
Văn Phương. Lâm Đồng: Kết quả hoạt động công tác khuyến nông 
năm 2019.

Phan Minh Sơn. Thực trạng và giải pháp ứng dụng cơ giới hóa nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
                                                                       
Văn Thọ. Đà Lạt: Phát triển mô hình nông nghiệp thông minh

Thu Hằng. Mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Lâm 
Đồng.

Văn Hợi. Lâm Đồng: Kết quả đánh giá chất lượng nước sinh hoạt 
năm 2019 tại các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn.
 
Ngọc Thanh. Xã Próh trồng hoa đón tết Canh Tý.

Lê Tuấn. Đam Rông: Chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp 
huyện sau 15 năm thành lập.

Nguyễn Thị Kim Yến. Di Linh: Nâng cao nhận thức của người dân 
qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Văn Lập. Kỹ thuật canh tác sầu riêng theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao.

Văn Đắc. Một số lưu ý khi tái đàn sau Dịch tả lợn Châu Phi.

Quỳnh Châu. Kết quả mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm tại 
Lâm Đồng.

Nguyễn Thị Thùy. Nhân rộng mô hình Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong điều khiển tưới tự động, chính xác trên cây trồng.

Bùi Hằng. Hiệu quả kinh tế cao từ Giống nho Nhật bản “Kyoho”.

Văn Thành. Lâm Đồng: Kết quả mô hình nuôi ghép cá chài là chính 
trong ao đất.

Xuân Duy. Hiệu quả từ mô hình Nuôi gà Lạc Thủy trên nền đệm lót 
sinh học.

Nguyễn Văn Hòa. Đức Phổ: Nuôi ong dú dưới tán cây ăn quả.

Ngô Thị Luyến. Hoà Nam: Thành công với mô hình trồng cây tùng 
đuôi chồn.   

Công việc nhà nông từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2020
 
Hộp thư khuyến nông

Phòng kỹ thuật - Marketing Công ty CP Bình Điền. Vai trò của 
việc bón phân cho cà phê giai đoạn mùa khô.

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SAPACO). Sapaco - Những vụ 
mùa bội thu.

Công ty TNHH cây xanh Ngọc Ánh.  
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Ñòa chæ: Taàng 4, Khu D, TTHC tænh Laâm Ñoàng

                   Soá 36 Traàn Phuù - TP.Ñaø Laït

Ñieän thoaïi: 02633.812932

Fax: 02633.812270

Website: http://khuyennong.lamdong.gov.vn

Email: ttknld@gmail.com
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In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2019

Vaên Phöông

Saûn xuaát rau thuûy canh öùng duïng 
coâng ngheä cao taïi Coâng ty TNHH 
Troàng troït thöông maïi Kim Baèng 

phöôøng 7, Ñaø Laït



LÂM ĐỒNG: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2019
Văn Phương - TTKN Lâm Đồng

   Trong không khí chào đón Xuân Canh Tý, và 
ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp. Tập thể viên chức Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm thi đua hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ chính trị được giao. 
   Trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo 
của lãnh đạo Sở, sự giúp đỡ đầu tư có hiệu quả 
của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sự 
phối hợp tốt với các đơn vị trong ngành và các 
đơn vị cấp huyện như: Phòng Nông nghiệp, 
Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân, Đoàn  
Thanh niên,... qua đó phát huy được sức mạnh 
tổng hợp đã mang lại cho người nông dân từ 
cơ chế chính sách đến các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ mới, đầu tư kinh phí hỗ trợ 
giúp nông dân và đồng hành cùng nông dân 
sản xuất góp phần vào kết quả chung của 
ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
   Công tác xây dựng mô hình khuyến nông: 
Từ nguồn kinh phí địa phương đã xây dựng và 
triển khai 26 điểm trình diễn điển hình thuộc 
các mô hình: Trồng ớt chuông trong nhà kính 
theo hướng VietGAP cho vùng đồng bào dân 
tộc xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông đã cho 
hiệu quả kinh tế với lợi nhuận mô hình đạt cao 
nhất là 76 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng 
quan tâm là thông qua mô hình đã làm thay đổi 
tư duy và nhận thức cho người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số sản xuất chưa có kinh 
nghiệm trong sản xuất cây rau trong nhà kính 
cũng như đầu ra cho sản phẩm; Mô hình trồng 
cây sầu riêng trên đất trồng điều kết hợp sử 

dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng. 
Bước đầu mô hình cho thấy khả năng sinh 
trưởng và phát triển của cây tương đối nhanh 
với tỷ lệ sống đạt 100%. Việc ứng dụng hệ 
thống tưới áp dụng vào canh tác giúp người 
dân giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân 
công; Mô hình ứng dụng các chế phẩm sinh 
học giảm thiểu thuốc hóa học trong quản lý 
sâu bệnh hại chè đã giúp nông dân có kiến 
thức sâu hơn về sử dụng phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn sinh học. Kết 
quả mô hình cao hơn vườn sản xuất đại trà là 
37.000.000 đồng/năm; Mô hình trồng cây 
đương quy xen cây cà phê giúp các nông hộ 
tận dụng tối đa diện tích đất nhàn rỗi để tăng 
thu nhập trên đơn vị diện tích. Đặc biệt trong 
thời gian hiện nay giá cà phê lên xuống thất 
thường việc trồng xen đương quy trong vườn 
cà phê giúp nông hộ có thêm thu nhập lấy 
ngắn nuôi dài…
   Các mô hình đã cho thấy sự nhận định đúng 
hướng trong công tác đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực về 
kinh tế, xã hội, môi trường đặc biệt là nhận 
thức thay đổi trong canh tác của người dân, 
nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số.
  Công tác thông tin, tuyên truyền: Tuyên 
truyền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị 
nói chung và công tác khuyến nông nói riêng. 
Trong điều kiện bùng nổ thông tin, vai trò của 
công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng 
trong việc định hướng thông tin cho người làm 
công tác khuyến nông tại cơ sở và người nông 
dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp. 
Hoạt động thông tin tuyên truyền đã bám sát 
mùa vụ và thực tiễn sản xuất của từng địa 
phương, chuyển tải nhanh chóng những thông 
tin định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật 
giúp bà con nông dân, cán bộ cơ sở ứng phó 
kịp thời với các diễn biến bất lợi của thời tiết  
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và dịch bệnh. Đồng thời xuất bản Bản tin 
Khuyến nông Lâm Đồng 06 số với 2.400 
cuốn; duy trì hoạt động trang Website 
Khuyến nông Lâm Đồng, đăng nhập gần 400 
tin, bài và có trên 200.000 lượt người truy 
cập. Các tin, bài đăng bản tin và trang Web-
site của đơn vị đã chuyển tải các nội dung về 
chủ trương, chính sách phát triển nông 
nghiệp nông thôn; các tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ mới trong nông nghiệp, thông tin hoạt 
động khuyến nông, các điển hình nông dân 
sản xuất giỏi, các mô hình sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả; thông tin giá cả thị 
trường…
    

    Về đào tạo, tập huấn, hội thảo, học tập 
ngoài tỉnh:  Xây dựng và triển khai 02 lớp 
tập huấn kỹ thuật cho hội viên Hội nông dân, 
02 lớp tập huấn kỹ thuật cho đoàn viên thanh 
niên, 05 lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân 
vùng đồng bào dân tộc, 04 lớp tập huấn sản 
xuất hữu cơ cho nông dân với 530 lượt người 
tham dự; tổ chức 01 chuyến tham quan học 
tập ngoài tỉnh cho viên chức của Trung tâm 
nhằm tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới của tỉnh 
bạn; tổ chức 05 cuộc hội thảo tư vấn kỹ thuật 
cho gần 500 nông dân về Giải pháp ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn; 
Giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê 
và cây ăn trái; Phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây trồng, bảo quản sau 
thu hoạch cho cây mắc ca gắn với tiêu thụ sản 
phẩm; Giải pháp kỹ thuật xen canh 1 số cây 

dược liệu trên các cây trồng chủ lực tại TP. 
Đà Lạt. Bên cạnh đó tổ chức nhiều lớp tập 
huấn, hội thảo đầu bờ gắn với mô hình trình 
diễn giúp bà con nông dân tiếp cận nhanh hơn 
các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.
    Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho 
Dự án VnSAT: Thực hiện 40 điểm mô hình 
sản xuất cà phê bền trên địa bàn 5 huyện với 
tổng diện tích 28,7 ha. Năng suất dự kiến 
bình quân đạt 4,5 tấn/ha. Bên cạnh đó tổ chức 
tập huấn FFS về sản xuất cà phê bền vững 
cho bà con nông dân sản xuất cà phê trong 
vùng dự án triển khai tính đến hết năm 2019, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã 
tổ chức được 330 lớp cho 11.440 lượt người 
tham dự về các tiêu chí trong sản xuất cà phê 
bền vững cũng như quy trình chăm sóc cà 
phê; 01 lớp tập huấn chiến lược truyền thông 
cho 27 học viên là cán bộ hỗ trợ dự án tại các 
xã thuộc các vùng dự án.
   Về nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn: Với mục tiêu năm 2019 tỷ lệ người dân 
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 
89%, người dân được sử dụng nước sạch theo 
QC02/BYT là 26%. Trung tâm đã triển khai 
đồng bộ công tác thu thập và phân tích mẫu 
nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung nông thôn, cập nhật bộ chỉ 
số nước sạch, theo dõi, đánh giá nước sạch 
nông thôn. Kết quả năm 2019, tỷ lệ người dân 
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 
89,1% (đạt 101,12% KH), người dân được sử 
dụng nước sạch theo QC02/BYT đạt 26% 
(đạt 100% KH). 
   Duy trì hoạt động của lực lượng khuyến 
nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 
Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn rà soát, đánh giá năng lực hoạt 
động của lực lượng khuyến nông viên cơ sở 
để đề ra giải pháp quản lý, sử hiệu quả nhất 
trong thời gian tới. Thực hiện công tác đào 
tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, 
nghiệp vụ cho lực lượng khuyến nông cơ sở 
06 lớp cho 197 lượt học viên tham gia. 
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      Hoạt động thông tin giá nông sản và vật 
tư nông nghiệp: Thông tin giá cả thị trường 
về một số mặt hàng nông sản chủ lực và vật tư 
nông nghiệp thiết yếu được đơn vị tổng hợp và 
báo cáo hàng tuần, định kỳ, đột xuất gửi Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kịp thời 
để phục vụ thông tin cho công tác quản lý, 
đồng thời đăng tải lên Website của đơn vị.
   Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
Lâm Đồng luôn chú trọng công tác phối hợp, 
hợp tác với các đơn vị cấp trên, các doanh 
nghiệp, cụ thể: Phối hợp với Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện 
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp; Hội 
nghị giao ban khuyến nông 32 tỉnh khu vực 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên; thực hiện các 
lớp tập huấn, khảo sát học tập từ nguồn kinh 
phí Trung ương; Tham gia thực hiện các đề tài 
nhánh với các đơn vị chuyên môn như Dự án 
sản xuất khoai tây năng suất, chất lượng cao 
liên kết với nhà máy chế biến tiêu thụ sản 
phẩm tại vùng Tây Nguyên và Đồng bằng 
Sông Hồng; Dự án xây dựng và phát triển mô 
hình trồng xen một số loại cây ăn quả trong 
vườn cà phê vùng Tây Nguyên; Trồng thâm 

canh cây mắc ca năm 1, năm 2; Hướng dẫn 
các tỉnh bạn trong tham quan học tập các mô 
hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 
tỉnh. Đặc biệt phối hợp với các doanh nghiệp 
thực hiện các mô hình trình diễn phân bón, tổ 
chức tập huấn, hội thảo… nhằm huy động các 
nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa công tác 
khuyến nông.
    Nhìn chung công tác khuyến nông năm 
2019 cơ bản hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị được giao. Các chương trình, kế 
hoạch chuyên môn được xây dựng phù hợp, 
bám sát định hướng phát triển nông nghiệp 
của ngành, của tỉnh. Có thể khẳng định công 
tác khuyến nông tỉnh Lâm Đồng nói chung và 
của từng huyện, thành phố nói riêng đã và 
đang là người đồng hành, địa điểm tin cậy của 
người dân, là cầu nối giữa nông dân với nhà 
khoa học, Nhà nước và nhà doanh nghiệp giúp 
người dân nâng cao nhận thức, tiếp cận nhanh 
tiến bộ khoa học vào sản giúp tăng hiệu quả 
sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, 
giúp giảm nghèo, tăng thu nhập qua đó góp 
phần vào thành công của Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

                                                                      Phan Minh Sơn, Chi cục PTNT Lâm Đồng
   Cơ giới hóa trong sản xuất hết sức quan 
trọng, nó mang tính đột phá giúp giải phóng 
sức lao động và tăng hiệu suất, hiệu quả trong 
sản xuất… Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh 
có khoảng 1.000 máy kéo lớn bốn bánh (trên 
35 mã lực); 4.000 máy kéo cỡ trung bốn bánh 
(từ 18 - 35 mã lực); 11.000 máy kéo nhỏ hai 
bánh (công suất dưới 12 mã lực); 3.200 động 
cơ điện, 12.250 động cơ tĩnh (xăng, diesel) và 
650 máy phát điện, 1.600 phương tiện vận tải 
trên đường và trên sông (riêng tàu thuyền vận 
tải trên sông chỉ có 20 chiếc). 
    Nhìn chung, mức độ cơ giới hóa trong sản 
xuất nông nghiệp còn thấp và chưa đồng đều 
với từng vùng sản xuất, chưa đồng bộ trong 
từng khâu, từng loại cây, con. Hiện tại, cơ giới 

