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Do ñặc ñiểm của một số loại trái cây sản xuất ở các vùng, miền khác nhau; do 
thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng… nên trái cây sản xuất ở vùng này thường 
ñược vận chuyển ñến vùng khác ñể tiêu thụ; do vậy trái cây Việt Nam hầu hết ñều có 
mặt ở các chợ trong cả nước. ðối với thanh long, loại trái cây này có những ưu ñiểm 
nổi trội so với một số loại trái cây khác; cụ thể:  

- Lợi thế lớn nhất là thanh long có thể cho trái theo ý muốn quanh năm, còn 
hầu hết các loại trái cây khác còn bị ảnh hưởng bởi mùa vụ (một số loại trái cây có 
sản xuất rải vụ nhưng số lượng không ñáng kể);  

- Do hình thức và ý nghĩa của tên gọi của trái thanh long, do tín ngưỡng sử 
dụng trong thờ cúng của người Châu Á nên trái thanh long thường ñược lựa chọn;  

- Trái thanh long nhiều vitamin và chất khóang, hoàn toàn không chứa chất béo, 
giàu chất xơ (gồm cả 02 loại chất xơ không hòa tan - cellulose và chất xơ hòa tan - 
pectin) giúp ñiều hòa hoạt ñộng của hệ tiêu hóa, làm giảm các chất nguy hiểm ñối với 
cơ thể (như các chất béo, cholesterol, các ñộc chất...); hàm lượng ñường ñơn trong trái 
thanh long thấp do vậy người bị ñái tháo ñường vẫn ăn ñược trái thanh long. Với lợi 
ích, công dụng của trái thanh long nên nhu cầu ñối với thanh long ngày càng tăng; 

- ðể phát triển thanh long bền vững, với mục tiêu ñảm bảo ATVSTP ñáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của thị trường, hiện nay thanh long là cây trồng có nhiều diện 
tích ñược chứng nhận ñạt tiêu chuẩn GAP nhất (VietGAP và GlobaGAP); trong ñó 
Bình Thuận chiếm ña số. Trong thời gian tới, diện tích thanh long sản xuất theo tiêu 
chuẩn GAP ngày càng ñược mở rộng, có thể khẳng ñịnh ñây cũng là một lợi thế riêng 
của thanh long Bình Thuận; 

- ðối với thanh long Bình Thuận, sau hai năm chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, 
qui trình canh tác và ñặc thù riêng của thanh long Bình Thuận, ngày 15/11/2006 Cục 
Sở hữu trí tuệ ñã có quyết ñịnh số 786/Qð-SHTT quyết ñịnh ñăng bạ tên gọi xuất xứ 
hàng hóa Bình Thuận cho sản phẩm quả thanh long.  

Xuất phát từ những lợi thế do ñiều kiện thiên nhiên ưu ñãi mang lại, hiện thanh 
long của Bình Thuận ñã ñược nhiều người biết ñến, ñược xem như một trong những 
ñặc sản quan trọng của ñịa phương với sản lượng cao nhất nước hiện nay; 

- Về giá cả: giá thanh long trên thị trường không cao và khá ổn ñịnh so với một 
số loại trái cây khác. Nhiều loại trái cây rải vụ có giá chênh lệch khá cao so với chính 
vụ; riêng ñối với thanh long, trong vài năm gần ñây diện tích thanh long ñược kéo 
ñiện sản xuất trái vụ tăng nên sản lượng thanh long trái vụ ngày càng nhiều, giá thanh 
long giữa chính vụ và trái vụ không chênh lệch nhiều như những năm trước. Do vậy 
thị trường cũng dễ chấp nhận mua trái thanh long hơn.  


