đậu, kim tiền thảo... ). Các loại dư ợc liệu 2 năm trở lên  
phân bố ở nhữ ng vùng cao hơn. Tuy nhiên hiện nay công tác di thực giống phát triển mạnh  
mẽ cho nên một số cây dư ợc liệu phân bố ở những vùng cao dần được đưa về trồng ở 
những vùng thấp mà vẫn đảm bảo được năng suất và phẩm chất như  : đương quy,  bạch  
truật, bạch chỉ, sinh địa. .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

BÀI 4 

C Á C N GU Y ÊN  TẮ C  CH ỌN  TẠ O, N HÂN  GIỐN G, THU  HÁ I   

V À SƠ C HẾ C ÂY DƯ ỢC L IỆU  

 

1. C họ n tạo v à nhâ n giố ng cây dư ợc liệu 

   Cũng như tất cả các cây trồng nông, lâm nghiệp khác, việc chọn tạo và nhân giống  
cây dư ợc liệu cũng có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất.  Giống là biện pháp kỹ thuật hàng đầu  
có ý nghĩa tạo tiền đề cho các biện pháp kỹ thuật thâm canh khác phát huy hiệu quả. Trong  
sản xuất, sản xuất giống là biện pháp rẻ tiền và đem lại giá trị kinh tế cao.  Việc chọn tạo và  
nhân giống cây dược liệu cũng ho àn toàn dựa trên nền tảng di truyền học,  những lý luận và  
phương pháp chọn tạo giống của tất cả các cây trồng khác. 

 Các phư ơng pháp chọn tạo giống cây trồng truyền thống và hiện đại đều được áp  
dụng cho cây dược liệu là phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính khác nhau,  tùy  
thuộc vào đặc điểm sinh học, đặc tính sinh lý của từng loài cây dược liệu khác nhau để áp  
dụng cho phù hợp có chất lượng cao và hiệu quả kinh tế nhất. Điều đặc biệt quan trọng  
trong công tác giống là dù bằng phương pháp nhân giống nào cũng phải đạt một số yêu cầu  
chung như: Có hệ số nhân giống cao, độ đồng đều cao, cây giống giữ được bản chất di 
truyền cao, có sức sống và khả năng thích nghi cao. Đồng thời phải giữ hoặc nâng cao đặc  
tính dược lý tốt của cây bố mẹ. 

 

2. T hu hoạ ch, bảo quả n và sơ c hế  câ y dư ợc liệ u  

2.1.  T hu ho ạch 

 Thu hái cây dư ợc liệu được tiến hành khi tỷ lệ hoạt chất đạt cao nhất trong cây.  
Phương pháp và th ời gian thu hái các cây dược liệu khác nhau thì khác nhau.  Những cây  
dược liệu trồng ở những vùng sinh thái khác nhau thì có thời điểm thu hoạch khác nhau. Ví  
dụ, hoa hoè thu hái lúc chớm nở,  địa hoàng thu hái lúc củ trưởng thành.. .  

 Thu hoạch cây dược liệu ở nước ta thường dựa vào một số căn cứ sau: 

  Căn cứ vào bộ phận thu hái trên cây dược liệu để thu hoạch. 

 + Bộ phận là rễ, gốc, củ thì mùa thu hoạch tốt nhất là mùa khô (mùa đông ở miền  
Bắc và mùa hè ở miền Trung) vì lúc này là lúc mà các bộ phận trên mặt đất của dược liệu  
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đạt thấp nhất. Khi thu hoạch tiến hành gột sạch đất, tránh làm xây xát. Sau đó đem rửa 
sạch, phơi hay sấy khô rồi tiếp tục các công đoạn chế biến tiếp theo. 

+ Bộ phận là thân, vỏ (quế, đỗ trọng... ) tiến hành bóc sát vào tượng tầng rồi tiến  
hành phơi, sấy. Sau đó tiến hành các công đoạn tiếp theo.  

 + Bộ phận thu hoạch là hoa, lá thì mùa thu hái tốt nhất là mùa xuân và mùa hè vì 
hai mùa này dư ợc liệu có phẩm chất tốt nhất. Tiến hành thu vào giai đoạn nụ hay chớm nở 
hoa là tốt nhất. Sau đó tiến hành phơi, sấy để tránh làm mất các loại hoạt chất trong sản  
phẩm. 

 + Bộ phận thu hoạch là hạt hay quả tiến hành thu khi quả đã đủ chín sinh lý là tốt 
nhất. Sau đó tiến hành phơi hoặc sấy. 

  Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, thời gian sinh trưởng và thời tiết cụ thể khi thu hoạch. 

 + Đối với cây dược liệu hàng năm, phần thu hái là các bộ phận trên mặt đất, người  
ta thu hái vào lúc cây ra nụ hoặc ra hoa là lúc hàm lượng các hoạt chất đạt cao nhất trong  
cây. 

 + Đối với các dược liệu thu hái để chế biến tinh dầu nên chọn thời điểm thu hoạch  
vào lúc khô sư ơng và không nên thu hái vào lúc trời mưa vì lúc này hàm lượng nư ớc trong  
cây đạt rất cao, không đảm bảo chất lượng của dược liệu.  Ngoài ra một số dược liệu thu  
hoạch trong mùa mưa hoặc giữa mùa mưa thì các bộ phận thu hoạch sẽ bị thối hỏng. 

2.2.  Bả o quả n v à chế biế n dư ợc liệ u  

 Sau thu hoạch dược liệu được bảo quản và chế biến bằng những phương pháp khác  
nhau như phơi, sấy, sao tẩm, ổn định, thuỷ phi, tôi nấu... đối với một số cây dược liệu,  
dưới tác dụng của men, sự lên men cũng có giá trị như: hạt Cacao, Chè đen, rễ Long đởm 
dùng cho ngành chế biến rượu có hương vị dễ chịu với sự thay đổi của màu sắc. Nhưng  
nhiều khi, người ta cố gắng giữ nguyên vẹn các hoạt chất như khi chúng là cây tươi. 

 Nguyên tắc thông thư ờng nhất người ta làm được việc đó bằng cách giảm tỷ lệ 
nước để cho các phản ứng do men không thể xảy ra được.  Đồng thời người ta khốn g chế  
sự sinh sản của các vi khuẩn, của nấm mốc trên dược liệu. Lượng nước trong nguyên liệu  
càng thấp càng bảo quản được chất lượng nguyên liệu.  

 Như vậy việc ph ơi, sấy, sao,  tẩm...  là biện pháp mà con ngư ời đã sử dụng từ thời cổ  
xưa nhất. Biện pháp đó vẫn là biện pháp hay dùng nhất, tuy đã có nhiều thay đổi cho hoàn  
chỉnh. Yêu cầu lớn nhất của việc bảo quản chế biến dược liệu là phải giữ được đặc tính  
dược lý, tức là không làm hỏng các hoạt chất của dư ợc liệu. Chúng ta diểm qua các  
phương pháp bảo quản khác nhau hiện nay đang được dùng. 
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  Phơi dược liệu : Là một phương pháp cổ truyền lâu đời nhằm tận dụng năng lượng  
ánh sáng mặt trời để làm khô dược liệu. Điều chú ý là khi phơi không được phơi trực tiếp  
xuống sàn xi măng mà chỉ được phơi ở trên nong, nia hay trên liếp để đảm bảo nguy ên tắc  
âm dư ơng ngũ hành của y học phương Đông (đất âm còn dược liệu dư ơng). Trong quá  
trình phơi phải tiến hành đảo đều cho dược liệu khô đều. Hầu hết dược liệu đều ph ơi trong  
bóng râm; đối với những loại dược liệu cho tinh dầu quí thì mới phơi ở những nơi có ánh  
nắng chiếu vào. 

 Kiểu sấy này kéo dài từ vài giờ đến vài tuần tuỳ theo độ ẩm của không khí và cấu  
tạo của cây. Người ta không chỉ định dùng với hoa có màu sắc dễ bị hỏng và với cây có  
tinh dầu dễ bị mất tinh dầu.  

  Sấy dược liệu : Là phư ơng pháp dùng nhiệt độ để làm giảm hàm lượng nư ớc trong  
dược liệu trong thời gian ngắn hoặc khi không thể ph ơi nắng.  Đây là phư ơng pháp ch ủ yếu  
sử dụng đối với các loại dược liệu là rễ, củ, quả. Quá tr ình sấy đư ợc chia thành nhiều giai 
đoạn theo sự tăng dần của nhiệt độ. Hầu hết các dư ợc liệu khi sấy nhiệt độ giai đoạn đầu  
(từ 3-  4 h) đưa nhiệt độ ở mức 60- 70 0 C; giai đoạn hai (từ 8 - 12 h) đưa nhiệt độ ở mức 80  
– 90 0C; giai đoạn ba nhiệt độ là 105 0C. Thời gian này dài hay ng ắn tùy thuộc vào từng  
loại dược liệu khác nhau. 

Chú ý:  

- Khi xây lò sấy phải có đủ độ thông khí, hơi nước thoát ra từ nguyên liệu vì 
hàm lượng nước trong cây lớn đạt từ 65 – 80 %. 

- Khi xếp khối lượng nguyên liệu vào lò sấy cần sắp xếp sao cho thông thoáng,  
không đư ợc chất đống, các loại thân, lá tươi xanh (hàm lượng nước lớn) cần xếp mỏng và  
xếp ở phần dư ới của lò sấy. 

  Ổn định dược liệu: 

Ổn định dược liệu là công việc trước khi đưa vào bảo quản. Sau khi phơi năng  
hoặc sấy đã đạt yêu cầu khô hoặc khô kiệt,  trạng thái của hầu hết các dư ợc liệu đều dòn, dễ  
gãy nát vì vậy khi thu gom hoặc ra lò cần chú ý tránh dập nát. Thư ờng các dược liệu phơi  
nắng ngư ời ta để chúng tại chỗ 2- 3 h, khi tắt nắng mới thu gom. Nếu là sấy trong lò sấy  
thì phải mở của lò, cửa thông gió, lò sấy nguội (có nhiệt độ bình thường) mới đưa dư ợc 
liệu ra khỏi lò. 

Để tránh quá tr ình chuyển hóa các hợp chất trong dược liệu khi bảo quản,  hoặc do  
sự xâm nhập của một số nấm mốc gây hại người ta thường dùng một số chất hóa học để  
xông hơi như dùng cồn 90 0 hay diêm sinh. Diêm sinh có tên khoa học là Sulfur, trong  
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đông y còn gọi là lưu hoàng, hoàng nha, thạch lưu hoàng hay oải lưu hoàng ( Đỗ Tất Lợi,  
1999 trang 1037). 

Trong quá trình bảo quản nhiều dược liệu chứ a các Enzim và nhữ ng enzim này tiếp  
tục chuyển hoá theo hai chiều hướng có lợi hoặc có hại cho dược liệu. Tuy nhiên chiều  
hướng có hại diễn ra mạnh mẽ và chủ yếu hơn. Để hạn chế khả năng này người ta sử dụng  
nước sôi, cồn sôi, diêm sinh (xông hơi) để diệt men. 

  Bảo quản dư ợc liệu: 

Hầu hết các dược liệu đều bảo quản bằng phư ơng pháp bảo quản kín, nơi có nhiệt độ  
thấp và thoáng mát. Sau khi dược liệu qua giai đoạn ổn định ngư ời ta bảo quản trong bao  
hai lớp (lớp trong là các loại túi làm từ cói, đay, vải, lớp ngoài là bao P.E)  để cách ly 
không khí. 

Thời gian bảo quản mỗi loại dược liệu khác nhau có thể từ 2 - 6 tháng (không kể các  
loại dược liệu đặc biệt) 

  Chế biến dược liệu  (Bào chế dư ợc liệu): 

Dư ợc liệu sau khi thu hái cần trải qua giai đoạn chế biến rồi bào chế thành dạng  
thuốc viên,  dạng cao,  dạng chiết suất của các chất nhằm làm mất đi hoặc làm giảm mức độ  
độc hại của dư ợc liệu,  loại bỏ tạp chất làm sạch dược liệu, giúp cho quá tr ình bảo quản chế  
biến ra sản phẩm thuốc,  đảm bảo độ an toàn khi sử dụng, tạo ra m ùi vị dễ chịu và hướng  
dược liệu vào đúng tác động của chúng trong quá tr ình điều trị. Nhiều loại dược liệu sau  
khi phơi, sấy và ổn định đã là các dược liệu thành phẩm, tức là đã sử dụng đư ợc nhưng  
nhiều loại sau khi phơi, sấy mới chỉ đạt mức sơ chế, để trở thành thành phẩm phải qua chế  
biến. 

Có nhiều phương pháp chế biến nhưng dù phư ơng pháp nào cũng cần đạt đư ợc 
mục đích sau: 

* Mục đích của việc chế biến dược liệu: 

 Khi bào ch ế các loại dược liệu Đông y cũng phải như bào chế như Tây y, bào chế  
phải đạt các mục đích sau: 

+ Làm cho vị thuốc tốt hơn lên bằng cách bỏ những bộ phận vô ích (như rơm, rạ,  
vỏ hạt và tạp chất khác) 

+ Giảm bớt hay loại bỏ độc tính của vị thuốc hay chất không cần thiết đối với một  
số loại bệnh nhất định. 
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Ví dụ: Rang hạt thảo quyết minh (hạt muồng) khi không muốn dùng tác dụng tẩy  
của nó khi vẫn giữ được tính gây ngủ của chúng. 

+ Giúp cho bảo quản tốt, dễ dàng, gọn nhẹ, dễ sử dụng. 

-  Phương pháp bào chế dùng lửa: 

Có nhiều phương pháp bào chế qua lửa như: 

 + Nung (đoan): Cho vị thuốc trực tiếp vào lửa hồng, hay vào chảo đất, chảo gang.  
Thường dùng cho các vị thuốc là khoáng vật (lô cam thạch, vỏ sò, vỏ hà, thạch quyết  
minh) 

 + Vùi hay lùi: Bọc vị thuốc trong giấy ẩm, bột hồ ẩm, vùi vào tro than hồng hay lửa 
nhẹ, đến khi giấy bột hồ cháy đen, mục đích rút bớt một phần chất dầu của vị thuốc (như  
chế nhục đậu khấu hay cam toại) 

 + Sao (rang): Cho vị thuốc vào chảo sao vàng hoặc sao đen, mụch đích sao vàng để  
tăng hương vị cho dễ uống,  sao đen để tăng tính chất thu sáp. Chú ý sao cháy đen nhưng  
cần tồn tính nghĩa là tuy cháy nhưng không được thành tro. Chú ý khi sao phải đảo đều và  
lửa nhỏ. 

 + Trích hay tẩm: Tức là tẩm vào vị thuốc một chất khác rồi mới đem sắo hay  
nướng. Ví dụ như tẩm mật hoặc tẩm nư ớc gừng, tẩm giẩm rượu, tẩm nước tiểu.v.v. 

 + Nướng: Là hơ vị thuốc trên lửa, nếu trên lửa mạnh thì gọi là bổi, trên lửa nhẹ thì 
gọi là hồng. 

- Phương pháp bào ch ế dùng nước: 

Mục đích làm cho dược liệu sạch,  mất bớt mùi vị (mặn, tanh), làm mềm hoặc làm 
đông lắng.. . 

- Phương pháp phối hợp cả nư ớc với lửa: Gồm các phư ơng pháp như: chưng (đồ),  
đun, sắc, tôi, cất. 

+ Chưng: Là đem cách thủy hay đồ như đồ xôi.  Ví dụ: Chưng Hà Thủ ô với đậu đen 

+ Đun: Là cho vị thuốc hay nước ép của vị thuốc vào đun sôi nhẹ cho thuốc chín. 

+ Tôi: Đun nóng đ ỏ vị thuốc rồi nhứng ngay vào nư ớc lã hay nư ớc một vị thuốc nào  
đó, làm nhiều lần. Ví dụ: nung lô cam thạch và nhúng ngay vào nước hoàng liên 

+ Sắc: Cho thuốc vào nước đun sôi cô đặc lấy nước. 

+ Cất: Đun lấy hơi bốc lên, để ngưng đọng. Ví dụ: cất tinh dầu 
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Hiện nay do công nghệ chế biến tiên tiến, nhiều loài dược liệu đã được chế biến  
thành viên, thành dạng cao. .. Theo công ngh ệ sản xuất hiện đại vừa nâng cao chất, vừa tiện  
dụng ngang tầm với các loại dược liệu tây y. 
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BÀI  5 

C ÂY BẠ C  HÀ 

 

Tên khoa học :  Metha Arveni s. L (bạc hà châu Á) 

                                                 Metha Piperita (bạc hà châu Âu- Mitcham) 

Họ:   Hoa môi (Labiatea - Lamiaceae) 

Bộ:   Hoa môi (Labiales) 

 

I. Nguồn gốc, thành phần hoá học, giá trị kinh tế, tình hình sản xuất cây bạc hà 

1. Ng uồn gốc , sự phân bố 

 Cây bạc hà tuy được sử dụng rộng rãi, có tác dụng dư ợc lý cao trong Đông y và  
Tây y của hầu hết các nước trên thế giới nhưng các nghiên cứu về chúng còn ít so với  
nhiều cây trồng và cây dược liệu khác.  Theo Khôtin (1963), nhiều loài bạc hà để lấy tinh  
dầu có nguồn gốc ở một số nước phía tây châu Âu; điều này phù hợp với các nghiên cứu  
về phân loại thực vật bậc cao là bộ, họ Hoa môi phân bố tập trung ở vùng Địa trung hải,  
Tiểu Á và Trung Á... (Võ Văn Chi và Dư ơng Đức Tiến, trang 419 phân loại thực vật bậc  
cao). 

 Vào những năm cuối thế kỷ XI X (1840) và những năm đầu của thế kỷ XX các nước 
Pháp,  Italia, Đức,  Bungari,  Nam Tư và Liên Xô cũ đã trồng bạc hà trên diện rộng để lấy  
tinh dầu và thị trường quốc tế đã có nhiều nư ớc xuất khẩu tinh dầu bạc hà. Trong thời gian  
này các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc,  Triều Tiên.. . cũng đã có mặt hàng này xuất  
khẩu,  vào năm 1986 Nh ật Bản đã có sản lượng tinh dầu xuất khẩu lớn, chiếm 50% sản  
lượng tinh dầu toàn thế giới. 

 Ở Việt Nam theo GS.TS Đỗ Tất Lợi, cây bạc hà mọc hoang dại và được trồng ở 
nhiều vùng; chúng mọc hoang dại cả ở miền đồng bằng, trung du và miền núi như ở Sa Pa  
(tỉnh Lào Cai); Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Ba Vì (Hà Tây) và tỉnh Bắc Cạn, Sơn La, Hải  
Dương,  Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang...  Từ năm 1955 nước ta đã trồng bạc hà,  
đến năm 1972 cả nư ớc đã tự sản xuất được 60 tấn tinh dầu bạc hà và 1 tấn menthol tinh  
thể.   

 2. Thà nh phầ n hoá học và tá c dụng dư ợc lý  
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Cây bạc hà là vị thuốc rất phổ biến ở nước ta, cây bạc hà có thể dùng làm thuốc 
dưới dạng hoạt chất và tên vị thuốc sau: 

Dư ới đây là 4 dạng vị thuốc đư ợc dùng từ cây bạc hà. Nhưng trên thị trường thế  
giới chỉ có dạng tinh dầu và các hoạt chất M enthol - Menthola. 

 + Bạc hà (Mentha) tức là dùng toàn bộ các bộ phận sống trên mặt đất. Dùng tươi  
hoặc phơi, sấy khô. 

 + Bạc hà diệp (Folium Menthae) là lá bạc hà phơi, sấy khô hoặc tươi. 

 + Tinh dầu bạc hà (Oium Menthae) được chưng cất từ cây bạc hà. 

 + M entol hay bạc hà não (Menthol- Menthola) là hoạt chất được chiết xuất từ tinh  
dầu bạc hà, là một chất rắn dạng tinh thể có màu trắng, vị đặc trưng. 

 * Đặc tính lý hoá học của tinh dầu bạc hà 

- Tinh dầu bạc hà tinh dầu được chưng cất từ cây bạc hà. Nó là một hỗn hợp có  
hàng chục các hợp chất có nguồn gốc khác nhau; trong đó có M enthol và Menthola là  
thành phần chính. 

- Tinh dầu tập trung chủ yếu trong lá của cây bạc hà và khối lượng lá thường chiếm 
khoảng 40 – 50 % tổng lượng phần cây trên mặt đất (thân, cành, lá, hoa,  quả) 

- Hàm lượng tinh dầu trong cây bạc hà đạt từ 0,50 % - 5,6 %. Sự biến động này phụ  
thuộc vào giống và điều kiện ngoại cảnh. Giống bạc hà châu Âu có hàm lượng tinh dầu  
cao hơn bạc hà châu Á. Tuy nhiên do lai tạo hiện nay một số giống bạc h à châu Á cũng có  
lượng tinh dầu cao. 

- Tinh dầu bạc hà là một chất lỏng linh động trong suốt hoặc có màu vàng nhạt hay  
xanh vàng, có khối lượng riêng (ở 20 oC) từ 0,897- 0,940,  có mùi thơm đặc trưng và vị mát  
lạnh. 