chỉ mới đáp ứng được một phần khâu làm đất 
và vận chuyển, các khâu còn lại mức độ áp 
dụng cơ giới còn rất hạn chế, nhất là khâu gieo 
trồng và thu hoạch.
    Bên cạnh đó, người nông dân nhận thức 
chưa đầy đủ và chưa hình thành thói quen sử 
dụng loại giống có bản quyền. Giá thành sản 
xuất của các sản phẩm nông nghiệp còn cao, 
nguyên liệu đầu vào chưa chủ động, mức độ 
ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá trong khâu 
chăm sóc và thu hoạch còn rất thấp. Phần lớn 
địa hình của tỉnh Lâm Đồng là đồi núi, đất 
nông nghiệp có diện tích lớn và tập trung là 
khá ít, tập quán canh tác nhỏ lẻ vẫn còn phổ 
biến nên hạn chế ứng dụng cơ giới, hiện tại cơ 
giới hóa nông nghiệp chỉ mới áp dụng ở một 
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số khâu cơ bản và đơn giản trong quy trình sản 
xuất như: Khâu làm đất, chăm sóc, vận 
chuyển... còn lại các khâu khác có tính phức tạp 
thì áp dụng cơ giới còn rất hạn chế như: Khâu 
gieo trồng, thu hoạch, phân loại. Riêng khâu thu 
hoạch và khâu gieo trồng cà phê, rau, hoa chưa 
áp dụng cơ giới mà hoàn toàn thực hiện bằng 
thủ công. Nguyên nhân là do chưa có máy móc 
chuyên dụng cho các loại cây này.
    Từ thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hoá 
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như 
trên thì mục tiêu ứng dụng cơ giới hóa các khâu 
trong sản xuất nông nghiệp từ nay đến năm 
2030: Làm đất được cơ giới hóa trên 95% (trong 
đó lúa 98,73%; ngô 97,5%; đậu 96,1%; rau 
97,8%; hoa 100%, chè 100%, cà phê 58,6%). 
Khâu chăm sóc, tỷ lệ cơ giới hóa 20-30% (trong 
đó lúa 26,7%; ngô là 21,8%; đậu 4,1%; rau 
32,7%; hoa 87,9%, chè 40%, cà phê 16,3%). 
Khâu thu hoạch, đối với cây lúa 98,8%, ngô 
87,5%; đậu, rau, hoa, cà phê (tỷ lệ 0%), chè 
nâng lên 13,5%.
   Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Lâm 
Đồng đã sớm triển khai, thực hiện chính sách 
nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới trong sản xuất 
nông nghiệp, thông qua đó đã hỗ trợ cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, 
các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các trang trại: 02 hệ 
thống máy gieo hạt tự động 6 trong 1 theo công 

nghệ mới; 02 hệ thống máy sấy cà phê theo 
công nghệ sấy đảo chiều, khoang sấy đôi; 03 hệ 
thống máy sấy lúa theo công nghệ sấy tĩnh vi 
ngang, đảo chiều gió sấy, 90 máy nông nghiệp 
đa năng công suất nhỏ, với kinh phí thực hiện 
3.678.500.000 đồng. Trong đó: ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 1.893.400.000 đồng. Tổ chức 03 
cuộc hội thảo về ứng dụng cơ giới hóa trong 
nông nghiệp cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác, 
trang trại, hộ nông dân đang sản xuất rau, hoa, 
cà phê, lúa với số lượng 110 người tham gia. 
Thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, học 
tập kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề… nhân 
dân trên địa bàn tỉnh đã nâng cao nhận thức và 
đầu tư đẩy mạnh áp dụng cơ giới phục vụ sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
   Một số giải pháp của việc ứng dụng cơ giới 
hoá trong sản xuất nông nghiệp thời gian tới 
cần tập trung đó là:
    Tập trung nguồn lực thực hiện Đề án tái cơ 
cấu ngành Nông nghiệp và PTNT, mở rộng liên 
kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm thu 
hoạch trên một đơn vị diện tích và phát triển bền 
vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ 
áp dụng cơ giới hóa các khâu làm đất, tưới 
nước, chăm sóc, bón phân và thu hoạch phù hợp 
với từng loại cây trồng, vật nuôi, tập trung vào 
một số vùng sản xuất hàng hóa lớn, thiếu lao 
động. 
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế 
tối đa tổn thất sau thu hoạch. Khuyến khích đầu 
tư ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp, khuyến 
khích ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất; 
trong đó tăng cường áp dụng cơ giới các khâu 
còn yếu để phát huy hiệu quả tối ưu của quy 
trình sản xuất, cụ thể:
   Cây rau, hoa: Áp dụng cơ giới khâu gieo 
trồng, khâu chăm sóc, khâu thu hoạch, khâu sau 
thu hoạch; Cây chè: Áp dụng cơ giới khâu chăm 
sóc, khâu thu hoạch và khâu bảo quản chế biến 
sau thu hoạch; Cây cà phê: Áp dụng cơ giới 
khâu thu hoạch, khâu chăm sóc, khâu bảo quản 
chế biến sau thu hoạch; Cây lúa: Áp dụng cơ 
giới khâu gieo hạt, khâu chăm sóc, khâu bảo 
quản chế biến sau thu hoạch; Bò sữa: Áp dụng 
cơ giới khâu chuồng trại, khâu chăm sóc và 
khâu thu hoạch (vắt sữa)

Hỗ trợ hệ thống máy gieo hạt tự động 6 trong 1 theo công 
nghệ mới cho HTX Tân Tiến, P.12, TP. Đà Lạt
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ĐÀ LẠT: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

     Khi thời buổi công nghệ 4.0 đang trở thành xu thế, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có nhiều thanh 
niên trẻ đam mê nông nghiệp dấn thân vào “làm nông”, áp dụng các giải pháp, công nghệ hiện 
đại để thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Định Farm 
là một trong những trang trại tại đường vòng Lâm Viên, phường 8, TP. Đà Lạt đi tiên phong 
trong việc ứng dụng nông nghiệp thông minh vào sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng.

rang trại Định Farm với diện tích canh tác 
khoảng 1ha và liên kết hơn 4ha với các nông 

hộ khác để sản xuất ra các loại rau, củ, quả đạt 
tiêu chuẩn VietGAP. Từ khi thành lập trang trại, 
Định Farm luôn xác định “khi bắt tay vào làm 
nông nghiệp là phải nâng cao được chất lượng 
sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 
cơ sở của một nền nông nghiệp hiện đại. Chất 
lượng sản phẩm, sức khỏe của người sử dụng 
luôn là tiêu chí mà Định Farm luôn hướng tới và 
quyết tâm thực hiện”. Để đạt được mục tiêu đó, 
anh Định không ngần ngại đầu tư, nâng cấp cơ sở 
vật chất, trang thiết bị để phục vụ sản xuất, tiếp 
cận các giải pháp, công nghệ hiện đại để áp dụng 
vào quá trình canh tác tại trang trại của mình.
    Từ tháng 10/2018, được sự giới thiệu từ một 
người bạn, anh đã phối hợp với Công ty HiFarm 
(chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) để thử 
nghiệm ứng dụng công nghệ HiFarm vào vườn 
sản xuất của mình. Sau khi chuẩn bị xong các 
trang thiết bị cần thiết, anh đã mạnh dạn bắt tay 
cùng Công ty đặt thử nghiệm ứng dụng HiFarm 
trên diện tích 3.000m2 đất canh tác tại vườn. Qua 
đó, anh đã được đơn vị đối tác chuyển giao toàn 
bộ kỹ thuật cần thiết để lắp đặt một hệ thống 
hoàn chỉnh. Các thiết bị cảm biến để đo ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí, độ EC và 
pH được kết nối và điều khiển tự động giúp cho 
việc cập nhật các thông số, tổng hợp và phân tích 
tình trạng vườn mỗi ngày, qua đó đưa ra giải 
pháp chăm sóc tốt nhất cho cây trồng. Người chủ 
vườn chỉ với chiếc “smartphone” có kết nối 
Internet là có thể nhận thông báo và theo dõi tình 
hình trang trại mọi lúc, mọi nơi, điều khiển từ xa, 
dễ dàng kiểm soát và đưa ra quyết định xử lý kịp 
thời trong vườn của mình. 
   Anh Định cho biết, trên diện tích đặt thử 
nghiệm, hệ thống phân và nước được điều khiển 
qua 6 van điện tương ứng các khu sản xuất cây 
trồng riêng biệt như dưa peppino, dưa leo và các 
loại cà chua… có lắp các cảm biến đo độ EC và 
pH. Chỉ cần cắm 2 cảm biến này vào đất hoặc 
chậu giá thể là mọi thông số kỹ thuật được máy 
chủ xử lý, tiếp nhận và thông báo về ngay điện 
thoại khi mở ứng dụng HiFarm. Hơn 1 năm thử 
nghiệm ứng dụng HiFarm, tuy mới chỉ ứng dụng 
quá trình tự động hóa tưới nước và bón phân, 
nhưng ứng dụng HiFarm đã hỗ trợ anh rất nhiều 
trong việc quản lý vườn hiệu quả. Mỗi khi các 
thông số ở vườn có dấu hiệu bất thường, hệ 
thống sẽ cảnh báo về điện thoại qua ứng dụng 
HiFarm, từ đó giúp anh đưa ra hướng xử lý và 
“ra lệnh” ngay trên ứng dụng. Trong thời gian 
tới, nếu các hệ thống phun sương, quạt đối lưu, 
lưới cắt nắng… được anh lắp đặt và kết nối trực 
tiếp với hệ thống cảm biến trong vườn thì việc 
bật bằng tay các hệ thống này theo thời gian sẽ 
không còn, chủ vườn không cần phải trực tiếp 
chạy về vườn mà thông qua ứng dụng, chỉ cần 
một cái bấm nút lập tức các lệnh điều khiển được 
tự động vận hành theo hệ thống trong vườn, giúp 
anh tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công 
sức. Từ ngày áp dụng công nghệ HiFarm cho 
vườn dưa peppino và cà chua cherry, năng suất 
vườn tăng lên đáng kể do mỗi cây được chăm sóc 
theo đúng nhu cầu, với chức năng phát hiện được 
sâu bệnh, tình trạng dinh dưỡng của cây qua hệ 

Vườn dưa peppino ứng dụng công nghệ Hifarm 
tại trang trại Định Farm

T
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âm Đồng là địa phương được đánh giá đa 
dạng về chủng loại cây trồng, có quy mô 

diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao lớn (tính đến tháng 10 năm 2019 đạt 
56.403 ha) với nhiều công nghệ, thiết bị, giống 
mới được sử dụng... thuận lợi cho phát triển 
nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, đến nay sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận tại 
Lâm Đồng mới chỉ được thực hiện trên sản 
xuất trồng trọt (phúc bồn tử, rau), chăn nuôi 
(bò sữa) với diện tích chiếm tỷ lệ rất thấp so 
với tiềm năng và chỉ đạt 105,24 ha cả sản xuất 
hữu cơ và bán hữu cơ (chiếm khoảng 0,187% 
tổng diện tích sản xuất nông nghiệp theo các 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh). Một trong những mô hình điển hình 
sản xuất hữu cơ trong thời gian qua có thể kế 
đến là Công ty TNHH Univer Farm Organics.
Đến thăm trang trại sản xuất hữu cơ của Công 
ty TNHH Univer Farm Organics tại Đồi Bạch 
Đàn, thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, huyện Đơn 
Dương mới thấy những khó khăn trong sản 

xuất hữu cơ hiện nay. Trang trại được thành lập 
tới nay đã gần 05 năm, tuy nhiên tới 3/2018 

thống nên giúp anh giảm bớt lo lắng do ảnh 
hưởng của thời tiết như hiện nay. Việc sản xuất 
nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp áp 
dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nên các 
sản phẩm rau, củ, quả tại Định Farm luôn được 
người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Các sản 
phầm này được phân phối trực tiếp vào hệ 
thống các nhà hàng, cửa hàng rau sạch tiện lợi, 
siêu thị mini ở các thành phố lớn và bán lẻ hơn 
30% sản lượng cho các hộ gia đình và du 

khách đến tham quan trực tiếp tại vườn. Qua 
đó nâng cao được hiệu quả sản xuất, tăng giá 
trị nông sản khi giảm được các khâu trung 
gian. 
     Hiện nay, việc phát triển các mô hình nông 
nghiệp thông minh tại thành phố Đà Lạt đã và 
đang được bà con nông dân dần tiếp nhận, qua 
đó cho thấy sự phù hợp với trình độ sản xuất 
của  nông hộ. Tuy nhiên, để đầu tư nông nghiệp 
thông minh đòi hỏi ở người nông dân phải có 
nguồn vốn đầu tư cao và đặc biệt phải có kiến 
thức và hiểu rõ tầm quan trọng khi ứng dụng 
công nghệ vào nông nghiệp. Nhưng nếu làm 
được, nông hộ tiếp cận được kỹ thuật tiến bộ, 
tự động hóa toàn bộ quy trình chăm sóc cây 
trồng, tiết kiệm được nhân lực, kết hợp với quy 
trình sản xuất sạch và an toàn tạo ra các loại 
nông sản cao cấp có giá trị kinh tế cao, đáp ứng 
được nhu cầu của thị trường, nâng cao được 
hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh trên thị 
trường

Anh Định đang cắm cảm biến đo độ EC và pH
 vào chậu giá thể

Sản xuất dưa hấu ngọt hữu cơ
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vừa qua mới đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ 
do tổ chức Control Union chứng nhận theo tiêu 
chuẩn USDA. Trang trại được đầu tư bài bản, 
với diện tích 12 ha, trong đó mới có 3 ha nhà 
kính đang sản xuất hữu cơ nhưng đã đầu tư hết 
khoảng 30 tỷ đồng (trung bình 1 ha hết khoảng 
10 tỷ). Sản phẩm đầu vào để sản xuất như 
giống, phân bón hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật sinh học đa số đều phải nhập từ Mỹ 
với giá thành khá cao, và khâu nhập khẩu trải 
qua nhiều thủ tục mất nhiều thời gian, do đó 1 
năm công ty chỉ nhập 2 lần các sản phẩm như 
giống hữu cơ, phân gà Ý, phân vi sinh, tinh dầu 
hạt cải…
    Anh Bùi Nhật Minh kỹ thuật trưởng của 
trang trại cho biết: “Sản xuất hữu cơ không hề 
đơn giản, đầu tiên là phải chọn vùng sản xuất 
phù hợp, các mẫu đất, mẫu nước, mẫu không 
khí tại vùng sản xuất đều được mang đi kiểm 
tra, nếu đạt tiêu chuẩn mới được sản xuất hữu 
cơ. Giống sản xuất hữu cơ phải được chứng 
nhận giống hữu cơ, các vật tư như phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật chỉ được sử dụng các loại 
nằm trong Danh mục được phép sử dụng trong 
sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn của tổ chức 
chứng nhận hữu cơ Control Union”.
     Mặc dù khó khăn như vậy nhưng khi bước 
vào khu sản xuất, cảm nhận không khí trong 
khu sản xuất cực kỳ trong lành, hoàn toàn 
không mùi thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt còn 
có mùi thơm của các loài hoa trồng xung quanh 
khu vực sản xuất, một mương nước lớn chứa 
nước mưa trong vắt trải dài làm vùng đệm, tiếp 
đến là hệ thống nhà kính hiện đại ngăn cách 
tuyệt đối với vùng sản xuất bên ngoài. Bên 
trong nhà kính được trang bị đầy đủ hệ thống 
tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, lưới cắt nắng, 
quạt làm mát. Đặc biệt, khâu cách ly được chú 
ý tuyệt đối trong sản xuất hữu cơ, muốn đi vào 
bên trong khu vực sản xuất phải qua 2 lớp cửa, 
có khu vực thay đồ, vệ sinh bên trong, tất cả 
khách tham quan được phát ủng và áo bảo hộ 
trước khi vào.Sản xuất hữu cơ không giống với 
sản xuất thông thường, các loại rau được trồng 

