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NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI RAU 
RỪNG CÓ GIÁ TRỊ CAO TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ LÀO CAI 

Hoàng Văn Sâm 

Abstract 

Wild vegetables are an important source of food and/or income for local people, especiallyin moutainous 
areas. This study documented a total of 254 wild plant species belonging to174 genera and 78 families 
used by local people in Lao Cai and Dien Bien provinces. Of these, local people in LaoCai use 238 
species and in Dien Bien use 236 species. The ethnic minority groups in the research shown differing 
knowledge in using wild vegetables, with Thai people having broader knowledge than other groups in the 
study area. Erythropalum scandens Blume and Bauhinia variegata L. are typical, important and high 
potential wild vegetable species in Lao Cai and Dien Bien. These species were selected for a detailed 
testing of prapogation and planting techniques. Guidelines for prapogation and planting of these species 
have been developed and transfered to local communnities. The project has sucessfully established 3 trial 
plots for planting Erythropalum scandens Blume and Bauhinia variegata L. in the research area. The trees 
in the trial plots have well grown and the products havested from them have been contributing significant 
income for local people. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay một số loài rau rừng đã trở thành món ăn đặc sản và người tiêu dùng ngày càng 
thích sử dụng các loại rau rừng vì nó không chỉ có giá trị về dinh dưỡng mà còn là loại rau an 
toàn nhất hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm nông nghiệp thường được trồng 
thâm canh cao đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều các loại hóa chất bảo vệ thực vật làm ảnh 
hưởng đến chất lượng nông sản nói chung và sản phẩm rau xanh nói riêng. Người dân địa 
phương chủ yếu thu hái rau ngoài tự nhiên làm thực phẩm cho gia đình hoặc đem bán ngoài 
chợ để nâng cao thu nhập với khối lượng nhỏ. Trong khi đó nhu cầu sử dụng nguồn thực 
phẩm này ngày càng tăng, ở nhiều nơi người dân địa phương khai thác ồ ạt các loại rau rừng 
trong tự nhiên khiến chúng bị suy giảm, thậm chí có loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng. Vậy làm thế nào để người dân không chỉ được sử dụng nguồn thực phẩm bổ dưỡng, an 
toàn này trong bữa ăn hàng ngày mà còn nắm được kỹ thuật gây trồng, khai thác, sử dụng rau 
rừng một cách hiệu quả và bền vững? Để thực hiện được nhiệm vụ trên, trong khuôn khổ 
chương trình Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn 2007-2013 (ARD SPS), đề tài “Nghiên 
cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào 
Cai’’ đã được thực hiện. 

2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

2.1. Mục tiêu  
Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc trồng và phát triển các loài rau rừng có giá 

trị cao và phù hợp với điều kiện tại Lào Cai và Điện Biên. 

2.2. Nội dung 
Điều tra thực trạng và lựa chọn các loài rau rừng có giá trị cao trong khu vực nghiên cứu. 
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Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng 2 loài rau rừng có giá trị cao trong khu vực 
nghiên cứu. 

Xây dựng mô hình triển khai thử nghiệm cho 2 loài rau rừng có giá trị cao. 
Tổ chức tập huấn kỹ thuật và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tập 

huấn người dân. 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Các kết quả chính 

3.1.1. Hiện trạng rau rừng tại Lào Cai và Điện Biên 

Thành phần loài rau rừng 
Thành phần rau rừng tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai khá đa dạng và phong phú với 254 

loài thuộc 174 chi 78 họ thực vật được người dân sử dụng làm rau ăn. Đặc biệt nghiên cứu 
phát hiện và bổ sung thêm 41 loài thực vật chưa được ghi nhận công dụng làm thức ăn trong 
các tài liệu đã xuất bản tại Việt Nam, nhưng đã và đang được người dân được sử dụng làm rau 
ăn tại khu vực nghiên cứu. 

Thị trường rau rừng 
Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân địa phương thu hái rau rừng chủ yếu là làm rau ăn 

hàng ngày tại gia đình. Trong tổng 254 loài rau rừng được sử dụng làm rau ăn chỉ có 31 loài 
thuộc 15 họ thực vật được buôn bán trên thị trường. 

Sự khác nhau trong sử dụng rau rừng của các dân tộc tại khu vực nghiên cứu. 
Kết quả nghiên cứu tri thức bản địa của 7 dân tộc khác nhau trong sử dụng rau rừng 

tại Lào Cai và Điện Biên cho thấy người dân có kiến thức khá phong phú trong chế biến 
và sử dụng rau rừng. Nghiên cứu cũng kết luận các dân tộc khác nhau có kiến thức về rau 
rừng khác nhau, trong đó cộng đồng người Thái sử dụng là nhiều nhất với 99 loài chiếm 
38,98%, tiếp đó là người Kháng với 66 loài và ít nhất là dân tộc Tày chỉ với 20 loài. Về 
kiến thức bản địa trong chế biến rau rừng thì dân tộc Thái, Mông, Kháng có nhiều cách 
chế biến nhất, dân tộc Tày và Nùng có ít cách chế biến rau rừng hơn. 