- Hoạt chất Menthol và Menthola 

 

 

 

 

 

 



 29 

Ở Viêt Nam việc đánh giá phẩm chất tinh dầu qua một số chỉ tiêu chính  

 

C hỉ  tiê u M ức tiêu c huẩ n 

Màu sắc hình thái bên ngoài Là chất lỏng, vàng nhạt 

Vị Mát lạnh 

Mùi Thơm đặc trưng 

Tỷ trọng ở 20 0C 0,901- 0,926 

Hàm lượng Menthola > = 62 % 

Hàm lượng Menthol > = 12,6 % 

+ Menthol có công thức hóa học là C10H18O, Menthola là C10H10OH. Khi đem tinh  
dầu chiết xuất thì hai hoạt chất này là một chất rắn dạng tinh thể màu trắng,  còn ở trong  
tinh dầu chưng ở dạng tự do hay kết hợp. Hàm lượng các hoạt chất này trong tinh dầu biến  
động từ > 80 – 90 % 

+ Menthola trong tinh dầu chủ yếu ở trạng thái tự do, phần còn lại kết hợp với axit 
axêtic. Loài bạc hà nòa có lượng menthola tự do cao sẽ cho chất lượng tinh dầu cao. Vì  
vậy Menthola là chỉ tiêu đánh giá chất lượng tinh dầu. 

Trong tinh dầu bạc hà Methol có gốc Xeton có giá trị kém hơn Methola, nhưng có  
thể trở thành Methola. Trong tinh dầu bạc hà có loại Methol furan ở bạc hà châu Âu nhiều  
hơn bạc hà châu Á người ta dùng nó trong công nghệ chế biến nước hoa và các hoá mỹ  
phẩm khác. Hàm lượng Methol furan quá nhiều trong tinh dầu sẽ làm cho tinh dầu có màu  
xanh,  vị đắng.  Methol furan thường có nhiều trong trong nụ hoa. Ngoài ra trong tinh dầu  
bạc hà còn có Dimetyl sunfua đư ợc tạo ra trong tinh dầu trong quá trình chưng cất làm cho  
tinh dầu có mùi hôi vì vậy bạc hà sau khi thu hoạch phải được chưng cất ngay, bảo quản  
nơi thông thoáng,  không đư ợc chất đống sẽ ảnh hưởng không tốt đến phẩm chất tinh dầu. 

 3. Gi á trị  ki nh tế 

 Tinh dầu bạc hà là nguyên liệu cho công nghiệp dược, chủ yếu trong sản xuất các  
loại thuốc kháng vi khuẩn (như thuốc đánh răng, thuốc chữa viêm xoang mũi, trán), các  
loại thuốc làm tan vết bầm dập trên cơ thể, đau xương khớp và thuốc chống cảm lạnh,  
thuốc chữa loét dạ dày. Tinh dầu bạc hà còn là nguồn nguyên liệu, nguyên liệu phụ cho  
công nghiệp thực phẩm (như làm rượu,  bia,  bánh kẹo) và công nghệ chế biến mỹ phẩm. Bã  
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dầu khi chưng cất có khối lượng lớn, ngư ời ta để thật hoai mục làm phân bón cho cây lúa  
nước. 

 Diện tích trồng bạc hà chỉ có một số nước trên thế giới, nhưng nhu cầu để duy tr ì 
thì hầu hết có ở các nước nên tinh dầu và dạng hoạt chất của tinh dầu luôn có giá trị nên thị 
trường ổn định ít mất giá. 

 4. Tì nh hì nh sả n x uất bạc  hà tro ng và ngoài nư ớc 

4.1  . Trên thế giới: 

 Trên thế giới có nhiều nư ớc trồng bạc hà để thoả mãn nhu cầu trong nước và xuất  
khẩu. Châu Mĩ trồng nhiều bạc hà nhất, Brazin có diện tích lớn.  Tỉ trọng xuất khẩu của  
châu lục này chiếm 70-  90 % của thế giới, sản lượng tinh dầu bạc hà trên thế giới ước đạt 
3 000 tấn/năm. Châu Á ít trồng chỉ có Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam trồng bạc hà và có  
mặt hàng xuất khẩu... 

4.2  . Trong nước: 

 Cây bạc hà châu Á mọc hoang ở nước ta rất nhiều nhưng tập trung nhiều ở các  
vùng như: Hoàng Liên Sơn, Tam Đảo, Ba Vì. Cây bạc hà châu Á được trồng thành vùng ở 
đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên,  Nam Định, Hà Nam, các vùng ở ngoại thành Hà 
Nội... Các chủng loại được nhập và trồng phổ biến ở nước ta mang mã số 701, 974,  976...  
Các chủng này có thể đạt 60 - 100 lít tinh dầu/ha/năm. Điều kiện nư ớc ta rất thích hợp cho  
trồng bạc hà,  đầu ra của sản phẩm có triển vọng nhưng chính sách và các nghiên cứu về  
bạc hà chưa đư ợc chú trọng.  

 5. Phâ n loại  

 Theo phân loại của Linné cây bạc hà thuộc bộ hoa môi Labiales, họ hoa môi  
Labiaceae.  Các loại bạc hà được con người trồng trọt thuộc chi Mentha. 

 Các loại bạc hà được trồng để chưng cất lấy tinh dầu có hai loài chính là M.piperita  
Huds có nguồn gốc ở châu Âu,  đến nay đã đư ợc trồng ở hầu khắp các châu lục,  loài này  
người ta gọi là bạc hà Âu. Loài thứ hai là M.arivensis. L được người Nhật Bản trồng rất 
sớm,  sau đó đến một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Ấn Độ v.v...  Do được sử dụng  
rộng rãi ở châu Á nên người ta gọi là bạc hà Á hay bạc hà Nhật. Ngoài loài này ở châu Á 
còn trồng nhiều loài khác như loài bạc hà xanh M. viridis. L để lấy tinh dầu.  Một số loài 
khác được trồng làm rau gia vị, chữa bệnh như M. quatica.L (cây húng láng, húng dũi). 

 Mỗi loài bạc hà khác nhau có chất lượng tinh dầu, hàm lượng tinh dầu và khả năng  
thích nghi với ngoại cảnh khác nhau. 
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 Các loài bạc hà Âu có hàm lượng methola từ 45-  70 %, bạc hà Á có hàm lượng  
methola từ 70 – 92 %. 

 Ngày nay giá tr ị kinh tế dầu bạc hà được sử dụng ng ày một nhiều,  các nhà khoa học 
đã nghiên cứu chọn tạo đư ợc nhiều giống bạc hà tốt vừa có năng suất chất xanh, hàm 
lượng tinh dầu cao vừa có khả năng thích nghi cao đồng thời cũng làm  đa dạng thêm về  
các đặc điểm thực vật học. 

 Bạc hà có rất nhiều chủng loại khác nhau và rất dễ bị lai tạo, theo Eperrot cây bạc  
hà là loại thân thảo, có mùi thơm tinh dầu, chu kì sống lâu, dễ lai giống, toàn bộ phần khí 
sinh đều có mùi thơm, đặc biệt là ở lá và hoa bởi chúng có những lông tiết ra các loại 
hương vị khác nhau, hư ơng vị đó phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất di truyền của giống,  
điều kiện đất đai chế độ chăm sóc.  Do đặc điểm dễ lai tạo cho nên trong tự nhiên chúng rất 
đa dạng về chủng loại, không thể xác định được loài nguyên thuỷ mà người ta chỉ gọi theo  
nguồn gốc xuất xứ. Sau đây chỉ trình bày một số nét về đặc điểm thực vật học của hai loại 
bạc hà Á và bạc hà Âu. 

 * Đặc điểm chung của bạc hà Âu: 

  Bạc hà Âu có hai loại thân tím và thân xanh. Loại thân tím thường lá phía ngoài rìa 
lá có màu tím hoặc tím đỏ, hoa màu đỏ. Loại này cần ít dinh dưỡng trong suốt quá trình  
sinh trưởng và phát triển, dễ trồng được gọi là bạc hà tím. Loại bạc hà thân màu xanh hay  
xanh nhạt thường có lá màu xanh, hoa trắng. Loại này cần nhiều dinh dưỡng trong quá  
trình sinh trưởng và phát triển hơn so với bạc hà thân tím phẩm chất của chúng tốt hơn,  
mùi vị dễ chịu hơn được gọi là bạc hà xanh. 

 

 * Đặc điểm của bạc hà Á: 

 Bạc hà Á cũng có hai loại tím và xanh, hiện nay chưa xác định rõ tên khoa học của  
chúng. Trồng chủ yếu để chiết xuất methol, hình dạng chung của chúng là thân ng ắn,  lá có  
hình trứng, mép lá có răng cưa, hoa chùm tập trung ở nách lá.  Chúng ta chỉ đi tìm hiểu sâu  
về cây bạc hà Á với một số đặc điểm thực vật học của chúng vì ở nước ta trồng chủ yếu là 
loài bạc hà Á. 

II. Đ ặc điể m thực v ật học 

 (cây bạc hà trồng làm nguyên liệu chưng cất tinh dầu) 

1. Rễ 
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 Rễ bạc hà thuộc loại rễ chùm. Rễ mọc từ các đốt thân ngầm dưới mặt đất và phân  
bố ở tầng đất có độ sâu 20 – 30 cm. Thân ngầm phát triển đến đâu thì bộ rễ lan rộng tới đó.  
Do bộ rễ phân bố nông nên khả năng hút dinh dưỡng và nước yếu cho nên trong trồng trọt 
phải chú ý đến biện pháp kĩ thuật làm đất trước khi trồng đảm bảo cho đất tơi xốp thông  
thoáng, việc lên luống tạo tầng đất mặt dày, tơi xốp; tưới nước đủ và trồng mật độ thích  
hợp là rất cần thiết để cây bạc hà đạt sinh khối lớn. Rễ cây bạc hà thích hợp với ẩm độ đất 
khá cao khoảng 70 – 80 %. Tuy nhiên chúng không chịu được ngập úng, kể cả v ùng đất  
úng ngập cục bộ. Khi bị úng ngập thường ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cả bộ rễ và  
các thân ng ầm, trong điều kiện ẩm độ đất quá lớn cả thân ngầm và bộ rễ đều có thể bị nấm 
gây bệnh thối thân, thối rễ. Vì vậy trong quá tr ình sản xuất, đất cần phải lên luống cao,  
bằng phẳng để tưới và tiêu nư ớc thuận lợi.    

2. T hâ n, cành 

 Thân bạc hà là loại cây thân thảo, chiều cao của cây, chiều dài của cành gồm có  
nhiều đốt, các đốt ở thân, cành đều có khả năng phát sinh rễ và phát sinh các mầm cành  
thứ cấp tại các mắt đốt.  Chiều cao của cây biến động trung b ình từ 0,6 - 1,2 m và là cây  
trồng một năm. Các mầm cành phát sinh và trở thành đoạn thân trên mặt đất (thân khí  
sinh). Ở phần thân này mỗi mắt đốt mang một đôi lá, mỗi nách có hai mầm cành (mọc đối 
nhau từng đôi một, bên dưới mỗi mầm cành có nhiều mầm rễ và có khả năng phát triển  
thành các rễ ở một vài đốt gần mặt đất. 

 Thân, cành bạc hà có góc cạnh khá rõ,  màu sắc tuỳ thuộc vào giống (xanh đậm, 
xanh nhạt hoặc tím). Màu sắc của thân cành cũng tương ứng với màu sắc của lá và hoa.  
Các giống cây bạc h à có thân tím thì mép lá và hoa màu tím đỏ hoặc đỏ đậm, các giống  
này có khả năng chống chịu tốt hơn nên dễ trồng, đồng thời cũng đòi hỏi ít dinh dưỡng  
hơn.  Các loại bạc hà có thân màu xanh nhạt, xanh đậm thì lá có lá màu xanh và hoa màu  
trắng, chúng đòi hỏi dinh dưỡng cao hơn. Các loại bạc hà thân xanh cho chất lượng tinh  
dầu tốt hơn (mùi vị dễ chịu). 

 Đoạn thân nằm trong đất tại các mắt đốt, các mầm rễ nhanh chóng phát sinh thành  
nhiều rễ tạo thành bộ rễ chùm khá phát triển, đồng thời các mầm cành phát sinh và sinh  
trưởng khá mạnh lan rộng theo bề mặt đất thành các thân ngầm. Đỉnh sinh trưởng của các  
thân ngầm này luôn hư ớng lên mặt đất và khi đã tiếp cận với mặt đất chúng nhanh chóng  
trở thành các cây bạc hà mới có khả năng sinh trưởng phát triển cao và phân cành tăng  
thêm sinh khối chất xanh của ruộng bạc hà. Tuy phát sinh trong đất nhưng các thân ngầm 
này vẫn tiếp tục phân các nhánh thân ngầm cấp 2. Đốt thân ngầm càng nhiều thì khả năng  
ra rễ cũng như các nhánh thân càng nhiều. Khi phần thân trên mặt đất ở giai đoạn ra hoa  
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thì phần thân ngầm và rễ đã phát triển mạnh đan xen nhau nhiều trong tầng đất mặt từ 0 - 
20 cm. 

     Đến vụ thu cắt phần thân cành trên mặt đất, trong điều kiện ẩm độ đất  và nhiệt độ  
thích hợp các chồi của thân ngầm sinh trưởng phát triển nhanh. Đồng thời phần thân khí  
sinh còn lại cũng nảy chồi mới (số lượng chồi và khả năng sinh trưởng phát triển kém hơn  
các chồi mọc lên từ thân ngầm), khi các ch ồi này được chăm sóc tốt thì lại thu hoạch thêm 
được một lượng thân lá nữa (vụ thu hoạch thứ 2). 

     Phần thân cành trên mặt đất có rất ít trong tinh dầu ở thời kì trước khi cây ra hoa,  
khi cây ra hoa thân cành không còn tinh dầu. Đối với thân ngầm thì ở các giai đoạn sinh  
trưởng đều không có tinh dầu. Như vậy, muốn cây bạc hà có năng suất chất xanh, cũng  
như lượng tinh dầu nhiều cần chăm sóc sao cho phần thân trên mặt đất phát triển về chiều  
cao nhiều đốt thân, nhiều cấp cành. Mầm của thân ngầm phát triển mạnh thành nhiều cây  
mới để tăng nhanh số lá trên diện tích trồng trọt..  

3. Lá 

        Lá là bộ phận chính chứa tinh dầu nên đây là bộ phận kinh tế của cây bạc hà. Lá bạc  
hà mọc đối trên các đốt thân cành, trên cây có nhiều đốt thân,  đốt cành sẽ là cơ sở cho khối  
lượng lá lớn. 

Lá là cơ quan dinh dưỡng quan trọng nhất, không chỉ thực hiện các chức năng  
quang hợp, thoát hơi nước mà còn chứ a các túi tinh dầu. Lá là bộ phận thu hoạch để chưng  
cất tinh dầu, chiếm 50 % tổng khối lượng phần sinh khí trên mặt đất. Tỉ lệ tinh dầu trong lá 
phụ thuộc vào bản chất di truyền của giống và thường dao động 2 – 6 % so với khối lượng  
khô. 

        Hình dạng của lá từ hình trứng, bầu dục cân đối hay thon dài, đầu lá nhọn (lá bạc hà  
châu Âu Mentha piperita thon dài hơn bạc hà châu Á M.arrvensio). Mép lá có răng cưa và  
cả mặt trên và mặt dưới lá đều có lông, mứ c độ nhiều hay ít tuỳ vào giống (bạc hà châu Âu  
ít lông hơn). 

 Lá bạc hà là lá đơn, mọc đối trên thân, có màu xanh hoặc đỏ tím, chiều dài lá 4 – 8 
cm, rộng 2 - 4 cm, phía trên và phía dưới của bề mặt lá đều có các túi tinh dầu, thường thì 
số lượng túi tinh dầu ở phía trên nhiều hơn. Túi tinh dầu ở dạng lông tiết (loại lông ngắn  
chủ yếu chứa tinh dầu), loại lông tiết dài chủ yếu làm nhiệm vụ che chở cho cây.  Loại lông  
tiết ngắn có cấu tạo gồm 9 tế bào, tế bào cuối cùng là tế bào đáy, còn 8 tế bào còn lại xếp  
sát nhau tạo thành túi để đựng tinh dầu trong suốt quá tr ình sinh trưởng và phát triển của 
cây bạc hà.  Khi túi đầy tinh dầu thì trên bề mặt phủ một lớp màng. Túi tinh dầu rất dễ bị 
vỡ khi có tác động cơ học mạnh cho nên quá trình thu hái phải nhẹ tay. 
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 Trên bề mặt phiến lá số lượng túi tinh dầu tăng từ mũi lá đến gốc lá, từ hai bên mép  
vào giữa phiến lá. Trên cây, lá từ đốt thứ 8 từ dư ới lên phát triển nhất và chứa nhiều tinh  
dầu nhất trong cây.  

4. Ho a  

  Hoa bạc hà là loại hoa chùm; hoa lưỡng tính nên có các bộ phận như đài, cánh hoa,  
nhị và nhuỵ.  Đài có 5 cánh đối xứng hai bên; màu sắc của cán h hoa có màu tím, hồng nhạt  
hay trắng. Hoa có 4 nhị nhưng chỉ có 2 nhị là phát triển và có hai bao phấn, 2 nhị kia thoái  
hoá phát triển kém trở thành nhị lép cho nên khả năng thụ phấn thụ tinh thấp.  Trong điều  
kiện Việt nam không thể kết hạt được,  do đó phương pháp nhân giống bạc hà chủ yếu là 
nhân giống vô tính.  Các loài bạc hà châu Âu (M. piperita. L) là loại ra hoa hữu hạn,  các  
hoa sắp xếp thành cụm trên đầu cành nở hoa trước. Bạc hà châu Á (M. avensis) hoa ra theo  
xim ở hai nách lá tạo thành vòng và ra hoa vô hạn (các đốt dưới của thân cành ra hoa  
trước). 

Khi bạc hà bắt đầu có hoa là lúc cho thân lá cao nhất (trong một ngày có thể tạo ra 
280 kg thân lá /ha) và hàm lượng tinh dầu trong lá đạt cao. Đây là thời điểm thu hoạch tốt 
nhất, nếu để trên cây đã có 100 % số hoa nở thì năng suất chất xanh giảm do lá đã bị rụng  
ở các đốt có hoa ra sớm. 

 

III. Đặc điểm si nh vật học  

1. Cá c thời kỳ sinh trư ởng c ủa  cây bạ c hà 

 Bạc hà là loại cây trồng hàng năm nên trong sản xuất nếu không thu hoạch thì phần  
thân cành khí sinh sẽ tàn lụi sau khi hoàn thành thời kì hoa, quả (có quả với những vùng  
sinh thái thích h ợp). 

 Chu kì sinh trưởng của cây bạc hà được chia thành 4 giai đoạn sinh trưởng phát  
triển. 

  Thời kỳ mọc. 

 Thời kỳ mọc được xác định từ lúc trồng đến khi cây mọc lên định rõ hàng, trong  
điều kiện bình thư ờng thời kỳ này có thể kéo dài từ 10 - 15 ngày,  sau khi trồng một thời  
gian các đốt thân ngầm mọc rễ, phát triển mầm trong điều kiện nhiệt độ < 10 0C, ẩm độ < 
60 %. 

 Vì vậy cần chú ý bố trí thời vụ trồng thích hợp  để cho bạc hà mọc đều ít mất  
khoảng, đặc biệt phải chọn hom giống tốt. 
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  Thời kỳ phân cành: 

 Sau khi mọc từ 45 - 55 ngày,  bộ rễ đã phát triển đầy đủ,  các cây con phát triển  
mạnh về chiều cao,  các cành hai bên nách lá phát triển ra các cành lá mới. 

 Sự phân cành theo thứ tự từ các đốt thân chính xuất hiện mầm từ dưới gốc lên, các  
đốt trên cao sẽ ngắn lại tạo cho dáng cây có dạng hình chóp. Trong thời kỳ này tốc độ sinh  
trưởng và khối lượng chất xanh tăng mạnh, quyết định đến năng suất bạc hà sau này. 

 Chú ý các biện pháp kỹ thuật tác động trong thời kỳ này như: cung cấp đầy đủ các  
chất dinh dưỡng,  nước,  ánh sáng để cho tốc độ phát triển của cây tốt nhất. 

  Thời kỳ ra nụ: 

 Thời kỳ này kéo dài 10 - 15 ngày,  biểu hiện tốc độ ra lá của cây chậm lại, tuy nhiên  
cây vẫn phát triển kích thước thân lá,  tại đỉnh sinh trưởng thân chính xuất hiện mầm hoa, ở 
thời kỳ này khối lượng chất xanh vẫn tăng và sự tích luỹ tinh dầu vẫn diễn ra. 

 Chú ý về dinh dưỡng,  phải giảm đạm, tăng lượng phân lân, các yêu cầu về ánh  
sáng, nhiệt  độ trong giai đoạn này đòi hỏi cao nhất. 

  Thời kỳ nở hoa: 

 Thời kỳ ra hoa cây bạc hà đạt khối lượng chất xanh và hàm lượng tinh dầu cao nhất  
(trong một ngày có thể tạo ra 280 kg chất xanh/ha). Giống bạc hà châu Á có phương thức  
ra hoa vô hạn (các hoa ra từ đốt phía gốc thân, cành nở trước). Vào thời kỳ hoa nở 50 %  
trên đồng ruộng là lúc hàm lượng tinh dầu trong cây đạt cao nhất, đây là thời điểm thu  
hoạch tốt nhất.  Nếu hoa nở 100 % thì năng suất tinh dầu giảm do lá rụng bớt đi.  