xen canh thành từng khu vực nhỏ, mỗi khu vực 
lại được cách ly bằng một lớp cửa riêng. Hiện 
Công ty sản xuất cả rau ăn lá, ăn quả và ăn củ, 
các loại rau không cùng ký chủ sẽ được luân 
canh thay thế, sau mỗi vụ sản xuất sẽ có 
khoảng thời gian nghỉ cho đất là khoảng 1 tuần 
để hạn chế sâu bệnh, chưa kể các sản phẩm 
hữu cơ thường được thu hoạch sớm, ví dụ rau 
ăn lá thay vì 30 ngày thì 28 ngày sẽ thu hoạch, 
rau ăn quả như đậu cove thì chỉ hái 1 lứa, hay 
các loại rau ăn quả cũng thu hoạch nhanh hơn 
các sản phẩm thông thường để tránh dịch hại 
phát sinh, do đó, năng suất thường thấp, năng 
suất rau ăn lá đạt khoảng 80%, rau ăn quả đạt 
khoảng 70%, rau ăn củ khoảng 50% so với sản 
xuất thông thường. Về hiệu quả kinh tế sản 
xuất hữu cơ không tính chi phí đầu tư ban đầu 
như nhà kính, cấp giấy chứng nhận, các chi phí 
đầu vào sản xuất hữu cơ cao gấp 1,5 lần so với 
sản xuất GlobalGAP nhưng giá bán sản phẩm 
hữu cơ cao hơn khoảng 3 - 4 lần so với giá bán 
các sản phẩm sản xuất theo hướng an toàn 
khác.
     Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chị Đào 
Vân Anh - Giám đốc Công ty cho biết hiện nay 
sản phẩm của trang trại được phân phối tại các 
Shop ở TP. Hồ Chí Minh và bán lẻ tới tận nhà 
cho khách đặt hàng lẻ. Hiện tại sản phẩm làm 
ra không đủ bán, khách hàng muốn sử dụng 
sản phẩm phải đặt hàng trước đó có khi lên tới 
03 tháng mới có hàng. Với nhu cầu hiện nay 
sắp tới công ty sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, 
đầu tư thêm 7ha nhà kính trên diện tích hiện có 
để cung ứng sản phẩm cho thị trường. Trong 
giai đoạn hiện nay, khi niềm tin của người tiêu 
dùng bị lung lay, thật giả lẫn lộn thì sự tín 
nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm của 
công ty thực sự là một động lực rất lớn giúp 
công ty tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm cho 
người tiêu dùng. Hiện tại, Công ty sẵn sàng 
đón tiếp khi bà con nông dân, sinh viên, hay 
khách tham quan muốn tìm hiểu về sản xuất 
hữu cơ để áp dụng vào thực tế sản xuất



LÂM ĐỒNG: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2019
TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN 

Văn Hợi - TTKN Lâm Đồng
ước sinh hoạt là một nhu cầu thiết yếu đối 
với đời sống hàng ngày của mỗi một con 

người. Nguồn nước sinh hoạt hiện nay có nguy 
cơ ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm do tình trạng 
biến đổi khí hậu và những tác động của con 
người đến nguồn nước và môi trường nước. 
Việc bảo vệ nguồn nước và sử dụng nguồn nước 
hợp lý, tiết kiệm là hết sức cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay. Chất lượng nguồn nước sinh hoạt 
có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống sinh hoạt, 
sức khỏe của mọi người dân. Người dân sử dụng 
nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm dễ dẫn đến 
nguy cơ mắc bệnh như: bệnh đường ruột, bệnh 
ngoài da, bệnh mắt đỏ và các bệnh lý nguy hiểm 
khác và suy giảm chất lượng cuộc sống. 
     Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt 
nông thôn nói chung, chất lượng nước tại các 
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông 
thôn nói riêng định kỳ hàng năm là một yêu cầu 
cần thiết nhằm phát hiện kịp thời nguồn nước 
sinh hoạt không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước sinh hoạt (QC02: 
2009/BYT) để cảnh báo cho người dân sử dụng 
và đơn vị quản lý công trình. Xác định chất 
lượng nguồn nước sinh hoạt có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho 
người dân và là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các 
giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng 
nước sinh hoạt cho người dân. 
     Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 243 
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông 
thôn tại 12 huyện, thành phố, cấp nước cho 
khoảng 15.520 hộ dân. Trong đó: 59 công trình 
cấp nước tự chảy; 180 công trình giếng khoan 
và 04 công trình khác. Năm 2019, Trung tâm 
Khuyến nông đã phối hợp với các huyện, thành 
phố Bảo Lộc lựa chọn 80 công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung và lấy 80 mẫu nước phân 
tích. Đơn vị đã hợp đồng với Trung tâm phân 
tích thuộc Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt 
thực hiện phân tích mẫu nước. Kết quả phân tích 
mẫu nước, cụ thể như sau: 14/80 mẫu nước phân 
tích đạt quy chuẩn 02:2009/BYT về chất lượng 
nước sinh hoạt chiếm 17,5%; 66/80 mẫu không 

đạt quy chuẩn 02:2009/BYT về chất lượng nước 
sinh hoạt, chiếm 82,5%.
  Một số nguyên nhân tác động đến chất 
lượng nước không đạt QC 02:2009/BYT
   Hầu hết các công trình cấp nước sinh hoạt 
không có thiết bị xử lý nước sạch hoặc có thiết 
bị xử lý nước sạch nhưng không hoạt động, 
không vận hành.
    Thời gian lấy mẫu trùng vào mùa mưa, nên 
nguồn nước các công trình dễ bị ô nhiễm do 
mưa làm rửa trôi, bồi lắng các chất gây ô nhiễm.
Nguồn nước sử dụng cho công trình cấp nước tự 
chảy nằm trong vùng sản xuất của người dân 
nên nguy cơ ô nhiễm nước từ các chất thải sản 
xuất nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón, chăn thả gia súc…

     Rừng đầu nguồn bị khai thác nên thảm thực 
vật suy giảm làm cho nguồn nước cạn kiệt vào 
mùa khô, bị ô nhiễm, đục vào mùa mưa.
Công trình không được bảo dưỡng thường 
xuyên nên các vi khuẩn, vi sinh vật hữu cơ sinh 
sản và phát triển.
   Khuyến cáo: Nguồn nước tại các công trình 
được lấy mẫu phân tích không đạt quy chuẩn 
02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt có 
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử 
dụng. Đối với nguồn nước có nhiễm khuẩn 
E.coli và Coliform sẽ gây ra các bệnh đường 
ruột, bệnh ngoài da, bệnh mắt đỏ cho người sử 
dụng. Vì vậy, các đơn vị quản lý khai thác nên 
tuyên truyền cho người dân cần đun chín, uống 
sôi, không được uống nước trực tiếp từ vòi 

N

Hệ thống xử lý nước sạch tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai
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Ngọc Thanh - Đài TT-TH Đơn Dương
   Ở xóm Nghĩa Bình thuộc thôn K’răng Gọ, xã 
Pró, huyện Đơn Dương hầu hết là những cư dân 
của tỉnh Quảng Ngãi vào đây lập nghiệp từ sau 
ngày Miền nam giải phóng. Xuất thân từ những 
người dân của một vùng quê có truyền thống cần 
cù, chịu khó lao động, do đó cứ mỗi khi Tết đến 
xuân về, cứ vào thời điểm cuối tháng 9 âm lịch 
hàng năm bà con nông dân ở đây lại quyết định 
chuyển toàn bộ diện tích đất trồng rau thương 
phẩm sang trồng hoa cúc trong chậu để cung cấp 
cho thị trường các huyện Đức Trong, Di Linh, 
Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vào đúng dịp Tết. 

     Năm nay bà con nông dân xóm Nghĩa Bình xã 
Próh trồng trên 20 ngàn chậu hoa cúc vàng giống 
pha lê. Anh Võ Văn Tân trồng 1.000 chậu hoa 
cúc, vợ chồng anh đang giăng lưới cho các chậu 
hoa cúc chuẩn bị đưa ra thị trường vào dịp Tết, 
anh Tân vui vẻ cho biết: “Nếu giá cả ổn định như 
năm 2018 thì Tết năm nay vườn hoa cúc của gia 
đình anh Tân cho thu nhập trên 100 triệu đồng, 
sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu tư vẫn còn 
lãi trên 50 triệu đồng, so với trồng cây rau 
thương phẩm thì trồng hoa cúc Tết cho thu nhập 
tăng gấp 2 đến 4 lần, điều đáng mừng là vườn 
hoa cúc của nhà anh ngay từ đầu tháng 12 
thương lái ở ngoài huyện như Di Linh, Đức 
Trọng, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc và kể cả 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã đến tận vườn 
đặt mua với giá bình quân 200 ngàn đồng/chậu, 
năm nay thời tiết ổn định mưa thuận, gió hòa, 
thêm vào đó nhờ biết chăm sóc, bón phân đúng 
quy trình kỹ thuật, do đó 1.000 chậu hoa của nhà 

anh Tân đều phát triển tốt”. 
    Cùng với các hộ nông dân trồng hoa ở xóm 
Nghĩa Bình, Tết năm nay các hộ ông Phạm 
Tuấn, ông Trương Chín, ông Võ Văn Thụy, Võ 
Văn Xuân cũng mạnh dạn đầu tư vốn lên đến 
hàng trăm triệu đồng để trồng trên 7.500 chậu 
hoa cúc Tết, trong đó có 5.200 chậu hoa cúc 
vàng giống pha lê, bình quân mỗi chậu thương 
lái mua sỉ với giá 200 ngàn đồng/chậu, ước tính 
Tết năm nay làng hoa cúc xóm Nghĩa Bình có 
thu nhập trên 3 tỷ đồng từ cây hoa, sau khi đã trừ 
các khoản chi phí đầu tư bà con nông dân vẫn 
còn lãi trên 1,7 tỷ đồng, trong đó tiêu biểu như 
các hộ ông Phạm Tuấn, ông Trương Chín, ông 
Nguyễn Thái Dũng mỗi năm thu nhập từ 300 - 
400 triệu đồng. 
    Đến xóm Nghĩa Bình hôm nay, đi đến đâu, tới 
nhà nào cũng thấy một màu xanh của cây hoa 
cúc, nhìn hàng chục ngàn chậu hoa cúc pha lê 
đang vươn lên trong nắng như hứa hẹn một vụ 
hoa thắng lợi, nếu như gía cả ổn định, đầu ra 
thuận lợi như Tết năm ngoái thì tin chắc bà con 
nông dân xóm Nghĩa Bình, thôn K’răng Gọ, xã 
Próh, huyện Đơn Dương vui đón tết Canh Tý 
thật sự đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc bởi lẽ đất 
không bao giờ phụ công người. Chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao và từng 
bước tiến đến một nền sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ thông minh là một trong những chủ trương 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà trong 
những năm qua Ban thường vụ Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện Đơn Dương đã và đang 
tích cực tuyên truyền vận động bà con nông dân 
trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Do 
vậy, việc chuyển đổi đất trồng màu, trồng rau 
thương phẩm sang trồng hoa cúc trong chậu vào 
dịp Tết là một trong những tư duy đổi mới, sáng 
tạo của bà con nông dân xã Próh, huyện Đơn 
Dương. Nhờ nguồn thu nhập từ cây hoa cúc, 
hôm nay bà con nông dân nơi đây không chỉ có 
của ăn của để mà họ còn xây dựng nhà cửa 
khang trang kiên cố, mua sắm đầy đủ tiện nghi 
sinh hoạt gia đình và kể cả phương tiện sản xuất, 
máy làm chậu hoa, 100% số hộ đã có phương 
tiện đi lại và phương tiện nghe nhìn

Vợ chồng anh Võ Văn Tân đang giăng lưới cho hoa cúc tết

XÃ PRÓH TRỒNG HOA ĐÓN TẾT CANH TÝ
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ĐAM RÔNG: CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN SAU 15 NĂM THÀNH LẬP

Lê Tuấn - Đài TT-TH Đam Rông
    Cuối năm 2004 huyện Đam Rông được thành lập trên cơ sở chia tách 3 xã của huyện Lạc 
Dương và 5 xã của huyện Lâm Hà, với dân số trên 30 nghìn người. Khi mới thành lập điều kiện 
cơ sở hạ tầng gần như chưa có gì, cùng với đó là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Đến nay, sau 
15 năm nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đam Rông 
đã có những bước tiến vượt bậc rất đáng tự hào, trong đó sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển 
biến tích cực, đặc biệt đã hình thành nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao như: trồng rau, 
hoa công nghệ cao, nuôi cá nước lạnh, cây ăn trái, trồng dâu nuôi tằm. 

     Xuôi dòng lịch sử trở về thời điểm cách đây 
15 năm về trước - khi ấy huyện mới Đam 
Rông được khai sinh và có tên trên bản đồ 
hành chính. Khi mới được thành lập cuộc 
sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, 
nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất 
nông nghiệp với các giống cây trồng như điều, 
lúa nước, bắp, khoai mỳ. Tuy nhiên, do trình 
độ canh tác còn lạc hậu, nên năng suất mang 
lại chẳng là bao. Cũng chính vì vậy mà tình 
trạng đói giáp hạt diễn ra triền miên. Trước 
những khó khăn chồng chất, Đảng bộ, chính 
quyền huyện Đam Rông đã đưa ra nhiều giải 
pháp, mà trước hết là thúc đẩy sự phát triển 
của ngành nông nghiệp. Trong đó, Huyện ủy, 
UBND huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp 
đưa vào thử nghiệm nhiều cây trồng mới có 
giá trị kinh tế cao. Trong đó, đối với cây lúa 
nước đã triển khai hàng chục mô hình trình 
diễn, mô hình khảo nghiệm giống bằng các 
giống lúa mới như: IR64, MTL250, OM6162.
   Từ đó, giúp các hộ dân tiếp cận được với 
những giống lúa mới có năng suất cao, có sức 
kháng bệnh tốt. Nhờ vậy, năng suất lúa trên 
một đơn vị diện tích đã được nâng lên. Nếu 
như năm 2005 năng suất bình quân chỉ đạt 25 
tạ/ha, đến nay đã đạt 45 tạ/ha. Qua đó, góp 
phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa 
phương và đã giải quyết triệt để được tình 
trạng thiếu đói vào những ngày giáp hạt. 
   Cùng với việc nâng cao năng suất cây lúa 
nước, những năm qua, huyện Đam Rông còn 
hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi trên 800 ha điều 

