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            PHẦN I:  
 

DANH SÁCH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VIỆN DƯỢC LIỆU ĐÃ BAN HÀNH 
 

 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Dự thảo Quy trình kỹ thuật trồng sâm VN (Panax vietnammensis Ha et. Gruhv. 
Họ Araliaceae) dưới giàn mái che 

2 Dự thảo Quy trình kỹ thuật nhân giống sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha 
et. Grushv. Họ Araliaceae) từ hạt 
 

3 Quy trình trồng sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) 
 

4 Quy trình thu hoạch và chế biến sau thu hoạch quả sa nhân tím (Amomum 
longiligulare T.L.Wu) 
 

5 Quy trình nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương (Acanthopanax 
gracilistylus W.W. Smith) tại Hà Giang 

6 Quy trình kỹ thuật trồng cây ích mẫu (Lenurus heterophullus Sweet) 
 

7 Quy trình kỹ thuật trồng cây diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. Et 
Thonn) 
 

8 Quy trình kỹ thuật trồng cây bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz) 

 

9 Quy trình kỹ thuật trồng cây râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth) 

 

10 Quy trình kỹ thuật trồng cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba (Sieb et 
Zucc). Kitagawa) 

 

11 Quy trình kỹ thuật trồng cây ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume.) 

 

12 Quy trình kỹ thuật trồng cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth et Hook) 

 

13 Quy trình kỹ thuật trồng cây địa liền (Kaempferia galangal L.) 

 



14 
Quy trình kỹ thuật trồng cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.)  

 

15 
Quy trình kỹ thuật trồng cây đan sâm (Salvia miltiorrhizza Bunge) nguồn gốc Tứ 
Xuyên – Trung Quốc tại Việt Nam 

 

16 
Quy trình trồng đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) theo GACP-WHO tại 
Hà Nội và Nam Định 

 

17 Quy trình trồng giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino theo 
GACP - WHO tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

 

18 
Quy trình trồng ba kích (Morinda officinalis How) 
 

19 
Quy trình sản xuất cây giống ba kích (Morinda officinalis How) 
 

20 Quy trình sản xuất hạt giống ba kích (Morinda officinalis How) 
 

21 Quy trình thu hái, chế biến và bảo quản ba kích (Morinda officinalis How) sau 
thu hoạch 
 

22 Quy trình kỹ thuật trồng cây actiso (Cynara scolymus L.) tại Sìn Hồ - Lai Châu 
theo tiêu chuẩn GAP 
 

23 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống actiso (Cynara scolymus L.) tại Sìn Hồ - 
Lai Châu 
 

24 Quy trình kỹ thuật khai thác, nhân giống, trồng trọt, thu hoạch và sơ chế hà thủ 
ô đỏ theo hướng dẫn GACP- WHO 
 

25 Quy trình kỹ thuật khai thác, nhân giống, trồng trọt, thu hoạch và sơ chế đảng 
sâm Việt Nam theo hướng dẫn GACP- WHO 
 

26 Quy trình kỹ thuật trồng cây cối xay (Abutilon Indicum L.) tại Thanh Hóa 
 

27 Quy trình kỹ thuật trồng cây kim tiền thảo (Desmodium styrafolium (Osb.) Merr) 
tại Thanh Hóa 
 

28 Quy trình kỹ thuật trồng cây diệp hạ châu đắng (Phyllathus amarus Schum. et 
Thonn) tại Thanh Hóa 
 

29 Quy trình kỹ thuật trồng cây râu mèo (Orhtosiphon stamineus (Benth)) tại Thanh 
Hóa 
 

30 Quy trình kỹ thuật trồng cây ý dĩ (Coix lacryma-jobi L.) tại Thanh Hóa 
 

31 Quy trình kỹ thuật trồng cây hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burkill)  tại 
Thanh Hóa 
 

32 Quy trình trồng cây đương quy (Angelica acutiloba Kitagawa) cho dược liệu 
sạch 
 



33 
Quy trình trồng cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth et Hook) cho dược liệu 
sạch 
 

34 Quy trình trồng cây ngưu tất (Achyranthes bidentata BL.) cho dược liệu sạch 
 

35 
Quy trình trồng cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) cho dược liệu sạch 
 

36 
Quy trình trồng cây actisô (Cynara scolymus L.) Đà Lạt cho dược liệu sạch  
 

37 
Quy trình trồng cây actisô (Cynara scolymus L.) cho dược liệu sạch tại Sa Pa 
 

38 
Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây nghệ 
 
 

39 Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây địa liền 
 

40 
Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây sinh địa 
 

41 Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây kim tiền thảo 
 

42 Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cây mã đề 
 

43 Quy trình kỹ thuật trồng cây sâm báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) 
theo GAP tại Thanh Hóa 
 

44 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống nhọ nồi (Eclipta prostrata L. (E. Alba (L.) 
Hassk) tại Thanh Hóa 
 

45 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) tại 
Thanh Hóa 
 

46 Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) tại 
Thanh Hóa 
 

47 Quy trình kỹ thuật trồng cây cà gai leo (Solanum hainanence Hance) tại Thanh 
Hóa 
 

Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện) 

 

            


