
 

 

 
 

Thông tin trồng, tạo Trầm và tiêu thụ 

 Trầm Hương Việt Nam từ 2021 

Dành cho các Chủ trang trại trồng Trầm Hương 

Lời giới thiệu: Thời gian gần đây các báo VNExpress, Dân Trí… đăng tin nhiều Chủ 

trang trại trồng Trầm Hương bị thiệt hại do sử dụng các kỹ thuật tạo Trầm Hương lạc hậu 
như: Khoan nhiều lỗ chi chít vào thân cây, đục, chặt, bóc vỏ… bơm, quét các loại dung 
dịch không đảm bảo chất lượng, làm cây Trầm Hương bị chết do sốc với nhiều vết 
thương, hoặc cây không tạo được Trầm Hương phải bán rẻ, chặt bỏ.  

Để tránh thiệt hại đáng tiếc cho người trồng, LPVN.com thông tin tới cộng đồng Chủ trang 
trại trồng Trầm Hương về một phương pháp tạo Trầm Hương đơn giản thuận tự nhiên, 
dễ áp dụng, chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao: “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương 
toàn thân cây” (Xin xem chi tiết tại Phần A và Phần B dưới đây). 

Thông tin trong tài liệu này là một phần tóm lược trong Chương trình “Phát triển bền 
vững Trầm Hương Việt Nam, xây dựng Ngành công nghiệp Trầm Hương, xây dựng 
Thương hiệu VIỆT NAM - QUỐC GIA TRẦM HƯƠNG” do LPVN.com phối hợp với Hội 
Trầm Hương Việt Nam thực hiện, và “Đăng ký Sản phẩm Trầm Hương tham gia 
Chương trình phát triển Sản phẩm Quốc gia đến 2030 theo Quyết định 175/ QĐ-TTg 
ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ”.  

 
Phần A- Kết quả “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn thân 
cây”: 

1- Kết quả tạo Trầm Hương của Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất 
Trầm Hương theo hướng bền vững ở Việt Nam” thuộc Chương trình Nghị định thư 
CHLB Đức - Việt Nam, mã số: NĐT.10.GER/16, Viện Nghiên cứu khoa học Thực vật 
Jülich - CHLB Đức và Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện (2016 - 2020): 

LPVN.com trực tiếp khảo nghiệm kết quả tạo Trầm Hương sau thời gian tạo Trầm 02 năm 
(03/2019 - 03.2021) tại trang trại Ông Lê Duy Ân, Khối 19, Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. 

Khai thác ngẫu nhiên 03 cây trong tổng số 100 cây đã tạo Trầm. Số liệu 03 cây khai thác 
như sau (không tính phần gốc cây cao 60cm để lại tái sinh chu kỳ tiếp theo): 

Cây 1: Đường kính gốc 20 cm, dài 6,5 m, trọng lượng cây tươi 38 kg 

Cây 2: Đường kính gốc 18 cm, dài 6 m, trọng lượng cây tươi 34 kg 

Cây 3: Đường kính gốc 16 cm, dài 5,5 m, trọng lượng cây tươi 31 kg 

Kết quả: Tổng trọng lượng 03 cây tươi: 103 kg, lấy mảnh Trầm (sạch gỗ, sấy khô độ ẩm 

12%): 03 cây thu được 3,3 kg mảnh Trầm. Kết quả trung bình: 1,1 kg mảnh Trầm/ 01 cây. 

Ghi chú: Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Lê Duy Ân, ĐT: ĐT/ Zalo: 0915137197 

2- Kết quả khảo nghiệm Mục 1 trên đây trùng khớp với kết quả tạo Trầm Hương do 
Công ty CP Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển Trầm Hương Việt Nam (Giám đốc là 
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Ts. Nguyễn Duy Kiên) thực hiện từ năm 2015 tại nhiều vùng trồng Trầm Hương trên 
cả nước. Ts. Nguyễn Duy Kiên và các tác giả Đề tài Nghiên cứu ứng dụng - Chương 
trình Nghị định thư CHLB Đức - Việt Nam áp dụng cùng một “Phương pháp sinh học 
tạo Trầm Hương toàn thân cây”. 

Sau đây là thông tin tổng quan về trồng, tạo Trầm và tiêu thụ Trầm Hương Việt Nam 
do LPVN.com nghiên cứu, tổng kết:   

Phần B: Hiệu quả “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn thân 
cây”: 

1- Trồng và khai thác cây Trầm Hương chu kỳ 08 năm:  

- Cây Trầm Hương trồng đủ 06 năm (không kể thời gian ươm cây non) có thể tạo Trầm 
Hương. Thời gian tạo Trầm Hương đến khi thu hoạch là 02 năm. Tổng cộng chu kỳ trồng 
- tạo Trầm - thu hoạch là 08 năm.  