già cỗi, năng suất thấp sang trồng cà phê hạt 
cao sản và cây ăn trái. Đặc biệt, thực hiện 
chương trình tái canh cà phê, huyện đã hỗ trợ 
các hộ dân thực hiện trồng tái canh và ghép 
cải tạo được gần 1.000 ha cà phê già cỗi để 
thay thế các giống mới có năng suất cao như: 
TR4, TR6, TR8. Qua ghép cải tạo đã có nhiều 
nông hộ đạt năng suất 5 tấn cà phê nhân/ha, 
cao hơn gấp 2 lần so với năng suất bình quân 
của huyện. Song song với chuyển đổi giống 
cây trồng, huyện còn quan tâm chỉ đạo, phân 
bổ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia 
súc, gắn với làm tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh. Theo thống kê của ngành chức 
năng huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có 
trên 5.000 con bò, trong đó có 20% đã được 
lai tạo giống chất lượng cao. Để có được kết 
quả này, những năm gần đây thông qua các 
chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 
huyện Đam Rông đã hỗ trợ cho các hộ chăn 
nuôi hàng chục con bò giống lai Sind, Red 
Angus, BBB, trong đó chủ yếu là bò đực 
giống. 
    Ông Bạch Tùng Giang, Phó Giám đốc 
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông, 
cho biết: “Xác định đề án cải tạo đàn bò là một 
trong những việc làm hết sức quan trọng của 
địa phương. Chính vì vậy, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện cũng tham mưu với huyện cho 
triển khai thực hiện Đề án nâng cao tầm vóc 
đàn bò của địa phương. Hiện nay, Trung tâm 
đã được đầu tư kinh phí mua bình bảo quản 
tinh, tinh của các giống bò cao sản, bò lai.
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     Qua một số năm thực hiện, đến nay tầm vóc 
của đàn bò địa phương đã được nâng lên rõ rệt 
và chiếm trên 20% tổng số đàn bò, đây là 
thành công ban đầu của Đề án”. Ngoài sự đầu 
tư hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nông dân trên 
địa bàn đã tự tìm tòi, nghiên cứu để đưa vào 
trồng thử nghiệm những cây, con mới. Trong 
đó có nhiều mô hình đã mang lại giá trị kinh tế 
cao mỗi năm cho thu nhập từ 400 đến 500 
triệu đồng và đang mở ra một hướng làm ăn 
mới cho các hộ khác cùng học tập làm theo.
    Điển hình như mô hình trồng chuối la ba, 
mô hình trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ 
cao, mô hình nuôi cá nước lạnh, mô hình 
trồng cây ăn trái xen canh cà phê, mô hình 
trồng dâu nuôi tằm. Hiện nay nhiều hộ dân đã 
mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất. Trong đó, ông Nguyễn Văn Cảnh ở xã 
Đạ K’Nàng là một trong những người tiên 
phong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp, đầu tư xây dựng 6 ha nhà kính 
để sản xuất rau, củ, quả theo hình thức khép 
kín, đạt tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn 
thực phẩm. Các sản phẩm của gia đình chủ 
yếu được xuất vào siêu thị và chợ đầu mối tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn 
Cảnh, nói: “Trong quá trình thu hoạch cũng 

như là đầu ra của sản phẩm hợp tác xã bước 
đầu làm chắc từ khâu sản xuất cho đến khâu 
tiêu thụ, hợp tác xã đã xuống trực tiếp chợ đầu 
mối để tìm đầu ra cho sản phẩm cụ thể là chợ 
Hóc Môn để thuê chợ, thuê sạp nhằm quảng 
bá và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu 
dùng”.
   Bằng những cách làm mới, sáng tạo mà 
ngành nông nghiệp huyện Đam Rông hôm 
nay đã có những bước tiến vượt bậc. Cụ thể, 
cuối năm 2018, giá trị sản xuất nông - lâm - 
thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng gấp hơn 
3 lần so với năm 2005; giá trị sản xuất trên 1 
ha canh tác đạt 73,5 triệu đồng/năm, tăng gấp 
2,5 lần so với 2005. Trong đó, giống cây 
trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng 
tăng năng xuất, chất lượng và hiệu quả.
    Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn huyện đã 
hình thành nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác xã theo 
hướng xây dựng chuỗi liên kết. Điển hình có 
hợp tác xã Chuối Laba Đạ K’Nàng là một 
trong những HTX hoạt động rất hiệu quả. 
Theo anh Nguyễn Huy Phương - Giám đốc 
HTX Laba Banana Đạ K’Nàng, thì hiện tại 
với 7 thành viên chủ lực và 47 hộ dân liên kết 
với diện tích lên đến gần 200 ha, đều đặn 3 
ngày HTX sẽ xuất sang thị trường Nhật 11 tấn 
quả. 
     Có thể nói, cùng với sự phát triển chung của 
huyện nhà sau 15 năm thành lập, ngành nông 
nghiệp huyện đang từng bước khẳng định là 
ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, công tác 
chuyển giao khoa học kỹ thuật trong phát triển 
sản xuất, gắn với chế biến và thị trường tiêu 
thụ đang được huyện Đam Rông thực hiện 
một cách triệt để. Qua đó, từng bước khai thác 
những tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá 
trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa 
phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
của người dân

Trồng rau xà lách, dưa leo baby trong nhà kính
 tại xã Đạ K’Nàng
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DI LINH: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN QUA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

Nguyễn Thị Kim Yến - TTNN huyện Di Linh
    Huyện Di Linh có tỷ lệ hộ nghèo là người 
đồng bào dân tộc thiểu số cao, theo số liệu 
thống kê năm 2018 trên địa bàn huyện có 
1.931 hộ nghèo trong đó có 1.118 hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số, nên ảnh hưởng không 
nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn 
huyện, nhất là các xã thuộc vùng sâu, vùng 
xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, 
thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ 
giảm nghèo đã giúp diện mạo nông thôn của 
huyện Di Linh có nhiều khởi sắc rõ nét. Tuy 
nhiên, các cơ quan, chính quyền nơi đây 
cũng nhận thức rằng sự hỗ trợ của Nhà nước 
mới chỉ là nền tảng, còn muốn giảm nghèo 
nhanh, bền vững phụ thuộc chủ yếu vào ý chí 
vươn lên của người dân, cán bộ thực hiện và 
những chương trình, dự án phù hợp. 

    Với mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 
dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm 
nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 
30a, chương trình 135, Uỷ ban nhân dân 
huyện Di Linh giao Trung tâm Nông nghiệp 
huyện Di Linh thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2019.  Để triển khai thực hiện Trung tâm đã 
tiến hành khảo sát thực tế từng thôn, xã đủ 
điều kiện tham gia của chương trình, có hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo, 

tìm hiểu nhu cầu, khả năng lao động, đất đai 
sản xuất, nguyên nhân thuộc hộ nghèo. Một 
số hộ nghèo trong vùng có nguyên nhân 
chính dẫn tới nghèo đói là thiếu đất sản xuất, 
thiếu công lao động, chưa có hướng sản 
xuất... từ đó có cách thực hiện để giúp các hộ 
nghèo, cận nghèo của địa phương để từng 
bước chuyển biến về nhận thức, thông qua 
việc tận dụng cơ hội và sử dụng hiệu quả các 
nguồn hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để 
phát triển kinh tế, tự vươn lên thoát nghèo và 
góp một phần nhỏ cho địa phương trở thành 
xã nông thôn mới. Kết quả, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Di Linh đã triển khai tại 05 xã 
là Tam Bố, Bảo Thuận, Sơn Điền, Đinh 
Trang Thượng và Đinh Trang Hòa với các 
hạng mục như: Hỗ trợ 16 con bò cái sinh sản, 
2.550 cây bơ ghép, 780 cây mít. Thực hiện 
09 mô hình trồng xen cây bơ ghép với diện 
tích 4,15ha, 03 mô hình tái canh cây cà phê 
với diện tích 0,46ha và 25 mô hình gà thả 
vườn với số lượng 2.500 con. Trong quá 
trình thực hiện hỗ trợ sản xuất và mô hình 
nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp huyện 
Di Linh đã tổ chức cho các thành viên thực 
hiện dự án và các hộ lân cận được tham gia 

Mô hình bò hỗ trợ cho người dân

Mô hình nuôi gà hỗ trợ cho các hộ
Nghèo, hộ cận nghèo phát triển tốt
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 tập huấn về xây dựng chuồng trại, thiết kế 
khu vực chăn thả luân phiên phòng tránh 
dịch bệnh, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, 
các biện pháp về thú y để phòng trị bệnh, 
trồng cỏ voi,... tập huấn về kỹ thuật tái canh 
cây cà phê, kỹ thuật trồng xen cây ăn quả vào 
vườn cà phê, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây 
cà phê, bơ, mít… Ngoài ra, còn chỉ đạo lực 
lượng thú y, khuyến nông tư vấn trực tiếp và 
cầm tay chỉ việc từng giai đoạn cụ thể trong 
các quy trình kỹ thuật về chăn nuôi và trồng 
trọt. 
  Năm 2019, chương trình giảm nghèo tại 
huyện đã hỗ trợ bò cái sinh sản, bò phát triển 
tốt đã thích nghi với khí hậu địa phương tỷ lệ 
sống đạt 94%, có con đã cho phối giống nhân 
đàn. Hỗ trợ cây bơ ghép và cây mít ghép cho 
các hộ dân hạng mục phát triển sản xuất, cây 
sinh trưởng phát triển bình thường, tỷ lệ sống 
khi nghiệm thu cơ sở bình quân 2 loại cây là 
95,6%; Mô hình trồng xen bơ trong vườn cà 
phê sinh trưởng phát triển tương đối tốt, tỷ lệ 
sống 97,4%. Mô hình tái canh cây cà phê 
sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, tỷ lệ 
sống đạt 100%. Mấy năm gần đây, giá cà phê 
thấp nên giảm thu nhập của người dân. Nay 
được chương trình giảm nghèo cho tham gia 
vào sản xuất mô hình trồng cây ăn trái xen cà 
phê, trong đó Trung tâm Nông nghiệp huyện 
Di Linh hỗ trợ cây giống, cử cán bộ kỹ thuật 
xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật cho bà con 
nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, vừa để 
chắn gió giúp cây cà phê phát triển, vừa có 
thể bán sản phẩm cây ăn quả trong tương lai, 
giúp đa dạng hóa cây trồng và tăng nhu nhập 
trên cùng một diện tích. Riêng mô hình gà thả 
vườn với đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo và 
hộ cận nghèo, tỷ lệ nuôi sống cao đạt 98,1%, 

trọng lượng bình quân sau 02 tháng nuôi của 
đàn gà khá cao đạt 1,5 kg/con. Mô hình gà 
thả vườn khả năng quay vòng vốn ngắn, giúp 
cải thiện cuộc sống và góp phần mang lại 
hiệu quả kinh tế cho các hộ nghèo. Các hộ 
biết tích lũy số tiền bán gà được tiếp tục tái 
sản xuất. Nhận thấy kết quả khả quan nên 
nhiều bà con xung quanh mạnh dạn bỏ tiền ra 
mua bò, mua gà, tái canh cây cà phê và trồng 
xen cây ăn trái vào vườn cà phê để sản xuất 
tăng thêm thu nhập. 
   Hiện nay, số hộ nghèo, cận nghèo của địa 
phương đã có bước chuyển về nhận thức, tự 
vươn lên thoát nghèo thông qua việc tận 
dụng cơ hội và sử dụng hiệu quả các nguồn 
hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát 
triển kinh tế. Có được kết quả trên, chính 
quyền đã huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, tập trung sức dân, phát huy tinh thần 
đoàn kết, huy động các nguồn lực cho công 
tác giảm nghèo, giúp người nghèo có việc 
làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống. 
   Có thể nói, dự án giảm nghèo trên địa bàn 
huyện Di Linh đã góp phần quan trọng cải 
thiện điều kiện sinh kế cho người dân hưởng 
lợi, tăng cường năng lực của cán bộ các cấp. 
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt 
được, tiếp tục tổ chức thực hiện các chương 
trình đầu tư phát triển kinh tế huyện. Chú 
trọng đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị 
trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh, sẽ 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại 
hiện trường; chủ động tìm kiếm các đối tác 
sản xuất để liên kết bảo đảm sinh kế bền 
vững; lựa chọn những cây, con phù hợp với 
khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục tập quán 
của bà con nhân dân từng địa phương 
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KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Văn Lập - TTKN Lâm Đồng

    Cây sầu riêng là cây ăn quả nhiệt đới rất 
được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á, tại 
Việt Nam cây sầu riêng đã phát triển từ lâu, 
nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ngày 
càng cao, nên được người dân quan tâm và 
đầu tư phát triển trong thời gian gần đây. Cây 
sầu riêng nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ 
thuật sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao so 
với nhiều loại cây trồng khác.  
   Sầu riêng là cây ưa khí hậu nóng, độ ẩm 
không khí cao, không thích hợp với khí hậu 
nóng và khô hanh, khi cây ra hoa cần có nhiệt 
độ không khí từ 20 - 22ºC, ẩm độ từ 50 - 60%.   
Cây có thể phát triển và sinh trưởng trên nhiều 
loại đất khác nhau nhưng tốt nhất là đất thịt, 
thoát nước tốt, độ pH từ 4,5 - 6,5, độ dốc 
không quá 30º, gần nguồn nước tưới; không 
chịu đất phèn, mặn và úng, phát triển kém trên 
đất sét nặng, không chịu được gió mạnh vì là 
loại thân gỗ yếu và có bộ rễ nông.
    Hiện nay, có nhiều giống sầu riêng, tuy 
nhiên có 2 giống sầu riêng phù hợp và được 
trồng phổ biến tại Lâm Đồng như:
    Giống sầu riêng Monthong: Cây có dạng 
tán hình tháp, có khả năng sinh trưởng mạnh. 
Cây ghép nếu được chăm sóc tốt thì sẽ cho trái 
khá sớm sau 3 năm trồng. Năng suất khá cao 

và khá ổn định (140kg/cây/năm đối với cây 
khoảng 9 năm tuổi); Trái khá to (2,5 - 
4,5kg/trái), thường có dạng hình trụ, vỏ trái 
màu vàng nâu khi chín, cơm trái màu vàng 
nhạt, ráo, vị ngọt béo, thơm trung bình, hạt lép 
nhiều, tỷ lệ cơm cao (31,3%).
   Giống sầu riêng Ri 6: Cây có đặc tính sinh 
trưởng khá tốt, phân cành ngang đẹp, dạng tán 
hình tháp; Nếu được trồng bằng cây ghép và 
chăm sóc tốt thì sau 3 năm trồng cây sẽ cho 
trái bói. Trái có trọng lượng trung bình 2 - 
2,5kg/trái, có hình elip, vỏ trái có màu vàng 
khi chín, cơm vị béo ngọt, thơm nhiều, hạt lép 
nhiều và tỷ lệ cơm cao (33%).
     Tiêu chuẩn lựa chọn cây giống: Chỉ sử 
dụng cây ghép (ghép mắt hoặc ghép cành), 
gốc ghép phải thẳng, đường kính gốc ghép 
1,0-1,5cm, bộ rễ phát triển tốt, thân thẳng và 
vững chắc, có từ 3 cành cấp 1 trở lên, các lá 
ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình 
dạng, kích thước đặc trưng của giống. Chiều 
cao cây từ 80cm trở lên (tính từ mặt giá thể 
bầu ươm đến đỉnh chồi), cây đang sinh trưởng 
khỏe, không có dấu hiệu sâu bệnh.
    Chuẩn bị đất trồng: Đất trồng sầu riêng 
phải đảm bảo chủ động nước tưới trong mùa 
khô và thoát nước tốt trong mùa mưa cũng 
như có thể tạo khô hạn để xử lý cây ra hoa 
nghịch vụ.
    Trồng mới: Thời vụ trồng tốt nhất nên 
trồng vào đầu mùa mưa, khi đất vừa đủ ẩm. 
Khoảng cách: trồng thuần: 125-156 cây/ha 
(8m x 8-10m/cây); trồng xen: 70-100 cây/ha 
(10x12m/cây).
    Chuẩn bị hố trồng: Đào hố với kích thước 
tối thiểu là 60 x 60 x 60cm; Bón lót: 15-20kg 
hữu cơ + 0,5kg super Lân + 200g NPK 
16-16-8/hố trộn lớp đất mặt và phân rồi lấp hố 
trước khi trồng từ 10-15 ngày.
   Chăm sóc
  Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Ngay sau khi 
trồng cần tưới nước và che mát cây con (che 
không qúa 50% ánh sáng mặt trời). Đảm bảo 