 Chú ý các điều kiện ngoại cảnh như: nhiệt độ cao, gió mạnh, khô hạn, úng sẽ làm 
cho hàm lượng và chất lượng tinh dầu giảm. 

2. Yê u c ầ u si nh thái c ủa cây bạc hà. 

 Cây bạc hà có kh ả năng thích ứng rộng,  chúng có thể đạt năng suất cao ở vùng mây  
mù ẩm ướt như ở nước Anh đến vùng cận nhiệt đới và vùng nhiệt đới như Việt Nam, Ấn  
Độ. Chúng có thể phát triển ở những vùng Bắc chí tuyến đến Nam chí tuyến. Hầu hết các  
vùng trồng bạc hà đều trồng vào vụ xuân hoặc cuối vụ đông để thu hoạch v ào các tháng  
nóng nhất trong năm. Tuy nhiên để bạc hà có thể sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng  
suất tinh dầu cao chúng đòi hỏi những điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng như sau: 

  Nhiệt độ: 
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 Cây bạc hà sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ mát mẻ từ 18  – 27 0C, trong thời  
kỳ ra hoa nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 27 0C. Tuy nhiên trong điều kiện nhiệt độ >10 0C 
cây vẫn có thể sinh trưởng đư ợc.  Trong thời kỳ tiềm sinh,  bạc hà có thể chịu được nhiệt độ  
rất thấp dư ới -1 0C. Bạc hà yêu cầu tổng tích ôn từ trồng đến ra hoa là:1500 _ 1600 0C. Như  
vậy tuỳ theo nhiệt độ trong vùng trồng mà ngư ời ta bố trí thời vụ cho thích hợp. Thời gian  
sinh trưởng của bạc hà từ 80 - 90 ngày khi nhiệt độ trung bình từ 18 – 19 0C và từ > 90 - 
100 ngày khi nhiệt độ trong ngày từ 15 – 16 0C. Vì vậy để có sinh khối về tỷ lệ tinh dầu  
cao cần bố trí thời vụ thích hợp.  

  Ẩm độ: 

 Cây bạc hà không yêu cầu ẩm độ một cách nghiêm ngặt, tuy nhiên trồng để đạt  
năng suất cao về chất xanh và tỷ lệ tinh dầu nên chú ý và coi trọng vấn đề tưới tiêu nước,  
do rễ cây bạc hà phát triển ở trên tầng đất mặt nên sức hút nước và dinh dưỡng kém h ơn so  
với các loại cây trồng khác. Tưới tiêu, giữ ẩm là cơ sở cho việc tạo năng suất cao của cây  
bạc hà, trong một chu kỳ sinh trưởng bạc hà cần lượng nước 5700 m3/1ha, như vậy một  
ngày đêm bạc hà cần 28 m3/ha. Như vậy trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây  
cần đảm bảo đủ độ ẩm đất, ẩm độ biến động lớn sẽ gây rụng lá và tích lũy tinh dầu kém. 
Ẩm độ đất thích hợp là 70 – 75 %, ẩm độ không khí từ 75 – 80 %. 

  Ánh sáng: 

 Cây bạc hà rất mẫn cảm với thời gian chiếu sáng (ngày dài,  ngày ng ắn) và cường  
độ chiếu sáng mạnh, đầy đủ. Để cây sinh trưởng và phát triển bình thường thì yêu cầu độ  
chiếu sáng trong ngày < = 12 h,  trong điều kiện ánh sáng ngày dài 14 – 16 h/ngày, cây bạc  
hà sẽ chuyển từ sinh trưởng dinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực. Ngược lại, độ dài ngày  
chiếu sáng 8 – 10 h, cây sẽ sinh trưởng yếu và không nở hoa, hầu hết các dạng thân ngầm 
không chuyển sang dạng thân khí sinh, số cây trên đơn vị diện tích sẽ làm giảm năng suất  
chất xanh và lượng tinh dầu. Cây bạc hà là cây ưa sáng và phát triển tốt trong điều kiện  
ánh sáng trực xạ. Trong quá tr ình trồng bạc hà phải chú ý đến thời vụ trồng mật đô, không  
trồng xen để đảm bảo ánh sáng hợp lý cho chúng sinh trưởng và phát triển tốt. Ở nư ớc ta 
thời vụ trồng thích hợp nhất là vụ xuân hàng năm. 

  Đất đai và dinh dưỡng: 

+ Đất đai: 

Cây bạc hà ưa đất tơi xốp, có thành phần cơ giới nhẹ, giàu dinh dưỡng, giữ nước và  
thoát nước tốt. Các loại đất phù sa ven sông suối, các loại đất đen có tầng canh tác tương  
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đối dày, mực nước ngầm thấp thích hợp cho bạc hà. Các loại đất có thành phần cơ giới 
nặng như đất sét, đất không có cấu tượng như đất cát không thích hợp với bạc hà. 

 Độ pH thích hợp cho bạc hà là 6 - 7,5 , trên các loại đất trồng liên tục từ 2 - 3 năm 
nên phá đi để trồng lại, nên tiến hành luân canh với các loại cây trồng khác để giảm tỷ lệ 
sâu bệnh hại,  không aníh hưởng đến năng suất. 

 + Dinh dưỡng: 

 Theo nghiên cứu của Budinốp: Khi năng suất thân lá (có thân ngầm) của cây bạc hà  
đạt 20 tấn/ha thì sẽ lấy đi lượng dinh dưỡng đạm là 61 kg/ha; lân 37 kg/ha; kaly 124 kg/ha.  
Lượng chất dinh dưỡng NPK trong thân lá khô là 27 % :10 %: 18 %. Trong từng giai đoạn  
sinh trưởng bạc hà cần lượng dinh dưỡng khác nhau. Chú ý bón phân vào các thời kỳ: khi 
cây cao 10 cm, khi phân cành và khi nụ hoa bắt đầu phát sinh. Nguyên tố kaly cần bón kết 
thúc sớm (vào lúc cây phân cành) đẻ không ảnh hưởng tới tích lũy tinh dầu. 

IV. Kỹ thuật tr ồng và c hế bi ến bạc hà 

 1. Gi ố ng 

 Do cây không thể kết hạt được trong điều kiện Việt Nam, nên phư ơng pháp nhân  
giống chính áp dụng trong trồng bạc hà là nhân giống vô tính, người ta thường sử dụng  
thân ngầm để trồng, ngo ài ra có thể dùng thân giải bò, thân non đem trồng. 

 Chọn thân ngầm có màu trắng hoặc xanh nhạt, các đốt ngắn, đường kính đốt lớn (5 
mm), chiều dài mỗi đoạn hom 60 - 70 cm, rửa sạch cắt thành từng đoạn ngắn 15 - 20 cm 
đem trồng. 

 Trước khi trồng nên xử lý bằng cách ngâm vào dung dịch CuS O4 nồng độ 5 %  
trong thời gian 15 phút để diệt các loại nấm bệnh rồi mới đem trồng. Nếu trong điều kiện  
không trồng ngay thì cần bảo vệ nơi râm mát, thời gian bảo quản tối đa là 3 - 5 ngày.  
Lượng giống cần cho 1 ha 1000 – 1500 kg. 

 2- Thời v ụ v à mật độ  

+ Th ời vụ:  

 Tuỳ theo các vùng sinh thái khác nhau mà có thời vụ trồng khác nhau, nhưng bạc  
hà trồng vào mùa xuân là tốt nhất. 

 Vùng núi cao do mùa rét kết thúc muộn cho nên thời vụ có thể trồng khoảng từ 
25/1- 15/2. 

 Vùng đồng bằng và vùng khu Bốn cũ nên trồng từ 10/1- 5/2. 
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 Vùng từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở vào nên trồng vào cuối tháng 11 và trong tháng  
12. 

 Bố trí thời vụ trồng thích hợp để thu lứa đầu tiên vào các tháng 5,6,7; lứa thứ 2 thu  
vào tháng 8,9; lứa thứ 3 thu vào các tháng 9,10,11. Riêng miền núi chỉ thu được hai lứa. 

 Thời vụ trồng các loại bạc hà không khắt khe,  nếu chủ động đư ợc tưới tiêu thì có  
thể trồng vào các tháng 8,9 và chú ý phải trồng sớm để bạc hà có thể chịu được rét trong  
mùa đông. 

+ Mật độ lên luốn g và  cách trồng: 

- Trồng dày hợp lý để đạt năng suất cao, mật độ thích hợp 25  - 30 vạn cây/ha. Nên  
trồng theo luống để chủ động trong tưới và thoát nước. 

- Lên luống và cách trồng: 

Chiều rộng luống 1,5 – 2 m, rãnh sâu 20 cm, chiều dài luống tối đa 30 m. Rạch hàng  
cách hàng 30 - 35 cm, cây cách cây 10 - 12 cm. 

 Khi trồng đặt chếch hom 450 để ánh sáng chiếu vào đư ợc nhiều và lấp 2/3 hom, nén  
nhẹ đất. 

 3 . Bó n phâ n và  chă m só c 

 Khối lượng chất xanh của bạc hà rất lớn, cho nên cây bạc hà yêu cầu lượng phân  
lớn và đa dạng về chủng loại phân bón như phân hữu cơ, các loại vô cơ phân đa lượng,  
trung lượng và vi lượng. Bạc hà là loại cây dễ thích nghi và dễ trồng, một năm cho thu  
hoạch 3- 4 lứa. Một lứa chưng cất cho từ 20 – 30 kg tinh dầu/ha, là loại cây chiếm đất lâu  
10 - 12 tháng/năm cho nên đất trồng bạc hà 2 - 3 năm phải phá đi trồng lại do đó rất cần  
phân hữu cơ bón lót để cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây trong vài năm. M ột năm bón từ 
8 - 10 tấn/ha phân chuồng. Các loại phân khác như đạm làm tăng số lá và kích thước lá,  
lân có tác dụng tăng cường phát triển bộ rễ và nâng cao chất lượng tinh dầu; bón 150 -200  
kg đạm, 300 – 400 kg supelân/ha, phân kali cần phải dựa vào phân tích đất cụ thể của vùng  
làm căn cứ để bón. Thường thì người ta bón 100 kg K2SO4 cho một ha, nếu bón nhiều kali 
sẽ làm tăng chất xanh nhưng giảm năng suất về tinh dầu. 

 L ư ợng phâ n đầ u tủ tối thi ểu c ho 1 ha/ năm bạc hà  

Phân hữu cơ hoai mục: 30 tấn 

Đam urê:         180 kg 

Supe lân:                   300 kg 
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Kalysunfat:          100 kg 

+ Cách bón: 

 Toàn bộ phân chuồng, phân lân được ủ, bón lót 2/3 và 1/3 lượng phân còn lại bón  
vào giai đoạn phân cành chia làm 3 lần bón sau các lần cắt. 

  Phân đạm và kaly chia đều bón thúc cho cây khi cây cao 10 cm, cây phân cành và  
bắt đầu ra nụ. 

+ Chăm sóc: 

- Dặm tỉa thường được tiến hành sau trồng, khi cây mọc chúng ta tiến hành dặm để  
đảm bảo mật độ. Để đảm bảo mật độ và lượng tinh dầu cho lứa cắt thứ 2 trong năm thì cần  
tỉa loại bớt các phần thân giải bò và một phần thân bạc hà mọc lan ra mép ngoài luống;  
mục đích giảm sự tranh chấp dinh dưỡng trong ruộng, để lại từ 40 – 50 cây/1m của hàng  
cây. 

 - Tưới nước, làm cỏ, xới xáo vàì các công việc khác.  Việc làm cỏ xới xáo kết hợp  
với bón phân thúc lần 1,2,3. (khi cây cao 10 cm, cây phân cành và bắt đầu ra nụ). Làm cỏ  
tốn nhiều công nên nông dân nư ớc ta có kinh nghiệm chăn thả ngổng trong ruộng bạc hà  
để ngỗng ăn cỏ,  1 ha cần chăn thả 2 - 3 con ngỗng. 

 Ruộng bạc hà luôn cần có ẩm độ đất từ 70 – 75 % để cây sinh trưởng và phát triển  
nên cần phải tưới nước giữ ẩm. Tuy nhiên do cần giảm h àm lượng nước trong lá và tăng tỷ 
lệ tinh dầu nên ngư ng tưới nước trước khi thu hoạch 2 tuần.  

 - Phòng trừ sâu bệnh trên cây bạc hà cũng là một việc làm liên tục và rất cần thiết.  
Khi cây bị nhiễm sâu bệnh thì phải có những biện pháp tác động kịp thời nhằm đảm bảo  
sức sinh trưởng phát triển của cây để có phẩm chất tốt. 

 + Bệnh hại. 

 Bệnh gỉ sắt, bệnh này thư ờng xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa hè trong điều  
kiện nhiệt độ và ẩm độ cao,  bệnh gây rụng lá, giảm sản lượng 5 - 6%. 

 Bệnh phấn trắng,  trên bề mặt lá phủ một lớp nấm trắng, bệnh xuất hiện vào tháng 4,  
5. 

 Bệnh đốm vòng,  thường xuất hiện vào tháng 3- 5. 

 Bệnh thối thân ngầm, thường xuất hiện vào thời kỳ mư a ẩm và nhiệt độ cao.  

 Việc phòng trừ bệnh cho bạc hà dựa trên quan điểm phòng trừ tổng hợp, hạn chế tối 
đa việc sử dụng nông dược. Không lấy giống bạc hà ở ruộng bị nhiễm bệnh, nên xử lý đất 
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và hom bằng CuS O4 , không trồng bạc hà trên ruộng đã bị bệnh, nên có chế độ luân canh  
với lúa nước. Khi ruộng bị bệnh phải xử lý thuốc.  Trước khi thu hoạch, phải ngừng phun  
thuốc để không làm giảm chất lượng của tinh dầu. 

 + Sâu hại 

 Sâu xám là loại đa thực hoạt động từ tháng 11 năm trước đến tháng 4, 5 năm sau,  
cùng với các loại sâu đo,  sâu xanh, chúng ăn lá và cắn rễ bạc hà. Sâu khoang và một số sâu  
hại khác như bọ nhảy, rệp, sâu đục thân và nhện ... đều phá hại bạc hà. 

 Phòng trừ đối với các loại sâu này không nên dùng thuốc có chứa Clo để diệt vì 
thời gian tồn dư trong môi trường và cây lâu gây ô nhiễm môi trường và làm giảm phẩm 
chất cây bạc hà. 

 4. Thu hoạ c h v à chế biế n 

 Để có năng suất cao và phẩm chất tinh dầu tốt thì phải thu đúng thời vụ, chưng cất 
kịp thời, cần chú ý mối quan hệ cân đối giữa nguyên liệu thu hoạch và trang thiết bị cung  
cấp. 

  Thu hoạch: 

 Để thu hoạch bạc hà đúng lúc người ta dựa vào các căn cứ sau: 

 + Tuỳ thuộc vào từng giống m à có thời điểm thu hoạch thích hợp,  có giống khi hoa  
nở 50 % thì hàm lượng tinh dầu đạt cao nhất,  cũng có những giống hoa nở 70 % thì hàm 
lượng tinh dầu đạt cao nhất. Hầu hết các giống bạc hà nước ta đang trồng thu hoạch khi 
hoa nở đư ợc 50 %. 

 + Tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết,  tuổi cây; nên thu hoạch vào lúc nắng ấm và khô  
sương. Nếu thu hoạch 3 lần trong năm thì thu hoạch lần 1 trước tiết Mang chủng (6/6), lần  
2 vào tiết Xử thử (24/6), lần 3 vào tiết Sương giáng (24/10). Nếu giống có hàm lượng tinh  
dầu cao nhất khi trên ruộng có 70 % hoa nở thì ta nên thu hoạch vào lúc hoa nở 30 % trên  
đồng ruộng để khi hoa nở được 70 % thì đã thu hoạch xong. 

  Chế biến: 

 Sau khi thu hoạch xong nếu chưng cất ngay là tốt nhất, trên thực tế người ta để héo  
bằng cách rải mỏng ở ngoài đồng ruộng hay trong nhà với mục đích làm giảm hàm lượng  
nước, thuận tiện cho chưng cất nhưng không để bạc hà héo tối đa quá 3 ngày.  

 + Kỹ thuật chưng cất tinh dầu: 

 Nguyên tắc thường áp dụng là rút tinh dầu từ hơi nước được gọi là phương pháp  
“cất kéo hơi nước”, khi ở nhiệt độ 350C thì tinh dầu bốc hơi cùng hơi nư ớc đi qua bộ phận  
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làm lạnh để trở lại thể lỏng, tinh dầu nhẹ sẽ nổi lên trên từ đó chúng ta có thể rút tinh dầu  
ra khỏi nước.  

 Các dụng cụ trong lò chưng cất tinh dầu bao gồm: Lò để đun, nồi để chưng cất, nồi 
được gắn liền với ống thoát hơi nước và tinh dầu, bình sinh hàn, bình chứa sản phẩm 
ngưng tụ, nguồn nư ớc làm lạnh. 

 Cách tiến hành trong chưng cất: 

Trước hết rửa nồi bằng nước sôi 15 phút, sau đó cho nước sôi vào nồi chứa nguy ên  
liệu, đậy nắp và tăng nhiệt độ cho nước sôi trở lại, tiếp đến cho nguyên liệu và nồi chưng  
cất, nên nén nguyên liệu thật chặt để hơi nước thoát ra đều,  sau đó đậy nắp tiếp tục đun sôi  
10 - 15 phút thì thấy nư ớc và tinh dầu bắt đầu chảy ra bình ngưng tụ. Kiểm tra và đảm bảo  
nhiệt độ luôn < 35 0C, lượng hỗn hợp nước và tinh dầu chảy trong 1 h đạt 60 lít là tốt, nếu  
thấp hay cao hơn tốc độ này thì phải điều chỉnh nguồn nhiệt, sau khoảng 2 - 2,5 h (với  
nguyên liệu bạc hà tươi  và 1,5 h với nguyên liệu bạc hà để héo) thì kết thúc một mẻ chư ng  
cất tinh dầu, đồng thời lúc này nư ớc trong nồi chưng cất đạt 100 0C. 

Khi thấy nư ớc chảy ra ít tinh dầu thì ngừng cất, đổ bã đi, cho nư ớc sôi vào  nồi và  
tiếp tục các quá tr ình chưng cất một nồi khác. 

Hỗn hợp thu được để lắng đọng thành 2 lớp, tách tinh dầu ra, tinh dầu lúc này có  
màu tối, mùi vị khó chịu do đó chúng ta cần xử lý để làm sạch tinh dầu. Khi thấy hỗn hợp  
đục, màu tối chúng ta dùng axit Tartric đậm đặc hay muối Tartrat, đổ dung dịch này từ từ 
vào tinh dầu sau đó lắc mạnh cho đến khi màu tối không còn nữa thì ngừng lại Sau đó để  
lắng đọng thành 2 lớp hút tinh dầu trong ra. Trong trường hợp có m ùi khét và có màu tối 
thì dùng than hoạt tính cho vào tinh dầu với tỷ chất than này 5 %, lắc, lọc sẽ được màu và  
hương vị trở lại bình thường. 

Bảo quản tinh dầu:  

 Tinh dầu dễ bị phân huỷ trong nhiệt độ cao và ánh sáng trực xạ,  nên tinh dầu sau  
khi chưng cất và làm sạch phải bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, đựng tinh dầu  
trong bình thuỷ tinh có màu,  thùng tráng men, thùng kẽm. 

 Kết tinh và tách Menthol: Muốn chiết xuất được tinh dầu nghĩa là chúng ta phải  
định lượng được Menthol và Menthola, định lượng Menthol thuỷ phân và tự do trong tinh  
dầu. Kết tinh và tách M ethol tinh thể ra khỏi tinh dầu được tiến hành theo các bước: 

 Bư ớc 1: Đưa tinh dầu làm lạnh từ từ ở nhiệt độ từ 13 - 14 0C, khi thấy một phần  
Methol dưới đáy, lọc kết tinh ra và phần tinh dầu còn lại tiếp tục ở bước tiếp theo. 
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Bư ớc 2: Hạ thấp nhiệt độ xuống 10 0C trong khoảng thời gian từ 1 - 3 ngày một  
phần Methol sẽ lọc được kết tinh. 

Bư ớc 3: Đưa tinh dầu còn lại của bước 2 vào nhiệt độ 3 – 5 0C, sau 1 - 3 ngày  
chúng sẽ kết tinh hết. 

 Tinh thể M ethol bước 1 có kích thước lớn hơn tinh thể bước 2 và tinh thể bước 2 
cũng lớn hơn tinh thể bước 3 ngưng tụ. Tinh thể thu được ở các bước sẽ phải rửa sạch để  
loại bỏ tinh dầu bám vào, có thể dùng máy ly tâm loại 1200 vòng/phút để loại dầu, nước ra 
khỏi tinh thể, hoặc có thể rửa tinh dầu methol bằng xà phòng 0,25 %, sau đó đem rửa nước 
lạnh, cuối cùng làm khô tinh thể methol ở nhiệt độ 25 – 26 0C trong thời gian 40 h. Tỷ lệ 
Methol thu được tuỳ thuộc vào tỷ lệ của chúng có trong tinh dầu. 
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BÀI 6 

CÂ Y Đ ỊA H OÀN G (Si nh địa) 

        Tên khoa học:        Rehmania glutinosa (gaetn) 

                 Libosch(digitalis glutinosa gaetn) 

          Họ hoa mõm chó:  Serophulariaceae. 

