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1 Lý do
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019,
phê duyệt Đề án: “Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai
đoạn 2016 – 2030”. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Quyết định số 3419/QĐUBND ban hành ngày 13/11/ 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trên phạm
vi toàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung về tăng cường quản lý rừng cộng
đồng, phục hồi rừng sau nương rẫy, phát triển nông lâm kết hợp (NLKH). Tuy cộng đồng
ở một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã được giao đất giao rừng (GĐGR) để quản
lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển, nhưng người dân còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu
kiến thức trong việc phục hồi rừng, thúc đẩy NLKH trên các diện tích đất rừng được
giao. Điều này đã làm cho hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp cũng như việc quản lý, bảo
vệ, phát triển tài nguyên rừng ở đây chưa cao.
Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (TROPENBOS Việt Nam)
rất quan tâm đến hoạt động phục hồi cảnh quan rừng bằng các biên pháp NLKH thích
ứng với BĐKH ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở cấp độ cộng đồng và hộ gia đình sống trong
vùng lưu vực sông Srepok của tỉnh Đak Lak. Các hoạt động này sẽ góp phần vào việc
khôi phục lại cảnh quan rừng gắn với cải thiện sinh kế người dân ở vùng Tây Nguyên,
đồng thời đóng góp tích cực vào Đóng góp quốc gia tự quyết định (Nationally
Determined Contributions - NDC) của Việt Nam.
Với ý nghĩa trên, tổ chức Tropenbos đã thực hiện Chương trình: “Tư vấn kỹ thuật
hỗ trợ xây dựng mô hình phục hồi rừng và nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí
hậu ở vùng lưu vực sông Srepôk”. Cụ thể là mời chuyên gia tư vấn nghiên cứu, thiết kế
mô hình và tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn các hộ dân, cộng đồng địa phương gây trồng
các mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng
lưu vực sông Srepôk, cụ thể ở 2 huyện Lắk và Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk. Với mong
đợi là từ các kết quả của các mô hình được xây dựng làm cơ sở cho việc nhân rộng, huy
động các nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan vào tiến trình phục hồi cảnh
quan rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng dựa vào đất rừng cũng như
và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Báo cáo này trình bày tiến trình tư vấn kỹ thuật và các kết quả đạt được của Chương
trình trong giai đoạn thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021.

2. Mục tiêu của chương trình tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật
Mục tiêu của chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, cộng đồng xây dựng các
mô hình phục hồi rừng cộng đồng và NLKH thích ứng với BĐKH nhằm:
- Tăng cường sự tham gia của chủ rừng nhà nước và người dân địa phương vào tiến
trình ra quyết định và thực thi các hoạt động phục hồi rừng cộng đồng và NLKH.
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- Khuyến khích đồng quản lý rừng giữa các bên liên quan, đặc biệt là giữa các cộng
đồng và các chủ rừng nhà nước thông qua việc các bên cùng nhau xây dựng mô hình.
- Các mô hình phục hồi rừng cộng đồng, NLKH được xây dựng trở thành điểm
tham quan học tập, khuyến khích thực hành và nhân rộng ra các cộng đồng và vùng khác
trong khu vực.

3. Các kết quả đạt được của Chương trình
3.1. Xác định đối tượng, phạm vi và địa điểm thực hiện chương trình
Việc hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các mô hình phục hồi rừng cộng đồng và NLKH
tập trung vào các đối tượng sau:
- Là các cộng đồng, hộ nông dân ở 02 huyện Lăk và Krông Bông, thuộc tỉnh Đắk
Lắk đã được giao đất giao rừng, và đang quan tâm hoặc đang thực hiện các hoạt động
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trong khu vực.
- Ưu tiên xây dựng mô hình phục hồi rừng cộng đồng ở vùng đệm của các VQG
hoặc công ty lâm nghiệp.
- Mô hình phục hồi rừng cộng đồng sẽ được xây dựng trên các diện tích đất rừng
nhà nước đã giao cho cộng đồng.
- Mô hình NLKH trên vườn cà phê sẽ được xây dựng trên các diện tích đất lâm
nghiệp / đất dốc có rừng đã bị suy thoái, đang được người dân canh tác, trồng cà phê
thuần nhưng có năng suất và chất lượng kém do suy thoái đất và tác động của BĐKH.
Ưu tiên xây dựng mô hình NLKH ở xã Đắk Phơi (huyện Lắk); xã Hoà Lễ và Yang Mao
(huyện Krông Bông).
- Là các hộ nông dân đang có diện tích cà phê canh tác trên chân đất không phù
hợp (dốc, đất xấu, thiếu nước tưới …) có nguyện vọng muốn chuyển đổi sang mô hình
NLKH hoặc cải tạo lại theo phương thức NLKH.
- Các hộ này có nhu cầu và mong muốn cải tạo lại hệ thống cây trồng theo mô hình
NLKH thuần túy hoặc bằng giải pháp NLKH thích ứng với BĐKH.
- Hộ tự nguyện, và cam kết đầu tư nguồn lực (tài chính, lao động, vật tư, phân
bón…) để xây dựng mô hình theo thiết kế của Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Tropenbos
Việt Nam.
- Các cộng đồng, hộ nông dân này đang là thành viên của Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh
niên xã, hoặc hợp tác xã lâm nghiệp trong vùng.
- Địa điểm xây dựng mô hình thuận lợi về giao thông đi lai để các cộng đồng / hộ
gia đình khác đến tham quan học tập, ứng dụng nhân rộng sau này.
Theo các tiêu chí trên, cán bộ tư vấn đã khảo sát hiện trường tại xã Yang Mao,
huyện Krông (ngày 02 tháng 7), còn ở các địa phương khác do tình hình, diễn biến dịch
Covid phức tạp trên địa bàn nên cán bộ tư vấn không được phép đến làm việc tại địa
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phương 2 huyện vùng dự án. Do vậy, Cán bộ của Tropenbos đã liên lạc, nhờ cán bộ của
phòng Nông nghiệp 02 huyện, cán bộ xã Đắk Phơi, Hoà Lễ đi khảo sát hiện trường, thảo
luận với người dân và lãnh đạo các xã; từ đó đã xác định được các chủ thể, đối tượng,
đặc điểm cụ thể về hiện trạng sử dụng đất đai của các hộ dân, cộng đồng có nhu cầu và
đáp ứng các tiêu chí nêu trên để tham gia chương trình này tại 02 huyện Lăk và Krông
Bông như sau:
Bảng 1: Danh sách các hộ tham gia chương trình Phục hồi rừng, Nông lâm kết hợp huyện Lắk
stt Họ và tên Địa chỉ
chủ hộ