Giống Monthong



độ ẩm cho đất trong mùa khô và thoát nước tốt 
trong mùa mưa để giảm tỷ lệ cây chết, có thể 
tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa tại gốc.
    Tỉa cành, tạo tán: Trong năm thứ hai, thứ ba 
khi cây chưa cho trái cần tỉa bỏ những cành vô 
hiệu, chỉ để 1 ngọn với các cành ngang khỏe 
mạnh phân bố đều trên thân chính. Lưu ý: Tỉa 
cành xong mới tiến hành bón phân.
   Bón phân: Hàng năm mỗi gốc bón 5-10kg 
phân gà đã ủ hoai mục (hoặc các dạng phân 
hữu cơ khác) kết hợp phân vô cơ có chứa 
nhiều đạm và lân như 18-11-5 hoặc 15-15-6. 
Năm đầu tiên khoảng 0,3kg/gốc/năm, chia 
nhiều lần bón, liều lượng tăng dần theo độ lớn 
của cây, chú ý bổ sung thêm chất Magiê (Mg).
Giai đoạn cây cho trái ổn định: Tỉa cành tiến 
hành ngay sau khi thu hoạch, tỉa bỏ chồi vượt, 
cành bị sâu bệnh nhằm giúp vườn thông 
thoáng và kích thích cho cây sầu riêng ra đọt 
tập trung.
     Kích thích ra đọt: Dùng NPK có hàm 
lượng đạm cao như 18-11-5 (1-2kg/cây), 
phun hỗ trợ phân bón lá 30-10-10 cùng với 
GA3 (gibberellin) ở nồng độ 5-10ppm để kích 
thích tạo chồi mới khỏe. Khi cơi đọt (đọt non) 
thứ nhất thành thục thì bón phân lần 2 và tưới 
nước để kích thích cây ra cơi đọt lần hai. Tưới 
đủ ẩm, tưới 1-2ngày/lần vào mùa khô để kích 
thích cho cây ra đọt tốt.
   Xử lý ra hoa (áp dụng khi xử lý ra hoa 
nghịch vụ): Khi lá cơi đọt cuối chuyển sang 
lụa thì bón phân có hàm lượng lân cao như 
10-50-17 (liều lượng 1-2kg/cây), tưới nước đủ 

ẩm để cơi đọt phát triển tốt. Khi lá cơi đọt 
thành thục thì tạo khô hạn liên tục từ 7-14 
ngày giúp cho cây phân hóa mầm hoa được 
thuận lợi hơn. Có thể phun thêm các loại phân 
bón lá có hàm lượng lân và kali cao như MKP 
(0-52-34) giúp cho cây ra hoa được tốt hơn, 
bình thường thì sau 20-30 ngày thì cây sẽ ra 
hoa.
    Chăm sóc hoa đến lúc hoa nở:  Khi mầm 
hoa xuất hiện thì bón thêm phân NPK như 
15-15-15 và tưới nước đủ ẩm cho mầm hoa 
phát triển.
    Tỉa hoa: Không nên giữ lại tất cả các hoa, 
mà phải chủ động tỉa bớt cho cân đối nhằm 
tránh hiện tượng hoa phát triển không bình 
thường, rụng hoa ảnh hưởng đến việc thụ 
phấn và đậu trái. Cần tưới nước cách ngày để 
giúp hoa phát triển tốt, vào thời điểm trước 
khi hoa nở 1 tuần thì cần giảm khoảng 2/3 
lượng nước ở mỗi lần tưới để giúp tăng khả 
năng đậu trái tốt

   Chăm sóc từ khi hoa nở đến thu hoạch trái
   Thụ phấn nhân tạo:  Để việc thụ phấn được 
tốt hơn, tạo trái sầu riêng đầy đặn, không bị 
lép do thụ phấn không hoàn toàn.
    Khi trái to bằng trái chôm chôm thì bón 
phân có hàm lượng kali cao như 12-12-17, 
12-11-18; cứ khoảng 2 tuần bón một lần, lần 
bón cuối cùng nên bón trước thu hoạch 1 
tháng. Có thể phun phân bón lá có nhiều kali 

Giống Ri 6

Tưới nhỏ giọt
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI TÁI ĐÀN SAU DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
Văn Đắc - Đình Thập

ệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 

21/6/2019. Tính đến hết tháng 12/2019, bệnh 
đã lây lan làm ảnh hưởng tới 2.070 hộ chăn 
nuôi của 443 thôn thuộc 93 xã, phường, thị 
trấn trên 10 huyện, thành phố: Đức Trọng, 
Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo 
Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố 
Đà Lạt làm 66.214 con lợn mắc bệnh; số lợn đã 
tiêu hủy là 65.858 con, trọng lượng tiêu hủy 
4.378.395 kg.
    Hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 
tỉnh đã giảm, những ngày gần đây số lợn mắc 
bệnh và tiêu hủy trong ngày không nhiều. Đã 
có 60 xã, phường, thị trấn (trong đó toàn bộ 
huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm và thành phố 
Đà Lạt) đã qua 30 ngày không phát sinh lợn 
mắc bệnh.
   Với giá lợn hơi trên thị trường tại Lâm Đồng 
đang ở mức cao (trên 90.000 đồng/kg) và có 
thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nên nhu 
cầu phát triển đàn tại các cơ sở chăn nuôi chưa 
xuất hiện dịch cũng như nhu cầu tái đàn của 
người dân để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán sẽ 
tăng. Tuy nhiên, để việc tái đàn nuôi có hiệu 
quả, đảm bảo không phát sinh dịch tả lợn châu 
phi trở lại, người chăn nuôi cần thận trọng và 
thực hiện tốt một số lưu ý sau:
   Một là, Chỉ tái đàn khi đã có công bố hoặc 

thông báo hết dịch của cơ quan có thẩm quyền 
và đã thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch theo quy định. Đồng thời, cần thông báo 
với chính quyền địa phương trước khi tái đàn 
để được hỗ trợ về thông tin và kiểm soát dịch 
bệnh.
   Hai là, Không nên tái đàn ồ ạt, mất kiểm 
soát, dễ làm phát sinh dịch bệnh. Khi tái đàn, 
phải từng bước nuôi với số lượng khoảng 10% 
công suất có thể nuôi tại cơ sở, sau 30 ngày 
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các 
mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút Dịch tả lợn 
Châu Phi thì mới tái đàn 100% theo công suất 
của cơ sở.
   Ba là, Thực hiện tốt các biện pháp an toàn 
sinh học trong chăn nuôi. Trước khi tái đàn cần
thực hiện sửa chữa, nâng cấp chuồng trại để   

B

từ tuần thứ 5-9 sau khi đậu trái (1tuần/lần) để 
góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất trái.
   Chú ý: Ở thời điểm ra hoa, đậu trái mà cây 
ra đọt non thì sẽ làm rụng hoa, giảm đậu trái, 
rụng trái hoặc tăng tỷ lệ trái bị méo mó.
   Quản lý nước: Sau khi cây sầu riêng đậu trái 
thì tăng dần lượng nước tưới nhằm đảm bảo 
độ ẩm cho trái phát triển tốt. Nếu gặp thời tiết 
khô tưới 3-4 ngày/lần, chú ý là chỉ tưới vừa đủ 
ẩm và đều đặn tránh cho cây sầu riêng ra đọt 
non. Trước khi thu hoạch khoảng 15-20 ngày: 
Cắt nước để trái mau chín và tránh cho trái bị 

nhão cơm hoặc ngưng thu hoạch 2 ngày sau 
khi có mưa lớn. 
   Tỉa trái: Thực hiện 2 hay 3 lần ở giai đoạn 
4-10 tuần sau khi đậu trái nhằm để lại những 
trái ở những vị trí thích hợp, để lại 1-2 
trái/chùm, số trái/cây tùy tuổi cây, tình trạng 
cây, giống sầu riêng.
    Thu hoạch sầu riêng: Nên thu trái từ trên 
cây và không để trái rụng xuống đất, cần chú 
ý không cho sự va chạm làm trầy xước trái, 
giữ trái nơi thoáng mát… để giảm sự thiệt hại 
ở giai đoạn sau thu hoạch
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Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm
tra tình hình dịch và công tác phòng chống tại các địa phương

(Xem tiếp trang 19)
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Quỳnh Châu - Trần Anh Thông

iện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 
1.500 ha đất sản xuất khoai tây, với năng 

suất bình quân đạt khoảng 17 tấn/ha, tập trung 
chủ yếu tại TP. Đà Lạt, huyện Đơn Dương và 
một số vùng phụ cận khác. Các giống khoai tây 
chủ lực được đưa vào canh tác như: PO3, 
Atlantic, 07... Nông dân Lâm Đồng được tiếp 
cận các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất khoai 
tây đạt năng suất cao, giảm thiểu sâu bệnh hại. 
Tuy nhiên, nông hộ chưa thể giải quyết được 
những khó khăn như điều kiện sản xuất do mưa 
kéo dài, sâu bệnh hại và cạnh tranh với khoai 
tây ngoại nhập, thị trường tiêu thụ.

    Trước thực tế đó, ngành chức năng đã có 
nhiều giải pháp hợp tác nghiên cứu, chọn tạo 
những giống khoai tây chất lượng cao, có khả 
năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng 
suất canh tác, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến 
trong sản xuất khoai tây, liên kết tiêu thụ sản 
phẩm để đáp ứng được phần nào nỗi băn khoăn 
của nông hộ sản xuất khoai tây. Trong năm 
2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và 
Hoa (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
miền Nam) và Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng triển khai thực hiện mô hình: “Sản xuất 
khoai tây thương phẩm thuộc Dự án Xây dựng 
mô hình sản xuất khoai tây năng suất, chất 
lượng cao liên kết với nhà máy chế biến tiêu thụ 
sản phẩm tại vùng Tây Nguyên và Đồng bằng 
Sông Hồng” cho 150 hộ/25ha, tại xã Lạc Xuân, 
huyện Đơn Dương và xã Xuân Thọ, thành phố 
Đà Lạt. Sử dụng giống khoai tây Atlantic và 
PO3, các nông hộ tham gia mô hình được tập 
huấn kỹ thuật để chuyển giao kỹ thuật trồng và 

chăm sóc khoai tây thương phẩm nhằm tăng 
sản phẩm thu hoạch, giúp giảm rủi ro về giá cả 
thu mua, hạn chế sâu bệnh lây lan trên diện 
rộng, giảm chi phí nhân công chăm sóc trong 
từng giai đoạn,... Thúc đẩy phát triển nâng cao 
năng suất và chất lượng khoai tây bền vững, tạo 
được thế đứng trên thị trường, tạo ra hướng đi 
cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cũng như 
ngành sản xuất khoai tây của Tỉnh.
     Đối với mô hình của Trung tâm Nghiên cứu 
Khoai tây, Rau và Hoa triển khai tại xã Lạc 
Xuân, huyện Đơn Dương và xã Xuân Thọ, TP. 
Đà Lạt với quy mô 20ha. Sử dụng giống khoai 
tây Atlantic và PO3 cấp giống xác nhận. Thời 
gian xuống giống từ ngày 5 đến ngày 12/9/2019 
tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và từ ngày 
6 đến ngày 14/9/2019 tại xã Xuân Thọ, TP. Đà 
Lạt. Hiện tại cây sinh trưởng, phát triển tốt, bắt 
đầu xuống củ (củ lớn và tạo vật chất trong củ), 
không bị nhiễm sâu, bệnh hại. Tất cả các ruộng 
sản xuất, tại thời điểm 50-60 ngày đều có tỷ lệ 
phủ luống đạt 100%. Dự kiến thời gian thu 
hoạch từ ngày 5 đến ngày 20/12/2019, năng 
suất khoai tây thương phẩm trong mô hình dự 
kiến đạt từ 25-30 tấn/ha, trong đó có một số 
nông hộ có thể đạt trên 30 tấn/ha.
     Đối với mô hình của Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng thực hiện tại xã Xuân Thọ, TP. 
Đà Lạt với quy mô 05ha. Sử dụng giống khoai 
tây PO3, cấp giống xác nhận. Thời gian xuống 
giống từ ngày 29 đến ngày 31/8/ 2019, cây sinh 
trưởng, phát triển tốt, thời điểm 50-60 ngày 
mức độ phủ luống đạt 100%, không xuất hiện 
các triệu chứng bệnh héo xanh và virus trên 
đồng ruộng, bệnh mốc sương bị nhiễm nhẹ 
(khoảng 4%). Tuy nhiện, đã được kiểm soát 
hoàn toàn, không có cây khác lạ trong vườn sản 
xuất,… Năng suất khoai tây thương phẩm trong 
mô hình đạt 25,6 tấn/ha (tăng 6,6 tấn/ha so với 
sản xuất của các hộ không tham gia mô hình 
năng suất trung bình đạt 19 tấn/ha). 
    Trong thời gian triển khai mô hình, Trung tâm 
Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và Trung 

Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm của Trung tâm
Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và Trung tâm Khuyến 

nông Lâm Đồng triển khai trong năm 2019



đảm bảo an toàn cho gia súc và dễ vệ sinh, 
tiêu độc khử trùng. Phải để trống chuồng và 
thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh tiêu độc 
khử trùng chuồng trại liên tục ít nhất trong 30 
ngày trước khi thả nuôi, có phương án ngăn 
chặn chó mèo, chim, chuột … vào khu vực 
dự trữ thức ăn và chuồng trại chăn nuôi.
Bốn là, Chuẩn bị con giống cho việc tái đàn, 
chỉ mua con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng tại các cơ sở có uy tín, trường hợp mua 
con giống ngoài tỉnh thì phải có giấy chứng 
nhận kiểm dịch và kết quả xét nghiệm âm 
tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nuôi 
cách ly ít nhất 02 tuần trước khi nhập đàn 
(đối với các trại hiện đang còn lợn trong trại).
Năm là, Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ 
ràng, không bị hỏng, mốc, đảm bảo chất 

lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức 
ăn tận dụng phải xử lý nhiệt trước khi cho ăn 
nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức 
ăn, nước uống để tăng khả năng tiêu hóa, sức 
đề kháng cho lợn. Sử dụng nguồn nước dùng 
cho lợn phải đảm bảo an toàn.
Sáu là, Thường xuyên theo dõi, giám sát sức 
khỏe đàn lợn, thực hiện tiêm phòng đầy đủ 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn 
lợn. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng 
định kỳ ít nhất 02 lần/tuần để tiêu diệt mầm 
bệnh tồn tại trong môi trường.
Trường hợp phát hiện lợn mắc bệnh, nghi 
mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân 
thì báo ngay cho cán bộ thú y hoặc chính 
quyền địa phương để được hướng dẫn và xử 
lý kịp thời

(Tiếp theo trang 17)
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tâm Khuyến nông đã tổ chức 03 lớp tập huấn 
trong mô hình với 150 lượt người tham dự và 
03 lớp tập huấn ngoài mô hình với 98 lượt 
người tham dự. Tổ chức 01 hội nghị sơ kết với 
số lượng 50 lượt người tham dự và 01 cuộc hội 
nghị vùng với số lượng 100 lượt người tham 
dự. Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội   
nghị sơ kết, hội nghị vùng nhằm nhân rộng mô 
hình, tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô 
hình và thông qua hệ thống khuyến nông viên 
cơ sở, Hội Nông dân trên địa bàn triển khai dự 
án để quảng bá sản phẩm, phát triển nhân rộng 
mô hình. Mô hình sẽ được phát triển mở rộng 
trong thời gian tới, đã có một số xã xây dựng 
kế hoạch phát triển mở rộng mô hình trong 
năm 2019-2020. Ngoài ra, các nông hộ ngoài 
mô hình và một số địa phương lân cận, cán bộ 
tham dự hội nghị đã lấy giống về bảo quản 
giống cho sản xuất vụ sau.
    Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, 
Rau và Hoa, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh 

Lâm Đồng phối hợp với Công ty Dịch vụ 
Thương mại Sản xuất Sao Cao Nguyên và 
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp 
Tân Tiến bao tiêu sản phẩm cho các nông hộ 
thực hiện mô hình với giá 11.000 đồng/kg 
(giống khoai tây PO3) và giá 9.000 đồng/kg 
(giống khoai tây Atlantic). 
     Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm 
phù hợp với hướng sản xuất nông nghiệp theo 
chuỗi liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng 
khoai tây. Năng suất khoai tây được ổn định, 
đồng thời mở rộng liên kết thị trường tiêu thụ, 
giá sản phẩm cao, tăng thu nhập, cải thiện đời 
sống cho bà con nông dân sản xuất khoai tây. 
Thành công của mô hình đã góp phần bảo vệ 
môi trường sinh thái, sức khoẻ cho người sản 
xuất và tiêu dùng, giảm ô nhiễm môi trường 
do ít sâu bệnh hại, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật độc hại. Tạo nên nền nông nghiệp bền 
vững, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nông 
dân và được nông dân hưởng ứng nhiệt tình 



NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TỰ ĐỘNG, CHÍNH XÁC TRÊN CÂY TRỒNG

Nguyễn Thị Thùy - TTKN Lâm Đồng
iện nay cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 
hướng người nông dân đến phương thức 

sản xuất giải phóng sức lao động của con 
người, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. 
Với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt thì 
mục tiêu của nền nông nghiệp phải hướng đến 
là sản xuất bền vững, ít sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Để giúp nông 
dân tiếp cận với nền sản xuất nông nghiệp hiện 
đại, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời 
gian qua từ năm 2016-2017 Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng đã triển khai mô hình “Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tự 
động, chính xác trên cây trồng” với quy mô 08 
hệ thống/ 08 hộ tham gia trong đó tại Đà Lạt 04 
hộ; Đức Trọng 01 hộ; Đơn Dương 03 hộ. 
   Hiện tại các mô hình đều hoạt động tốt và 

mang lại lợi ích cho 
các nông hộ. Giúp 
giảm công lao động 
người nông dân ở bất 
kỳ đâu chỉ cần có điện 
thoại Smartphone và 
sóng điện thoại là có 
thể tưới cho cây trồng; 
Tiết kiệm chi phí đi 
lại, tiết kiệm nước tưới 
thông qua chức năng 
giám sát vi khí hậu nhà 

kính theo dõi các yếu tố trong nhà kính như 
nhiệt độ, ẩm độ, gửi dữ liệu cho hệ thống điều 
khiển trung tâm và cảnh báo cho người sử dụng 
nên tưới hoặc ngưng tưới, đồng thời phân tích 
nhu cầu nước tưới của cây trồng theo từng giai 
đoạn khác nhau và cảnh báo cho người sử 
dụng; Ngoài ra là ghi nhật ký đồng ruộng để 
truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, khi chụp 
hình và ghi chú các hình ảnh, các hình ảnh sẽ tự 
động lưu vào hệ thống và truy xuất ra file giúp 
cho người sản xuất không cần ghi chép bằng 
tay vào sổ mà vẫn truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm dễ dàng. Vì vậy sử dụng hệ thống điều 
khiển tưới giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
    

    Từ hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc tưới tự động, chính xác trên 
cây trồng của Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng đã triển khai, nhằm giúp bà con nông dân 
địa phương tiếp cận được với công nghệ mới và 
nhân rộng mô hình Trung tâm Nông nghiệp 
Đơn Dương trong năm 2018-2019 đã hỗ trợ 
nhân rộng mô hình với quy mô 34 hệ thống trên 
địa bàn huyện Đơn Dương trong đó năm 2018 
thực hiện 19 hệ thống/19 hộ, năm 2019 thực 
hiện 15 hệ thống/15 hộ tại các xã Ka Đô, Lạc 
Lâm, Lạc Xuân, Ka Đơn, Đ' Ran, Tu Tra, 
Thạnh Mỹ. Hiện nay các hệ thống đều hoạt 
động tốt tiết kiệm chi phí sản xuất cho nông 
dân. Ngoài ra Trung tâm Nông nghiệp Đơn 
Dương còn thực hiện thêm 06 hệ thống/06 hộ 
và Trung tâm nông nghiệp Đà Lạt trong năm 
2018-2019 cũng triển khai 02 hệ thống/02 hộ 
mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý tưới và pha dinh dưỡng tự động giúp 
giảm công pha dinh dưỡng, tiết kiệm phân bón, 
tiết kiệm chi phí sản xuất cho nông hộ.
   Hệ thống điều khiển tưới, pha chất dinh 
dưỡng tự động là là một trong những công nghệ 
mới góp phần hiện đại hóa trong sản xuất nông 
nghiệp, tiếp cận với nền nông nghiệp 4.0 và 
ứng phó với biến đổi khí hậu, giải phóng sức 
lao động của con người và là nhu cầu cần thiết 
trong phát triển nông nghiệp hiện nay

H

Mô hình trồng dưa leo baby ứng dụng CNTT 
tại HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến
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    Theo chân khuyến nông viên xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, chúng tôi đến thăm mô hình 
trồng nho Kyoho của gia đình anh Huỳnh Tấn 
Quảng ở thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Đến 
thăm vườn chúng tôi thật sự ngỡ ngàng, trước mắt 
là những vườn nho được trồng trong từng vòm nhà 
kính hở khoảng 500m². Với diện tích 5 sào, anh 
Quảng chia làm 10 nhà kính hở, lắp đặt hệ thống 
tưới phun gốc cho cây nho. 
     Giống nho Kyoho ban đầu được trồng thử tại xã 
Phú Hội, huyện Đức Trọng nhưng năng suất, chất 
lượng thấp nên anh quyết định trồng thử tại xã 
Hiệp Thạnh. Thời gian trồng thử nghiệm cứ 100 
cây thì chỉ có 10 cây là đạt chất lượng, không nản 
chí anh tiếp tục nhân giống và trồng, phải mất đến 
4 năm nhân giống, lai tạo và chọn lọc mới cho 
được vườn nho như ngày hôm nay. Tuy nhiên, 
việc chăm sóc ban đầu do chưa nắm bắt tốt kỹ 
thuật và chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho cây chưa 
hợp lý nên chất lượng và năng suất còn thấp chỉ 
đạt khoảng 3 - 4 tạ/sào. Sau nhiều năm nghiên 
cứu, tìm hiểu và thử nghiệm, anh đã tìm được loại 
phân bón thích hợp, là loại phân vi sinh được nhập 
từ Nhật Bản, đồng thời việc chăm sóc, cắt tỉa cành, 
loại bỏ những quả nhỏ không cần thiết… kết quả 
đã cho anh những quả nho, những chùm nho như 
ý muốn. Đặc biệt chất lượng quả và năng suất đã 
tăng lên rõ rệt từ 3-4 tạ/sào thì nay đã đạt từ 6 
tạ/sào/năm đến 1 tấn/sào/năm”.

   Anh Quảng chia sẻ: Sau mỗi lần ra quả, vườn 
nho cho thu hoạch trong khoảng 3 tháng rồi cây 
“ngủ” tiếp 3 tháng, lúc này hái toàn bộ lá già còn 
sót lại trên cây. Khoảng thời gian này, cần chăm 
sóc, bón phân và sau 3 tháng “ngủ đông”, khi nho 
“thức dậy”, công đoạn quan trọng nhất là tỉa cành 
cho ra đọt mới, chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. 
Giống nho Kyoho có tuổi thọ trung bình khoảng 
40 - 50 năm nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, 
theo kinh nghiệm của anh Quảng thì để cây sinh 
trưởng, phát triển tốt thì cây phải được cắt cành và 
cấy ghép vào một giống nho dại sau đó đem trồng, 
khi đó bộ rễ của cây khỏe mạnh và cây sinh 
trưởng, phát triển tốt hơn. Đồng thời để quả to, 
đều và đẹp thì việc tưới đủ lượng nước cho cây hết 
sức quan trọng vì nếu dư nước quả sẽ nứt, thiếu 
nước quả không căng mọng…
      Hiện vườn nho nhà anh đang cho quả, có những 
chùm nho đã bắt đầu chín nhưng khoảng 1 tháng 
nữa vườn nho sẽ cho thu hoạch rộ. Anh Quảng vừa 
nói chuyện, vừa cắt cho chúng tôi ăn thử một 
chùm nho căng mọng, quả to và đều, vị của nho rất 
ngon, chua chua ngọt ngọt rất thanh, mùi thơm 
giống vị rượu vang. Anh Quảng cho biết: Thời 
gian đầu việc trồng và chăm sóc có vất vả nhưng 
qua thời gian bằng những kinh nghiệm đúc rút từ 
thực tế giờ mình có thể điều chỉnh, tác động kỹ 
thuật để cây ra hoa và cho quả theo ý muốn đặc 
biệt là cho quả thu hoạch vào đúng dịp Tết 
Nguyên Đán hàng năm.

Anh Huỳnh Tấn Quảng bên vườn nho Kyoho chuẩn bị cho thu hoạch

Anh Quảng (áo xanh) đang trao đổi với khuyến nông viên 
xã Hiệp Thạnh về mô hình trồng nho giống Kyoho

HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO TỪ GIỐNG NHO NHẬT BẢN “KYOHO” 
Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

     Qua 10 năm gắn bó và chăm sóc giống nho Kyoho của Nhật Bản, anh Huỳnh Tấn Quảng đã từng bước 
giúp cây nho bén rễ và phát triển trên đất Hiệp Thạnh bằng niềm đam mê và cả sự quyết tâm. 
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    Giờ đây, cùng với thời gian, giống nho Kyoho 
với những quả to tròn, ngọt dịu đã thật sự có được 
chỗ đứng của riêng mình, dù giá thành cao gấp 
nhiều lần giống nho trồng ở Phan Rang nhưng lúc 
nào sản phẩm nho của anh cũng ở tình trạng “cung 
không đủ cầu”. Ngày nào cũng có người gọi đặt 
hàng, có nhiều nơi đặt với số lượng lớn nhưng anh 
không dám nhận vì nho thường chín lai rai chứ 
không phải chín cùng lúc nên nếu nhận, lại sợ 
không đủ hàng để cung cấp cho khách. Để cây nho 
Kyoho thật sự bám rễ trên mảnh đất Hiệp Thạnh 
và cho năng suất ổn định, với 5 sào nho cho thu 2 
năm/3 lứa (trung bình 7 tháng/vụ), bình quân thu 
được 3 tấn quả/năm bán giá sỉ tại vườn 160.000 
đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập khoảng 500 
triệu đồng/năm, so với trồng cà phê hoặc cây trồng 

khác hiện nay thì cho thu nhập khá hơn, ổn định 
hơn và sản phẩm quả ăn tươi tại địa phương được 
đa dạng hơn.
   Sau 10 năm gắn bó với giống nho này, anh 
Quảng cảm nhận mình đã đi đúng hướng, vì trồng 
loại cây này không vất vả như trồng cà phê, rau, 
hoa,… nắng hay mưa cũng có thể làm được. Và 
việc chăm sóc, cắt tỉa chúng cũng đem đến cho 
anh sự thú vị và đam mê rất riêng. Sắp tới, anh 
Quảng dự định đầu tư thêm để mở rộng diện tích 
trồng thêm 2 sào nữa. Anh Quảng cho biết, hiện 
nay có rất nhiều người có đất, có tiền muốn hợp 
tác cùng anh trồng giống nho Kyoho, nhưng anh 
Quảng chưa dám nhận lời ai,vì anh vẫn đang trong 
thời gian tìm tòi, hoàn thiện kỹ thuật, nhất là việc 
cho nho chín đồng loạt và tăng năng suất cao nhất

LÂM ĐỒNG: KẾT QUẢ MÔ HÌNH NUÔI GHÉP CÁ CHÀI LÀ CHÍNH TRONG AO ĐẤT
Văn Thành - TTKN Lâm Đồng

á chài có tên khoa học là Leptobarbus 
hoevenii. ở Việt Nam cá phân bố chủ yếu 

ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cá chài có 
đặc điểm thân dày, tương đối tròn, vảy phủ 
đều toàn thân, thân và bụng có màu trắng và 
vàng nhạt, viền mắt màu đỏ tươi. Là đối tượng 
có thịt chắc, thơm ngon, bổ dưỡng và có khả 
năng chữa bệnh. Cá chài có thể nấu được rất 
nhiều món ăn như: Thịt cá chài ướp gia vị 
nướng than hồng, ướp gừng cuốn mỡ chài rán, 
xào sả ớt, gỏi, cá chài nấu canh chua, nấu 
măng, lẩu, hấp, kho tộ, rán,  nấu xổi... Trong 
tự nhiên, cá chài được xếp vào hạng cá ngon, 
đặc sản, trong bữa cơm gia đình được ưu tiên 
cho người già và trẻ em. Hiện nay trên thị 
trường đang hiếm loài cá này, do vậy nuôi cá 
chài thương phẩm đang có tiềm năng lớn.
   Trong những năm gần đây, cùng với việc 
phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống 
thì việc đưa các đối tượng mới, có giá trị kinh 
tế cũng được người dân đưa vào nuôi thử 
nghiệm và nhân rộng như cá chình, cá lăng 
chấm, cá hô,... Việc phát triển nuôi các đối 
tượng mới đã góp phần đa dạng đối tượng 
nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu 
cầu của thị trường, đồng thời giúp người dân 
tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

