
STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

1 Sâm 

Ngọc 

Linh 

 

Panax 

vietnamensis 

saponintriterpen, 

14 axít béo, 16 

axít amin với 8 

axít amin không 

thay thế cùng 18 

nguyên tố đa 

lượng, vi lượng. 

Phục hồi cơ thể, tăng cường sức khỏe 

ở những người mới ốm dậy, người bị suy 

nhược cơ thể, người đang hỗ trợ điều trị 

bệnh, sức khỏe kém. 

- Tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch. 

- Tăng cường trí nhớ, giúp đầu óc minh 

mẫn, tỉnh táo. 

- Có tác dụng tăng cường kích thích, giúp 

cơ thể hưng phấn, tăng hiệu quả làm việc, 

tăng vận động 

- Kích thích hoạt động của não bộ, chống 

suy nhược thần kinh. 

- Bổ máu, tăng cường lưu thông máu. 



STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

- Hỗ trợ các bệnh về hô hấp, hen suyễn, 

viêm đường hô hấp mãn tính. 

 

 

2 Tam 

Thất 

 

Panax 

pseudoginse

ng 

saponin A, B và 

16 loại acid amin 

khác 

- Tác dụng tăng lực (được thử nghiệm trên 

động vật như chuột, ếch) 

- Giãn mạch ngoại biên và không ảnh 

hưởng đến huyết áp và hệ thần kinh trung 

ương 

- Điều hòa miễn dịch, kích thích chuyển 

dạng lympho bào ở mức độ nhẹ 

- Kích thích tâm thần, chống trầm uất 



STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

- Có tác dụng tiêu máu tốt trong điều trị 

nhãn khoa 

- Tăng lưu lượng máu động mạch vành 

- Panacrin có tác dụng hạn chế sự di 

căn của tế bào ung thư 

 

 

 

https://hellobacsi.com/suc-khoe/benh/ung-thu/#gref
https://hellobacsi.com/suc-khoe/benh/ung-thu/#gref
https://hellobacsi.com/suc-khoe/benh/ung-thu-di-can/#gref


STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

3 Địa 

Liền 

 

Kaempferia 

galanga L.  

bocneola metyl, 

metyl p.cumaric 

axitetyl este, 

xinamic axit etyl 

este, pentadecan 

C15H32 xinamic 

andehyt và 

xineola. 

- Chữa cảm sốt nhức đầu 

- Chữa tiêu hóa kém, ngực bụng lạnh đau 

- Chữa ho gà 

- Trị chứng ăn uống khó tiêu, đau dạ dày 

- Trị đau nhức, tê phù, đau mỏi gân cốt, đau 

lưng, trị tê thấp 



STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

4 Đẳng 

Sâm 

 

Codonopsis 

pilosula 

(Franch) 

Nannf. 

insulin, alkaloid, 

sucrose, glucose, 

saponin, 

fructose, 

choline,tangshen

oside,… 

- Tăng cường sức đề kháng 

- Kích thích tiêu hóa 

- Ngăn ngừa bệnh về tim mạch và huyết áp 

- Giảm nguy cơ mắc bệnh về máu 

- Chống suy nhược ở người già 

 

5 Đinh 

Lăng 

 

Polyscias 

fruticosa, 

Tieghentopa

nax 

fruiticosus, 

Nothopanax 

fruticosum, 

 - Thuốc bổ, trị suy nhược cơ thể, tiêu hóa 

kém, phụ nữ sau khi đẻ ít sữa, sản 

hậu  huyết xông nhức mỏi.  

- Thuốc chữa ho, ho ra máu, thông tiểu tiện, 

chữa kiết lỵ.  

- Thân và cành chữa phong thấp, đau lưng.  



STT Cây Hình ảnh 
Tên khoa 

học 

Thành phần 

hóa học  
Công dụng 

Panax 

fruticosum 

- Lá dùng chữa cảm sốt, mụn nhọt. saung 

tấy, sưng vú 

 

TT 
TÊN 

CÂY 
HÌNH ẢNH 

TÊN KHOA 

HỌC 

THÀNH PHẦN HOÁ 

HỌC CHÍNH 
CÔNG DỤNG 

1 
Cây 

nghệ 

 

Curcuma 

longa L 
Curcumi-noids 

Cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi 

cho sức khỏe như protein, chất xơ, niacin, 

vitamin C, vitamin E, vitamin K, natri, 

canxi, đồng, kẽm, sắt và magiê. chất 

chống oxy hóa, kháng virus, kháng 

khuẩn, kháng nấm, chống ung thư, kháng 

đột biến và chống viêm. 