 

I. Ng uồn gốc, thà nh phần hoá học, tác dụng dược lý, giá trị  ki nh tế và tình hình s ản 
x uất 

 1. Ng uồ n g ốc lịc h sử 

 Cây địa hoàng có ngu ồn gốc Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc đang độc quyền  
loại sản phẩm này. Các nước khác như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam trồng trên quy mô  
diện tích nhỏ. 

 Trung Quốc hiện nay có hai loại địa được trồng phổ biến như giống Hoài Khánh ở 
vùng Hà Nam, giống Kiến Kiều được trồng phổ biến ở vùng Hàn Châu và Triết Giang.  
Trong hai giống trên giống Hoài Khánh có phẩm chất tốt hơn như ng yêu cầu điều kiện  
ngoại cảnh khắt khe h ơn giống Kiến Kiều.  Địa hoàng được ngư ời Trung Quốc trồng ở 
nhiều vùng và là mặt hàng xuất khẩu đứng đầu thế giới. 

2. Thà nh phần hoá học và tá c dụng dư ợc lý  

2.1. Thành phần hoá học 

 Trong cây địa hoàng có nhiều chất như Manit [ C6H8(OH)6 ]. Remanin là một  
Glucozit, Glucoza và một ít Caroten; Catapol có tác dụng làm hạ đư ờng huyết, và lợi tiểu  
nhẹ. 

  2.2. Tác dụng dược lý 

 Tác dụng đối với huyết đường: Khi dùng nư ớc sắc Sinh địa hay dùng Remanin 0,5 
g/kg khối lượng tiêm cho thỏ thì huyết đường giảm xuống, sau 7 h mới trở lại bình thường. 
Ngư ời ta cho rằng trong cây địa hoàng có một loại chất tan trong nước, có phản ứng trung  
tính, màu vàng nhạt giống như dầu, có thể chứa nitơ và sulfua làm giảm huyết đường trong  
máu. 

 Tác dụng với huyết quản: Khi dùng Sinh địa với liều lượng nhỏ thì làm co mạch  
máu, liều lượng lớn thì làm giãn mạch máu, có tác dụng lên tĩnh mạch, làm gây mê động  
vật thí nghiệm. 
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 Ngoài những tác dụng trên Sinh địa còn có các tác dụng khác như cầm máu, ức chế  
quá trình hình thành kén của một số loại vi trùng. 

 - Các vị thuốc được bào chế từ địa hoàng: 

 Sinh địa và Thục địa được bào chế từ địa hoàng là dược liệu vừa có tác dụng bồi bổ  
sức khoẻ cho con người, vừa có tác dụng với huyết đường. Nó là vị thuốc đầu bảng của  
Đông y. 

 Địa hoàng sau khi sấy khô trở thành Sinh địa có vị đắng, tính hàn,  tác dụng thanh  
nhiệt, mát máu, được dùng để chữa thương hàn, vùng yết hầu sưng đau, thổ huyết, an thai.  
Năng lực của Sinh địa được thể hiện ra được gọi là bổ chân âm, lương nhiệt huyết là vị 
thuốc bổ dương cường tráng. 

 Thục địa (chín, nấu) sau khi chế biến trở thành vị thuốc có vị đắng, tính ôn, bổ tinh  
tuỷ,  nuôi gan,  thận làm sáng tai,  mắt, đen râu tóc, có trong các loại thuốc bổ,  rất có lợi cho  
những ngư ời làm việc trí óc, lo nghĩ nhiều gây hoại huyết. 

 Sinh địa, Thục địa chữa các bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, tiểu đường; uống 9 
– 15 g/ngày dưới dạng thuốc sắc hay dạng cao. Để làm tăng tác dụng chữa bệnh chúng  
được dùng với các vị thuốc khác. Trong các bài thuốc Đông y có tới 3/4 bài có 2 vị thuốc  
này. 

 3. Gi á trị  ki nh tế v à tình hì nh sả n xuấ t 

+ Giá trị kinh tế của  cây địa h oàng 

Một tấn địa hoàng khô bán v ới giá 7000 US D. Cách đây hàng ngàn năm người  
Trung Quốc đã trồng trọt và sử dụng địa hoàng, do tác dụng dược lý tốt nên đến nay được 
sử dụng chữa bệnh ở nhiều dân tộc trên thế giới. Trung Quốc là nước xuất khẩu chủ yếu  
nên địa hoàng đạt giá trị rất cao và ổn định. 

+ Tình hình  sản xuất địa h oàng  tron g n ước 

 Hiện nay chúng ta cần 1000 - 1500 tấn địa hoàng để thoả mãn nhu cầu trong nước.  
Năm 1958 chúng ta tiến hành nhập các giống địa hoàng từ Trung Quốc là các giống; Trạng  
nguyên hồng, Đại thanh anh, Tiểu thanh anh trồng ở các vùng như Hải Hưng, Hư ng Yên,  
Bắc Ninh,  Bắc Giang, Vĩnh Phúc,  Phú Thọ  và đã có những mô hình đạt năng suất cao.   

Để có hiệu quả kinh tế cao, thì sản sản xuất địa hoàng ở nước ta nên đi theo chiều  
hướng thâm canh,  chọn thời vụ tối ưu, đảm bảo năng suất ổn định ở mứ c từ 7 - 8 tấn/ha thì 
mới có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cây này của Trung Quốc. 
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II. Đ ặc điể m si nh học và yê u cầ u si nh thái  

 1. Đặc  điể m thự c vật  họ c  

 Địa hoàng là cây thân thảo,  bộ phận dùng để làm thuốc là bộ rễ (rễ củ) nên trong  
trồng trọt rất cần chú ý đến các biện pháp kỹ thuật để cây sinh trưởng phát triển tốt,  đặc  
biệt là đất trồng. 

 

 + Bộ rễ 

 Nhân giống cây địa hoàng chủ yếu bằng phư ơng pháp vô tính. Bộ rễ phát triển từ 
các mầm ngủ trên đoạn hom củ giống (củ đư ợc cắt ra từng phần để làm hom củ giống).  Bộ  
rễ của địa hoàng gồm 4 loại: rễ hom, rễ tơ, rễ bất định và rễ củ. Trong đó rễ củ là bộ phận  
thu hoạch.  

* Rễ hom: Hom củ giống sau khi trồng 8 - 10 ngày thì các mầm trên hom phát sinh  
rễ. Nhiệm vụ của rễ hom hút dinh dưỡng ở giai đoạn đầu khi mới trồng. 

 * Rễ tơ: Phát sinh ở phần gốc thân của cây mới mọc từ hom. Rễ tơ thực hiện nhiệm  
vụ hút nước nước, dinh dư ỡng cung cấp cho cây trong suốt quá trình sinh trưởng phát  
triển. Chúng thường có kích thước nhỏ, ngắn và số lượng nhiều (hơn 100 rễ). Sau trồng 30  
ngày thì cây con xuất hiện loại rễ này. Khi phát sinh rễ củ thì rễ tơ vẫn phát triển. 

 * Rễ bất định: Đây là loại rễ có khả năng hình thành củ, có thể do điều kiện bất lợi 
hoặc do nguy ên nhân nội tại không thể hình thành củ được.  Kích thước loại rễ này lớn hơn  
rễ tơ và dài từ 15 - 20 cm, số lượng 6 - 10 rễ trên cây. Rễ bất định tiêu hao dinh dư ỡng của  
cây cho nên cần hạn chế loại rễ này bằng các biện pháp kỹ thuật thích hợp. 

 * Rễ củ: Loại rễ này thường xuất hiện sau trồng 45 - 50 ngày, đây là loại rễ có khả  
năng tạo củ lớn nhất và quyết định năng suất của địa hoàng. Rễ củ có được hình thành hay  
không và hình thành sớm hay muộn được quyết định bởi sự phân hoá nội tại kết hợp với  
ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh cụ thể. Khi mới xuất hiện loại rễ này có biểu hiện  
bên ngoài nửa giống như rễ bất định, nửa như rễ tơ. Sau đó nh ờ sự phân hoá bên trong,  đặc  
biệt là sự phân hoá của tế bào tượng tầng, sự phát triển của bó mạch libe sơ cấp và thứ cấp  
mà hình thành nên củ địa hoàng. 

 Phần sát gốc với thân của củ kém phát triển tạo thành cuống củ có chiều dài vào  
khoảng 4 - 7 cm, chiều dài của củ từ 15 - 20 cm, có đường kính củ biến động 0,5 - 3,4 cm, 
vỏ củ màu hồng nhạt, phần ruột có màu vàng nhạt. Trên củ địa hoàng có rất nhiều điểm 
sinh trưởng và rất dễ nảy mầm ngay tại ruộng nếu như tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. 
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 * Trong kỹ thuật trồng t rọt câ y địa hoàn g cần chú ý cá c điểm sau: 

Cần tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển tốt ngay trong thời gian đầu, hạn chế thấp  
nhất sự hình thành rễ bất định, tạo điều kiện cho củ được hình thành sớm. 

Trong giai đoạn chăm sóc khi cây có 2 - 4 lá tương đương với thời gian 30 - 45  
ngày các chồi non phát sinh nhiều nên phải tỉa bỏ, định cây cần chú ý không trồng sát mép  
luống vì mầm hom dễ tiếp xúc với ánh sáng sẽ phát sinh nhiều chồi mầm làm tiêu hao rất 
nhiều dinh dưỡng.  

+ Thân lá 

Thân cây địa hoàng đư ợc phát sinh từ các điểm sinh trưởng trên đoạn hom giống.  
Địa hoàng là loại cây thân thảo, có chiều cao trung bình 40 -50 cm. Các đốt rất ngắn,  mỗi 
đốt mang một lá. Thân không có khã năng phát sinh cành, các đốt thân phía trên dài ra 
nhanh ở thời kỳ cây bắt đầu ra hoa. Toàn thân cây có một lớp lông mềm màu tro trắng. Sau  
khi ra hoa cây đạt chiều cao tối đa. Trên thân lá mọc quanh gốc theo các đốt thân, các lá 
phía trên và diện tích lá nhỏ. 

 Lá có dạng hình thứng ngược, đầu lá hơi tròn, lá có thể dài 3 - 15 cm, rộng từ 1,5 - 
6 cm. Là loại lá đơn nguyên,  mép lá có răng cưa tù, không đều. Phiến lá có nhiều gân  
chính và gân phụ nổi rõ nhưng phiến lá vẫn mềm. Trên mặt lá có một lớp lông mềm m àu  
tro trắng làm cho lá có màu lục hơi ngả bạc.   

+ Hoa,  quả và hạt 

 Hoa địa hoàng là hoa tự chùm, phát sinh từ đỉnh sinh trưởng của thân. Đài và cánh  
hoa đều hình chuông. Hoa có 5 cánh, phía dưới hợp và hơi cong, dài 3 - 4 cm; mặt ngoài  
màu tím sẫm, mặt trong hơi vàng và có những đốm tím. Hoa có 4 nhị gồm 2 nhị lớn và 2 
nhị lại kém phát triển. 

Trong điều kiện sinh thái của Trung Quốc hoa địa hoàng ra vào tháng 3 - 4 và kết 
quả vào tháng 5 - 6, mỗi quả có từ 200 - 300 hạt,  hạt nhỏ có màu nâu nhạt, dạng hình  
trứng. Khối lượng nghìn hạt là 0,15 g. Trong điều kiện sinh thái của Việt Nam, địa hoàng  
thường có hoa như ng không kết hạt, vì vậy phải nhân giống vô tính.  

 2. Các  thời kỳ sinh tr ưởng c ủa địa hoà ng 

 Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch củ địa hoàng thường kéo dài từ 150 - 180  
ngày.  

2.1. Thời kỳ nảy mầm 
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 Thời kỳ nảy mầm được xác định khi 75 % số cây mọc trên đồng ruộng. Trong điều  
kiện bình thường, thời kỳ này kéo dài 25 ngày,  trong điều liện bất lợi như hạn hán hay gặp  
rét có thể kéo dài hơn 1 tháng. Trong giai đoạn này sức sinh trưởng của địa hoàng phụ  
thuộc vào chất lượng hom giống, hạt giống và các điều kiện ngoại cảnh khác như nhiệt độ,  
ẩm độ đất, độ sâu lấp đất. Cây con trong giai đoạn này yếu, dinh dưỡng chủ yếu dựa vào  
hom giống, thân lá sinh trưởng chậm. 

 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho thời kỳ này chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi vóử  
ngoại cảnh õóứ cây vư ợt nhanh.  Trong thực tế, sử dụng chất điều tiết sinh trưởng để cho  
mầm và rễ ra nhanh đư ợc xem là một biện pháp kỹ thuật tiến bộ mới áp dụng.  Thời kỳ nảy  
mầm kết thúc khi cây đạt 4 - 5 lá thật. 

 

2.2. Thời kỳ sinh trưởng thân lá và hình thành củ 

 Sau khi cây đạt 4 - 5 lá thật, bộ rễ hút dinh dưỡng để nuôi cây. Sức sinh trưởng của  
cây mạnh dần lên, khi cây được từ 5 - 6 lá thì tốc độ ra lá tăng, trung bình 5 - 10 ngày cây  
ra được 1 lá. Số lá đạt tối đa cho từng giống khác nhau, dao động từ 24 - 25 lá đến 37 - 38 
lá. 

 Khi cây có 9 - 10 lá thật là giai đoạn tăng nhanh về số lá và rễ củ được hình thành  
và phát triển. Sau trồng 65 ngày tốc độ củ tăng mạnh nhất. Thời gian đầu, củ chủ yếu phát  
triển về chiều dài,  sau đó củ sẽ phát triển về đường kính và đạt cực đại sau trồng 85 - 90  
ngày.  Tại thời điểm này các bộ phận trên mặt đất đạt tối đa về đường kính tán, tổng số lá 
trên cây. Bộ phận dưới mặt đất có bước nhảy vọt về tích luỹ các chất đường và Glucozit.  
Cùng lúc đó phía ngọn cây,  mầm nách xuất hiện nụ hoa.  Lúc này dinh dưỡng cần cho sự  
tích luỹ trong củ và ra hoa. 

 Biện pháp kỹ thuật cần thiết là ngắt chồi, ngắt nụ,  ngắt hoa tạo điều kiện cho cây  
tập trung dinh dưỡng về củ phát triển để tăng năng suất và chất lượng củ. 

2.3. Thời kỳ củ già chín 

 Khi cây sinh trưởng được 140 ngày thì sức sinh trưởng của cây chậm dần, đường  
kính tán giảm xuống, các lá phía dưới rụng dần, các lá phía trên chuyển từ màu xanh sang  
màu xanh vàng rồi héo. Dư ới mặt đất củ địa hoàng đạt tới độ lớn nhất cả về chất và về  
lượng, đây là thời kỳ bước vào thu hoạch cho năng suất cao nhất, chất lượng tốt nhất.  
Trong điều kiện bình thư ờng một cây có từ 8 - 14 rễ củ, nhưng chỉ có 3 - 5 rễ hình thành  
củ. Những rễ hình thành củ thường nằm ở vị trí gần mặt đất, khi thiếu dinh dưỡng rễ củ sẽ  
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trở thành rễ bất định, bởi vậy chúng ta cần phải tạo mọi điều kiện để tất cả rễ củ đều thành  
củ. 

 Các biện pháp kỹ thuật cần quan tâm đó là chất lượng hom giống, các điều kiện về  
phân bón đúng thời kỳ, thời vụ trồng thích hợp, để thoả mãn các yêu cầu hình thành củ  
như: 

 + Tạo điều kiện cho tượng tầng của rễ hoạt động mạnh. 

 + Kích thích sự phân chia tế bào libe bên ngoài tượng tầng cũng như sự phân chia  
tế bào gỗ bên trong, giảm mứ c độ hoá gỗ của tế bào trung tâm.  

 + Các điều kiện như nước, dinh dưỡng là cơ sở cho sự tích luỹ chất dinh dưỡng  
trong củ. 

 

 3. Yê u cầ u sinh thái của cây địa hoàng 

 Địa hoàng là cây có sức sinh trưởng tương đối yếu, do đó chỉ thích nghi với khí hậu  
ôn hoà, đầy đủ ánh sáng,  đất đủ dinh dưỡng,  thoát nư ớc tốt, có độ xốp và độ dày tầng canh  
tác cần thiết. 

+ Nhiệt độ: 

 Khoảng nhiệt độ thích hợp cho địa hoàng phát triển là 18 – 25 0C, ngoài khoảng  
nhiệt độ này địa hoàng sinh trưởng phát triển kém. 

 Nếu nhiệt độ dưới 10 0C thì cây bắt đầu ngừng sinh trưởng và có những biểu hiện  
ra bên ngoài từ màu lá xanh chuy ển sang màu lá tím thẫm, nếu nhiệt độ thấp và kéo dài 10  
ngày thì lá không thể khôi phục được chức năng quang hợp và dần chết. 

 Nếu nhiệt độ cao quá làm cho cây sớm phát triển gây mất cân đối, cây sớm ra hoa,  
số lá ít, sự tích luỹ dinh dưỡng về củ kém. Nắng nhiều, nhiệt độ cao làm cho lá bị khô xém, 
dễ bị nhiễm bệnh. 

 Căn cứ vào nhiệt độ mà ngư ời ta chú ý bố trí thời vụ thích hợp. 

 Vùng miền núi thời vụ trồng thích hợp vào tháng 3 - 4, thời vụ thu hoạch vào tháng  
9 - 10 là tốt nhất. 

 Vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ có thể trồng được hai vụ; vụ xuân trồng tháng 2- 
3,  thu ho ạch tháng 6 - 7; Vụ này có tiềm năng năng suất cao,  nhưng năng suất không ổn  
định, hay bị mất m ùa do mưa lụt.  Vụ thu đông trồng và tháng 9 và thu hoạch vào tháng 2 - 
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3, là vụ có điều kiện trồng trọt thuận lợi h ơn vụ xuân, năng suất không cao nhưng chất  
lượng củ tốt. Như vậy vụ thu đông sản xuất để làm thuốc, vụ xuân trồng để nhân giống. 

+ Nước: 

 Trong quá trình trồng trọt địa hoàng người ta luôn quan tâm đến sự phân bố lượng  
mưa các tháng trong năm. Để có năng suất địa hoàng ổn định thị lượng mư a cần phân bố  
tương đối đều. Tuy nhiên trong 3 tháng đầu lượng mưa yêu cầu nhiều h ơn các tháng sau.  
Các vùng có lượng mưa từ 1500 – 1800 mm/ năm có thể trồng được địa hoàng. 

 Ẩm độ đất thích hợp trong thời kỳ nãy mầm là 65 – 70 %. Thời kỳ sinh trưởng  
thân, lá và hình thành rễ củ là 70 – 75 %;  Thời kỳ củ già, chín cần 65 – 70 %. Khi thu  
hoạch cần ẩm độ 60 – 65 %. 

 Thời kỳ củ già, chín có mưa lớn,  ẩm độ đất quá cao củ dễ bị bệnh và thối nhũn.  

+ Đất đai: 

 Địa hoàng là cây ưa đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất cát pha là loại đất thích hợp  
nhất. Đất mới khai hoang có độ phì cao, tầng canh tác tương đối dày, giữ nước và thoát  
nước tốt,  đất đồi có độ dốc 5 - 100 có thể trồng được địa hoàng.  

 Các loại đất sét,  đất thịt nặng, nghèo dinh dưỡng không nên trồng địa hoàng. Độ pH 
thích hợp sẽ cho địa hoàng sinh trưởng phát triển tốt từ 5,5 - 7,0. Vì vậy khi trồng trên đất 
chua cần phải bón vôi. 

 

III. Kỹ thuật tr ồng đị a hoà ng 

 1. Gi ố ng 

 Ở nước ta chọn cây giống tốt là cây có thời gian sinh trưởng ≥150 ngày, có nhiều  
củ, củ to không sâu bệnh.  Chọn các củ thuôn dài cân đối,  có dường kính từ 1 - 1,5 cm. Cắt  
củ thành từng đoạn dài 1,5 - 2 cm (trên đó có 5 - 7 mắt mầm). Sau khi cắt  thấm 2 mặt lát 
cắt vào tro để ở nơi thoáng mát 1 ngày rồi mới đem trồng. 

 Chú ý: Khi thu hoạch tránh làm xây xát vỏ củ, củ giống nên dùng ngay, không nên  
để quá 7 ngày sau khi thu hoạch củ. 

 Lượng giống cần dùng cho 1 ha là 300- 400 kg cộng thêm 10 % lượng củ giống dự 
phòng. 

2. Thời vụ và mật độ  

+ Thời vụ: 
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 Có thể trồng địa hoàng đư ợc nhiều vụ trong năm, Việt Nam có hai thời vụ trồng địa  
hoàng và được chia cho hai vùng có điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau là miền núi,  
trung du - đồng bằng. 

 * Miền núi: Vụ xuân trồng vào tháng 3- 4,  thu hoạch tháng 8 - 9. Sau khi thu hoạch  
địa hoàng ngư ời ta có thể trồng ngô đông. Miền núi không trồng được vụ thu vì nhiệt độ  
thấp cây không phát triển được. 