    Năm 2019, từ nguồn ngân sách địa phương, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển 
khai thực hiện mô hình: “Nuôi ghép cá chài 
chính trong ao đất” với quy mô 0,25ha/2 hộ và 
được triển khai trên địa bàn thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà. Các hộ tham gia mô 
hình được hỗ trợ 70% con giống, thức ăn, 
thuốc, hóa chất và được cán bộ kỹ thuật hướng 
dẫn kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho cá. Thời 
gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2019.   
    Sau 7 tháng thả giống nuôi, tỷ lệ sống đạt 
86%, trọng lượng bình quân của cá đạt 0,8 - 
1kg/con. Dự kiến sau thời gian nuôi 12 tháng, 
trọng lượng cá đạt từ 1,2 - 1,5 kg/con. Qua 
kiểm tra đánh giá cho thấy cá thích nghi với 
điều kiện môi trường, sinh trưởng và phát 
triển nhanh, tỷ lệ nhiễm bệnh thấp, nguồn 
nước và các chỉ tiêu môi trường phù hợp với 

Cá Chài sau 7 tháng nuôi

C



HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ LẠC  THỦY TRÊN NỀN ĐỆM LÓT SINH HỌC
Xuân Duy - TTKN Lâm Đồng

à Lạc Thủy là giống gà đặc hữu và quý 
hiếm có nguồn gốc từ huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình và được nuôi từ khá lâu đời. Gà 
có sức chịu đựng tốt, thịt thơm ngon, đặc biệt 
giống gà này mọc lông sớm, sức đề kháng cao 
chịu đựng tốt với các điều kiện thời tiết bất lợi, 
điều này hoàn toàn thích hợp để áp dụng cho 
những vùng có trình độ kỹ thuật và kinh 
nghiệm chăn nuôi thấp, chưa có điều kiện làm 
tốt chuồng trại. Trọng lượng trưởng thành gà 
mái khoảng 1,5 kg, gà trống khoảng 2kg. Gà 
Lạc Thủy có đặc điểm chân nhỏ, màu vàng, da 
vàng, hợp thị hiếu người tiêu dùng khá dễ nuôi 
và dễ tiêu thụ. Với mục tiêu phát triển chăn 
nuôi bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi 
trường, từng bước thay đổi nhận thức về chăn 
nuôi và giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số 
và tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. 
Năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng đã triển khai mô hình “Nuôi gà Lạc 
Thủy trên nền đệm lót sinh học” tại xã Bảo 
Thuận, huyện Di Linh.
    Sau gần 4 tháng triển khai, mô hình đạt kết 
quả tốt, đàn gà có tỷ lệ sống cao, phát triển 
đồng đều, ít bệnh. Các chỉ tiêu kỹ thuật đều 
đáp ứng được theo yêu cầu của mô hình. Các 
nông hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ 
thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc gà Lạc 

Thủy từ 0 - 4 tuần tuổi; từ 4 tuần tuổi đến xuất 
chuồng; kỹ thuật phòng bệnh cho đàn gà bằng 
vắc xin theo quy trình và kỹ thuật làm đệm lót 
sinh học trong chăn nuôi gà. Sau 3,5 tháng 
nuôi dưỡng đàn gà đạt tỷ lệ sống 94,2%, trọng 
lượng bình quân gà mái đạt 1,68 kg/con, gà 
trống đạt 1,9 kg/con, hệ số tiêu tốn thức ăn 
trung bình là 2,76 kg thức ăn/kg tăng trọng.    
Sau khi mô hình thành công Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo 
giới thiệu kết quả mô hình để bà con nông dân 
trên địa bàn xã Bảo Thuận tham quan, học hỏi.
    Tại buổi hội thảo, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng và các nông hộ thực hiện mô hình 
đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả đạt 
được. Người dân tham gia hội thảo đều đánh 
giá cao về mô hình, đây là giống gà mới có 
nhiều ưu điểm đang được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Thành công của mô hình giúp cho 
người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi từ 
phương thức chăn nuôi thả rông sang phương 
thức nuôi nhốt theo hướng an toàn.
  Theo anh Yang Kar Nhàng, thôn KaLa 
Tơnggu đánh giá: “Giống gà Lạc Thủy dễ 
nuôi, sức đề kháng cao, ít bị chết, chất lượng 
thịt chắc và thơm ngon”. Còn chị Ma Len Ka 
Yến, thôn Trại Phong chia sẻ: “Gà Lạc Thủy 
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sự sinh trưởng của cá, nông hộ đều thực hiện 
đúng theo quy trình theo hướng dẫn của cán 
bộ kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhằm giúp người 
dân trên địa bàn huyện Lâm Hà hiểu và nắm 
rõ được kỹ thuật nuôi và áp dụng quy trình 
vào nuôi tại gia đình, Trung tâm Khuyến nông 
đã tiến hành tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm 
giới thiệu cho bà con học tập và nhân rộng mô 
hình.
      Hiện nay giá bán cá chài thương phẩm trên 
thị trường khoảng 110.000 đồng/kg. Sau khi 
trừ chi phí đầu tư, dự kiến khi thu hoạch tổng 
doanh thu được từ mô hình khoảng 196 triệu 

đồng, lợi nhuận bình quân khoảng 98 triệu 
đồng/hộ.
    Với những kết quả mô hình đạt được, cho 
thấy Lâm Hà là địa phương có điều kiện phù 
hợp cho việc phát triển nuôi cá chài thương 
phẩm. Đây cũng là cơ sở để nhân rộng mô 
hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nơi có điều 
kiện thích hợp cho việc phát triển nuôi cá chài. 
Mô hình đã giúp người dân có thêm lựa chọn 
đối tượng nuôi mới nhằm thay thế các đối 
tượng nuôi truyền thống, qua đó nâng cao chất 
lượng sản phẩm thủy sản, ngày càng đáp ứng 
nhu cầu thị trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng



là giống gà có trọng lượng không lớn nhưng 
thịt thơm ngon dễ bán, thương lái rất chuộng 
nên gia đình rất thích và chị có ý định nuôi mở 
rộng thêm”. 
    Với giá xuất bình quân 85.000 đồng/kg, 

trọng lượng bình quân đạt 1,79kg/con, sau khi 
trừ các khoản chi phí con giống, thức ăn, thuốc 
thú y… người dân tham gia mô hình còn thu lãi 
khoảng 21 triệu đồng/400 con gà. Ngoài ra, mô 
hình  kết hợp sử dụng đệm lót sinh học làm 
đệm lót chuồng giúp người chăn nuôi tận dụng 
được tối đa nguồn phân chuồng, giảm được 
công lao động không phải thay đệm lót thường 
xuyên, hạn chế bệnh tật trên đàn gà, giảm được 
mùi hôi và hạn chế ô nhiễm môi trường. 
    Từ thành công ban đầu có thể khẳng định, mô 
hình “nuôi gà Lạc Thủy trên nền đệm lót sinh 
học” phù hợp với vùng Di Linh, trong điều kiện 
chăm sóc vừa phải. Đây là một hướng đi tích 
cực đáng khích lệ, giúp bà con nông dân vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chăn nuôi, 
tăng thu nhập chính đáng. Đặc biệt từng bước 
phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền 
vững, sản phẩm thân thiện với môi trường đáp 
ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng

Giống gà Lạc Thuỷ được nuôi tại huyện Di Linh

ĐỨC PHỔ: NUÔI ONG DÚ DƯỚI TÁN CÂY ĂN QUẢ
Nguyễn Văn Hòa - KNV xã Đức Phổ

hôn 3, xã Đức Phổ được biết đến là một  
thôn phát triển mạnh về cây ăn quả của 

xã Đức Phổ nói riêng và huyện Cát Tiên nói 
chung. Với nhiều chủng loại cây như sầu 
riêng, măng cụt, bưởi da xanh… và đặc biệt 
có vùng chuyên phát triển cây chôm chôm với 
diện tích liền kề trên 60 ha. 
   Với những thuận lợi đó, trong những năm 
gần đây các hộ trồng cây ăn quả của thôn đã tự 
thuần hóa loài ong Dú ở tự nhiên để nuôi lấy 
mật dưới tán cây chôm chôm. Ong Dú (tên 
tiếng Anh là Stingless bee), còn gọi là óng Rú, 
ong Lỗ và một số tên gọi khác theo địa 
phương là ong lấy mật. Đây là một loại ong 
hiếm có trong tự nhiên và rất khó nuôi. So với 
các loại ong mật khác như ong Ruồi, ong 
Khoái,... ong Dú có kích cỡ nhỏ hơn. Ong Dú 
có tính hiền, ít chích đốt và không gây nguy 
hiểm cho người, chỉ hút mật và phấn hoa ở các 
loại cây trồng và hoa dại, ong không hút 
đường để làm mật nên chất lượng mật tốt hơn 
các loại ong rừng khác. 

   Hiện nay trong toàn thôn có trên 10 hộ nuôi 
ong Dú lấy mật dưới tán cây chôm chôm. Với 
quy mô các hộ bình quân khoảng 30 tổ 
ong/hộ. Riêng hộ anh Trần Văn Thức có tới 
130 tổ ong Dú nuôi. Qua trao đổi, anh Thức 
cho biết: Năm 2006, tình cờ có một bầy ong 
Dú về làm tổ ở góc nhà, anh và gia đình cũng 
không biết là loài ong gì. Qua 3 năm làm tổ 
anh bắt đầu khai thác mật để sử dụng, thấy 
chất lượng mật tốt, anh tìm hiểu và bắt đầu 
nhân đàn và tìm bắt các tổ ở ngoài tự nhiên về 
thuần hóa. Qua 10 năm nuôi và thuần hóa anh 
đã bán cho các hộ dân có nhu cầu nuôi hàng 
trăm tổ ong với giá bán giao động từ 1,5 đến 
2,5 triệu đồng/tổ. Thu nhập bình quân hàng 
năm từ việc nhân đàn, bán tổ ong cho anh thu 
nhập vài chục triệu đồng/năm. Ngoài ra, hàng 
năm cứ vào tháng 3 gia đình anh bắt đầu khai 
thác mật, năm 2018 gia đình anh có 80 tổ cho 
mật, sản lượng mật bình quân mỗi tổ giao 
động từ 0,7 đến 1 lít/tổ, giá bán tại nhà là 800 
ngàn đồng/lít, cho thu nhập trên 57 triệu đồng. 
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    Ong Dú rất thích hợp nuôi dưới tán cây ăn 
quả, giúp cho cây trồng có khả năng thụ phấn 
cao hơn. Các vườn chôm chôm của các hộ có 
nuôi ong Dú dưới tán cây có số lượng trái đậu 
cao hơn các vườn khác. Ong Dú rất nhạy cảm 
với các loại thuốc bảo vệ thực vật nên các 
vườn có sử dung thuốc bảo vệ thực vật thì ong 
sẽ không tới lấy mật. Với nhu cầu sử dụng trái 
cây sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP như hiện nay 
thì việc nhân giống và nuôi ong Dú dưới tán 
cây ăn quả là một hướng đi cần thiết. Cần có 
sự vào cuộc của các cấp, chính quyền và 
người dân cùng tham gia tạo thành một chuỗi 

liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp 
hiện nay. Nắm bắt được vấn đề đó ngày 
10/11/2019 UBND xã Đức Phổ phối hợp với 
các Ban ngành trong huyện tổ chức hội thảo 
“Mô hình nuôi ong Dú dưới tán cây ăn quả” 
tại hộ anh Trần Văn Thức ở thôn 3, xã Đức 
Phổ. Buổi hội thảo thu hút được nhiều hộ dân 
có nhu cầu tham gia và hưởng ứng, trong buổi 
hội thảo các hộ dân được nghe và biết về cách 
thức nuôi ong Dú lấy mật, cách nhân đàn, 
cách sử dụng thuốc và loại thuốc cho cây ăn 
quả để không ảnh hưởng tới ong. 
    Để từng bước nhân rộng mô hình ra diện 
rộng, UBND xã Đức Phổ đã xây dựng kế 
hoạch và định hướng phát triển nuôi ong Dú 
dưới tán cây ăn quả. Năm 2020, sẽ hỗ trợ và 
nhân rộng mô hình nuôi ong Dú cho diện tích 
60 ha trồng chôm chôm liền kề ở thôn 3, xây 
dựng HTX, đăng ký nhãn hiệu chôm chôm 
sạch, đăng ký nhãn hiệu mật ong Dú có xuất 
xứ từ Cát Tiên là một trong những hướng phát 
triển của sản phẩm mang tính hàng hóa của xã 
Đức Phổ nói riêng và huyện Cát Tiên theo 
chương trình OCOP (mỗi xã, phường một sản 
phầm) dựa trên lợi thế của địa phương. Từ đó 
quảng bá và nhân rộng ra các thôn khác trên 
toàn xã

Bà con nông dân tại xã Đức Phổ
Tham quan học tập mô hinh nuôi ong Dú

HOÀ NAM: THÀNH CÔNG VỚI MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TÙNG ĐUÔI CHỒN   
Ngô Thị Luyến - KNV xã Hoà Nam

   Giữa màu xanh bạt ngàn của những đồi cà 
phê cùng những vườn cây ăn trái trĩu quả ở 
thôn 10, xã Hòa Nam, huyện Di Linh có gia 
đình chú Trần Văn Dũng lại có hướng canh 
tác khác là chọn trồng cây tùng đuôi chồn lấy 
cành trang trí hoa bước đầu mang lại lợi nhuận 
kinh tế rất cao cho gia đình.
    Đến thăm mô hình của gia đình chú Dũng, 
tôi thật sự ngỡ ngàng và thích thú với vườn 
tùng đuôi chồn xanh ngắt trên diện tích 0,2ha 
đang được vợ chú chăm sóc cắt tỉa cành. Ở 
một vùng nông thôn trồng cây công nghiệp là 
chủ lực có một mô hình trồng cây lấy cành để 
trang trí hoa là một mô hình mới mẻ tại địa 

phương. Tôi bắt đầu tìm hiểu và được cô chú 
chia sẻ về việc làm mô hình này. Vợ chú là 
người trực tiếp chăm sóc vườn tùng, cô chú 
trồng cây từ đầu năm 2018 đến nay cây được 
mười tám tháng. Vườn trồng của cô chú trước 
là vườn trồng cây cà phê phải thuê máy múc 
nhổ cây, nhặt bỏ thu gom tiêu hủy sạch rễ cây, 
sau đó thuê máy cày về xới xáo cho đất thật 
tơi xốp, cô chia sẻ cây tùng tuổi thọ 20 năm 
nên cần phải làm đất thật kỹ, cần nhiều phân 
chuồng ủ hoai mục để cải tạo đất. Đây là loại 
cây ưa nắng nhưng không thích hợp ở vùng 
chũng do vậy cô chú lắp đặt hệ thống tưới 
phun cho toàn bộ diện tích vườn cây trước khi 
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xuống giống. Phân dùng bón lót cho cây cô 
chú mua phân bò về ủ cùng vỏ chấu, vỏ cà phê 
cho hoai mục rồi bón lót vào đất, đất cần lên 
luống cao 30cm, giữa các luống tạo một rãnh 
rộng 30cm để vườn dễ thoát nước trong mùa 
mưa, khoảng cách cây cách cây 10cm và hàng 
cách hàng 10cm, mỗi luống độ rộng 1,5m để 
dễ chăm sóc nhổ cỏ, cắt cành khi thu hoạch. 
Cây còn nhỏ cần tưới một ngày 2 lần, khi cây 
lớn 1 ngày tưới một lần. Do đó, cô chú lắp đặt 
hệ thống tưới tự động nên công việc này đơn 
giản. Cây còn nhỏ cần chú ý nhổ cỏ dại 
thường xuyên để cây phát triển. Với tổng chi 
phí đầu tư cho vườn tùng là 400 triệu đồng 
(giống là 350 triệu đồng, còn lại chi phí cải tạo 
đất, phân bón, hệ thống tưới). Giá mỗi cây 
giống 20.000 đồng/cây, cây cao khoảng 5cm 
thân nhỏ như cây tăm, khi mua giống về chăm 
sóc tại nhà một tháng rồi mới mang ra vườn 
trồng. 
    