2 Cây sả 

 Cymbopogon 

Citratus (dc.) 

Stapf thuộc 

họ Poaecea. 

 

 

Citral (3,7-đimêtyl-2,6-

octađienal) 

 

+ Chữa cảm cúm, sốt. 

+ Giúp tiêu hoá, chữa đầy bụng, nôn mửa, 

trung tiện kém. 

+ Chữa chàm mặt. 

+  Tinh dầu sả còn tác dụng trừ muỗi, tẩy 

mùi hôi 



TT 
TÊN 

CÂY 
HÌNH ẢNH 

TÊN KHOA 

HỌC 

THÀNH PHẦN HOÁ 

HỌC CHÍNH 
CÔNG DỤNG 

3 
Đẳng 

sâm 

 

Codonopsis 

pilosula 

(Franch) 

Nannf 

 

 

Đường, saponin, một 

số alcaloid, vitamin, 

protein. 

+ Bổ tỳ, kiện vị, giúp tiêu hóa, tăng tiết 

tân dịch, bồi dưỡng cơ thề.  

+ Dùng chữa các chứng bệnh: Tỳ vị yếu, 

người suy nhược, biếng ăn, miệng khát, 

ho, thiếu máu… 

4 
Cà gai 

leo 

 

Solanum 

hainanense – 

Hance 

Solanaceae 

Tinh bột, Ancaloit, 

glycoancaloit 

Trị các bệnh về gan như: Bệnh vàng da, 

vàng mắt, mụn nhọt, mẩn ngứa nhân dân 

5 
Đinh 

lăng 

 

Polyscias 

fruticosa 

glucosid, alcaloid, 

saponin, triterpen, 

tanin, 13 loại acid 

amin, vitamin B1 

+ Đinh lăng làm thuốc bổ, trị suy nhược 

cơ thể, tiêu hóa kém, phụ nữ sau khi đẻ ít 

sữa, sản hậu huyết xông nhức mỏi. Còn 

dùng làm thuốc chữa ho, ho ra máu, thông 

tiểu tiện, chữa kiết lỵ.  



TT 
TÊN 

CÂY 
HÌNH ẢNH 

TÊN KHOA 

HỌC 

THÀNH PHẦN HOÁ 

HỌC CHÍNH 
CÔNG DỤNG 

+ Thân và cành chữa phong thấp, đau 

lưng. Lá dùng chữa cảm sốt, mụn nhọt. 

saung tấy, sưng vú. 

 + Ở Ấn độ, người ta cho là cây có tình 

làm se, dùng trong điều trị sốt. 

6 Riềng 

 

Alpinia 

officinarum 

xineola và 

metylxinnamat 

galangola. 

flavon.  

galangin (C15H10O5), 

alpinin (C17H12O6) 

và kaempferit 

C16H12O6 (1-3dioxy-

4-metoxyflavonon) 

+ Chữa đau bụng do lạnh 

+ Chữa phong thấp 

+ Chữa sốt rét 

+ Trị chứng đầy bụng, khó tiêu 

+ Chữa đau dạ dày do hư hàn 

+ Chữa hắc lào 

+ Chữa lang ben 

+ Chữa ho, viêm họng, tiêu hóa kém 

+ Chữa tỳ vị hư hàn, đau bụng sôi bụng, 

đại tiện phần lỏng 

+ Chữa tiêu chảy nhiều lần, phân có lẫn 

bọt, quấy khóc ở trẻ em 

+ Chữa ngộ độc thức ăn, đau bụng, nôn 

mửa 

+ Bài thuốc xoa bóp 

 



TT 
TÊN 

CÂY 
HÌNH ẢNH 

TÊN KHOA 

HỌC 

THÀNH PHẦN HOÁ 

HỌC CHÍNH 
CÔNG DỤNG 

 
Cây địa 

hoàng 

 

   

 
Cây 

Hoài sơn 

 

   