 * Trung du và đồng bằng: Vụ xuân trồng vào cuối tháng 1 - 2, thu hoạch tháng 6 - 
7.  Vụ thu đông trồng từ tháng 7 - 8, thu hoạch vào tháng 1 - 2. Trong 2 vụ năng suất từ 3 - 
4 tấn/ha. Nhưng chất lượng củ giống vụ thu đông tốt hơn. Vụ xuân năng suất cao (5 - 7 
tấn/ha) nhưng khi thu hoạch gặp mưa thường có ảnh hưởng đến chất lượng giống. 

+ Mật độ và cách trồng 

Để có cơ sở cho năng suất địa hoàng đạt 3 - 4 tấn/ha (vụ thu đông) và 5 - 7 tấn/ha  
(vụ xuân) thì mật độ phải đạt từ 7 - 9 vạn cây/ha.  

Cách trồng: Vét luống cao 30 - 40 cm, luống hình thang, m ặt luống rộng 80 - 90 
cm. Rạch 2 hàng dọc luống có khoảng cách 35 - 40 cm, hàng bổ sâu 10 - 12 cm, bỏ phân  
lót, sau đó lấp một lớp đất mỏng 2 – 3 cm và đặt các hom củ giống,  lớp đât dày từ 2 - 3 
cm, nén nhẹ, phía trên tủ lớp rơm rạ mỏng để khi tưới đất ít bị nén chặt. Khoảng cách của 
các hom củ giống từ 12 - 15 cm. 

Như vậy khoảng cách hàng từ 30 - 40 cm, cây cách cây là 12 - 15 cm. 

Chú ý: Mỗi một hom củ giống sẽ mọc lên nhiều mầm cây, ta chỉ chọn một mầm tốt 
nhất để lại,  các mầm khác ta tỉa bỏ (với phư ơng pháp loại bỏ dần) 

Mặt luống lên phẳng hay khum mai rùa để tránh đọng nước.  

 

 3. Bó n phâ n và  chă m só c địa hoà ng 

+ Lượng phân bón và cách bón: 

 Cây địa hoàng có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, song chúng tạo ra một lượng  
chất xanh lớn nên cần bón phân đầy đủ,  kịp thời và hợp lý. 

 Chú ý: Khi bón phân kết hợp xới xáo, làm sạch cỏ, mặt luống phẳng không đọng  
nước. Xới xáo lần 1 và lần 2 xới nhẹ tay, độ sâu 3 cm (xới lần 1), sâu 5 - 7 cm (xới lần 2) 
cách gốc 7 - 8 cm. Xới xáo lần 3 sâu khoảng 8 - 10 cm cách gốc từ 10 - 12 cm, không làm 
ảnh hưởng đến bộ rễ, đặc biệt là rễ củ. 



 51 

Phân bón và cách bón phân 

(Thành phần bón: Các loại phân N, P, K dạng nguyên chất) 

Loại phân 

L ượng phân 

            &  c ác h bó n 

Phâ n hữ u cơ 
hoai mục 

(Tấ n/ ha ) 

N 

(Kg/ha ) 

P2 O5  

(Kg/ ha ) 

K2 O 

(Kg/ ha )  

Vôi 

(Kg/ ha 

Cả quy tr ình (QT) 20 50- 70 30- 50 100 500 

- Bón lót 

- Bón thúc lần 1 

(sau nảy mầm 30 ngày) 

- Bón thúc lần 2 

(sau khi cây mọc  45- 50 
ngày) 

 

Cả QT  

0 

 

0 

0 

1/2 QT 

 

1/2 QT 

Cả QT  

0 

 

0 

1/4 QT 

1/2 QT 

 

1/4 QT 

Cả QT  

0 

 

0 

  

 

+ Chăm sóc 

 Dặm cây được tiến hành sau trồng 20 ngày, cây giống được lấy ở phần giống dự 
phòng đã được giâm cùng lúc với khi trồng. 

- Tỉa cây cùng thời kỳ bón thúc lần 1 (chỉ để lại một mầm tốt nhất) 

- Các giai đoạn sau càn loại bỏ các lá già,  ngắt nụ, ngắt hoa để tập trung dinh dưỡng  
nuôi củ, nhằm tăng kích thước và số lượng củ. 

- Tưới nước: Thời kỳ đầu đảm bảo đủ ẩn để cho mầm địa hoàng sinh trưởng nhanh  
đều, cây khỏe mạnh, nư ớc đảm bảo đủ ẩm. 

- Phòng trừ sâu bệnh: 

 Địa hoàng là loại cây có thân lá mềm, nhiều nước và lượng dinh dưỡng chưa trong  
lá khá nên là đối tượng của nhiều loại sâu bệnh. 

 * Sâu hại: Sâu xám thường cắn ngang gốc vào thời kỳ đầu đến phát triển lá, vì vậy  
nên phòng trừ sớm: xử lý đất trước khi trồng bằng thuốc Basudin (20  - 25 kg/ha). Khi sâu  
ở tuổi 1 - 2 phun thuốc trên 2 bề mặt lá.  Các loại sâu xanh, sâu xám, rệp,  nhện đỏ cũng phá  
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hại địa hoàng trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển. . Khi cần thiết phải tiến hành phun  
thuốc nhanh và kịp thời (Pounce – permethrin). 

* Bệnh hại 

Các bệnh trên lá: Đều do nấm bệnh gây hại như bệnh đốm lá, bệnh thán thư... Cần  
phòng trừ kịp thời bằng các thuốc như Anvil hoặc các thuốc trừ nấm khác. 

Các bệnh trên thân và củ: Bệnh có thể phát sinh ngay trên hom củ giống qua các vết  
thương cơ giới hay ở 2 mặt lát cắt. Trên hom củ giống bệnh xuất hiện sau trồng 15- 20  
ngày,  cây sẽ bị úa vàng.  Bệnh phát sinh mạnh khi ẩm độ đất cao (≥ 80 %). 

 Bệnh khô mép lá: Trước tiên bệnh gây hại ở mép lá sau đó lan dần về phía trong  
phiến lá bắt đầu từ lá già trước, sau đó hại đến các lá non. Bệnh hại nặng vào các tháng 11,  
12 phá hại mạnh nhất trên đất khô hạn và nghèo dinh dưỡng. Thuốc thường được sử dụng  
là Som 5.. . 

 Bệnh nấm gốc mốc trắng do nấm Fusarium, nấm Pithyum, nấm Sclerodium. Nấm 
xâm nhập gây hại phần gốc thân làm lá úa vàng, nấm bệnh lan dần xuống bộ rễ làm thối 
nhũn củ. Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao (vào các tháng mùa 
mưa đồng bằng trung du Bắc bộ, Tây Nguyên và cac tỉnh miền Nam). Thuốc thường được 
sử dụng là Vecstra, Kocide. .. 

 Bệnh nấm gốc mốc đen: Do nấm Phytopthora, nấm xâm nhạp qua vết thương cơ 
giới, có thể hại cả hom củ giống và cây đã trưởng thành. Cây bị bệnh phần gốc thân phủ  
một lớp phấn đen, phần gôc thân, rễ củ thối nhũn, thân cây và lá chuyển vàng, héo khô.  
Bệnh phát sinh mạnh khi đất có độ ẩm cao. Thuốc thường đư ợc sử dụng là TP-Zep (chế  
phẩm từ tinh dầu sả và tinh dầu chanh). 

 Phòng trừ sâu bệnh: Chủ yếu sử dụng các biện pháp phòng trừ tống hợp, kết hợp  
luân canh, vệ sinh đồng ruộng, chọn giống và chăm sóc kỹ lưỡng, nếu bị bệnh phải phát  
hiện sớm và sử dụng thuốc khi cần thiết có thể dùng: Ridomin, Casumin hợp chất kháng  
sinh Cu + Zinep. 

 

 4. Thu hoạ c h 

 Tổng thời gian sinh trưởng của cây địa hoàng thường từ 150 - 180 ngày. Cây già bộ  
phận trên mặt đất tàn dần, các củ dưới mặt đất đạt đến sự tích luỹ tối đa thì tiến hành thu  
hoạch củ. Khi thu hoạch chú ý nhẹ nhàng không làm xây xát củ, dùng cuốc gạt 2 bên mép  
luống để củ lộ ra. Sau khi thu hoạch củ không nên rửa ngay cần để ráo,  rũ sạch đất rồi đem 
phân loại bảo quản phân loại củ. 
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 Củ loại 1:  đường kính > 2 cm 

 Củ loại 2:  đường kính 1- 2 cm 

 Củ loại 3:  đường kính < 1 cm 

 

 5. Chế bi ế n (Bào  c hế) 

 * C hế bi ến si nh địa : 

-  Củ địa hoàng sau khi phân loại, rửa sạch, sây khô ta sẽ được vị thuốc sinh địa. 

- Cách bào chế: Xếp củ địa hoàng vào dàn theo thứ tự: củ to (loại 1) xếp ở dưới, củ 
loại 2 xếp ở giữa, củ loại 3 xếp trên. Độ dày lớp củ trên dàn là 15 cm. 

- Điều chỉnh nhiệt độ: Từ 50 0 C sau tăng dần đến 65 0C trong 24 - 36 h, cứ 5 - 10 h 
đảo trở 1 lần. Hạ nhiệt độ xuống 60 0C ổn định trong 48 h, củ địa hoàng mềm dẻo, hàm 
lượng nước trong củ còn khoảng  40 – 50 % là được thành phẩm sinh địa. 

Chú ý: Sau khi thu hoạch phân loại nên phơi sấy ngay, nếu chưa sấy có thể bảo  
quản trong cát ẩm, củ sẽ tươi lâu. 

* C hế bi ến T hục địa : 

 Có nhiều cách chế biến Thục địa, dư ới đây là cách chế biến Thục địa của nư ớc ta: 

 Cho sinh địa vào thùng (có sức chứ a cả nước và củ khoảng 100 kg). Xếp củ vào  
nồi: củ to xếp phía dưới, củ nhở ở giữa, và củ nhỏ phia trên. Cứ 80 kg Sinh địa cho 10 lít 
rượu 400. Đun lửa to cho đến khi sôi; Khi đã sôi đun nhỏ, đun trong 6 - 8 h cho đến khi cạn  
nước. Trong thời gian đun cứ 1 h lại múc nước trong nồi tưới lên củ trên mặt nồi hoặc cho  
thấm đều. Sau đó lấy ra ph ơi 3 ngày rồi lại cho vào nấu lần thứ 2 nhưng cho thêm nư ớc 
gừng (giã nhỏ 2 kg gừng cho nước khuấy đều lọc lấy nước). Tiếp tục nấu mhư trên. 

 Với cách nấu, phơi liên tục 5 - 7 lần khi củ sinh địa đã đen nhánh, mềm là ta có vị 
thuốc Thục địa. Do sự chế biến khác nhau nên chất lượng, tác dụng Thục địa đã khác  
nhiều so với Sinh địa (địa hoàng khô). 
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B ÀI  7 

CÂ Y QU Ế 

Tên khoa học: Cinnamonum loureirii  Nees. 

Họ long não:   Lauraceae. 

 

I. Sơ l ược về câ y quế, thành phầ n hóa học và tá c dụng dược lý 

 1. Sơ l ược về câ y quế   

 Đây là loại cây được loài người biết đến và sử dụng lâu đời,  được coi là vị thuốc bổ  
thông dụng trong Đông y, Tây y và nguồn hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta hiện  
nay. 

 Việt Nam có nhiều loại quế và việc xác định tên những loại này chưa được chắc  
chắn,  nhưng hiện nay chúng ta xác định được 3 loại chính sau: Quế Thanh - Nghệ - Tĩnh  
(Cinamonum loureirri Nees), quế Trung Quốc (Cinnamonum cassia Blume), quế Srilanca  
còn có tên gọi là quế Quan (Cinnamonum zeylanicum Nees). Ngoài ra còn một số loại như  
quế cành, quế bì (sơn nhục quế), quế đỏ. 

 2. Thà nh phầ n hóa học  

   Thành phần hoá học chính của quế bao gồm: tinh bột,  chất nhầy,  nhựa, chất m àu và  
một số ít Oxalat. Ngoài ra còn có 1,5 – 5 % tinh dầu. Tinh dầu quế mới chiết xuất có màu  
vàng nhạt,  sau đó sẫm lại khi bị Oxy hoá cho nên tinh dầu sau khi chiết xuất phải được bảo  
quản kín. Ngoài vỏ quế người ta còn dùng lá quế để chưng cất tinh dầu, dầu chưng cất từ lá 
có màu nâu,  phản ứng axit,  có mùi thơm của hoa đinh hương và chứa tới 80 % Eugenol.  
Chất này dùng để chiết suất và tổng hợp nên vinalin. Vinalin là chất có thể tan trong cồn  
700 có cùng thể tích. Vỏ của rễ quế có tinh dầu, nhưng tinh dầu này chứa long não và một  
ít các chất khác như Eugenol, Andehyt xinamic.  

 Tóm lại: Trong tất cả các bộ phận của cây quế đều chứa tinh dầu và chứa nhiều chất  
có hoạt tính cao. 

 3. Tác  dụng dư ợc lý  

 Cây quế là một cây dư ợc liệu quý là vị thuốc thông dụng trong Đông y và Tây y,  
dùng trong điều trị: Quế và tinh dầu quế có tác dụng kích thích hệ tuần hoàn, gây co bóp  
mạch máu, tăng sự bài tiết, tăng nhu động ruột, gây co bóp tử cung và dùng để sát trùng  
mạnh. 
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 Dùng trong điều trị Đông y: Cây quế được coi là một vị thuốc bổ, dùng riêng hoặc  
kết hợp trong nhiều bài thuốc. Quế có vị cay, ngọt tác động vào hệ hô hấp,  tuần ho àn và  
kích thích tiêu hoá (hơi gây độc cho gan, thận). Quế và tinh dầu có tác dụng bồi bổ cơ thể,  
trị bệnh trầm hàn, chữa chứng chân tay co, lưng gối tê mỏi, bụng quặn đau, bí tiểu tiện, trị 
âm hư, thịnh dương, chữ a đau mắt, bồi bổ sức khỏe phụ nữ sau khi sinh (chú ý phụ nữ có  
thai không được dùng, cẩn thận trong chữa bệnh về mắt). 

 Trong Đông y vỏ quế được đem mài lấy nước uống,  cắt thành lát mỏng pha chế  
uống,  ngâm rượu hay chế biến thành xiro quế. Có thể dùng quế gia vị trong thực phẩm như  
ngũ vị hương. 

Bài thuốc chữ a cảm cúm trong đó có chứa vị quế như sau: 

Quế chi 8 g + cam thảo 6 g + hoa thược dư ợc 6 g + xuyên khung 6 g + táo đen 4  
quả + 600 ml nước chia làm 3 lần uống trong ngày. 

 

II. Đ ặc điể m si nh vật họ c c ủa mộ t số giố ng quế  

 1. Đặc  điể m si nh vậ t học  

Giống quế Thanh Hoá: Chiều cao của cây 15 - 20 m, cành phát sinh hàng năm, cành  
có 4 cạnh hẹp, vỏ nhẵn,  lá có dạng thuôn dài, đầu lá bầu,  có 3 gân rõ chạy từ cuống đến  
đầu lá, phiến lá dài 12 - 15 cm. Hoa trắng,  mọc thành dạng chuỳ ở đầu ngọn hay đầu cành.  
Quả hạch hình trứng dài 1 cm, khi chín vỏ quả màu nâu tím, mặt quả bóng, khi chín để lại 
đế hoa trên quả, quả có lông. 

 Giống quế Srilanca (quế Quan): Đây là giống quế được trồng và sử dụng nhiều trên  
thế giới, ngoài tác dụng y học còn được dùng làm gia vị, đứng đầu về giá trị trên thị trường  
thế giới. Ở Việt Nam giống quế này được mọc thành từng vùng rải rác. Thân cây có thể  
cao tới 25 m, phân cành hàng năm, cành có dạng 4 cạnh, trên cành có nhiều lông ngắn  
thưa. Lá giống này mọc đối, có nhiều lông thưa ngắn, phiến lá dài 11 - 20 cm. Rộng 4 - 6 
cm, có 3 - 5 gân rõ rệt ở cả hai mặt lá, cuống lá dài 2 cm. Hoa của giống quế quan có màu  
trắng vàng, mọc thành chuỳ ở kẽ lá hay đầu cành. Qu ả mọng hình trứng, dài 0,8 cm để lại 
đế và đài hoa trên quả.  

Giống quế Trung Quốc: Chiều cao cây 12 - 17 m, lá mọc so le, phiến lá dài 12 - 15  
cm, rộng từ 2,5 - 6 cm, mặt bóng nhẵn, mặt dưới có thể có lông, có 3 gân, hai gân phụ nổi 
rõ ở phần dưới cuống lá, cuống lá dài 1,5 - 2 cm. Hoa mọc hình chuỳ, mọc ở đầu cành  
hoặc kẽ lá. Quả hạch hình trứng dài 1,2 - 1,5 cm, có đài luôn tồn tại trên quả. 
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2. Yêu cầu si nh thái 

Khí hậu: Quế là loại cây phân bố ở vùng nhiệt đới,  thích hợp ở các vùng nóng ẩm. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng phát triển tốt là 22 - 250C. Nhiệt độ  
cao: 31 - 320 C. Nhiệt độ thấp tối thiểu 1 - 20C. 

Cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất và tỷ lệ tinh dầu cao ở những vùng có biên  
độ nhiệt độ trong năm là 9 - 140C. 

- Nước: Lượng mưa thích hợp là 1800 - 2000 mm/năm, thấp nhất không dưới 1500  
mm/năm. Lượng mư a bình quân tháng trong mùa không thấp hơn 100 mm. 

Ẩm độ không khí thích hợp là 80 – 90 %, thấp không dưới 70 %. 

Ẩm độ đất cần 70 – 75 % ở vườn ươm khi cây lớn có thể chịu được ẩm độ đất thấp  
hơn.  

- Ánh sáng: Khi cây còn nhỏ cây quế không chịu được ánh sáng trực xạ nhưng khi 
lớn có ánh sáng trực xạ vừa phải, đầy đủ sẽ cho vỏ dày và nhiều tinh dầu.  

- Đất đai: Cây quế có thể trồng được trên độ cao từ 300 m so với mặt biển, không  
nên trồng ở bình độ quá cao, độ dốc của vùng đất thích hợp là 10 - 150  và có thể trồng trên  
độ dốc > 200. 

Độ dày tầng đất mặt từ 50 - 60 cm. Các đất phát triển trên các đá mẹ granit, riolit,  
sa thạch, phiến thạch, các loại đất đỏ đều thích hợp vói cây quế. 

Quế thích nghi trên đất  có độ pH từ 4,5 - 5,5, có hàm lượng mùn khá cao: 2 - 2,5 
%. Đất giàu tro, canxi sẽ cho năng suất quế cao, tinh dầu nhiều. 

Ở nước ta quế được trồng ở Thường Xuân, Ngọc Lạc tỉnh Thanh Hóa; Qùy Hợp, 
Qùy Châu, Quế Phong tỉnh Nghệ An; Ở Trà Mi, Thăng Bình tỉnh Quảng Nam và ở tỉnh  
Quảng Ngãi; Nam Đông, A Lưới tỉnh Thừa thiên Huế. 

Tổng diện tích của các vùng khoảng trên 1000 ha. Vấn đè phát triển cây quế của  
nước ta chưa được tốt như một số cây dài ngày khác, hạn chế chủ yếu là do tập quán canh  
tác và kế hoạch thu mua xuất khẩu chưa ổn định. 

 

III. Kỹ thuật tr ồng quế  

 Trong trồng quế ngư ời ta thường áp dụng các biện pháp nhân giống hữu tính hay vô  
tính (như chiết cành). Tuy nhiên, kinh nghiệm trồng quế cho thấy nhân giống bằng phương  
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pháp chi ết cành thường cho vỏ mỏng và hàm lượng tinh dầu thấp, do đó phư ơng pháp  
nhân giống hữu tính vẫn được áp dụng phổ biến ở các vùng trồng quế nước ta hiện nay.  

 1. Kỹ thuậ t là m vư ờn ư ơm quế 

1.1. T hu hoạc h giố ng : 

 Hạt giống quế hiện nay vẫn được thu rải rác trong rừng trồng và rừng tự nhiên là 
chủ yếu, do đó cây giống cần được đánh dấu, chăm sóc tốt để lấy đư ợc hạt giống trong  
nhiều năm. Tuổi cây giống trên 15 năm, cây sinh trưởng phát triển tốt, không bóc vỏ, chặt 
cành lá, không bị sâu bệnh. Vào tháng 12 và tháng 1, quả có màu tím đậm thì thu hái. Quế  
chín rộ vào các tháng 2 - 3, khi chín quả có màu tím đậm, thịt quả mềm, vỏ hạt m àu mầm 
trắng.   

 Hạt thu về, rửa sạch thịt quả ở lớp vỏ ngoài, sau đó hong hạt cho ráo, tốt nhất là xử 
lý hạt đem gieo ngay. Nếu đem cất giữ thì phải hong phơi khô ở nơi thoáng mát, không  
phơi dưới trời nắng lớn.  Hạt khô trộn với cát ẩm đem cất giữ theo tỷ lệ 1/2,  bảo quản trong  
4 tháng,  trong thời gian bảo quản hạt phải đảo hạt 2 lần/ngày. 1 kg hạt có từ 2000 - 2500  
hạt gieo được từ 10 - 12 m2 nếu gieo trực tiếp trên mặt luống, nếu gieo trong túi bầu PE sẽ  
được trên 20 m2. 