    Sau 6 tháng trồng cây bắt đầu cho thu 
hoạch, tùy thuộc vào chiều cao của cành có 
giá thu mua khác nhau, cành dài 70cm có giá 
2.300 đồng/cành, cành ngắn hơn thì có giá 
thấp hơn. Đầu ra cho sản phẩm thông qua một 

người quen mua giống và thu mua bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm. Năm đầu cây còn nhỏ cho 
thu được 100 triệu đồng, từ năm thứ hai trở đi 
trung bình cô chú thu từ 30 - 40 triệu 
đồng/tháng, đến nay cô chú đã thu hồi vốn và 
đã có lãi. Cô chia sẻ cây này rất dễ chăm sóc, 
để cho cây phát triển khỏe sau mỗi lần cắt 
cành cần bón phân NPK có hàm lượng N cao 
hơn P, K, có đầy đủ chất trung, vi lượng, phân 
chuồng ủ mục một năm cần bón từ 1-2 lần, tốt 
nhất là phân bò ủ cùng Tricoderma, sâu bệnh 
rất ít chỉ có đối tượng sâu cắn lá, khi phát hiện 
thì phun thuốc phòng trừ, kỹ thuật không có gì 
khó khăn, giá thành ổn định, hiệu quả kinh tế 
của 0,2 ha tùng đuôi chồn bằng làm 4 ha cà 
phê của gia đình. Với diện tích 0,2 ha tùng chỉ 
cần 01 công lao động thường xuyên, công việc 
không nặng nhọc, cây dễ chăm sóc không cần 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều như các 
loại rau màu khác. Nếu nông dân tìm được 
người bao tiêu sản phẩm thì trồng cây này sẽ 
cho giá trị kinh tế cao và ổn định. Hiện tại 
vườn cây của gia đình bộ gốc đã lớn, bà con 
nông dân ai có nhu cầu mua cây giống về 
trồng, gia đình cô chú sẽ cung cấp giống cho 
bà con khi có nhu cầu.
     Mô hình tùng đuôi chồn của gia đình chú 
Dũng tuy đầu tư ban đầu cao nhưng lợi nhuận 
kinh tế cao, nhanh thu hồi vốn đầu tư, chỉ cần 
diện tích canh tác nhỏ, công việc chăm sóc dễ 
dàng, rất phù hợp với khí hậu thời tiết của địa 
phương. Đây là mô hình mới ở địa phương 
nhưng bước đầu đã thành công, mở ra một kế 
hoạch mới cho địa phương, xây dựng các mô 
hình chuyển đổi giống cây trồng mang lại giá 
trị cao bên cạnh cây trồng chủ lực cà phê và 
cây ăn trái trong thời gian tới

Cây tùng đuôi chồn tại xã Hoà Nam

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG TỪ THÁNG 12 ĐẾN THÁNG 1 NĂM 2019
    Trồng trọt
    Cây lúa: Tiếp tục gieo cấy, chăm sóc lúa vụ 
Đông Xuân 2019-2020. Ở những vùng chủ 
động nguồn nước nên bố trí thời vụ xuống 
giống đại trà tập trung theo lịch thời vụ của địa 

phương; những vùng không chủ động nguồn 
nước tưới cần gieo sạ sớm hơn lúa đại trà 
chính vụ. Đối với những vùng có khả năng bị 
hạn, thiếu nước tưới cần chuyển đổi sang gieo 
trồng các loại cây trồng khác như: bắp, đậu đỗ 



…. Hướng dẫn và khuyến cáo bà con nên sử 
dụng giống lúa nguyên chủng hoặc giống xác 
nhận; áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 
phải 5 giảm”; áp dụng chương trình quản lý dịch 
hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất lúa. Tiến 
hành các khâu chăm sóc như tỉa dặm sau khi 
gieo sạ, điều tiết nước hợp lý, bón phân thúc đợt 
1 và thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để 
phòng trừ sâu bệnh kịp thời.  
   Lưu ý: Các đối tượng thường phát sinh gây hại 
như rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh 
đốm lá, bệnh đạo ôn…
    Cà phê: Tiếp tục thu hoạch cà phê khi quả đã 
chín trên 80%. Tiến hành phơi sấy, sơ chế kịp 
thời sau khi thu hoạch quả cà phê. Lưu ý cần 
phơi cà phê trên nền xi măng sạch hoặc có  lót 
bạt để tránh lẫn tạp chất; độ ẩm sau khi phơi khô 
đạt 12-13% mới đóng bao bảo quản trong kho. 
Sau khi thu hoạch xong, cần tiến hành các biện 
pháp chăm sóc vườn cà phê như tỉa cành tạo tán; 
cắt bỏ cành tăm, cành nhớt; bẻ chồi vượt; vệ 
sinh đồng ruộng; phòng trừ sâu bệnh…
    Cây chè: Chăm sóc, bón phân và tưới nước 
giữ ẩm để vườn chè sinh trưởng tốt và cho thu 
hoạch búp tươi. Đối với vườn chè chuẩn bị đốn, 
cần phải tận thu sạch đồng thời bón phân và tưới 
nước đẩy đủ. Theo dõi phát hiện các đối tượng 
sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng các loại 
thuốc được đăng ký sử dụng trên cây chè, ưu 
tiên sử dụng các loại thuốc sinh học. Một số đối 
tượng gây hại trên cây chè cần lưu ý phòng trừ 
kịp thời trong giai đoạn này như bọ xít muỗi, rầy 
xanh, bọ cánh tơ.
    Câu điều: Tiến hành chăm sóc, tưới nước cho 
vườn điều theo quy trình hướng dẫn. Thường 
xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện 
pháp phòng trừ kịp thời, không để phát sinh 
thành dịch. 
     Cây tiêu: Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, thu 
dọn tàn dư thực vật, thu gom bao bì, chai lọ 
thuốc bảo bệ thực vật sau sử dụng; bón phân 
theo từng đợt, tưới nước, có biện pháp tủ ẩm gốc 
vào giai đoạn mùa khô. Chuẩn bị các công cụ, 
dụng cụ để thu hoạch tiêu. Thường xuyên kiểm 
tra vườn tiêu để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ 
kịp thời. 
    Cây rau, hoa: Tiến hành chăm sóc, bón phân, 

tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, phù 
hợp với yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại rau, 
hoa. Tuân thủ biện pháp quản lý dịch hại theo 
quy trình phòng trừ tổng hợp, ưu tiên sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh 
học, thời gian cách ly ngắn. Quản lý tốt vườn 
ươm cây giống, theo dõi và phòng trừ các đối 
tượng côn trùng môi giới (bọ phấn, bọ trĩ) lây 
truyền virus gây bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sọc 
thân trên cây hoa cúc… Thực hiện tốt chế độ 
luân canh cây trồng để hạn chế sâu bệnh, dịch 
hại.
    Chăn nuôi
   Phòng bệnh, giám sát dịch bệnh cho toàn đàn 
gia súc, gia cầm lúc giao mùa. Đối với heo thịt, 
bò thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần 
loại bỏ những con đẻ kém.
    Chú ý: Bà con chăn nuôi cần định kỳ tiêu độc 
khử trùng chuồng trại và xung quanh khu vực 
chăn nuôi và phòng các bệnh như Tụ huyết 
trùng, Lở mồm long móng trâu, bò, heo, dịch tả 
heo,... Đối với gia cầm: cúm gia cầm, Gumboro, 
Newcastle, CRD.
    Thủy sản
    Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, 
điêu hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao 
nuôi và khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với 
từng đối tượng nuôi. Thu hoạch những con đạt 
kích cỡ thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ.
     Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường 
ruột).
    Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn 
theo đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và 
vitamin vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề 
kháng, thu tỉa những con cá lớn. Thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi.
   Chú ý: Bệnh nấm thân, vi khuẩn mang và xuất 
huyết thân.
    Lâm Nghiệp
    Đây là giai đoạn gần cuối mùa mưa, làm cỏ 
kết hợp bón thúc lần cuối cùng trong năm. Kết 
hợp phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng 
vào mùa khô. Đối với rừng trồng, gom đốt thực 
bì có kiểm soát, đốt vào sáng sớm hoặc chiều 
mát. Thu hái hạt giống cây thông ba lá khi vỏ 
quả màu cánh gián, hạt thơm
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HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG
    Hỏi: Anh Nguyễn Văn Bình ở Di Linh 
hỏi: Cà phê bị tuyến trùng chuẩn bị phá, 
trồng mới xử lý đất như thế nào? Muốn 
phát triển mô hình đa cây trồng xen sầu 
riêng với mật độ như thế nào là phù hợp?
  Trả lời: Qua câu hỏi của anh Nguyễn Văn 
Bình như trên, kỹ sư Nguyễn Thị Thùy - cán 
bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng trả lời và khuyến cáo anh Bình như sau:
   Cách xử lý cà phê bị tuyến trùng
   - Nhổ bỏ cây cà phê và rà rễ bằng máy ngay 
sau khi thu hoạch, thu gom và đưa toàn bộ 
thân, cành, rễ ra khỏi vườn cà phê.
   - Cày đất bằng máy sử dụng lưỡi cày 1 lưỡi, 
cày 2 lần ở độ sâu 25-30cm theo chiều ngang 
và chiều dọc của vườn, phơi đất với thời gian 
ít nhất 2 tháng, sau đó tiến hành bừa ở độ sâu 
20-30cm theo chiều ngang và chiều dọc của 
vườn. Trong quá trình bừa tiếp tục tho gom 
nhặt rễ còn sót lại và đốt để tiêu hủy nguồn 
bệnh.
   - Rải vôi bột với lượng khoảng 1.000kg/ha 
để cày phơi ải lần cuối trước khi đào hố 
trồng.
   - Trước khi tái canh cà phê cần phân tích 
mật độ tuyến trùng gây hại cà phê ở độ sâu 
0-30cm để xác định phương thức tái canh. Có 
thể tái canh ngay nếu mật độ tuyến trùng 
trong đất ít hơn 100 con/100g đất hoặc ít hơn 
150 con/5g rễ.
 + Nếu mật độ tuyến trùng từ 
100-150con/100g đất hoặc 150-200 con 
tuyến trùng/5g rễ cần phải luân canh 1 năm.
   + Mật độ tuyến trùng từ 150-200 con/100g 
đất hoặc 200-250 con tuyến trùng/5g rễ cần 
phải luân canh 2 năm.
   + Mật độ tuyến trùng từ > 200 con/100g đất 
hoặc >250 con tuyến trùng/5g rễ cần phải 
luân canh 3 năm.
    - Trước khi trồng cần làm vệ sinh đồng 
ruộng sạch sẽ. Đào hố kích thước 

80x80x80cm. Bón lót phân chuồng hoai mục 
18kg + 0,5kg phân lân + 1 kg vôi/hố, bón lót 
trước khi trồng 4-5 tháng.
   Trồng cây che bóng
   Trồng cây che bóng và thực hiện mô hình 
đa canh: Trồng cây sầu riêng với mật độ hàng 
cách hàng 12m và cây cách cây 12m.
   Hỏi: Ông Hồ Công Xử ở thị trấn Lộc 
Thắng, huyện Bảo Lâm hỏi: Vườn cà phê bị 
vàng lá, toàn bộ lá vàng, hơi nhăn đã xử lý 
nhiều loại như phun Anvil, bón thêm phân 
bón Chứa đồng, Magie mà cây vẫn chưa 
khỏi? 
   Trả lời: Qua câu hỏi của Ông Hồ Công Xử 
như trên, kỹ sư Nguyễn Thị Thùy - cán bộ kỹ 
thuật của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng 
trả lời và khuyến cáo canh Bình như sau: 
Nguyên nhân gây bệnh vàng lá trên cà phê do 
nhiều nguyên nhân do bị sâu bệnh hại hoặc 
do thiếu dinh dưỡng. Cần kiểm tra bộ rễ cà 
phê cuốc sâu khoảng 30cm ở mép tán cà phê 
nếu rễ còn non trắng, nhiều lông hút thì cây 
không bị tuyến trùng và nấm gây hại có khả 
năng cây bị thiếu dinh dưỡng vậy cần kiểm 
tra cây thiếu nguyên tố nào thì bổ sung 
nguyên tố đó.
   Nếu rễ cà phê bị sưng và bị thối đen thì cây 
cà phê đã bị nấm và tuyến trùng xâm nhập 
gây hại làm cây không hút được dinh dưỡng, 
cây chậm phát triển gây vàng lá. Cần xử lý 
hạn chế xới xáo trong vườn, xử lý thuốc trừ 
tuyến trùng như hoạt chất Chitosan, Cytoki-
nin, nấm đối kháng trừ tuyến trùng Paecilo-
myces Lilacinus với nồng độ và liều lượng 
theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
   Đồng thời kết hợp sử dụng một trong các 
hoạt chất thuốc Trichoderma viride, Tricho-
derma spp., Chaetomium cupreum. Kết hợp 
bón phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng ủ 
hoai mục
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