 
Cây mã 

đề 

 

   

 
Cây Nở 

ngày đất 

 

   



 
Phòng 

phong 

 

   

 
Cây Tri 

mẫu 

 

   

 
Gừng 

đen 

 
 

   

 Cát cánh 

 

   



 
Hy 

thiêm 

 

 

   

 Ích mẫu 

 

   

 

Thiên 

môn 

đông 

 

   

 

Cây 

Thông 

đỏ 

 
 

   



 

1.1.1. Câ

y Lạc 

Tiên 

  

   

 

Cây 

Bạch 

Chỉ 

 

   

 
Cây Bồ 

kết gai 

 

   

 
Cây Độc 

hoạt  

 

 

   



 

Cây 

Bạch 

truật 

 

   

 

 



Kỹ thuật trồng cây dược liệu 

 Làm đất 

Đất trồng cây dược liệu phải được cày ải, phơi và cày bừa kĩ nhiều lần. Nếu 

đất trồng cây thuốc có rễ ăn sâu thì phải cày sâu 20-20 cm, bừa nhiều lần làm cho 

đất tơi xốp. Việc làm đất trồng cây thuốc phải đảm bảo sao cho đất tơi xốp. Việc làm 

đất trồng cây thuốc phải đảm bảo sao cho đất giữ được độ ẩm thích hợp. Vì vậy sau 

khi cày cần bừa ngay trong khâu làm đất. Cần phải làm sạch cỏ rồi đốt thành tro bón 

cho đất và loại bỏ được các mầm sâu bệnh. 

Đối với vườn ươm gieo hạt, phải làm đất thật mịn, nhỏ và chú ý khi dùng 

thuốc trừ sâu trộn vào đất phải đảm bảo sự phát triển của cây con còn non. 

Sau khi làm đất xong, phải đánh luống để tiện cho việc tưới tiêu và chăm sóc 

cây. Luống được đánh cao hay thấp rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào từng loại cây trồng. 

 Gieo trồng 

Gieo trồng cây thuốc thường có hai cách, đó là: 

 Gieo thẳng: áp dụng đối với các cây như: Ngưu tất, Đương quy, Sâm bổ 

chính… 

 Vừa gieo thẳng vừa ươm cây con: Bạch chỉ, Bạch truột… 

 Sau khi gieo hạt, cần dùng rơm rạ hay cỏ khô phủ kín luống để giữ ẩm.  

Các loại cây thảo thì nên trồng mật độ cao; các loại cây có cánh vươn rộng thì 

trồng thưa hơn, cần có chế độ tưới nước nhẹ làm cho đất ẩm đều. Khi cây đã nẩy 

mầm thì gỡ bỏ rơm rạ đã phủ để cây mọc bình thường.  

Các loại mật độ: 

+ Mật độ thấp: Dưới 1.000 cây/ha; Đây là mật độ trồng chủ yếu của cây dược 

liệu quý hiếm, nguồn giống khó khăn và cho thu hoạch lâu năm (Nhàu…). 



+ Mật độ trung bình: 1.000 – 2.500 cây/ha; Áp dụng cho cây dược liệu thân, 

lá (Chóc máu…). 

+ Mật độ cao: Trên 2.500 cây/ha (thậm chí trên 5.000 cây/ha như loài Củ Dòm, 

Sa nhân); Áp dụng cho cây dược liệu lấy củ, rễ, thường mọc thành cụm, khóm. 

 Xáo xới, làm cỏ 

Cần phải xới để phá vỡ các lớp váng sau mỗi trận mưa, làm cho đất trên mặt 

luống luôn tơi xốp, thoáng. Cần phải xới, xáo nhẹ nhàng để khỏi ảnh hưởng đến cây 

và luôn làm sạch cỏ cho cây. 

Đối với những cây lấy củ, rễ như: Huyền sâm, Sinh địa, Bạch truật… cần có 

chế độ vun gốc ít nhất là 3,4 lần sau mỗi khi bón thúc. Việc xáo xới, vun gốc chỉ kết 

thuốc khi cây được phủ kính luống. 

 Xử lý thực bì và làm đất 

 Xử lý thực bì và đào hố cục bộ: Áp dụng cho hầu hết các trường hợp trồng 

cây dược liệu. Hố đào kích thước 30x30x30cm (bầu trung bình) hay 40x40x40cm 

(bầu lớn). 