Ghi chú đặc điểm
đất, nguồn nước
Cây trồng Cây lâu năm đã tưới
chính
trồng xen

Mô hình sử dụng đất hiện tại
Diện
tích

Mô hình phục hồi rừng
Đất dốc, tưới được
nước từ khe tự chảy

1

Lê Bảo Buôn
Bu 1,0 ha
Nhân
Yuk,
xã
Đăk Phơi

Đất trống

2

Y BHăm Buôn Liêng 1,0 ha
Rơ Yam
Keh, xã Đăk
Phơi

Đất trống Keo lai đã khai Đất đồi thoải, tưới
có nhé cỏ thác
được nước
le
mọc
dày

Mô hình NLKH cải tạo vườn cà phê:
1

Y BHăm Buôn Liêng 1,0 ha
Rơ Yam
Keh, xã Đăk
Phơi

Cà phê 15 Sầu riêng, Điều
tuổi

2

Hoàng
Buôn Cao 1,0 ha
Văn Phúc Bằng,
xã
Đăk Phơi

Cà phê

Xoài Hoà lộc; Đất đồi, tưới được
Dổi lấy hạt
nước

3

H Tiếp Buôn Đung, 1,0 ha
Liêng
xã Đăk Phơi
Hót

Cà phê

Mac ca

4

Lục Văn Buôn Cao 1,0 ha
Kiểm
Bằng,
xã
Đăk Phơi

Cà phê

Mac ca + Sầu Đất đồi dốc, tưới
riêng
được nước

5

Nguyễn
Thị Mây

Cà phê

Xoài; Sầu riêng

Buôn Cao 1,0 ha
Bằng,
xã
Đăk Phơi

Đất đồi thoải, tưới
được nước

Đất bằng, nghèo
xấu, tưới được nước

Đất đồi dốc, tưới
được nước

Bảng 2: Danh sách các hộ, cộng đồng và hiện trạng sử dụng đất khi tham gia chương trình
phục hồi rừng, Nông lâm kết hợp huyện Krông Bông
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stt Họ và Địa chỉ
tên chủ
hộ

Mô hình canh tác/ sử dụng đất hiện tại
Diện
tích

Cây
chính

Ghi chú đặc
điểm đất, khả
trồng Cây lâu năm đã
năng
tưới
trồng xen
nước

Mô hình phục hồi rừng
1

Ban
QLRCĐ
buôn
Tul, xã
Yang
Mao

Buôn
5 ha
Tul, xã
Yang
Mao

Đất trống, cỏ, le
lách, rãi rác có
cây gỗ và cây tái
sinh.

Thuộc diện tích đất Đất rất dốc,
lâm nghiệp đã giao không
tưới
cho cộng đồng buôn được
Tul quản lý, sử dụng
lâu dài (đã cấp bìa
đỏ)

Mô hình NLKH mới
1

Nguyễn
Đức
Bổn

Thôn 3, 0,5 ha Đất trống
Không
xã Hoà
0,5 ha Có trồng cây Điều 50 cây
Lễ
điều rãi rác

Đất dốc, tưới
được nước

2

Nguyễn
Đức
Thảo

Thôn 3, 1 ha
xã Hoà
Lễ

Đất trống

Không

Đất dốc, tưới
được nước

3

Đinh
Văn
Đoàn

Thôn 11, 1,0 ha Đất trống
xã Hoà
Lễ

Không

Đất đồi, tưới
được nước

4

Huỳnh
Minh
Giang

Thôn 3, 2,0 ha Có trồng cây Điều 5 tuổi (120 Đất dốc, tưới
xã Hoà
điều rãi rác
cây);
được nước
Lễ

