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TÓM TẮT
Lâm Đồng là một trong những tỉnh có vùng trồng cây hồng ăn trái truyền thống
từ lâu đời, do có điều kiện khí hậu thích hợp với nhiều loại cây ăn quả, trong
đó có các loại cây ăn quả ôn đới (nhiệt độ trung bình hàng năm 18–22°C và ổn
định qua các mùa trong năm). Hiện nay, diện tích trồng cây hồng ăn trái ở Lâm
Đồng có khoảng 2.000 ha, được trồng tập trung tại các huyện Lạc Dương, Đơn
Dương và thành phố Đà Lạt. Trong vài năm trở lại đây, các vườn hồng tại Lâm
Đồng nói chung đã và đang dần già cỗi (tuổi cây trung bình 15-20 năm) dẫn
đến năng suất và phẩm chất quả kém, giá bán xuống rất thấp (chỉ 3.000-5.000
đ/kg). Nhiều hộ trồng hồng đã chặt bỏ cây già cỗi trên diện tích lớn để trồng
thay thế các loại cây khác như: cà phê, cây có múi hoặc ít quan tâm đến sản
xuất và thâm canh cây hồng ăn trái, dẫn đến diện tích trồng hồng ngày càng
suy giảm. Trước thực trạng trên, với mục tiêu cải tạo, phát triển và bổ sung vào
cơ cấu giống hồng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế từ các
vườn hồng bản địa tại huyện Lạc Dương và một số huyện phụ cận, Viện Bảo
vệ thực vật được giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu cải tạo và phát triển một số
giống Hồng nhập nội (giống hồng Fuyu, Jiro) bổ sung vào cơ cấu giống hồng
tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” năm 2015-2017. Kết quả nghiên cứu,
đánh giá bước đầu cho thấy các giống hồng giòn nhập nội (Fuyu và Jiro) có
khả năng thích ứng tốt với điều kiện của huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Để
thay thế dần diện tích các giống hồng địa phương kém hiệu quả bằng giống
hồng giòn nhập nội nên áp dụng phương pháp ghép cải tạo. Trong đó, ghép cải
tạo đối với các giống gốc ghép có độ tuổi dưới 15 tuổi, đường kính cành được
ghép thích hợp là 5-7 cm. Các giống hồng địa phương như giống hồng Trứng,
Trứng Lốc, hồng Vuông Tám Hải đều có thể sử dụng làm gốc ghép và thời vụ
ghép thích hợp nhất tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng là từ cuối tháng 12 hàng
năm đến 5/1 năm sau.
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