 Xử lý thực bì toàn diện và cây đất: Chỉ áp dụng cho một số trường hợp trồng 

cây dược liệu trên quy mô nhỏ như vườn hộ, vườn gia đình. 

 Bón lót 

Bón đầy đủ: Phân chuồng oai (hoặc Phân hữu cơ sinh học), NPK; nên áp 

dụng cho tất cả các loài cây khi điều kiện cho phép.  

Lượng phân bón thông thường: 02-05kg phân chuồng hoai (hoặc 0,5kg phân 

hữu cơ sinh học) + 30-50g NPK (hoặc 15g Supe lân). 

 Kỹ thuật trồng cây 

 Trồng cây con có bầu: Trộn đều phân và đất trong hố; đặt bầu cây ở vị trí 

trung tâm sao cho mặt trên bầu ngang bằng tay hơi cao hơn so với mặt đất mép hố: 



Rạch và xé bỏ vỏ bầu. Đặt cây thật ngay ngắn rồi dùng tay gạt và lén đất chặt ít nhất 

là 1/2 phần dưới bầu, dùng cuốc cào vun đất và dùng chân dẫm đất xung quanh gần 

sát với thành bầu, tiếp tục sửa thế cây và vun đất cao hơn mặt bầu độ 2-3cm. Nếu có 

điều kiện có thể tưới nước ngay sau khi trồng, nếu thời tiết khô hạn hay nắng nóng 

đột xuất trong thời vụ trồng cần tiếp tục tưới nước thời gian đầu cho tới khi thời tiết 

thuận lợi. 

 Trồng cây con rễ trần: Chọn thời tiết trồng cây phù hợp (râm mát, mưa nhỏ, 

đất đủ ẩm) mới đem cây ra trồng. Cắt bỏ bớt lá và cành bên và rễ cọc nếu dài. Trộn 

đất và phân trong hố, moi một lỗ phù hợp với kích thước của bộ rễ và có phần sâu 

hơn. 

Đặt cây ngay ngắn vào lỗ, một tay giữ cây, tay kia gạt đất và lèn nhẹ cho đến 

khi đất lấp đầy miệng hố, dùng tay kéo nhẹ cây lên một chút cho rễ duỗi thẳng và cổ 

rễ hơi thấp hơn mép hố, đồng thời dùng chân dẫm chặt đất sát xung quanh gốc cây, 

vun đất vừa đủ so với mặt đất. Dùng rơm ra, cỏ khô hay lá cây che phủ quanh gốc 

cây rồi tưới đẫm cho cây vừa trồng. Có thể cắm thêm rào bảo vệ và chống gió lay. 

 Tỉa cây 

Tỉa những chổ dày và giặm vào những chổ thưa, bỏ hay thay thế cây yếu ớt, 

có bệnh… và chỉ để lại những cây mầm khoẻ mạnh. 

 Tưới tiêu 

Dược liệu hầu hết là ưa đất ẩm nhưng lại rất sợ úng ngập. Vì vậy, phải có chế 

độ tười tiêu hợp lý. Cây dạng ra củ hay ra hoa kết quả thì cần tưới thường xuyên 

nhưng phải tránh ẩm ướt quá mức. 

 Chăm sóc cây trồng 

 Năm thứ 1: Chăm sóc 2-3 lần. Nội dung chăm sóc: Trồng dặm lại những cây 

bị chết, phát dọn thực bì cạnh tranh, làm cỏ, xới đất quanh gốc 40-45cm, vun gốc, 



sửa thế cây, bón thúc, phòng chống gia súc và sâu bệnh gây hại. 

 Năm thứ 2: Chăm sóc 3-4 lần. Nội dung chăm sóc: Phát dọn thực bì, làm cỏ, 

xăm xới đất quanh gốc 50-70cm, vun gốc, sửa thế cây, tạo tán, bón thúc, diệt trừ sâu 

hại. 

 Năm thứ 3: Chăm sóc 3- 4 lần. Nội dung chăm sóc: Phát dọn thực bì cạnh 

tranh, làm cỏ, xới đất quanh gốc 70-100cm, vun gốc, diệt trừ sâu hại. 

 