5

Phạm
Ngọc
Minh

6

Y Manh Buôn
0,5 ha Sắn thuần loài
Tul, xã
Yang
Mao

2 ha

Đất rừng le có Mít 10 tuổi (50 cây)
trồng mít rãi rác
Không

Đất dốc, tưới
được nước
Đất đồi dốc,
không
tưới
được nước

Mô hình NLKH cải tạo vườn cà phê:
1

Nguyễn
Đức
Bổn

Thôn 3, 1,0 ha Cà phê 18 tuổi
xã Hoà
Lễ

Sầu riêng 4 tuổi (70 Đất dốc, tưới
cây) , bơ 2 tuổi (15 được nước
cây),

2

Nguyễn
Đức
Thảo

Thôn 3, 1,0 ha Cà phê 20 tuổi
xã Hoà
Lễ

Sầu riêng 4 tuổi (50 Đất dốc, tưới
cây), bơ 3 tuổi (25 được nước
cây)

3

Trần
Thị Thu

Thôn 11, 2,0 ha Cà phê 10 tuổi Không
xã Hoà
thuần loài
Lễ

Đất đồi, tưới
được nước

4

stt Họ và Địa chỉ
tên chủ
hộ

Mô hình canh tác/ sử dụng đất hiện tại
Diện
tích

Cây
chính

Ghi chú đặc
điểm đất, khả
trồng Cây lâu năm đã
năng
tưới
trồng xen
nước

4

Võ Thị Thôn 11, 3,0 ha Cà phê 10 tuổi
Thường xã Hoà
thuần loài
Lễ

Không

Đất đồi, tưới
được nước

5

Đinh
Văn
Đoàn

Thôn 11, 3,0 ha Cà phê thuần
xã Hoà
Lễ

Không

Đất đồi, tưới
được nước

6

Y Thac

Buôn
0,5ha
Tul, xã
Yang
Mao

Cà phê thuần

Không

Đất dốc, tưới
được nước

7

Y Thiếp Buôn
0,5ha
Tul, xã
Yang
Mao

Cà phê thuần

Không

Đất dốc, tưới
được nước

3.2. Thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp ở 2
huyện
Dựa trên các đặc điểm cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, vườn cây của các hộ; đất
rừng của cộng đồng đã được lựa chọn tham gia Chương trình được xác định trong bảng
1 và 2; đồng thời kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây của Tropenbos về thực trạng
sử dụng đất; canh tác NLKH, nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH; sinh kế gắn
với việc quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất rừng ở vùng lưu vực sông Srepôk; tài
liệu hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên… Tư vấn đã xây dựng 02 tài liệu “Thiết
kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp” cụ thể ở 03 xã thuộc
2 huyện. 02 Tài liệu này đã được gửi đến Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới –
Tropenbos Việt Nam. Trong báo cáo này chỉ trình bày một số kết quả chính của nội dung
thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp ở 2 huyện.
3.2.1. Thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp ở xã
Đắk Phơi, huyện Lăk
3.2.1.1. Thiết kê mô hình trồng phục hồi rừng hỗn giao dổi lấy hạt + sao đen

5

Sao đen

5m

Dổi lấy hạt

4m

Hình 1: Sơ đồ phối trí trồng phục hồi rừng hỗn giao 1 hàng dổi lấy hạt + 1 hàng sao
đen

Bảng 3: Tổng hợp hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng phục hồi rừng hỗn giao Dổi lấy hạt +
Sao đen của 02 hộ dân xã Đắk Phơi, huyện Lắk.
Tên hộ

Diện Phương
tích thức
trồng

Lê Bảo 1 ha
Nhân
Y BHăm 1 ha
Rơ Yam

Hỗn giao
1 hàng dổi
lấy hạt + 1
hàng sao
đen

Phối
trí Cự
gây trồng (m)

ly Mật
độ Xử
lý Tiêu
(cây/ha)
thực bì, chuẩn
làm đất
cây con

Hàng: theo
đường
đồng mức.
Tạo hình
tam giác

x 500 cây/ha
= Trong đó:
Dổi: 250
x
= Sao đen: 250

Hàng
hàng
5m
Cây
cây
4m

Cục bộ
theo
hàng.
Cuốc hố
so le tạo
hình tam
giác

Có bầu
Dổi: cây
ghép 810 tháng
tuổi
Sao: 12
tháng
tuổi

3.2.1.2. Thiết kế mô hình NLKH cải tạo vườn cà phê:
* Trồng xen cây dổi lấy hạt, cây đàn hương trong vườn cà phê:

6

Cây ăn quả
Cây ăn quả

Dổi (Đàn
hương)

Dổi (Đàn
hương)

Cà phê

Cà phê

Hình 2: Phối trí trồng xen Dổi (Đàn hương) trong vườn cà phê có cây ăn quả
Bảng 4: Thiết kế kỹ thuật trồng NLKH cải thiện vườn cà phê cho 5 hộ ở xã Đắk Phơi, huyện
Lắk.
Stt

