
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:        /QĐ-SNN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9  năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tiêu chí bình tuyển tạm thời, thang điểm đánh giá công nhận 

cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 13 /9/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn 

trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tiêu chí bình tuyển tạm thời, thang điểm đánh giá công 

nhận cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Chi tiết tại 

phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tiêu chí bình tuyển tạm thời, thang điểm đánh giá công nhận cây 

đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn là căn cứ để Hội đồng thẩm định xem xét, đánh 

giá công nhận cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp, 

Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh, Hội đồng thẩm định cây đầu dòng giống Na dai Lạng Sơn và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Công ty Cổ phần Giống rau hoa quả Trung Ương; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đinh Thị Thu 



TIÊU CHÍ BÌNH TUYỂN TẠM THỜI CÂY ĐẦU DÒNG GIỐNG NA DAI 

LẠNG SƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Chỉ tiêu Yêu cầu 

1. Đặc điểm hình thái  
Mang đặc điểm đặc trưng của giống Na dai 

Lạng Sơn 

- Dạng cây Cây thân gỗ lâu năm, tán rộng, hình bán cầu 

- Hình thái lá 

Lá đơn, mọc cách, có hình thuôn đến elip; lá 

mỏng màu xanh lục, mép lá nhẵn, đỉnh lá tù 

hoặc hơi nhọn  

- Hoa 

Hoa phức hợp, lưỡng tính, đài hoa có 3 cánh 

màu xanh lục khi nở chuyển sang màu vàng 

ngà. Hoa thường buông xuống, hoa mọc đơn 

hoặc mọc thành chùm 2 - 4 hoa.  

- Hình dạng và màu sắc quả 

Quả hình cầu hoặc hơi tim, màu xanh trắng 

phớt hồng. Quả có nhiều múi, trong mỗi múi 

có một hạt.  

2. Tuổi cây 
≥ 8 năm (có ít nhất 3 năm ra quả liên tục tính 

đến năm được tuyển chọn, năng suất ổn định) 

3. Sinh trưởng 

Sinh trưởng tốt, tán cân đối, không nhiễm sâu 

bệnh hại hoặc có nhiễm nhưng ở mức độ nhẹ 

và không nguy hiểm. 

4. Năng suất ≥ 20 kg/cây/năm 

5. Hình thái và chất lượng quả  

- Màu sắc thịt quả Trắng kem 

- Độ đồng đều về hình dạng, kích 

thước quả (%) 
≥ 75 

- Trọng lượng trung bình quả (gr) ≥ 300 

- Tỷ lệ phần ăn được (%) ≥ 55 

- Hương vị Thơm đặc trưng, ngọt đậm 

 

 

 

 

 

 



BẢNG CHẤM ĐIỂM BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG  

GIỐNG NA DAI LẠNG SƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

 

TT CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 
THANG 

ĐIỂM 

ĐIỂM 

ĐÁNH 

GIÁ 

I SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG 10  

 

Sinh trưởng tốt, tán cây cân đối, không sâu bệnh 8 – 10  

Sinh trưởng tốt, tán cây cân đối, có nhiễm sâu bệnh 

nhưng ít và không nguy hiểm 
5 – 7  

Sinh trưởng bình thường, tán không cân đối, nhiễm 

sâu bệnh hại 
1 - 4  

II NĂNG SUẤT  10  

 

> 25 kg/cây 8 – 10  

20 - 25 kg/cây 5 – 7  

< 20 kg/cây 1 – 4  

III ĐẶC ĐIỂM, HÌNH DẠNG QUẢ 80  

1 

Khối lượng trung bình quả (g/quả) 10  

> 350 g/quả 8 – 10  

300 - ≤ 350 g/quả 5 – 7  

 < 300 g/quả 1 – 4  

2 

Hình dạng quả 10  

Hình cầu, cân đối 8 – 10  

Hình hơi tim, cân đối 5 – 7  

Hình dạng khác, không cân đối 1 - 4  

3 

Màu sắc vỏ quả khi chín 10  

Xanh trắng phớt hồng 8-10  

Xanh ngả vàng 5-7  

4 

Màu sắc và độ chắc của thịt quả 10  

Trắng kem, dai 8 – 10  

Trắng ngà, dai  5 – 7  

Trắng đục, ít dai, nhiều nước 1 - 4  

5 

Số hạt trên quả 10  

<50 hạt 8 - 10  

50 - ≤ 60 hạt 5 - 7  

> 60 hạt 1 - 4  



6 

Tỷ lệ phần ăn được (%) 10  

> 60 8 - 10  

55 - ≤ 60 5 - 7  

< 55 1 - 4  

7 

Hương, vị của thịt quả khi chín 10  

Thơm đặc trưng, ngọt đậm 8 - 10  

Thơm đặc trưng, ngọt thanh 5 - 7  

Thơm vừa, nhạt 1 - 4  

8 

Cảm quan 10  

Rất ngon 8-10  

Ngon 5-7  

Trung bình 1-4  

Tổng số điểm tối đa 100  

Ghi chú: Cây Na dai Lạng Sơn được chọn là cây đầu dòng khi có tổng số điểm 

trung bình ≥ 80 điểm  
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