3.1.2 Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng 2 loài rau rừng có giá trị cao tại 
khu vực nghiên cứu 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và các chỉ tiêu về hàm lượng dinh dưỡng, Đề 
tài đã tham vấn ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học và người dân địa phương để lựa 
chọn được 2 loài rau rừng đặc trưng và có tiềm năng phát triển tốt tại Lào Cai và Điện Biên là 
Ban trắng (Bauhinia variegata L) và Bò khai (Erythropalum scandens Blume). 

Sau khi lựa chọn được 2 loài rau rừng để phát triển, Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng 
thành công bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc hai loài Bò khai và Ban 
trắng. Các hướng dẫn kỹ thuật này đã được in thành sổ tay, tờ rơi và được dùng làm tài liệu 
tập huấn cho bà con nông dân cũng như lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai 
tỉnh Lào Cai và Điện Biên. 
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3.1.3. Xây dựng mô hình trồng 

Đề tài đã xây dựng thành công 3 mô hình trồng Rau rừng tại Lào Cai và Điện Biên: Tại 
Lào Cai là 2 mô hình rau Bò khai và tại Điện Biên là 1 mô hình rau Bò khai và Ban trắng. Các 
mô hình đã được chuyển giao lại cho hộ gia đình và người dân đã có thu thập từ mô hình. 

3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội, chuyển giao kết quả vào sản xuất, đào tạo, hợp tác và 
quản lý 

Sự thành công của Đề tài là thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển 
các loài rau rừng, đặc biệt là những loài rau rừng có giá trị kinh tế và đặc trưng cho truyền 
thống văn hóa của người dân vùng cao. 

Mô hình từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người 
dân địa phương. 

Người dân địa phương được trang bị kiến thức khoa học về nhân giống, trồng, chăm sóc 
và thu hái hai loài rau rừng là Bò khai và Ban trắng. 

Người dân và cán bộ địa phương được cung cấp thông tin về thị trường rau rừng cũng như 
các loài rau rừng có khả năng phát triển tại địa phương. 

Đề tài đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho 270 người dân địa phương tại hai tỉnh Lào Cai và 
Điện Biên về kỹ thuật trồng hai loài rau Bò khai và Ban trắng giúp phát triển kinh tế xã hội 
cho khu vực nghiên cứu. 

Đề tài đã đào tạo được 2 học viên cao học, 5 sinh viên đại học góp phần vào việc nâng 
cao trình độ khoa học cũng như nhận thức về sử dụng và phát triển rau rừng. Đây là những 
cán bộ có chuyên môn và có những ảnh hưởng tích cực tới việc phát triển rau rừng cũng như 
gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân địa phương. 

3.3. Các sản phẩm khoa học của đề tài 

(1) Hoàng Văn Sâm. 2014. Kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Lào Cai 
và Điện Biên, trong cuốn Sinh kế vùng cao - Một số nghiên cứu điểm về phương pháp tiếp 
cận mới, Triệu Văn Hùng (chủ biên). Nhà xuất bản Nông nghiệp. 
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và chăm sóc loài Ban trắng và Bò khai tại Lào Cai và Điện Biên. Nhà Xuất bản Lao động - Xã 
hội. (sản phẩm của đề tài). 
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4. KẾT LUẬN 

Tài nguyên rau rừng tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai khá đa dạng và phong phú với 254 
loài thuộc 174 chi 78 họ thực vật rừng được người dân sử dụng làm rau ăn. Trong đó tại Lào 
Cai có 238 loài và tại Điện Biên có 236 loài. 

Các dân tộc không chỉ có kiến thức khác nhau về số loài rau rừng sử dụng mà còn khác 
nhau về cách thức sử dụng và chế biến rau rừng, trong đó dân tộc Thái có kiến thức phong 
phú nhất về khai thác và sử dụng rau rừng. 

Rau rừng không chỉ quan trọng đối với bữa ăn hàng ngày của người dân mà còn góp phần 
nâng cao thu thập của người dân địa phương. Tại Lào Cai và Điện Biên có 31 loài rau rừng 
được người dân thu hái và buôn bán trên thị trường. 

Nghiên cứu đã xây dựng thành công bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm 
sóc cho 2 loài rau rừng đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng phát triển là Ban trắng 
và Bò khai. 

Đề tài đã xây dựng thành công 3 mô hình rau rừng tại hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Các 
mô hình này đã và đang mang lại thu thập cho người dân địa phương. 

Đề tài đã góp phần đào tạo 2 học viên cao học và 5 sinh viên đại học, đồng thời tập huấn 
và chuyển giao kỹ thuật cho 270 người dân tại khu vực nghiên cứu./. 