Họ và
tên hộ

Hiện trạng sử
dụng đất

Số lượng cây
Kỹ thuật gây trồng NLKH:
giống cần hỗ trợ Cự ly trồng (hàng x cây), cách
phối trí gây trồng

1

Y
1ha Cà phê + Sầu 90 cây dổi lấy Cây dổi trồng ở ngã tư, cách đều 4
BHăm
riêng (18 cây), hạt.
cây cà phê.
Rơ Yam Điều (115 cây)
Cây dổi phải cách cây ăn quả hiện
có ít nhất là 12m
Các cây dổi phải cách nhau 9m (cự
ly hàng = cự ly cây)

2

Hoàng
Văn
Phúc

3

4

1 ha Cà phê + Xoài 60 cây dổi lấy Cây dổi và đàn hương trồng ở ngã
Hoà lộc (100 cây); hạt.
tư, cách đều 4 cây cà phê.
Dổi lấy hạt (50 cây) 60 cây đàn hương Cây dổi và đàn hương phải cách
cây ăn quả hiện có ít nhất là 12m
H Tiếp 1 ha Cà phê + Mac 90 cây dổi lấy Các cây dổi và đàn hương phải
cách nhau 9m (cự ly hàng = cự ly
Liêng
ca (15 cây)
hạt.
cây)
Hót
90 cây đàn hương
Lục Văn 1 ha Cà phê + Mac 50 cây sao đen
Trồng 1 hàng sao đen bao quanh
Kiểm
ca (50 cây) + Sầu 120 cây dổi lấy chu vi rẫy, cự ly 4m (50 cây).
riêng (3 cây)
hạt.

7

Stt

5

Số lượng cây
Kỹ thuật gây trồng NLKH:
giống cần hỗ trợ Cự ly trồng (hàng x cây), cách
phối trí gây trồng
Cây dổi trồng ở ngã tư, cách đều 4
Nguyễn 1 ha Cà phê + Xoài 50 cây sao đen
Thị Mây (20 cây); Sầu riêng 120 cây dổi lấy cây cà phê.
(50 cây)
Cây dổi phải cách cây ăn quả hiện
hạt.
có ít nhất là 12m
Các cây dổi phải cách nhau 9m (cự
ly hàng = cự ly cây)
Họ và
tên hộ

Hiện trạng sử
dụng đất

3.2.2. Thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và Nông lâm kết hợp ở huyện
Krông Bông
3.2.2.1. Thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng ở cộng đồng buôn Tul,
xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

Lô trồng phục
hồi rừng

Hình 3: Vị trí lô trồng phục hồi rừng của buôn Tul, xã Yang Mao, huyện Krông Bông
Bảng 5: Tổng hợp hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng phục hồi rừng hỗn giao Sao đen – Dầu
rái ở Ban Quản lý rừng cộng đồng buôn Tul, xã Yang Mao, huyện Krông Bông.
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Diện
tích

Phương
Phối
trí Cự
thức trồng gây trồng
(m)

5 ha

Hỗn giao 2
hàng sao –
1
hàng
Dầu rái

Hàng: theo
đường đồng
mức.
Tạo hình
tam giác

ly Mật độ Số lượng Xử
lý Tiêu
(cây/ha) cây
thực bì, chuẩn
trồng/ lô làm đất cây con

Hàng
hàng
6m

x 417
= cây/ha
Trong
đó:
Cây
x Sao: 278
cây = 4m Dầu rái:
139

417 x 5 =
2.085 cây
Sao:
1.390
Dầu rái:
695 cây

Cục bộ
theo
hàng.
Cuốc hố
so le tạo
hình tam
giác

Có bầu
Sao: 12
tháng
tuổi
Dầu rái:
4 tháng
tuổi

Rừng tự
nhiên

Dầu rái

6m

Sao đen

4m

Hình 4: Sơ đồ phối trí trồng phục hồi rừng hỗn giao 2 hàng sao đen + 1 hàng dầu rái
3.2.2.2. Thiết kế mô hình NLKH mới: sao đen + dổi lấy hạt (hoặc trám đen)
Bảng 6: Thiết kế kỹ thuật gây trồng NLKH sao đen + dổi lấy hạt (hoặc trám đen) ở 5 hộ xã
Hoà Lễ
Stt

Tên hộ

Canh tác hiện Số lượng loài Kỹ thuật gây trồng NLKH:
tại
cây giống cần Cự ly trồng (hàng x cây), cách
hỗ trợ
phối trí gây trồng
0,5 ha đất trống

1

Nguyễn
Đức Bổn

125 cây sao đen
63 cây dổi lấy
hạt
63 cây trám đen

5 x 4m; Hỗn giao: 1 hàng sao đen
+ 1 hàng dổi (hoặc trám đen).
Hướng hàng cây theo đường đồng
mức; bố trí cây trong hàng so le, tạo
hình tam giác.

