24. QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG
CAM, QUÝT, ĐÀO, LÊ TẠI BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
1. Tên dự án: Quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất tập trung cam, quýt,
đào, lê tại Bắc Kạn giai đoạn 2005-2010
2. Tổ chức chủ trì dự án: Sở Công nghiệp – Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn.
3. Chủ nhiệm dự án: KS Liêu Đình Vọng.
4. Mục tiêu của dự án:
- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất, điều kiện khí hậu để tạo ra
vùng nguyên liệu sản xuất một số cây ăn quả đặc sản “Cam, Quýt, Đào, Lê”
mang tính sản xuất hàng hoá theo hướng sản xuất nông nghiệp ổn định và bền
vững ở tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng vùng nguyên liệu ban đầu, tập trung trồng cây ăn quả đặc sản
Cam, Quýt, Đào, Lê làm cơ sở cho việc phát triển vùng nguyên liệu hàng hoá
tập trung trong thời gian tới.
- Nâng cao kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho cán bộ và người dân
đồng bào trên địa bàn về công nghệ nhân giống, thâm canh cây ăn quả và các
biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.
- Thu hút lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân góp phần tăng thu
nhập và đa dạng hoá sản phẩm.
5. Kết quả thực hiện:
5.1. Kết quả công tác quy hoạch và phát triển cây cam, quýt, đào, lê:
Dự án đã quy hoạch được 1.628 ha, bao gồm 1.304 cây Cam, Quýt và 324
ha Đào, Lê tại các xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong của huyện Bạch
Thông, xã Đông Viên, Phương Viên, Rã Bản của huyện Chợ Đồn; xã Bằng Vân,
Đức Vân, Vân Tùng của huyện Ngân Sơn. Thiết lập được 15 bộ bản đồ và báo
cáo quy hoạch trên cơ sở lồng ghép bản đồ hiện trạng tại các xã vùng quy hoạch
đã được phê duyệt.
5.2. Kết quả công tác xây dựng mô hình và khảo nghiệm giống mới:
- Kết quả thực hiện mô hình Cam, Quýt tại huyện Bạch Thông: Dự án đã
tiến hành trồng được 9,8 ha mô hình cây Cam, Quýt tại hai xã Dương Phong,
Quang Thuận.
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- Kết quả thực hiện mô hình Cam, Quýt tại huyện Chợ Đồn: Diện tích dự án
đã xây dựng là 16,2 ha trong đó xã Đông Viên 4,65 ha, Phương Viên 4,5 ha, Rã
Bản 7,05 ha. Các giống Cam, Quýt đưa vào thực hiện mô hình tại huyện Bạch
Thông và Chợ Đồn là các giống được nhân theo phương pháp ghép mắt bằng
các giống Cam, Quýt của xã Quang Thuận, Dương Phong. Kết quả theo dõi cho
thấy các giống sau trồng sinh trưởng, phát triển tốt sau 3 năm bắt đầu bói quả.
- Kết quả khảo nghiệm một số giống Cam, Quýt mới: Dự án đưa vào khảo
nghiệm mỗi loại giống 100 cây gồm: Cam đường canh, Cam xã đoài, Cam van
du, Cam valenxia tại xã Rã Bản huyện Chợ Đồn. Cây Cam sau khi trồng lệ lệ
cây sống đạt 100% cây sinh trưởng phát triển tốt.
- Kết quả xây dựng mô hình trồng Lê: Được thực hiện tại 3 xã Vân Tùng,
Bằng Vân, Đức Vân diện tích 12,3 ha. Nhìn chung cây sau khi trồng tỷ lệ sống
tương đối cao. Qua theo dõi cây sau trồng 1 năm sinh trưởng phát triển tốt. Tuy
nhiên, một số hộ dân không chú trọng tới công tác bảo vệ còn để trâu, bò vào
phá hoại làm ảnh hưởng đến mô hình.
- Kết quả trồng thử nghiệm cây Đào: Dự án đã đưa vào trồng thử nghiệm
100 cây đây là giống đào chín sớm tại 3 hộ dân tại Bản Trang xã Đức Vân huyện
Ngân Sơn. Tỷ lệ cây sống đạt 84%. Tuy nhiên sau hai năm trồng cây Đào chết
chiếm tỷ lệ khá cao nguyên nhân là do các hộ dân chưa nhận biết hết giá trị của
cây Đào nên chưa thực sự quan tâm chăm sóc.
5.3. Kết quả đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và tham quan
học tập:
- Dự án đã tiến hành tập huấn chuyển giao công nghệ cho các hộ dân tham
gia xây dựng mô hình tại 8 xã với 252 lượt người tham gia đạt 152% kế hoạch.
- Tổ chức cho 30 người dân đi tham quan học hỏi kinh nghiệm vùng trồng
Cam, Quýt tại Hà Giang đạt 100% so với kế hoạch.
- Tổ chức cho 25 người đi tham quan học vùng trồng Đào, Lê tại Lạng Sơn.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: 2004 - 2007.
7. Kinh phí thực hiện:
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