 Chú ý: Chim, chuột rất thích ăn loại quả này do vậy cần phải có biện pháp bảo vệ  
quả lấy giống.  Ngư ời ta có thể thu hoạch quả chùm trên cây hoặc thu nhặt hạt rơi rụng  
dưới đất do chim, chuột ăn vỏ quả 

1.2. Chuẩ n bị đấ t và  túi bầ u P .E 

Đất cát pha tơi xốp có độ ẩm 65 – 70 %, đất có hàm lượng mùn cao ≥ 2,5 %. Tránh  
đất có sỏi sạn, đất phù sa có nhiều sét. Trộn phân chuồng với đất theo tỷ lệ 3 phần phân + 7 
phần đất. Sau đó cho đất vào túi bầu, chú ý nén đất đều, chặt và đầy gần sát miệng túi 
(cách 1 - 1,5 cm).  Các túi bầu đư ợc xếp thành luống rộng khoảng 1 m , dài 25 - 30 cm. 

 Kích thư ớc túi P.E: Chiều dài 23 - 25 cm, chiều rộng 15 cm. Chú ý đục lỗ ở đáy túi 
(4 lỗ). Số lượng túi cần chuẩn bị là 60.000 túi/ha (đã tính lượng dự phòng). 

1.3. Gieo hạ t và c hă m sóc  

 + Xử lý hạt trước khi gieo   

- Ngâm hạt trong nư ớc 12 h cho đẫy nước,  vớt bỏ hạt lép sau đó rửa sạch nư ớc 
chua,  ngâm vào dung dịch Boóc đô 1 % trong 3 - 5 phút, sau đó vớt ra để ráo nước rối đem 
gieo vào túi bầu. Dùng tay ấn nhẹ tạo một lỗ ở giữa mặt túi sâu vừa ngập hạt và bỏ hạt quế  
vào sau đó dùng trấu, rơm rạ chặt nhỏ phủ đầy miệng túi. 
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- Tưới nước thuốc trừ nấm bệnh với lượng nước 2 lít/m2  mặt luống.  Phun thuốc  
theo chỉ dẫn trên bao bì đựng thuốc. 

Trong suốt quá trình ở vư ờn ươm đất luôn được giữ ẩm 65 – 70 %. Đặc biệt giai 
đoạn sau gieo ẩm đất thích hợp là 70 – 75 %. Lượng nước tưới tăng dần theo tuổi cây từ 2 
lít, 3, 4,  5 lít/m2. Nguyên tắc tưới khi cây nhỏ lượng nư ớc tưới ít nhưng tưới nhiều lần (mỗi  
ngày tưới 1 lần, cây lớn dần lượng nước mỗi lần nhiều nhưng số lần tưới ít. Ẩm độ đất khi 
cây lớn cần 65 – 70 % là tốt. 

Sau khi gieo khoảng trên 30 ngày cây mọc đều, nếu túi bầu nào chưa mọc nên thay  
túi bầu khác đã gieo dự phòng. 

+ Làm dàn che: Là công việc cần phải làm ngay sau khi túi bầu xếp thành luống.  
Dàn che thời kỳ đầu che khuất đư ợc ánh sáng khoảng 70 %. Cây càng lớn dần thì mứ c độ  
che càng giảm, đến tháng cuối cùng thì dỡ bỏ dàn. 

+ Làm cỏ xới xáo: Vì gieo ươm hạt trong túi nên thường xuyên nhặt cỏ.  Nếu mặt  
túi có váng, dùng tay bóp nhẹ miệng túi cho đất bở tơi thoáng.  

+ Bón thúc: Sau khi cây mọc khoảng 3- 4 tháng, cây vàng chậm sinh trưởng tưới 
các loại phân: 50 kg đạm urê + 40 kg  supelân + 20 kg kaly. Pha nồng độ 2 %, tưới 3 - 4 
lit/m2  mặt luống. Nếu không tưới các loại phân trên thì dùng các loại phân phun trên lá 
cũng rất tốt. 

+ Phòng trừ sâu bệnh hại: 

* Bệnh hại: 

+ Bệnh thối rễ do nấm dùng Ridomin dể tưới, lượng dung tích từ 1 - 2 lít/m2  

+ Bệnh đốm lá do nấm: Dùng Anvil để phun khi bệnh mới xuất hiện. 

* Sâu hại: Ở vườn ươm thư ờng có rệp hại đỉnh sinh trưởng và lá non. Dùng Dipterex  
pha nồng độ 2 % để phun. 

Tiê u c huẩ n giố ng tố t 

Tuổi cây                      :  7 - 9 tháng 

Đường kính gốc thân  :  0,5 cm 

Thân rễ                        :  Thẳng 

Sạch sâu bệnh 
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 2. Kỹ thuậ t trồ ng ở v ườn  sả n xuất 

2.1. Khai hoang c huẩ n bị đất trồng  

Vùng đất trồng quế cần thiết để lại những khoảng rừng tự nhiên. Diện tích trồng  
quế chỉ chiếm 1/3 diện tích vùng đất trồng. Đất rừng và đất trồng quế nên trồng xen kẽ  
nhau.  Khi quế được 8-10 tuổi khai hoang giảm bớt diện tích rừng từ 30  – 40 %. 

Khai hoang vào mùa khô, cày đất sâu 30 - 40 cm bừa phẳng và trồng cây họ đậu  
phủ đất khoảng 10 - 12 tháng 

- Trồng cây che bóng tạm thời bằng các loại cốt khí đậu chiều theo hàng khi xác  
định mật độ trồng và đào hố (một cấy quế ít nhất có một cây che bóng cách gốc cây quế 70  
- 80 cm về hướng tây. Để cây che bóng ngay từ khi trồng đến 2 năm tuổi với vườn thu  
hoạch sớm, vư ờn thu lâu năm để trồng cây che bóng đến khi quế 4 năm tuổi. 

- Thiết kế đường đi: Đường chính rộng 5 m,  đường lô rộng 2,5 - 3 m. 

 

2.2. Thời v ụ trồ ng 

Nguyên tắc: Bất cứ vùng nào cũng trồng vào đầu đến giữa mùa mưa để cây con khi  
trồng xuống có đủ độ ẩm đất. 

- Yên Bái và các tỉnh phía bắc trồng vào tháng 5 - 6 

- Thanh Hóa trồng vào    tháng 6 - 7 

- Nghệ An      tháng 8 - 9 

- Thừa Thiên Huế tháng cuối tháng 9 - đầu tháng 10 

- Quảng Nam                                         tháng 10 - 11 

 

2.3. Mậ t độ , khoả ng các h và c ách trồng  

Mật độ trồng phụ thuộc phư ơng thức thu hoạch, khã năng vốn, nhân lực. 

* Phương thức trồng để thu hoạch lâu dài >10 năm, mật độ 1100 cây/ha. 

Khoảng cách trồng: 3 x 3 m  hoặc trồng mật độ 4000 cây/ha (1,5 x 1,5 m), sau 4 
năm tỉa bỏ 1 hàng/2 hàng để lấy nguyên liệu chư ng cất dầu. 

* Phương thức trồng thu hoạ ch sớm: 
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Mật độ: 4000 cây/ha (1,5 x 1,5 m) nơi đất tốt và 10.000 cây/ha (1 x 1 m) nơi đất 
xấu. 

Sau 4 năm thu hoạch để gốc nuôi 1 chồi tái sinh 3 - 4 năm sau thu hoạch. 

* Cách trồng: 

Đào hố vuông: 40 x 40 x 40 cm (chiều sâu, rộng,  dài), trộn đất mặt với phân hữu cơ 
hoai mục (8 – 10 kg/hố) cho đât tầng mặt cao h ơn mặt hố, nén chặt. Chuẩn bị hố trước khi 
trồng 2 tuần.  

Khi trồng: Phá bỏ vỏ P.E túi bầu, đào 1 hố bằng kích thước bầu cây ở giữa hố. Đặt  
cây và nén đất quanh thành hố sao cho chắt gốc, không vỡ bầu đất và cây thẳng đứng. 

 

2.4. Quả n lý vư ờn trồ ng v à phâ n bó n 

- Dặm cây sau 2 tháng trồng bằng các cây dự phòng 

- Làm cỏ xới đât: 1 năm 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa kết hợp với bón phân thúc.  
Tạo bồn rộng 1 m  quanh gốc.  

+ Bón phân thúc: 

Lượng phân:  Phân hữu cơ  : 10 - 15 tấn/ha 

                      Đạm urê        : 200 kg/ha 

                      Supelân         : 200 kg/ha 

                      Kaly              : 150 kg/ha 

Đào hố theo vành tán sâu 20 - 25 cm, rộng 20 cm, dài 20 - 25 cm 

(Phân hữu cơ có thể dùng lá cây ép xanh) 

+ Cắt cành tạo hình: 

Sau 3 - 4 năm cây quế phân cành. Vườn thu hoạch nhanh không cần tạo hình cắt 
cành.  Vư ờn để lân năm khi cây phân cành ngang, cắt các cành trong khoảng thân dư ới 4 
m. Khi cắt chừa các đoạn cành 4 - 5 m sát thân. Thời vụ cắt tỉa vào mùa đông hoặc đầu  
mùa xuân. Tránh làm xây xát vỏ thân. Thu cất toàn bộ cành lá để chế biến. 

+ Nuôi chồi tái sinh: Cho vườn thu hoạch sớm. Khi cưa để cách đất 4 - 5 cm, cây  
cần bảo vệ gốc thân, chăm sóc nuôi chồi và chọn để lại từ 1 - 2 chồi. 

+ Phòng trừ sâu bệnh: 
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Sâu hại: Chú ý mọt đục cành, thường phát sinh vào mùa mưa,  ẩm ướt. 

Bệnh hại: Chú ý bệnh đốm lá, phát hiện sớm, phun phòng để giữ tuổi thọ lá. 

 

2.5. Thu hoạch và c hế  biế n 

Thu hoạch: 

- Thu hoạch vào cuối mùa mư a, lúc này tầng lá mới bắt đầu thu hoạch là tốt vì dễ  
bóc vỏ, năng suất lao động cao, chất lượng quế tốt. 

- Với vườn để thu hoạch sớm (sau 4 năm trồng). Cắt toàn bộ thân, lá cành có đường  
kính lớn hơn 3 cm để chưng cất tinh dầu. Cành đường kính 3 cm trở lên bóc lấy vỏ làm 
quế Thanh hay quế Vạn. Bóc vỏ thân: Dùng dao sắc rạch quanh thân các đoạn dài 40 cm. 
Rạch 1 đư ờng dọc thân,  dùng cật tre cứng gọt vát tách vỏ.  Sau đó cạo lớp vỏ xù xì ở ngoài  
đem phơi khô, lau sạch phía trong vỏ quế, Thanh quế được đem phơi khô lau sạch phía  
trong vỏ quế và có thể cuộn tròn hình ống,  bó lại và đóng bao đem xuất khẩu làm gia vị 
hay chưng cất tinh dầu.  Quế vạn phơi khô tán bột làm hương, không dùng làm thuốc. 

Năng suất vỏ khô khoảng 2 tấn/ha/lần khai thác 

* Với vườn để lâu năm 

Lột một khoanh vỏ thân vùng sát gốc dài 20 cm. Sau 10 ngày cưa hết các cành.  
Nhữ ng cành thẳng đường kính 5 cm trở lên, bóc vỏ phơi như ở vườn thu sớm. 

- Phần thân cây sau 20 ngày cắt cành, dùng dao rạch thân thành các đường ngang,  
dọc theo kích thước dài 50 cm, rộng 10 - 15 cm. Sau đó lột vỏ cạo sạch,  ngâm nước 1 đêm, 
vớt ra rửa sạch, hông ráo nước. Xếp úp mặt trong của 2 miếng quế với nhau. Xếp thành  
từng lớp trong sọt đá lót và quây lá chuối khô thành lớp dày 4 - 5 cm, phía mặt sọt nén chặt  
bằng vật nặng để thanh quế thẳng và ủ từ 3 - 7 ngày tùy nhiệt độ nóng hay lạnh. Một ngày  
phải đảo đều (dưới lên trên). Sau khi ủ, lau sạch ph ơi nơi thoảng mát gần khô thì cứ ngày  
phơi đêm ủ, lau sạch. Ph ơi ủ đến khi khô là đư ợc. Thanh quế tốt có 2 mặt nhẵn bóng, mặt  
trong màu nâu đậm. 

Bảo quản: Dùng parafin bôi lên hai đầu của thanh quế. Các thanh quế bọc vải mềm 
bảo quản trong hòm kín có lót giấy chống ẩm để nơi thoáng mát. 

Năng suất vỏ khô của vườn cây để nhiều năm (> 10 năm) đạt từ 20 - 22 tấn/ha.  
Ngoài ra còn cho 60 - 70 m3 gỗ, cành nhỏ, lá để cất tinh dầu: 55 - 60 tấn/ha và khối lượng  
củi từ 50 - 70 m3. 

Cách chưng cất tinh dầu quế như phương pháp vhưng cất các loại tinh dầu khác. 
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BÀI  8 

C ÂY C Ỏ N GỌT 

Tên khoa học : Stevia  rebaudiana Bertoni 

Họ Cúc :  Asteraceae 

 

I. Ng uồn g ốc,  thà nh phầ n hóa họ c, giá trị  kinh tế  

 1. Ng uồn g ốc 

 Cây cỏ ngọt còn có nhiều tên gọi khác là cây cỏ mật,  cỏ đường,  cây trạch lan; có  
nguồn gốc xuất xứ ở Paragoay, Brazin, Achentina. Vùng tây Ấn Độ có trồng cỏ ngọt,  
thuộc Nam Mỹ (19 - 270 vĩ Nam).  Tại đây cây cỏ ngọt có tên gọi là Kahêê. 

 Cây cỏ ngọt được phát hiện thấy từ năm 1908 nhưng chính thức được đưa vào trồng  
năm 1931, sau đó được trồng ở Canada, liên bang Nga, Trung Qu ốc, Nhật Bản và một số  
các nước khác. Ở nước ta cỏ ngọt được trồng đầu tiên ở Trung tâm quỹ gen cây trồng Việt  
Nam (Văn Điển- Hà Nội).  Sau đó được trồng ở viện nghiên cứu cây dư ợc liệu Trung ương,  
Viện dinh dưỡng quốc gia Trung tâm giống cây trồng Đà Lạt. Trường ĐHNN I Hà Nội.  
Sau nhiều năm khảo nghiệm đã xác định cỏ ngọt phù hợp với nhiều vùng sinh thái của 
nước ta. Đến năm 1988 đã được phổ biến trồng tại các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phú,  
Thái bình, Yên Bái,  Đắc Lắc, Lâm Đồng, Sông Bé. Năng suất lá khô từ 2 - 2,5 tấn/ha/năm,  
đạt giá trị 35 - 40 triệu đồng. 

 2- Thà nh phầ n hóa học 

 Trong chi Stevia có tới 100 loài nhưng chỉ có cây cỏ ngọt là có hàm lượng glucozit 
cao nhất và có thể sử dụng trong y học và công nghệ thực phẩm. 

 Chất chứa trong cỏ ngọt được đặc biệt quan tâm là Steviozit (C38H60O18) đã tạo nên  
vị ngọt mà ít có cây trồng nào có đư ợc, độ ngọt của Steviozit gấp 300 lần đư ờng Saccaro  
và không có tính độc nên có thể dùng Steviozit thay thế đường hoá học trong công nghệ 
thực phẩm.  

 Theo dược sỹ Lê Trần Đứ c, cỏ ngọt có tính bình, có tác dụng làm hạ hàm lượng  
Cholesteron trong máu. Steviozit không làm hại gan, thận, làm mát máu nên chữa đư ợc 
bệnh tiểu đường, bệnh béo phì của phụ nữ, người già và trẻ em. 

Cỏ ngọt được sử dụng rất đa dạng, lá khô được chế biến thành trà uống, hoặc có thể  
phối hợp với chè xanh, trà hay nghiền nhỏ thành bột, chế biến thành Xiro. Tinh thể  
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Steviozit được sử dụng trong công nghệ thực phẩm, dược phẩm làm chất bọc các vị thuốc  
để bảo quản và dễ sử dụng. 

 Năm 1908 Resenack, 1909 Dietrik, 1931 Budel, Lavtille tìm ra hợp chất trong cây  
cỏ ngọt là Sterviozit, khi bị thuỷ phân nó cho ra 3 phân tử Steviol, Izosteviol. Bằng  
phương pháp sắc ký bản mỏng người ta đã tìm ra 11 ch ất khác nhau trong lá cây cỏ ngọt  
như: Steviozit (C38H60O18), Steviol biozit, Rebaudiozit (A, B, C, D... ). Steviozit có cấu tạo  
tinh thể hình kim, điểm nóng chảy 202 – 204 0C, 1 g tan trong 800 ml nước, chứa trong  
cây với tỷ lệ cao từ 6 – 7 % khối lượng chất khô.  Các chất khác trong cây biến động 0,03 - 
0,2 %. Các chất trong cỏ ngọt không gây hại trên gan, thận của người nên chúng được sử  
dụng trong công nghệ thực phẩm, trong y học. Nhật Bản đã sử dụng 45 - 55 tấn/năm 
steviozit trong y học,  công nghiệp bánh, kẹo và trong các món ăn đông lạnh. 

II. M ộ t số đặc tính sinh họ c của c ây cỏ ngọt 

 1. Đặc  điể m thự c vật  họ c  

+ Bộ rễ: 

 Cây thực sinh (nhân giống hữu tính), cây có rễ cọc có thể ăn sâu tới 30 cm. Các rễ 
phụ lan rộng, ít phân nhánh và có bán kính tới 20 cm. Bởi vậy để cây phát triển tốt khi 
trồng phải lên luống, đảm bảo cho rễ ăn sâu trên tầng đất mặt. 

 Nếu là cây nhân giống vô tính, cây không có rễ cọc,  chỉ có rễ chùm nhưng các rễ 
phát triển khá tốt và cũng có thể ăn sâu như cây thực sinh. 

 + Thân, cành: 

 - Thân: Là loại cây thân gỗ nhỏ, trên thân có nhiều lông mềm, chiều cao cây từ 50 - 
80 cm. Chiều cao tối của thân đạt tới 1,2 m. Đư ờng kính thân biến động từ 0,5 - 0,8 cm. 
Trên thân có nhiều đốt, vị trí phân đốt đầu tiên cách gốc khoảng 10 cm. Các mắt đốt phía  
gốc thân có khả năng ra rễ bất định. Trong sản xuất tiến hành thu hoạch khi cây cao 50 - 
60 cm. 

 - Cành: Trên cây có 3 cấp cành. Cành cấp 1 phát sinh trước khi cây ra hoa, các cành  
cấp 2, 3 chỉ phát sinh sau khi cây có nụ và nở hoa. 

+ Lá: 

 Lá mọc đối theo từng cặp chéo nhau, là loại lá đơn nguyên, có răng cưa, Dạng lá 
thuôn dài 5 - 7 cm, rộng 1,5 - 2 cm, có 3 gân chính. Mép lá có từ 4 - 6 đôi răng cưa tù, hai 
mặt lá có lông láng mịn. 

+ Hoa,  quả: 
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 * Hoa: Là loại hoa phức,  tập hợp thành cụm hoa đầu màu trắng, là loại hoa lưỡng  
tính nhưng ch ủ yếu là giao phấn,  tự thụ tỉ lệ thấp. Thời gian nở hoa vào tháng 5 và tháng 9. 

 * Quả: Quả bế,  màu nâu đậm,  hạt không có nội nhũ,  kích thư ớc,  trọng lượng hạt rất 
nhỏ P1000 hạt = 0,3 - 0,4 g. Việc gieo trồng hạt khá khó khăn nên thường được nhân giống vô  
tính hay nuôi cấy mô. 

 

 2. Các  thời kỳ sinh tr ưởng của cây cỏ ngọt 

2.1. Thời kỳ mọ c (gieo đế n 2 lá mầ m) 

Thời kỳ này kéo dài 8 - 10 ngày. Quá trình nảy mầm của hạt cũng tuân thủ quá  
trình chuyển hoá các chất dinh dưỡng như nhiều loại hạt cây trồng khác. Hạt nảy mầm 
trong điều kiện: 

 + Nhiệt độ từ 20 – 30 0C, thích hợp là 25 – 28 0C. 

 + Ẩm độ đất từ 70 – 75 %. 

 Sau gieo 8 - 10 ngày cây sẽ mọc. Khi tiến hành gieo hạt, cây cỏ ngọt sẽ phải trải 
qua giai đoạn vườn ươm 30-  36 ngày, sau đó m ới trồng và ruộng sản xuất. 

 Với phương pháp nhân giống vô tính (giâm cành) thì nhiệt độ thích hợp cho mầm 
cành và rễ phát sinh là 25 – 28 0C, ẩm độ đất 75 %. Chất lượng hom giống tốt thì sau 5 - 7 
ngày rễ và mầm cành phát sinh. Sau 20 - 25 ngày tiếp theo khi mầm cành phát sinh tốt, cây  
đủ tiêu chuẩn trồng ra sản xuất (cao 12 - 15 cm, có 7 - 8 cặp lá). Phương pháp nhân giống  
này rút ngắn được thời kỳ vườn ư ơm, sức sống cây giống tốt hơn phương pháp nhân giống  
hữu tính. 