9

Stt

Tên hộ

Canh tác hiện Số lượng loài Kỹ thuật gây trồng NLKH:
tại
cây giống cần Cự ly trồng (hàng x cây), cách
hỗ trợ
phối trí gây trồng
0,5 ha có trồng 60 cây dổi lấy Trồng cây dổi lấy hạt xen trong
cây điều rãi rác hạt
vườn điều thưa: Cự ly cây dổi cách
(50 cây)
cây điều tối thiểu là 6m
1 ha đất trống

250 cây sao đen
125 cây dổi lấy
hạt
125 cây trám đen

5 x 4m; Hỗn giao: 1 hàng sao đen
+ 1 hàng dổi (hoặc trám đen).
Hướng hàng cây theo đường đồng
mức; bố trí cây trong hàng so le, tạo
hình tam giác.

2

Nguyễn
Đức Thảo

3

Đinh Văn 1,0 ha đất trống
Đoàn

4

Huỳnh
Minh
Giang

5

Phạm
2 ha đất rừng le 240 cây dổi lấy 5 x 4m; Hỗn giao: 1 hàng sao đen
Ngọc Minh có trồng 50 cây hạt
+ 1 hàng dổi. Hướng hàng cây theo
mít 10 tuổi
250 cây sao đen đường đồng mức; bố trí cây trong
hàng so le, tạo hình tam giác.
Cây trồng cách cây mít tối thiểu
6m.

250 cây sao đen 5 x 4m; Hỗn giao: 1 hàng sao đen
250 cây dổi lấy + 1 hàng dổi. Hướng hàng cây theo
đường đồng mức; bố trí cây trong
hạt
hàng so le, tạo hình tam giác.

2,0 ha đất có 180 cây dổi
trồng rãi rác
Điều 5 tuổi (120
cây);

Trồng cây dổi lấy xen trong vườn
điều thưa: Cự ly cây dổi cách cây
điều tối thiểu là 6m

3.2.2.3. Thiết kế Kỹ thuật gây trồng mô hình NLKH mới: Sao đen + sắn trên đất
dốc
Bảng 7: Thiết kế kỹ thuật gây trồng NLKH sao đen + sắn trên đất dốc ở 1 hộ xã Yang Mao
Stt

Tên hộ

Canh tác hiện Số lượng loài Kỹ thuật gây trồng NLKH:
tại
cây giống cần Cự ly trồng (hàng x cây), cách
hỗ trợ
phối trí gây trồng

1

Y Manh

0,5 ha đất trồng 210 cây sao đen
sắn

Cự ly trồng sao đen: Cây cách cây
trong hàng 4m; hàng cách hàng
6m. Mật độ trồng 417 cây/ha.
Sắn được trồng bằng hom, cự ly
trồng theo như truyền thống canh
tác của bà con
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3.2.2.4. Thiết kế mô hình NLKH cải tạo vườn cà phê: Trồng sao đen bao quanh,
phòng hộ vườn NLKH cà phê + cây ăn quả
Bảng 8: Thiết kế kỹ thuật gây trồng NLKH trồng sao đen quanh vườn cà phê ở 2 hộ ở xã Hoà
Lễ
Canh tác hiện tại

Số lượng loài Kỹ thuật gây trồng NLKH:
cây giống cần hỗ
trợ

Stt

Tên hộ

1

Nguyễn 1 ha Cà phê 18 40 cây sao đen
Đức
tuổi + Sầu riêng
Bổn
(70 cây) + bơ

Trồng 1 hàng sao đen bao quanh
theo chu vi rẫy; cây cách cây 4 m

2

Nguyễn 1 ha Cà phê 20 40 cây sao đen
Đức
tuổi + Sầu riêng
Thảo
(50 cây)+ bơ (25)

Trồng 1 hàng sao đen bao quanh
theo chu vi rẫy; cây cách cây 4 m

3.2.2.5. Thiết kế mô hình trồng xen cây rừng bản địa (giáng hương, sưa đỏ), cây
dổi lấy hạt trong vườn cà phê:
Bảng 9: Thiết kế kỹ thuật trồng NLKH cải thiện vườn cà phê cho 5 hộ xã Hoà Lễ và Yang
Mao.
Stt

Họ và
tên hộ

Hiện trạng sử
dụng đất

Số lượng cây
Kỹ thuật gây trồng NLKH:
giống cần hỗ trợ Cự ly trồng (hàng x cây), cách phối
trí gây trồng

1

Trần
2 ha cây Cà phê Dổi lấy hạt: 70
Thị Thu 10 năm tuổi. cây
Trồng thuần
Giáng
Hương:
170 cây.

Trồng 1 hàng giáng hương bao quanh
chu vi rẫy, cự ly 4m (100 cây).
Dổi lấy hạt (100 cây) và giáng hương
(120 cây) xen trong vườn cà phê. Cự
ly: 12 x 12m

2

Võ Thị 3 ha đã trồng Cà Sưa đỏ: 70 cây
Thường phê 10 năm tuồi. Dổi lấy hạt: 70
Trồng thuần
Giáng
hương:
170 cây.