- Cây Trầm Hương 08 năm khi khai thác có trọng lượng tươi trung bình 40 kg/ cây. Sản 
lương mảnh Trầm Hương (được làm sạch gỗ, sấy khô độ ẩm 12%) thu được trung bình 
01 kg / 01 cây.  

- Cây Trầm Hương lâu năm (trên 8 năm), có trọng lượng cây tươi trên 40 kg/ cây, sản 
lượng mảnh Trầm Hương thu được sau tạo Trầm đạt tỉ lệ trung bình 2,5 kg mảnh Trầm 
Hương/ 100 kg trọng lượng cây tươi (2,5 % mảnh Trầm Hương/ trọng lượng cây tươi). 

2- Chi phí tạo Trầm Hương: 

- Dung dịch nấm vi sinh tạo Trầm: 100.000 đ/ lít. 
- Dịch vụ kỹ thuật khoan tạo Trầm: 20.000 đ - 30.000 đ/ lít - tùy theo số lượng cây cần tạo 
Trầm và địa bàn trang trại thuận lợi hay không thuận lợi cho sản xuất.  

Dung dịch nấm vi sinh tạo Trầm cần trung bình 01 lít/ 20 kg trọng lượng cây tươi. Cây 
Trầm Hương 07 - 08 năm tuổi cần trung bình 02 lít dung dịch.  

Số lỗ khoan vào thân cây để truyền dung dịch nấm vi sinh tạo Trầm: Từ 03 - 06 lỗ khoan 
ø 6mm/ 01 cây, tùy theo độ lớn của cây. Thời gian tạo Trầm Hương là 02 năm. 

3- Chi phí lấy mảnh Trầm Hương ra khỏi cây: 

- “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn thân cây”, Trầm Hương hình thành dọc 
theo thớ gỗ nên rất thuận lợi lấy mảnh Trầm Hương. Chi phí lấy mảnh Trầm Hương ra 
khỏi cây (đã bao gồm khấu hao nhà xưởng, công cụ, chi phí quản lý, BHXH) trung bình 
1,5 triệu đ/ 01 kg mảnh Trầm Hương. Lao động phổ thông được hướng dẫn 01 tuần có 
thể làm việc lấy mảnh Trầm Hương. 

- Với Chủ trang trại không sản xuất lấy mảnh Trầm Hương, LPVN.com thu mua cây sau 

tạo Trầm với giá mua ghi tại Mục 4 dưới đây, trừ chi phí lấy mảnh Trầm Hương và chi phí 
vận chuyển cây từ trang trại đến nhà máy của LPVN.com. 

Ghi chú: - Chi phí lấy mảnh Trầm trên đây chỉ bằng 1/3 so với chi phí lấy mảnh Trầm 
Hương của các phương pháp tạo Trầm khác như khoan chi chít nhiều lỗ hoặc đục vào 
thân cây, chi phí lấy mảnh Trầm Hương của các phương pháp này trung bình 4,5 triệu/ 
01 kg mảnh Trầm Hương, và phải có thợ lành nghề mới lấy được mảnh Trầm. 

4- Giá LPVN.com mua mảnh Trầm Hương: 

- 06 triệu đ/ 01 kg mảnh Trầm Hương (trước thuế VAT) là mức giá LPVN.com bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm mảnh Trầm Hương được tạo bởi Công ty CP Nghiên cứu ứng 
dụng và Phát triển Trầm Hương Việt Nam từ 2018. Mức giá này được LPVN.com 
giữ ổn định trong 10 năm tới (2021 - 2030). 
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Với giá LPVN.com thu mua 06 triệu đ/ 01 kg mảnh Trầm Hương, cây Trầm Hương 
được tạo Trầm theo “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn thân cây” có giá 
trị như sau (tính trung bình 2,5 % mảnh Trầm Hương/ trọng lượng cây tươi): 

Cây có trọng lương tươi 40 kg: Thu được 01 kg mảnh Trầm, giá trị 06 triệu đ.  

Cây có trọng lượng tươi 80 kg: Thu được 02 kg mảnh Trầm, giá trị 12 triệu đ.  

Cây có trọng lượng tươi 120 kg: Thu được 03 kg mảnh Trầm, giá trị 18 triệu đ. 

Cây có trọng lượng tươi 160 kg: Thu được 04 kg mảnh Trầm, giá trị 24 triệu đ. 

Cây có trọng lượng tươi 200 kg: Thu được 05 kg mảnh Trầm, giá trị 30 triệu đ. 

Ghi chú: - Ngoài tiền thu từ bán mảnh Trầm Hương, Chủ trang trại còn thu được giá trị 
phần gốc cây để lại tái sinh chu kỳ mới ; và giá trị dăm gỗ sau khi lấy mảnh Trầm, làm giá 

thể sản xuất các loài nấm dược liệu quý như nấm đầu khỉ, nấm lim xanh… (Hiện đã có 
một số doanh nghiệp nghiên cứu trồng các loài nấm dược liệu trên giá thể bột dăm gỗ cây 

Trầm Hương cho kết quả tốt). 

