
 

 MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC 
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH 
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL 

 
 

CÂY SÌ TO  
 

 
STT TIÊU ĐỀ 

1 Nghiên cứu trồng 3 cây thuốc bản địa : ngũ gia bì gai, sì to, hà thủ ô đỏ trong cộng đồng 
các dân tộc vùng cao ở một số xã thuộc huyện Sa pa, tỉnh Lào Cai 

2 Evaluation of safety of iridoids rich fraction from Valeriana jatamansi Jones: Acute and 
sub-chronic toxicity study in mice and rats. 

3 Iridoids and sesquiterpenoids from the roots of Valeriana jatamansi Jones. 

4 Acute Toxicity and Anxiolytic, Tranquilizing – Like effect of  Valeriana hardwickii 
extract in mike 

5 Sì to  

6 Sì to (Kỹ thuật trồng) 

7 Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở VN 

8 Neuroprotective bakkenolides from the roots of Valeriana jatamansi. 

9 Bảo tồn cây thuốc cổ truyền tại xã Bản Khoang huyện Sa Pa, Lào Cai 

(Phụ lục 2) 
- Danh lục cây thuốc được bảo tồn tại Sa Pa  

10 Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở VN  

 

11 Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây 
thuốc 

12 Danh lục đỏ cây thuốc VN năm 2006 

13 Nghiên cứu nhân trồng và phát triển sì to (Valeriana jatamansi Jones) ở Tam Đảo, Vĩnh 
Phúc 

14 Nghiên cứu nhân trồng và phát triển sì to (Valeriana jatamansi Jones) ở Sa Pa – Lào Cai 

 

15 Tác dụng dược lý của cao chiết từ rễ hai loài Valeriana ở VN 



 

 

16 Nghiên cứu nhân trồng và phát triển sì to ở Sa Pa – Lào Cai 

 

17 Cây thuốc trong hệ thực vật Sa pa – Phan Xi Pan 
 

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