Trồng 1 hàng giáng hương bao quanh
chu vi rẫy, cự ly 5m (100 cây).
Sưa đỏ (70 cây); 100 cây dổi lấy hạt
và giáng hương (110 cây) xen trong
vườn cà phê. Cự ly: 12 x 12m

3

Đinh
Văn
Đoàn

3 ha đã trồng Cà Giáng
hương:
phê 10 năm tuổi, 205 cây
Dổi lấy hạt: 105
cây.

Trồng 1 hàng giáng hương bao quanh
chu vi rẫy, cự ly 5m (100 cây).
Dổi lấy hạt (105 cây) và giáng hương
(105 cây) xen trong 3 ha vườn cà phê.
Cự ly: 12 x 12m.

4

Y
Thiệp

0,5 ha vườn cà Giáng hương: 50 Trồng 1 hàng giáng hương bao quanh
phê thuần
cây
chu vi rẫy, cự ly 5m (50 cây).
Dổi lấy hạt: 35 Dổi lấy hạt (35 cây) xen trong 0,5 ha
cây.
vườn cà phê. Cự ly: 12 x 12m.

5

Y Thác

0,5 ha vườn cà Giáng hương: 50 Trồng 1 hàng giáng hương bao quanh
phê thuần
cây
chu vi rẫy, cự ly 5m (50 cây).
Dổi lấy hạt: 35 Dổi lấy hạt (35 cây) xen trong 0,5 ha
cây.
vườn cà phê. Cự ly: 12 x 12m.
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3.3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và NLKH cho
người dân, cộng đồng và các bên liên quan ở 2 huyện.
Dựa trên 02 tài liệu “Thiết kế kỹ thuật hỗ trợ xây dựng mô hình phục hồi rừng và
NLKH thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepok” mà Tư vấn đã thực
hiện, đã được tổ chức Tropenbos Việt Nam chấp nhận; Tư vấn đã xây dựng chương trình,
soạn bài giảng và tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân, cộng đồng được chọn
tham gia thực hiện mô hình và các bên liên quan, có quan tâm khác theo chương trình,
nội dung đã được thống nhất. Các lớp tập huấn này đều có sự tham gia của thành viên
nòng cốt của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lãnh đạo xã, cán bộ các phòng ban liên quan
cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT; trạm khuyến nông, hạt kiểm lâm) …để tạo cơ
hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình cũng như tham gia hoạt động giám
sát, hỗ trợ tiến trình thực hiện các mô hình của các hộ gia đình.
3.3.1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia lớp tập huấn
stt Lớp tập huấn xây dựng Thời gian
mô hình PHR và NLKH

Số lượng, thành phần học viên

1

Hội trường UBND xã Đắk Ngày 18 – 19 tháng 18 học viên: 6 nông dân, Cán bộ
Phơi và hiện trường
10 năm 2021
Phòng NN, khuyến nông, hạt kiểm
lâm huyện, lãnh đạo xã, hội phụ
nữ, đoàn thanh niên

2

Hội trường UBND xã Hoà Ngày 25 và 27 14 học viên: 7 hộ dân, cán bộ xã,
Lễ và hiện trường
tháng 11 năm 2021 hội nông dân, phụ nữ, thanh niên
và kiểm lâm địa bàn

3

Hội trường UBND xã Ngày 26 và 28 15 học viên: 4 hộ dân, cán bộ xã,
Yang Mao và hiện trường tháng 11 năm 2021 hội nông dân, phụ nữ, thanh niên
và cán bộ các buôn khác của xã

3.3.2. Mục tiêu, nội dung tập huấn
Mục tiêu tập huấn: Kết thúc đợt tập huấn, học viên có khả năng:
- Áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học để thực hành, hướng dẫn kỹ thuật gây trồng
và chăm sóc có hiệu quả các mô hình phục hồi rừng và nông lâm kết hợp thích ứng với
điều kiện Biến đổi khí hậu ở địa phương.
- Cam kết tham gia chương trình; lập kế hoạch thực hiện và xây dựng mô hình
phục hồi rừng và nông lâm kết đạt hiệu quả.
Nội dung tập huấn:
Ngày thứ nhất:
(i) Giới thiệu về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng và
nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepôk, được hỗ
trợ thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp nhiệt đới - Tropenbos.
- Lý do, mục đích thực hiện chương trình.
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- Mục tiêu, đối tượng và địa điểm thực hiện chương trình
- Nội dung hỗ trợ kỹ thuật của Tropenbos Việt Nam.
- Xác định đóng góp nguồn lực và cam kết tham gia của người dân khi tham gia
chương trình
(ii) Giới thiệu kỹ thuật xây dựng mô hình phục hồi rừng ở 02 hộ xã Đắk Phơi và
rừng cộng đồng buôn Tul xã Yang Mao.
(iii) Giới thiệu kỹ thuật xây dựng mô hình Nông lâm kết hợp mới
(iv) Giới thiệu kỹ thuật xây dựng mô hình Nông lâm kết hợp cải tạo vườn cà phê
(v) Thảo luận về các thuận lợi và khó khăn khi triển khai gây trồng các mô hình phục
hồi rừng và nông lâm kết hợp ở địa phương. Đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn.