 

2.2. Thời kỳ ra cà nh và phát triể n lá (sa u gie o 2 0  - 35 ngà y) 

 Khi bắt đầu trồng ra vườn sản xuất cây bước sang giai đoạn sinh trưởng nhanh về  
thân lá. Trong điều kiện nhiệt độ 20 – 25 0C, độ ẩm 75 – 80 %, tốc độ tăng trưởng chiều  
cao thân cành và ra lá mạnh nên sau 35 ngày trồng ở ruộng sản xuất chiều cao cây đã đạt 
35 - 40 cm, cành cấp 1 sinh trưởng mạnh thì bắt đầu thu hoach lứa đầu tiên. Đối với vụ hè  
thì thu được nhiều lứa hơn các vụ khác. 

 

2.3. Thời kỳ ra hoa (sau gieo 55  - 60 ngày) 
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 Vào thời kỳ này cây tiếp tục sinh trưởng mạnh các cành cấp 2, 3 sinh trưởng mạnh  
chiều cao cây tiếp tục tăng, đồng thời các cụm hoa phát sinh. Chiều cao cây từ 50 - 60 cm 
thì ra hoa.  Cây có phản ứng với ánh sáng ngày ngắn không chặt chẽ nên có thể trồng nhiều  
vụ trong năm và cây có thể ra hoa vào các tháng 5, 9 trong năm. Do đó ở các vụ thu đông  
các lứa hoa ra nhanh, các đợt thu hoạch ngắn lại (khoảng 20 ngày sau khi cắt) nhưng năng  
suất lá xanh của mỗi đợt không cao. 

 3. Yêu cầu điều kiệ n ngoại c ả nh 

 Là cây trồng của vùng nhiệt đới nên cỏ ngọt thích hợp với khí hậu ôn hoà ít biến  
động,  đồng thời chịu sự chi phối rất lớn của yếu tố ngoại cảnh. 

3.1. Nhiệt độ   

 Cây cỏ ngọt có thể sinh trưởng, phát triển trong khoảng nhiệt độ từ 10 -35 0C. Khi  
nhiệt độ nhỏ h ơn 10 0C cây sẽ sinh trưởng chậm và nhiệt độ dưới 50C cây sẽ chết. Nhiệt độ  
trên 35 0C cây sinh trưởng kém và dễ bị một số loại sâu bệnh xâm nhiễm, khoảng nhiệt độ  
thích hợp nhất để cây cỏ ngọt sinh trưởng phát triển và thu hái quanh năm là 20 – 25 0C. 

3.2. Nư ớc 

 Là cây ưa ẩm nên các vùng có lượng mưa từ 1500 - 2000 mm thuận lợi cho cỏ ngọt  
sinh trưởng, phát triển. Cây cỏ ngọt là loại ưa ẩm trong suốt quá trình sinh trưởng, phát  
triển. Tuy là cây ưa ẩm nhưng bộ rễ rất sợ úng vì vậy việc làm đất lên luống đảm bảo tưới 
và thoát nước tốt. Nếu đảm bảo đủ độ ẩm thì cây sinh trưởng khoẻ cây cho nhiều cành và  
kéo dài tuổi thọ thân, cành, laù nâng cao năng su ất và số lần thu hoạch lá trong năm. 

 Trong điều kiện khô hạn kéo dài (5 - 7 ngày) cần phải cung cấp đủ nước tưới cho  
cỏ ngọt. Thường người ta tưới rãnh 2 - 3 h thì nước rút hết. Ẩm độ đất thích hợp cho cỏ  
ngọt vào khoảng 70 – 75 %. 

 

3.3. Ánh sá ng 

 Cỏ ngọt là cây sinh trưởng phát triển tốt nơi có cường độ ámh sáng tương đối 
mạnh. Khi trồng trọt ở điều kiện Việt Nam cây cho thu hoạch tốt nhất vào các tháng 5, 9,  
10. Sau tháng 10 do phản ứng với điều kiện ánh sáng ngày ngắn, cây nhanh ra hoa và làm 
tăng số lần thu hoạch. Trong các tháng mùa đông nếu chăm sóc tốt cây vẫn tiếp tục cho thu  
hoạch nhưng năng suất thấp. Ở cường độ ánh sáng mạnh hàm lượng Steviozit tăng. 

 

3.4. Đấ t đai và di nh dưỡng  
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 Cây cỏ ngọt có thể sinh trưởng trên hầu hết các loại đất, tuy nhiên để trồng đạt năng  
suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu  
mùn, có mực nước ngầm thấp, có độ pH từ  6 - 7.  Đối tượng thu hoạch của cỏ ngọt là lá và  
thu hoạch nhiều lứa trong năm nên yêu cầu lượng phân bón khá lớn cả về hữu cơ và vô cơ.  
Lượng phân cần cho một  ha: 10 tấn phân hữu cơ + 80 kg N + 270 kg P2O5 + 50 kg K2O. 
Đất chua cần bón 500 - 600 kg vôi bột. 

II. Kỹ  thuật trồ ng c ỏ ng ọt 

 1. Thời vụ 

 Cây cỏ ngọt có thể trồng đư ợc quanh năm và cho thu hoạch tập trung vào các tháng  
4 - 11. Thời vụ trồng thích hợp tính từ khi gieo hạt là từ tháng 2, giâm cành từ tháng 2 đến  
tháng 4 trồng sẽ cho thu hoạch cao. 

 Thời gian trồng, chăm sóc và cho thu hoạch trong một năm được thể hiện ở bảng  
sau: 

Lịch thời vụ, chăm sóc, thu hái 

Thời gian Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng 
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

 
Gieo hạt 

 

         

   Dâm 
cành 

 

   

      

   Trồng 
trọt 

 

   

      

         
Làm cỏ 

 

         

Thu 
hoạch 

          

          
Lần 1 

          

Lần 2           
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Lần 3 

          

          
Lần 4 

          

 

 2. Chuẩn bị giố ng 

 Cỏ ngọt có thể nhân giống bằng cả hai phương pháp vô tính và hữu tính. 

 * Nhân giống hữu tính: 

 Do hạt cỏ ngọt có sức sống kém cho nên vườn ươm cần phải làm kỹ, nhỏ mịn, nén  
nhẹ, mặt luống phẳng, thoát nước tốt, đảm bảo ẩm độ 75 %. Sau đó hạt ngâm trong nước 
ấm 50 0C trong thời gian 1 - 1,5 h, vớt hạt để ráo rồi trộn với cát khô để gieo, gieo làm 
nhiều đợt cho đều. Gieo xong phủ một lớp vải m àn,  dùng bình phun để tưới nhẹ, sau 8 - 10  
ngày hạt nảy mầm. Khi cây mọc tiến hành bỏ màn che. Đến khi cây có 7 - 8 lá thì đem 
trồng. 

 * Nhân giống vô tính: 

 + Phư ơng pháp nuôi cấy mô phân sinh: Trong môi trường Insdyton, Saccaro,  
Vitamin tổng hợp, Adenin. Nuôi cấy ngọn trong môi trường này 7 - 10 ngày cây đủ tiêu  
chuẩn để đưa ra ươm trên cát. Sau 25 - 30 ngày có thể trồng ra ruộng sản xuất. Ưu điểm 
của phương pháp nhân giống này là nhân nhanh, nhân hàng loạt, nhân được cây con ngay  
trong điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc gieo hạt,  mục đích cung cấp đủ cây  
con giống trong thời gian ngắn. 

 + Phư ơng pháp giâm cành: Chọn đoạn cành cây mẹ mạnh khoẻ có thời gian sinh  
trưởng 4 - 6 tháng tuổi, mỗi đoạn cành dài 3 - 4 cm, trên có 2 - 3 đốt,  chấm vết cắt vào chất  
kích thích ra rễ rồi cắm vào khay chứa cát được xử lý khô sạch.  Hàng ngày tưới nước giữ 
ẩm 75 – 80 %. Sau giâm 5 - 7 ngày thì cành giâm ra rễ. Sau ra rễ 2 tuần cây cao 12 - 15 cm 
có 7 - 8 lá thì đem trồng ở ruộng sản xuất (sau ra rễ 2 tuần là có thể trồng được). Nhiệt độ  
phù hợp trong thời kỳ này biến động từ 25 – 30 0C, ẩm độ không khí 80 – 85 %, cường độ  
ánh sáng 2000 lux,  môi trường cát để cắm cành phải hoàn toàn sạch, không nên cắm sâu  
làm cành bị thối phần cổ rễ. 

 3 . Là m đất,  bó n phâ n 
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* Làm đất: 

Chọn đất cát pha,  thịt nhẹ,  nhièu mùn, tơi xốp,  cày bừa kỹ, sạch cỏ. Lên luống rộng  
1,2 m, rãnh rộng 0,3 m, chiều cao luống 20 - 30 cm, mặt luống phẳng. 

* Chú ý: Trong mùa đông (tháng 11 - 12) ở các tỉnh phía bắc thư ờng có sương giá 
nên cần phải có tro bếp tủ quanh gốc để tăng cường sức chống rét. 

 Các lần làm cỏ bón phân phải kết hợp xới xáo, làm cỏ. Sau khi thu hoạch lần cuối  
của năm nên cày xả cách gốc 20 - 25 cm, bón phân hữu cơ,  dùng rơm rạ,  cỏ khô tủ theo  
hàng để giữ ẩm. Nếu thấy vườn cây sinh trưởng kém nên dùng phân phun trên lá. 

 * L ượng  phâ n và  cá c h bó n phâ n 

 Bảng lượng phân bón và cách bón phân cho cây cỏ ngọt 

                 Loại phân 

  

Lượng và cách bón 

Phân hữu 
cơ 

(tấn/ha) 

Đạm Ure 

(kg/ha) 

Supe lân 

(kg/ha) 

Kali 
sunphat 

(kg/ha) 

Vôi 

(kg/ha) 

Cả quy tr ình (QT) 15- 20 250 500 200 500 

Bón lót 1/2 QT 0 1/2 QT 1/2 QT cả QT  

Bón thúc (sau trồng 6 
tháng) 

0 1/2 QT 0 1/2 QT 0 

Bón thúc (sau các lần  
thu hoạch)  

1/2 QT 1/2 QT 1/2 QT 0 0 

  

 4. Mật độ v à khoả ng các h tr ồ ng  

4.1. M ậ t độ , khoảng cá c h 

Để có cơ sở cho vườn cây đạt năng suất từ 2 - 2,5 tấn khô/ha thì cần đảm bảo trồng  
với mật độ 15 - 20 x 30 cây/m2 (tuỳ thuộc vào độ màu mỡ của đất) 

 + Đất tốt trồng 170.000 cây/ha (40 x 15 cm) 

 + Đất trung bình trồng 220.000 cây/ha (30 x 15 cm) 

 + Đất xấu trồng 330.000 cây/ha (30 x 10 cm) 

 Chăm sóc: 
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 + Tưới và tiêu nước: Ẩm dộ thích hợp cho cỏ ngọt sinh trưởng phát triển tốt là 70 – 
80 %, cho nên lượng nước tưới cần 500 – 600 m3/ha bằng cách cho nước vào rãnh ngập  
1/2 luống trong 3 - 4 h rồi rút nước ra. 

 + Phòng trừ sâu bệnh: Cỏ ngọt là loại cây ít bệnh, tuy nhiên trong điều kiện quá ẩm 
ướt, kết hợp với nhiệt độ cao sẽ xuất hiện bệnh đốm lá do virus gây ra và một số loại sâu  
bệnh khác như bọ rệp, bọ trĩ, tuyến trùng... xuất hiện nên cây sinh trưởng, phát triển kém. 

 Sâu hại: Chú ý phát hiện phòng trừ bọ trĩ thường xuất hiện trong tháng 3. Rệp hại lá 
non, đỉnh sinh trưởng; khi ẩm độ cao phát sinh nhiều hơn. 

 Bệnh: Chủ yếu chỉ xuất hiện bệnh trên lá do nấm xâm nhiễm, cần phun ph òng trừ 
bằng Anvil hoặc một số thuốc khác có gốc đồng. Bệnh thối rễ do tuyến trùng xâm nhiễm 
gây hại; phòng trừ chủ yếu bằng biện pháp luân canh với lúa nư ớc. 

 Chú ý: Hạn chế dùng thuốc, phải bảo đảm thời gian cách ly rồi thu hoạch. Tốt nhất  
nên dùng thuốc có nguồn gốc thực vật. 

 

 5. Thu hoạ c h, bảo quản, s ơ c hế 

 Trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cay cỏ ngọt, khối lượng thân lá và hàm 
lượng Steviozit cao nhất khi cây bắt đầu ra hoa, do đó việc thu hoạch được tiến hành khi  
nụ bắt đầu hình thành và ngừng tưới nước trước khi thu hoạch 2 ngày.  

 Trong một năm có thể thu hoạch từ 8 - 10 lứa, lứa thu hoạch đầu tiên sau trồng 30 - 
45 ngày.  Sau 7 - 10 ngày các mầm trên đoạn gốc thân, cành nhú cao 2 cm thì tiến hành xới  
xáo và bón thúc. khoảng 20 - 30 ngày thu hoạch một lứa (mùa xuân, hè) hoặc 15 - 20 ngày  
(mùa thu, đông). Số lần thu trong năm nhiều hay ít còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc,  
bón phân cho cây. Nếu vườn cây tốt mỗi lần thu hoạch sẽ đạt được 200 - 250 kg lá khô/ha.   

  Để đảm bảo một năm đạt năng suất 2 - 2,5 tấn lá khô/ha chúng ta cần tiến hành các  
biện pháp kỹ thuật như sau: 

 + Cần thu hoạch vào sáng sớm lúc cây bắt đầu có nụ. Sau 5 - 6 lần thu hoạch tiến  
hành đốn sát gốc cách 5 cm để cây phát triển. 

 + Sau khi thu hoạch tiến hành rửa sạch, phơi nắng hay sấy khô... Khi khô (hàm 
lượng nước trong lá dưới 10 %) bảo quản lá trong túi nilon 2 lớp. Trong trường hợp ở hợp  
tác xã hay ở hộ gia đình, sau khi làm khô lá sẽ được đem bán ngay để đảm bảo phẩm chất. 

 *Chế biến lá cỏ ngọt: 
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 Từ sản phẩm lá khô người ta chế biến ra chè, Artiso Stevia,  xiro, sản phẩm chè  
nhúng Soterein. .. Ngoài ra chúng còn được sử dụng phối hợp với các loại nguyên liệu dạng  
bột Sâm quy - Stevia, trà atiso cỏ ngọt dạng tinh thể (nhân trần cỏ ngọt - Stevia, nư ớc ngọt  
Stevia... ) 

 Để chế biến được lá khô ngư ời ta tiến hành thu hoạch vào các đợt nắng ráo, rửa 
sạch phơi ngay để lá có màu xanh hoặc sấy khô đảm bảo ẩm độ dưới 10%, sau đó để nguội  
rồi đem cất trong túi nilon 2 lớp. Hiện nay Nhật Bản đang cần từ 300 - 500 tấn lá khô/năm 
để chế biến các sản phẩm kể trên. 

 Để chế biến xiro người ta tiến hành chưng cất trong điều kiện áp suất 1atm, nhiệt 
độ 85 0C, chiết xuất bằng hơi nư ớc, thu được dung dịch lỏng màu nâu gọi là xiro đặc có độ  
ngọt gấp 100 lần đường Saccaro.  Đem bảo quản trong lọ thuỷ tinh, lọ nhựa n ơi thoáng mát.  
Từ xiro này chế biến ra các sản phẩm trong y học, công nghiệp thực phẩm chúng vẫn giữ 
nguyên tính chất của cây cỏ ngọt. Bên cạnh đó từ nguyên liệu lá khô, tươi, trong môi  
trường giảm áp và nhiệt độ từ 85 – 95 0C, ngư ời ta sẽ thu được dạng bột màu vàng trứng, 
dạng bột này phải được bảo quản trong môi trường chân không, là nguồn nguyên liệu cao  
cấp dùng làm thức ăn cho ngư ời mắc bệnh tiểu đường,  xơ cứng động mạch, béo phì. Ngoài  
ra từ các nguy ên liệu là xiro,  bột, tiến hành chiết xuất sẽ tao nên dạng tinh thể.  Đó chính là 
tinh thể Steviozit màu trắng trong.  Để chiết xuất ra dạng tinh thể này thì chi phí bỏ ra rất 
lớn và giá thành rất cao.   

 Từ các nguy ên liệu trên, hiện nay trên thị trường trong nư ớc có các sản phẩm chè  
Atiso - cỏ ngọt (thân, lá,  rễ) có tác dụng giải khát, mát gan,  thông mật, giảm Cholesteron  
trong máu. Chè sâm quy - cỏ ngọt (sâm Ngọc linh, tam thất, đương quy,  thục địa, táo, long  
não, ngũ gia bì, cỏ ngọt) là bài thuốc có tác dụng bổ huyết, tăng lực, tiêu hoá tốt, giải nhiệt,  
tiêu độc.  Chè Sotevin (lá dừa cạn, hoa cúc, hoa hoè, cỏ ngọt) có tác dụng tăng sứ c đàn hồi,  
bền vững thành mạch máu, lưu thông khí huy ết,  lợi tiểu, hạ huyết áp, chống nhiễm xạ.  
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BÀI 9 

C Â Y SẢ 

 Tên khoa học: Cymborogon nasdus Rendl 

                          Cymborogon flexuoous stapf 

Họ Hoà thảo: Poaceae (Gramineae) 

 

I. Ng uồn g ốc,  thà nh phầ n hoá họ c và  tác dụng dư ợc lý  

 1. Ng uồn g ốc 

Sả là cây cỏ mọc hoang dại mọc chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cũng thích nghi với  
vùng á nhiệt đới. Các nước châu Á có truyền thống trồng sả có sản lượng xuất khẩu là: 
Indonexia, Srilanca, Goatemala,  Trung Quốc,  Ấn Độ, Philipin, Đài Loan...Ở nư ớc ta sả  
mọc hoang dại ở khắp các vùng trong nước ; nhiều tỉnh đã sản xuất trên diện tích lớn để  
chưng cất tinh dầu. Do trong thân lá có tinh dầu có mùi thơm hấp dẫn và cùng một số hợp  
chất hữu cơ tốt dùng làm dư ợc liệu để chữa bệnh nên đã được con ngư ời trồng trọt. Đến  
nay đã là mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị kinh tế cao của nhiều nước trên thế giới. 

2.  Thà nh phầ n hoá  học  và tá c dụng dư ợc lý  

Sản phẩm chính của cây sả là tinh dầu được tích luỹ trong thân lá. Hàm lượng tinh  
dầu biến động từ 0,4 - 2,0 % tuỳ thuộc vào giống, điều kiện vùng sinh thái (khí hậu đất 
đai) và chế độ chăm sóc,  bón phân. 

Ví dụ: Giống sả C.nasdus rendl của Xrilanca từ 0,4 % đến 0,8 % nhưng giống sả  
C.winterianus jowit của Giava hàm lượng tinh dầu từ 0,8 - 2,0 % 

Trong tinh dầu sả có nhiều hợp chất có m ùi thơm như: Xitral geraniol, axêtat,  
caproat geranyl, dipenten, metylheptenon, carvon và một số ít aldehyl như heptandehyt và  
xitro nellol. Trong các hợp chất này thì geraniol, xitro nellol,  xitrat có hàm lượng cao nhất.  
Hai giống sả đang trồng ở nước ta là sả chanh, trong tinh dầu có hàm lượng nitrat cao hơn  
giống sả Xrilanca (C.Nasdus) đạt từ 70 – 80 %. Giống sả Xrilanca có hàm lượng genariola  
tới 40 % nên chất lượng tinh dầu tốt hơn. Tiêu chu ẩn để đánh giá chất lượng tinh dầu là  
phải có hàm lượng genariola cao hơn hàm lượng nitral.    

Tinh dầu sả là chất lỏng không màu,  màu lục nhạt hoặc m àu nâu,  loại không màu  
có chất lượng tốt nhất, điển hình là sả Ấn Độ (C.martini) có tên thương hiệu là Panmarosa  
tỷ trọng của tinh dầu sả từ  0,888 - 0,896. 
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 Tinh dầu sả có nhiều hợp chất thơm nên được sử dụng nhiều trong công nghiệp  
điều chế sản xuất mỹ phẩm, công nghiệp chế biến xà phòng ...  Dầu sả có khả năng ngăn  
chặn một số loại vi khuẩn nên được sử dụng dùng làm thuốc để điều trị cảm cúm, viêm 
mũi hoặc dùng để tẩy uế trong ph òng mổ. 

