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55 Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây màng tang mọc hoang ở một số tỉnh phía 
bắc VN 

56 Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu cây cà lô  ở VN 
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Cheel) trồng từ cành chiết tại HN 

67 Nghiên cứu tinh dầu gỗ thân, rễ vỏ thân, lá, và quả cây long não Tiên lục – “Cây dã thứ 
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69 Khả năng sinh trưởng của cây tràm lá hẹp trồng từ hạt tại Đồng Hới 

70 Nghiên cứu điều chế isosafrol từ tinh dầu xá xị  

71 Góp phần nghiên cứu cây hồi núi mọc hoang ở một số tỉnh phía Bắc VN 

Thông báo số 2 

72 Góp phần nghiên cứu cây hồi núi mọc hoang ở một số tỉnh phía Bắc VN 

Thông báo số 1 

73 Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu quả hồi núi (Illicium grifftthii Hook. F. Et 
Thoms.) 

74 Thành phần hóa học của tinh dầu chùa dù ở Kỳ Sơn, Nghệ An 

75 Bán tổng hợp Heliotropin từ tinh dầu xá xị 

76 Kết quả nghiên cứu tinh dầu thân, rễ, thân rễ và lá loài Curcuma cochinchinensis Gapnep 
. Họ gừng (Zingiberaceae) ở Hòa Bình 
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78 Khảo sát hàm lượng tinh dầu và anethol trong tinh dầu quả và lá của một số mẫu hồi thu 
hoạch ở Tam Lung và Văn Quàn tỉnh Lạng Sơn 

79 Phân tích thành phần tinh dầu long não của cây hai năm tuổi trồng từ hạt để chọn giống 
cho hàm lượng camphor cao 

80 Kết quả nghiên cứu về tinh dầu loài Curcuma Harmandii Gapnep Zingiberaceae 

81 Nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây vù hương Vĩnh Phú 

82 Tinh dầu chổi xể Beackea frutescens L. 

83 Chiết tách geraniol từ tinh dầu sả palma rosa 

84 Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu không 



 

85 Kết quả nghiên cứu tinh dầu hương phụ biển   

86 Thành phần hóa học của tinh dầu bạch đàn Úc 

87 Một số kết quả nghiên cứu hóa học tinh dầu cây bạch đàn 

88 Năng suất nguyên liệu, hàm lượng và chất lượng tinh dầu tràm trồng ở vùng đồi Đồng 
Hới, Quảng Bình   

89 Góp phần nghiên cứu tác dụng chữa ho của tinh dầu bạch đàn  

90 Bước đầu nghiên cứu các giống sả để sản xuất  tinh dầu  

91 Nghiên cứu Geraniol từ tinh dầu sả Palmarosa 

92 Nghiên cứu tinh dầu trong cành lá quế 

93 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết và chất lượng ơgenol từ tinh dầu hương nhu 
trắng 

94 Thành phần hóa học của tinh dầu thanh cao hoa vàng 

95 Thành phần hóa học của tinh dầu sa nhân VN 

96 Thành phần hóa học của tinh dầu trầu không 

97 Nghiên cứu sử dụng cặn tinh dầu tràm bào chế thuốc trị nấm da 

98 Nghiên cứu thành phần hóa học một số tinh dầu làm thuốc 

99 Chung quanh kỹ thuật cất tinh dầu bình ly tinh dầu KB 87  

100 Cất tinh dầu hương nhu bằng nồi cất BK 100A đạt hiệu suất cao 

101 Tinh dầu bạc hà Mentha arvensis L. của hệ thực vật VN   

102 Góp phần nghiên cứu tinh dầu tràm (M.leucadendron L.) 

103 Lựa chọn phương pháp nâng cao hàm lượng xineol trong tinh dầu tràm 

104 Khảo sát sự thay đổi hàm lượng tinh dầu trong một số dược liệu chứa tinh dầu sau khi đã 
thu hái và bảo quản ở nhiệt độ thường 

105 Nghiên cứu tinh dầu Vương Tùng 

106 Góp phần nghiên cứu tận dụng dư phẩm cất tinh dầu Thiên niên kiện trong sản xuất 
thuốc 

107 Cây sả và tinh dầu sả 

108 Góp phần nghiên cứu tận dụng dư phẩm cất tinh dầu Thiên niên kiện trong sản xuất 



 

thuốc 

109 Khả năng giảm tác dụng histamin của tinh dầu 

110 Chuyên đề bạc hà và tinh dầu 

111 Phân tích tinh dầu bưởi bằng sắc ký khí thể 

112 Phân tích tinh dầu thuỷ xương bồ 

113 Chuyên đề bạc hà và tinh dầu 

114 Nghiên cứu về hóa học tinh dầu Sa nhân 

115 Sản xuất tinh dầu quế từ lá quế 

116 Giá trị những cây có tinh dầu. Cây thuốc có tinh dầu ở VN 

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