Hình 5: Tổ chức tập huấn tại hội trường UBND các xã Đắk Phơi và Yang Mao

Ngày thứ 2:
(i) Người dân, cộng đồng nhận hỗ trợ của Tropenbos về cây giống, phân super lân
và thuốc trừ mối để thực hiện mô hình:
Công ty TNHH Tây Nguyên xanh là đối tác đã được Tropenbos nhất trí chọn làm
nhà cung cấp cây giống, vật tư cho người dân, cộng đồng thực hiện mô hình. Sau khi
tiến hành giao nhận cây giống tại hiện trường, kiểm tra chất lượng cây giống đạt yêu cầu
kỹ thuật về tiêu chuẩn cây con đem trồng và đủ số lượng cho từng hộ tham gia mô hình
(trong đó có cọng thêm 15% số cây giống để dự phòng hư hỏng và trồng dặm). Cụ thể,
cây giống và vật tư mà Tropenbos đã hỗ trợ người dân cộng đồng trong Chương trình
này như sau:
Bảng 10: Cây giống, vật tư hỗ trợ cho các hộ dân xã Đắk Phơi, huyện Lắk
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Bảng 11: Cây giống, vật tư hỗ trợ cho các hộ dân xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông

Bảng 12: Cây giống, vật tư hỗ trợ cho các hộ dân, cộng đồng xã Yang Mao, huyện Krông
Bông
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Hình 6: Cộng đồng và hộ dân nhận cây giống và vật tư được hỗ trợ trồng PHR và NLKH

(ii) Hướng dẫn hiện trường: Sau khi nhận xong cây giống và vật tư, cán bộ tư vấn
cùng với kiểm lâm địa bàn, đại diện xã đã đến hiện trường của các hộ dân để:
- Hướng dẫn kỹ thuật bố trí hàng cây theo đường đồng mức, cách cắm tiêu để phối
trí cây trồng tạo hình tam giác trên đất dốc khi trồng phục hồi rừng; và trồng NLKH.
- Hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đào hố, trộn đất, phân chuồng, lân, thuốc diệt mối
trong hố trồng.
- Hướng dẫn, thực hành kỹ thuật trồng cây, chăm sóc…kiểm tra hệ thống, khả năng
tưới nước cho cây trồng.

Hình 7: Hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật trồng NLKH cải thiện vườn cà phê và trồng phục hồi rừng

3.4. Giám sát, theo dõi thực hiện các mô hình phục hội rừng và NLKH ở các địa
phương
Sau các lớp tập huấn, cán bộ tư vấn thường xuyên liên lạc qua điện thoại và zalo
để liên lạc với cán bộ địa phương cấp xã (cô Phước (xã Đăk Phơi); cô Huyền (xã Hoà
Lễ) và Y Thiếp (buôn Tul, xã Yang Mao)) để nhắc nhở, đôn đốc việc người dân triển
khai việc trồng và chăm sóc vườn cây.
Trong thời gian 3 ngày từ ngày 08 đến 10 tháng 12 năm 2021, 02 cán bộ tư vấn đã
đến hiện trường để gặp các chủ hộ, xem xét việc trồng và đánh giá sơ bộ ban đầu về tình
hình sinh trưởng của cây trồng. Kết quả cho thấy:
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Ở xã Đắk Phơi, tất cả 06 hộ đã tiến hành xong việc trồng cây, cây giống và các vật
tư như phân lân bón lót, thuốc chống mối được hỗ trợ đã sử dụng đúng mục đích, cây
được trồng đúng kỹ thuật (bảo đảm về cự ly, quy cách hố trồng); sau khi trồng được 3
tuần: cây trồng đã bén rễ, một số đã ra lá non. Các vườn cây được bảo vệ khá tốt.
Tuy nhiên, ở xã Đk Phơi có 01 trường hợp có sự thay đổi không đúng như cam kết
ban đầu, đó là hộ Y BHăm Rơ Yam đối với 01 ha đất trồng có le mọc khá dày đặc, hộ
cho biết trong giai đoạn này ở địa phương đang là mùa cao điểm thu hoạch cà phê, hộ
không có công (kể cả công nhà và không thuê được công) để xử lý thực bì le, đào hố
trồng cây sao đen hỗn giao với dổi lấy hạt để phục hồi rừng. Do vậy, hộ đã sử dụng
nguồn cây giống và vật tư này đưa vào trồng xen trong vườn cà phê (đối với cây dổi) và
trồng cây sao bao quanh rẫy (vì hiện tại hộ có gần 04 ha cà phê).

Hình 9: Trồng đàn hương xen trong vườn cà phê hộ
H Tiếp Liêng Hót

Hình 8: Trồng sao đen bao quanh
vườn cà phê hộ Y BHăm Rơ Yam
Hình 10: Cây dổi sinh trưởng tốt, ra lá non ở hộ Lục
Văn Kiểm.
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Hình 11: Bản đồ vị trí các vườn cây trồng NLKH và phục hồi rừng ở địa bản 3 xã của 2 huyện Lắk và Krông Bông
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Ở xã Hoà Lễ, tất cả 07 hộ đã tiến hành xong việc trồng cây, cây giống và các vật
tư như phân lân bón lót, thuốc chống mối được hỗ trợ đã sử dụng đúng mục đích, cây
được trồng đúng kỹ thuật (bảo đảm về cự ly, quy cách hố trồng); sau khi trồng được 1
tuần: cây trồng đã bước đầu ổn định, tỷ lệ cây sống cao. Các vườn cây được bảo vệ khá
tốt.