 Ngoài ra, nhân dân ta và một số nước khác còn dùng thân cây, lá cây sả làm gia vị 
trong nhiều món ăn truyền thống. Do giá trị đặc biệt của tinh dầu nên trên thế giới hiện có  
nhiều nước trồng sả, trong đó có khoảng 10 nước có diện tích và sản lượng xuất khẩu cao.  
Đài Loan là nước có sản lượng tinh dầu sả lớn nhất trên 50 % tổng sản lượng thế giới, mỗi  
năm sản xuất 2600 tấn tinh dầu sả.  Xrilanca - Một nước có diện tích bằng 1/5 nước ta 
nhưng hàng năm cũng sản xuất 601 tấn tinh dầu sả (Nguyễn Năng Vinh-  Kỹ thuật khai  
thác và sơ chế tinh dầu, NXB Nông Nghiệp,  1978 ) 

 Khối lượng giao dịch trên thị trường tới 100.000 tấn/năm và có chiều hướng gia  
tăng qua các năm. Những nư ớc Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Anh là thị trường có mức tiêu thụ cao  
nhất. Chỉ riêng nước Pháp năm 1968 phải nhập tới 1176 tấn và năm 1969 đã nhập 1131  
tấn. 

 Sản xuất và tiêu thụ ở trong nước: 

Ở nước ta cây sả đã được trồng từ lâu ở cả hai miền Nam và Bắc.  Vào thời thực dân  
Pháp xâm lược đã trồng sả để chiết xuất tinh dầu.  Năm 1957 nhà nước đã có chủ trương  
khôi phục và phát triển diện tích trồng sả và các cơ sở chiết xuất tinh dầu của người Pháp  
để lại. Tại miền Bắc trồng sả có diện tích lớn ở các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam 
Định,  Hà Nam, Ninh Bình,  Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tây, Hải Dư ơng, Hưng Yên.  Diện  
tích lớn nhất lên tới 1200 ha. Sản lượng tinh dầu đạt cao nhất vào các năm 1974- 1977 (từ 
73.200 - 90.000 kg). 

Sản xuất cây sả ở các tỉnh từ nam miền Trung, Tây Nguyên, Sông Bé, Đồng Nai,  
Minh Hải, TP Hồ Chí Minh rất ít, tổng diện tích đạt 325 ha, nơi có diện tích lớn nhất là 
thành phố Hồ Chí Minh là 235 ha và có hai cơ sở chư ng cất tinh dầu nhưng sản lượng tinh  
dầu cũng chỉ đạt (120 - 250 kg/năm). Sự phát triển cây sả ở các tỉnh miền Trung và miền  
Nam hầu như rất ít được quan tâm, chỉ trồng chủ yếu là để bán thân tươi làm gia vị,  làm vị 
thuốc trong dân gian chứ chưa trồng để làm nguyên liệu để chưng cất tinh dầu. 

II. Đ ặc tí nh sinh vậ t học c ủa cây  sả 

Sả là một loài hoà thảo dễ mọc, phát triển nhanh, có thể sống trên những đồi thoai  
thoải.  Cây sả không kén chọn đất và hầu như không chiếm đất trồng cây lương thực. 

  1. Đặc điể m thực vật 
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 * Bộ rễ: Rễ chùm, mọc tập trung ở đốt thân đầu tiên và có khả năng phát sinh trên tất 
cả các đốt của thân,  nhánh. Trong điều kiện đất  tơi xốp giàu chất hữu cơ,  bộ rễ có thể phân  
bố rộng tới hơn 20 cm, ăn sâu xuống mặt đất 15 - 20 cm, rễ ăn sâu nhất không quá 40 cm 

 Là loài cây hoà thảo như ng rễ có khả năng chịu hạn khá hơn một số loài hoà thảo  
khác; tuy nhiên ẩm độ cao, đất tơi xốp vẫn là điều kiện tốt cho rễ phát sinh,  phát triển. Ẩm 
độ đất thấp (55 %) hoặc quá cao (> 80 %) đều rất bất lợi cho rễ phát triển. 

 * Thân, nhánh   

 Thân cây sả có nhiều đốt,  các gốc có đốt rất ngắn chỉ từ  0,2  - 3 cm, các đốt ở phía trên  
dài dần nhưng không quá 2 cm. Vì vậy chiều cao cây biến động từ 10 - 20 cm. Trên mỗi  
đốt mang một mầm lá, một mầm ngủ mọc sole và đai rễ có thể phát sinh nhiều rễ, nên các  
đốt của đoạn thân trên cũng phát sinh rễ bất định. Các mầm ngủ phát sinh trên thân khoẻ  
tạo thành nhánh cấp I, các nhánh cấp I cũng phát sinh ra nhiều nhánh cấp II. Do vậy ban  
đầu trồng một cây sả về sau sẽ phát triển thành bụi sả.  Trung bình một cây có thể phát sinh  
80 - 100 nhánh. Đất tốt đủ dinh dưỡng, đủ ẩm có thể đạt tới 130 - 150 nhánh. Do bẹ lá ôm 
gần vòng thân và xếp sít nhau nên thân sả phía trên có màu trắng ngà, đoạn gốc thân có  
màu nâu vàng.  

 * Lá: 

 Lá là bộ phận để chưng cất tinh dầu. Lá gồm có bẹ lá ôm sát thân,  có gốc lá và phiến  
lá dài, mềm hơn bẹ. Chiều dài phiến lá gấp 1,5 - 2 lần bẹ lá. 

 Chiều dài lá biến động rất lớn từ 0,5 - 0,7 m hoặc có thể tới 1,3 - 1,6 m. Khi ta thu  
hoạch thường cắt phần phiến lá. Số lá trên thân, cành tương ứng với số đốt.  Trong kỹ thuật  
chăm sóc chúng ta cần chú ý để cho cây có tán lá rộng,  phiến lá phát triển tốt, năng suất   
và tỷ lệ tinh dầu cao.  

 

2. Yê u cầ u si nh thái 

 Khí hậu: Thích nghi cho cây sả phát triển là 22 – 27 0C. Nếu nhiệt độ dưới 10 0C 
kéo dài, các tế bào của sả bị chết. Nếu nhiệt độ trên 30 0C kéo dài cây sinh bệnh khô lá và  
có thể bị chết. 

 Nư ớc: Lượng mư a trên 1500 mm/năm phân bổ đều từ 100 mm/tháng trở lên là điều  
kiện thích hợp để cây sả có thể phát triển tốt nhất. Ẩm độ không khí thích hợp là 80 – 85  
%, ẩm độ đất thích hợp là 70 – 75 % 
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 Ánh sáng: Cây sả là loại cây rất cần đầy đủ ánh sáng để tiến hành quang hợp và cho 
sự tích tụ tinh dầu trong tế bào lá. Số giờ nắng trong tháng 180 - 250 giờ (50 – 60 % tổng số giờ 
ban ngày) thì sinh trưởng tốt. 

Khi trồng sả ở những nơi thiếu ánh sáng, lá sả sẽ mỏng và tỷ lệ tinh dầu trong lá 
thấp. Trồng sả ở những đất dãi nắng lá sả xanh,  tỷ lệ tinh dầu trong lá cao.   

 

III. Kỹ thuật tr ồng sả  

 1. C huẩ n bị giống  

 Ở nư ớc ta có tới 9 loài sả khác nhau trên thực bì nhưng chỉ có một loài Cymbopogon   
nadus Rendl và loài Cymbopogon flexuosus staf là được đưa vào sản xuất. Sả là cây nhân  
giống bằng phư ơng pháp vô tính. Vì vậy chọn nhánh sả tốt để trồng rất có ý nghĩa trong  
sản xuất. 

 Cách chọn giống: 

 Chọn ruộng: Phải chọn sả giống trên ruộng sả có tuổi 1,5 - 2 năm, có năng suất và  
tỷ lệ tinh dầu cao, sạch sâu bệnh.  

 Chọn cây: Cây sinh trưởng tốt,  có nhiều nhánh,  nhánh to, đều. 

 Chọn nhánh (tép): Chọn những nhánh to, đốt ngắn, cứng  

 Cách xử lý nhánh sả giống: 

 Sau khi tách nhánh sả khỏi thân, bóc bớt lá khô chỉ để lại 2 lá khô sát với các lá xanh.  
Chặt bớt gốc thân chỉ để lại đoạn thân dài 3 - 5 cm. Cắt phiến lá chỉ để lại đoạn thân dài 3 - 
5 cm sát gốc. Như vậy ta có một nhánh sả tốt hay một hom giống tốt.  Dùng dây mềm bó  
thành từng bó cách gốc  7 - 8 cm. Chú ý dựng đứng các bó khi cất.   

Số lượng tép giống cho 1 ha: 44.000 - 50.000 tép nặng khoảng 700 - 800 kg. 

 Để chủ động sản xuất thì nên có ruộng giống riêng. Ruộng giống cần chọn đất tốt,  
cày bừa kỹ hơn, chọn giống sả tốt và thuần, tăng lượng phân bón thêm 25 %. Chuẩn bị 
diện tích giống phù hợp để đón thời vụ trồng.  Tỷ lệ lượng giống đã trồng đủ 12 tháng.  

 Giống sả sau khi xử lý cần được trồng ngay. Khi chưa trồng được cần đư ợc bảo quản  
nơi thoáng mát.  trước khi trồng n ên hồ rễ bằng cách; trộn bốn phần phân chuồng hoai mục 
+ 5 phần nước bùn đặc + 1 phần Supe lân,  khuấy đều. Sau đó ngâm phần gốc nhánh sả sau  
3 h. Sau khi hồ rễ có thể đem trồng ngay hoặc bảo quản bằng cách dựng đứng các hom 
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giống thành từng hàng, dài 5 - 10 m trên nền đất tơi xốp, tưới đẫm nước. Sau bảo quản 5 - 
7 ngày rễ bắt đầu nhú trắng thì đem trồng ngay là tốt nhất. 

 Chú ý: Trong quá trình vận chuyển,  bảo quản không đư ợc để hom giống dập nát, héo  
úa.  

     

 2. Chọ n đấ t, là m đất 

 Chọn đất: Đất trồng sả cần chon đất có đủ độ ẩm, xốp,  thoát nư ớc tốt,  tầng màu sâu  
trên 40 cm, nhiều chất mùn tự nhiên. 

 Độ pH từ 6 - 7 (trung tính) là thích h ợp với cây sả.  Nếu đất quá chua cần bón vôi để  
giảm độ chua. 

 Nhữ ng đất sau đây không thích hợp với sả: 

- Độ ẩm kém, đồi có nhiều đá sỏi. 

- Đất chua hoặc bị úng nước. 

- Đất cát 

   Làm đất: 

 Cày bừa kỹ, để ải sau đó bừa lại. Đất bãi cày sâu 20 - 25 cm, đất đồi cày sâu 18 - 20  
cm. Đất đồi cày bừa theo đường đồng mức để tránh xói mòn, làm sạch rễ cỏ rễ cây nhất là 
cỏ tranh. Sau khi bừa, đất phải được san phẳng để tránh đóng váng cục bộ. 

 Lên băng: mặt băng rộng 3 - 4 m. chiều cao băng 18 - 20 cm. Rãnh rộng 30 cm để  
dễ chăm sóc và thoát nước khi mưa lớn. 

3. Phâ n bó n và  cá ch bón phâ n 

 Để ruộng sả cho năng suất, tỷ lệ tinh dàu cao và ổn định cần có chế độ phân bón  
hợp lý: 
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Bảng lượng bón và cách bón phân cho cây sả 

                 Loại phân 

  

Lượng và cách bón 

Phân hữu 
cơ 

(tấn/ha)  

Đạm Ure 

(kg/ha) 

Supe lân 

(kg/ha) 

Kali 
sunphat 

(kg/ha) 

Vôi 

(kg/ha) 

Cả quy tr ình (QT) 20 100 300 100 500- 600 

Bón lót 1/2 QT 0 1/2 QT 0 cả QT 

Bón thúc (sau trồng 4- 
5 tháng) 

0 2/3 QT 0 1/2 QT 0 

Bón thúc (tháng 12 và  
tháng 1) 

1/2 QT 1/3 QT 1/2 QT 1/2QT 0 

 Chú ý: Phân lân ủ cùng với phân hữu cơ 30 ngày cho hoai mục 

 Khi bón phân: Phải xới đất theo hàng để bỏ phân,  lấp đất để quá tr ình bón không  
làm ảnh hưởng đến bộ lá. 

 Trên các vư ờn sả năm thứ hai trở đi càn tiến hành bón bổ sung nếu thấy tình trạng  
vườn cây xấu. 

 

4. T hời vụ trồng  

 Ở miền Bắc có 2 thời vụ trồng, vụ tốt nhất là vụ xuân (tháng 2, 3). Những nơi ít rét 
và đủ ẩm độ, có thể trồng sớm từ tháng 1 đến tháng 3. Vụ thu (tháng  8, 9) vụ này sả phát  
triển kém h ơn vụ xuân. 

 Ở miền Nam có vụ hè (tháng 5) và vụ đông xuân (tháng 10). Trong đó vụ đông  
xuân là vụ sả sinh trưởng phát triển tốt hơn. 

 

5. Mật độ, khoả ng các h trồng  

 Xác định mật độ trồng rất quan trọng vì nó sẽ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng,  
phát triển tốt. M ật độ trồng thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện đất đai, chế độ thâm canh. Các  
mật độ trồng được áp dụng như sau: 

Vùng đất có điều kiện khí hậu tốt: 
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Thâm canh cao có mật độ trồng: 65000 cây (khoảng 22000 khóm) = 120 x 40 (cm) x 3 
(tép). 

 Vùng đất trung bình, thâm canh vừa phải có mật độ: 75000 cây (khoảng 25000  
khóm) = 80 x 50 (cm) x 3 (tép) 

 Vùng đất thấp, ít màu mỡ, khí hậu ít thuận lợi có mât độ: 86000 cây (khoảng 42000  
khóm) = 70 x 50 (cm) x 3 (tép) 

 Cách trồng: rạch hàng dọc theo băng với độ sâu 20- 25 cm, bón phân và ph ủ một  
lớp đất mỏng 3 cm, các tép sả được trồng thẳng đứng giữa hàng hoặc hốc. Vun đất, nén  
chặt đất quanh gốc để gốc sả ngập sâu 4- 5 cm. Sau khi trồng dùng cỏ khô,  rơm rạ, lá sả  
sau khi chưng cất tủ hai bên hàng cây để giữ ẩm.  

 

  6. C hă m sóc  và phò ng tr ừ sâ u bệ nh 

 Sả trồng mới sau khi trồng 40- 50 ngày xới váng diệt cỏ kết hợp. Sau khi thu hoạch  
lứa đầu (sau trồng 4 - 6 tháng ở miền Bắc, 4 - 5 tháng ở các tỉnh miền Nam) tiến hành bón  
thúc lần 1. 

 Chú ý: Khi làm cỏ năm đầu không vun gốc. Các năm sau sả đẻ tới đâu vun gốc tới 
đó. Để tránh rễ bị đứt, phải xới xa gốc, sâu 6  - 7 cm. 

 + Chống hạn: Trồng xong nếu gặp hạn cần tưới nư ớc kết hợp với ủ gốc bằng lá sả  
hay rơm rạ để giữ ẩm. 

 + Trời mưa đọng, phải khơi rãnh thoát nước kịp thời. 

 + Phòng hỏa: Cây sả dễ bị hoả hoạn, nhất là khi trời hanh khô (vì sả chưa nhiều tinh  
dâu, lại có nhiều lá khô). Cần có ý thức bảo vệ không hút thuốc lá hoặc đốt lửa gần. Vïng  
trång s¶ ph¶i ®Çu t dông cô ch÷ a ch¸y. 

 Phòng trừ sâu bệnh: sả tương đối ít sâu bệnh,  đáng chú ý có bệnh khô lá và sâu đục  
thân. 

 

7. T hu hoạ ch v à bảo quản lá sả  

+ Thu hoạ ch: 

Năm đầu tiên, sả trồng vụ xuân (tháng 1- 3), thì 5 - 6 tháng sau có thể thu hoạch  
được lứa đầu, và ngay trong năm đó có thể thu thêm 2 - 3 lứa nữa. 
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 Qua năm thứ 2 và các năm sau nếu chăm sóc đúng kỹ thuật có thể thu 5  -6 lứa trong  
một năm. 

Năng suất thu hoạch được từ lá sả trong mỗi lứa phụ thuộc vào những yếu tố sau  
đây: 

- Đất trồng tốt hay xấu. 

- Khí hậu (mưa, nắng, gió) qua các tháng trước sau mỗi lứa. 

- Tình hình chăm sóc (làm cỏ, xáo,  xới...) , bón phân... 

Tại các tỉnh miền Bắc từ cuối xuân sang hè tới cuối thu, thời tiết có mưa nhiều, trời 
ấm phù hợp cho cây sả phát triển cho nên sau 40 - 50 ngày có thể thu hoạch một lứa.  Về 
mùa đông giá rét khô hanh thời gian 60 - 65 ngày mới thu hoạch được một lứa. 

Cũng như các hoa màu khác, lá sả phải thu hoạch đúng lứa thì mới được sản lượng  
lá lớn và tỷ lệ, chất lượng tinh dầu cao. Thời gian đúng lứa ấy cũng chỉ ở phạm vi một số  
ngày nhất định, cho nên cần bố trí nhân lực thu hoạch kịp thời, nếu muốn có năng suất cao.  

 Sau đây là một số chỉ tiêu để tiến hành thu hoạch sả. Những chỉ tiêu này mới dựa  
vào những kinh nghiệm nhiều năm tại nhiều cơ sở. Một số chỉ tiêu đã là kết quả của nhiều  
công trình nghiên cứu. 

Thời điểm thu hoạch sả tốt nhất: Là lúc cây sả đã có từ 5 - 6 lá trưởng thành. Ngọn  
lá tính từ ngoài vào trong dài kho ảng 5 - 6 cm đã chớm khô,  màu lá từ xanh chuyển sang  
màu vàng. 

Bộ phận thu hoạch chỉ là lá nhưng trong lá nên biết răng lá vừa đúng lứa chứa 
nhiều tinh dầu hơn lá già, lá phía trên của cây nhiều tinh dầu hơn lá mọc ở phía dưới cây  
nhưng ph ẩm chất tinh dầu của lá phía trên lại kém hơn. Bẹ lá chứa ít tinh dầu h ơn phiến lá,  
1/3 của lá phía đầu lá chứa nhiều tinh dầu hơn 2/3 phiến lá phía sát gốc. Ngày trời nắng sả  
có nhiều tinh dầu hơn ngày mư a. Lá héo chứa nhiều tinh dầu hơn lá khô (héo còn 50 %  
nước). 

Khi thu hái chú ý không nên cắt thâm vào thân cây sả.  Như trên đã xác định bẹ lá 
cũng như thân cây sả chưa rất ít tinh dầu. Nếu cắt thâm vào thân cây vừa tốn công cắt,  
công vận chuyển, tốn nhiên liệu được ít tinh dầu mà lại ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của  
cây sả vì cây sả bị cắt thâm vào thân khi bị mưa dễ ngậm nư ớc và bị thối nơi bị cắt, gặp  
trời nắng cây cũng dễ bị khô và có thể dễ sinh bệnh khô lá, cho nên ở các nước khác người  
ta quy định cắt lá sả từ trên gốc sả 20 cm trở lên.Thời gian thu hoạch lá sả tốt nhất trong  
ngày là từ 9 - 10 giờ sáng dến 3- 4 giờ chiều.  Sả trồng năm thứ nhất có thể cho thời gian  
thu hoạch được 4 - 6 tháng,  thời gian giữa giữa 2 lần cắt từ 38 - 40 ngày. Từ năm thứ hai 
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trở đi,  số lần thu hoạch tăng lên,  năng suất và hàm lượng tinh dầu cũng tăng Một chu kỳ  
kinh tế của một ruộng sả có thể tới 5 - 6 năm. Tuy nhiên hàm lượng tinh dầu đạt cao nhất  
vào năm thứ 2. 

Trồng một năm có thể thu một lượng tối thiểu là 15 - 18 tấn/ha lá tươi. Năng suất  
lá, tỷ lệ tinh dầu của cây sả phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh, đất đai,  khí hậu, việc  
đầu tư chăm sóc bảo quản vườn cây tốt.    

+ Bảo  quả n lá sả 

Lá sả có thể cất tươi hoặc cất khi héo khô. Do đó gần nơi chưng cất sả nên có nhà  
kho để dự trữ thường xuy ên để cất trong 1 - 2 ngày. 

Cất lá héo thì công vận chuyển có thể giảm 40 – 50 %, lượng lá cho vào mỗi mẻ cất 
tăng được từ 20 – 40 %, lượng than củi đun giảm 35 %, thời gian chưng cất giảm 27 %  
(Bộ môn Tinh dầu,  dầu béo -  Đại Học Bách Khoa Hà Nội - Nguyễn Đăng Vinh, 1977).  Để 
lá nhanh héo khi thu hoạch nên trải mỏng lá trên ruộng (trời nắng),  trên nền phơi (trời 
mưa) hoặc bó thành bó nhỏ treo trên dây. Lá được phơi héo tới thuỷ phần trong cây còn  
khoảng 50 % thì đem chưng cất là tốt nhất. Trong trường hợp chưa kịp chưng cất ngay, lá 
sả héo có thể để được 3 - 5 ngày nhưng không được chất đống. Những biểu hiện của khối  
nguyên liệu bị giảm phẩm chất là có thể bị mất mùi thơm đặc trưng, màu lá chuy ển từ 
xanh vàng sang bạc xám. 

Chư ng cất tinh dầu sả cũng theo nguyên tắc chưng cất những loại tinh dầu khác  
nhưng có phần nhanh hơn. Thường tính từ lúc sôi đến khi hết tinh dầu khoảng 3 - 4 h. 

 