Phần C- Thông tin về LPVN.com: 

1- LPVN.com là nhóm Công ty LPVN có trụ sở tại Việt Nam và Dubai - UAE, từ 2014 đã 
thực hiện công trình nghiên cứu toàn diện về cơ hội của Trầm Hương Việt Nam trên thị 
trường toàn cầu trong Thế kỷ 21. LPVN.com sở hữu độc quyền “Công nghệ siêu âm LP-
AI” hợp tác nghiên cứu giữa LPVN - CHLB Đức - Mỹ, là công nghệ hiện đại duy nhất trên 
thế giới chiết xuất Tinh chất Trầm Hương - gồm các hoạt chất thơm quý hiếm của Trầm 
Hương Việt Nam, loại bỏ hoàn toàn các thành phần nhựa dầu (resin) và axit béo có trong 
tinh dầu Trầm Hương.  

“Tinh chất Trầm Hương Việt Nam” được LPVN.com chiết xuất là nguồn hương - dược 
liệu tự nhiên rất quý để sản xuất các sản phẩm cao cấp tốt cho sức khỏe và sắc đẹp: Đồ 
uống, thực phẩm và thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm. Sản phẩm sản xuất từ 
“Tinh chất Trầm Hương Việt Nam” của LPVN.com là xu hướng tiêu dùng của tương lai 
với nhu cầu rất lớn trên thị trường thế giới.  

2- Chuỗi giá trị phát triển bền vững Trầm Hương Việt Nam đang hình thành với Khát vọng 
xây dựng Thương hiệu VIỆT NAM - QUỐC GIA TRẦM HƯƠNG ; TRẦM HƯƠNG - 
QUỐC HƯƠNG VIỆT NAM được ngưỡng mộ trên toàn cầu. Với sự ủng hộ của Chính 
phủ, các Bộ ngành, địa phương và sự liên kết giữa Nhà khoa học, Chủ trang trại và Doanh 
nghiệp, LPVN.com cam kết tiêu thụ toàn bộ nguyên liệu mảnh Trầm Hương (không hạn 
chế số lượng tối đa) được trồng và tạo Trầm theo “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương 
toàn thân cây” với giá ổn định trong nhiều năm để chế biến xuất khẩu. 

(Xin liên hệ với LPVN.com để biết thêm thông tin. Email: Lp@Lpvn.com ; ĐT/ Zalo: 
0912133903. Ông Nguyễn Liên Phương, Chủ tịch LPVN.com). 

Phần D- LPVN.com Kính Đề nghị: 

1- Không dùng thuật ngữ (hoặc tên gọi) “Trầm Hương nhân tạo”, thuật ngữ này sai về bản 
chất khoa học và thực tiễn. Sự hình thành và công năng mầu nhiệm của Trầm Hương 
là Quà tặng huyền bí vô cùng kỳ diệu của Mẹ Thiên Nhiên. Con người không thể nhân 
tạo được Trầm Hương. Các tác động tạo Trầm Hương chỉ là các biện pháp kích thích để 
cây Trầm Hương tạo ra Trầm Hương (tương tự như cấy dị vật để kích thích con trai tạo 
ngọc). Thuật ngữ đúng nên được dùng là: “Trầm Hương rừng tự nhiên” và “Trầm Hương 
trồng”. Trầm Hương lấy từ cây Trầm Hương đều là “Trầm Hương tự nhiên”, dù chất 
lượng của Trầm Hương từ các nguồn cây Trầm Hương khác nhau có sự khác nhau. 

mailto:Lp@lpvn.com
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2- Dùng tên gọi cây Trầm Hương, không nên dùng tên cây Dó (hoặc Dó bầu, Dó Trầm…) 
là danh từ địa phương, không tương xứng với địa vị cao quý của cây Trầm Hương Việt 
Nam - cho Trầm Hương là LINH HƯƠNG có mùi thơm quyến rũ nhất thế giới. 

Phần E- Một số hình ảnh “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn 
thân cây”: 

 

 
Ảnh: Tạo Trầm Hương theo “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương toàn thân cây”  

tại tỉnh Sơn La - Ảnh: Ts. Nguyễn Duy Kiên. 
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02 ảnh trên: Thu hoạch cây Trầm Hương được tạo Trầm theo “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương 

toàn thân cây” tại tỉnh Bình Phước - Ảnh: Ts. Nguyễn Duy Kiên. 

 

 

Ảnh: Trầm Hương từ 03 cây Trầm Hương được tạo Trầm theo “Phương pháp sinh học tạo Trầm Hương 

toàn thân cây” tại trang trại ông Lê Duy Ân, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: Ông Lê Duy Ân. 

(Trong ảnh Trầm đã được làm sạch gỗ bên ngoài, chưa làm sạch gỗ trong ruột khúc Trầm) 
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