Hình 12: Trồng dổi + sao đen trên đất dốc
hộ Phạm Ngọc Minh

Hình 13: Trồng dổi xen trong vườn cà phê hộ
Võ Thị Thường

Hình 14: Trồng dổi xen trong vườn cà phê và sao đen quanh rẫy ở hộ Đinh Văn Đoàn

Ở buôn Tul xã Yang Mao, tất cả 03 hộ đã tiến hành xong việc trồng cây, cây giống
và các vật tư như phân lân bón lót, thuốc chống mối được hỗ trợ đã sử dụng đúng mục
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đích, cây được trồng đúng kỹ thuật (bảo đảm về cự ly, quy cách hố trồng); sau khi trồng
được 1 tuần: cây trồng đã bước đầu ổn định, tỷ lệ cây sống cao. Các vườn cây được bảo
vệ khá tốt.

Hình 15: Hộ Y thác và Y Thiếp trồng dổi xen trong vườn cà phê ở buôn Tul

Riêng trồng rừng phục hồi của cộng đồng buôn Tul do đất rừng không tưới được
nước, mùa khô sắp đến do vậy nếu trồng vào thời điểm cuối tháng 11, cây trồng có nguy
cơ tỷ lệ chết cao. Do vậy, qua ý kiến đóng góp của lãnh đạo, các phòng ban liên quan xã
Yang Mao và Ban QLR cộng đồng buôn Tul; cùng với ý kiến của chuyên gia tư vấn đã
thống nhất nuôi dưỡng tiếp các loài cây giống trong vườn ươm, chuyển sang trồng phục
hồi rừng vào đầu mùa mưa năm sau (tháng 6, năm 2022). Để có điều kiện quản lý, tiếp
tục chăm sóc số cây giống đã nhận, cộng đồng buôn Tul đã xây dựng 01 vườn ươm.
Do điều kiện khó khăn về kinh phí, cộng đồng đã có đơn đề nghị và Tropenbos đã
nhất trí hỗ trợ cộng đồng một ít kinh phí để mua một số vật tư như lưới (làm dàn che và
rào chung quanh), hệ thống ống và bét tưới, phân hoá học để bón thúc trong quá trình
chăm sóc cho cây giống.
Cộng đồng cũng đã lập kế hoạch cho thời gian đến, cụ thể bao gồm một số hoạt
động như chăm sóc vườn cây giống. Tháng 3 – 4 năm 2022: tiến hành phát dọn thực bì,
cỏ theo băng. Tháng 5 đào hố, bón lót phân lân, thuốc chống mối, trộn đất hố trồng để
đến tháng 6 năm 2022 sẽ tiến hành trồng cây phục hồi rừng.

4. Kết luận
Trong gần nữa năm (từ tháng 6 – 12 năm 2021) thực hiện Chương trình: “Tư vấn
kỹ thuật hỗ trợ xây dựng mô hình phục hồi rừng và nông lâm kết hợp thích ứng với biến
đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepok“, được triển khai tại 3 xã thuộc địa bàn 2 huyện
Lắk và Krông Bông đã có 16 hộ dân và 1 cộng đồng tham gia chương trình phục hồi
rừng và nông lâm kết hợp, về cơ bản Chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra; đã thực
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hiện được 3 nhóm hoạt động chính đạt hiệu quả: (i) xác định được đối tượng tham gia;
(ii) tổ chức tập huấn kỹ thuật; và (iii) nhận hỗ trợ cây giống vật tư và kỹ thuật gây trồng
mô hình.
Do tác động của dịch Covid nên thời gian khởi động chương trình gặp nhiều khó
khăn, thời gian triển khai chậm hơn nhiều so với kế hoạch đã xây dựng; điều này cũng
đã ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả của chương trình; trong đó điểm quan trọng là thời
điểm trồng cây đã bị muộn hơn so với lịch thời vụ ở địa phương, cây trồng sau khoảng
một tháng đã bước vào mùa khô, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và sức
sinh trưởng của cây trồng; cũng như việc phải chuyển trồng cây phục hồi rừng ở cộng
đồng buôn Tul vào đầu mùa mưa năm sau. Do vậy, trong thời gian đến, lãnh đạo xã và
cơ quan liên quan cấp huyện (trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp huyện) cần quan
tâm, nhắc nhở người dân chú tới vấn đề tưới nước, chăm sóc cây trồng trong mùa khô.
Đề nghị Tropenbos tiếp tục quá trình hỗ trợ địa phương, quan tâm đến việc giám
sát theo dõi, cũng như đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình; mà trước hết là duy
trì hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho cộng đồng buôn Tul trong việc triển khai trồng phục hồi
rừng trong đầu mùa mưa năm sau.
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