
     Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về khí 
hậu, đất đai, thuận lợi để phát triển nhiều loại 
cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng. 
Với diện tích cà phê hiện nay trên toàn tỉnh 
khoảng 175.000ha, cây cà phê giữ vị trí hết 
sức quan trọng trong phát triển kinh tế ở Lâm 
Đồng. Tuy vậy, hiệu quả sản xuất vẫn chưa 
thực sự ổn định và bền vững, chưa phát huy 
hết tiềm năng của điều kiện tự nhiên, còn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro trước biến động của thời tiết 
bất thuận do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
gây ra, chất lượng vườn cà phê và sản phẩm 
cà phê còn thấp, chi phí đầu tư cao và chưa 
chú ý đến môi trường, chuỗi giá trị từ khâu 
cung ứng vật tư đầu vào cho người sản xuất 
đến người thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu 
thụ sản phẩm chưa được kết nối chặt chẽ và 
ổn định. Do đó, kỹ thuật canh tác cà phê cần 
phải được cải tiến theo hướng phát triển bền 
vững nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn 
có của địa phương và đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng ngày càng cao của người tiêu dùng, 
nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất 
mà vẫn đảm bảo được môi trường sinh thái và 
điều kiện xã hội.
      Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững 
tại Việt Nam (Chương trình VnSAT) được 
thực hiện tại Lâm Đồng với mục tiêu thực 
hiện trên quy mô 16.500 ha, thu hút 15.000 hộ 

nông dân sản xuất cà phê tham gia. Dự án 
triển khai tại 08 huyện, thành phố (gồm 35 
xã/phường/thị trấn) trên cây cà phê vối (Di 
Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức 
Trọng, Đam Rông) và cà phê chè (Đà Lạt và 
Lạc Dương). Từ năm 2017 - 2020, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã ký hợp đồng với 
Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh thực hiện các 
mô hình sản xuất cà phê bền vững và đào tạo 
FFS cho nông dân về sản xuất cà phê bền 
vững. Qua 3 năm triển khai, đến nay đã đạt 
được nhiều kết quả, cụ thể:
    Từ năm 2017 - 2019, Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng đã thực hiện 107 mô hình với 
80,45ha. Trước khi triển khai mô hình, Trung 
tâm tổ chức hội thảo triển khai mô hình sản 
xuất cà phê bền vững để giới thiệu về dự án và 
hướng dẫn các bước triển khai thực hiện mô 
hình cho các nông hộ tham gia. Qua các mô 
hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững 
với các nội dung gồm: Kỹ thuật tưới nước, tỉa 
cành, tạo tán, quản lý dinh dưỡng, phòng trừ 
sâu bệnh hại tổng hợp và thu hoạch, bảo quản, 
chế biến cà phê cho các nông hộ tham gia mô 
hình. Hướng dẫn trực tiếp cho các nông hộ 
thực hiện mô hình tại đồng ruộng. Các nông 
hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững 
thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ 
thuật, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ 
trong thực tế sản xuất, các nông hộ thực hiện 
mô hình đã tiếp thu và thực hiện tốt kỹ thuật 
sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chí của 
dự án, đồng thời có ghi chép nhật ký mô hình 
đầy đủ từ nhật ký chăm sóc, phân bón, sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản 
sau thu hoạch... Qua theo dõi mô hình, việc áp 
dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững đã 
giúp bà con nông dân dần thay đổi tập quán 
trồng, chăm sóc và thâm canh trong sản xuất 
cà phê. Cây trồng sinh trưởng và phát triển 
tốt, năng suất trung bình hàng năm tăng 
10-12% và tình hình sâu bệnh hại giảm hơn so 
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Học viên được đào tạo FFS trực tiếp tại
mô hình sản xuất cà phê bền vững

với trước khi tham gia mô hình.

       Cũng trong thời gian này, Trung tâm đã tổ 
chức 205 lớp tập huấn (chia làm 02 đợt tập 
huấn cho đối tượng mới và tập huấn lặp lại 
nâng cao cho đối tượng cũ), thu hút 12.323 
học viên tham gia. Đối tượng tham gia tập 
huấn là bà con nông dân canh tác cà phê tại địa 
phương. Qua các lớp tập huấn, bà con nông 
dân được tiếp cận nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, 
giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực 
vật. Cây cà phê sinh trưởng và phát triển bền 
vững, tạo được cảnh quan, sinh thái trong 
vườn cà phê. Tập huấn kết hợp giữa lý thuyết 
và thực hành giúp nông dân dễ dàng tiếp thu 
bài giảng thực tế tại các vườn mô hình, từ đó 

nắm bắt được kiến thức và áp dụng vào thực tế 
sản xuất tại gia đình. 
     Ngoài ra hàng năm, Trung tâm đã tổ chức 
các lớp tập huấn củng cố và phát triển chiến 
lược truyền thông, thu hút 83 học viên là 
khuyến nông viên, cán bộ Hội Nông dân, cán 
bộ hỗ trợ dự án... tại 35 xã/phường/thị trấn tại 
08 huyện, thành phố tham gia dự án. Qua lớp 
tập huấn, đã giúp bồi dưỡng kỹ năng cho 
người làm công tác truyền thông về nông 
nghiệp trong các tổ chức chính trị xã hội, đoàn 
thể tại địa phương nhằm thực hiện tốt hơn các 
nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu 
rộng đến người dân về hiệu quả của chương 
trình VnSAT đang triển khai trên địa bàn.
     Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, 
chương trình VnSAT “Sản xuất cà phê bền 
vững” tại Lâm Đồng đã bước đầu góp phần 
tăng thu nhập cho nông dân và giảm tác động 
tiêu cực đến môi trường thông qua việc áp 
dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững. 
Trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục phối hợp 
với Dự án VnSAT Lâm Đồng thực hiện 60 mô 
hình sản xuất cà phê bền vững cho các nông 
hộ có nhu cầu và đảm bảo các tiêu chí của dự 
án, đồng thời tiếp tục tổ chức 63 lớp tập huấn 
đào tạo FFS về sản xuất cà phê bền vững trên 
địa bàn 35 xã/phường thuộc vùng dự án

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



     Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về khí 
hậu, đất đai, thuận lợi để phát triển nhiều loại 
cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng. 
Với diện tích cà phê hiện nay trên toàn tỉnh 
khoảng 175.000ha, cây cà phê giữ vị trí hết 
sức quan trọng trong phát triển kinh tế ở Lâm 
Đồng. Tuy vậy, hiệu quả sản xuất vẫn chưa 
thực sự ổn định và bền vững, chưa phát huy 
hết tiềm năng của điều kiện tự nhiên, còn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro trước biến động của thời tiết 
bất thuận do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
gây ra, chất lượng vườn cà phê và sản phẩm 
cà phê còn thấp, chi phí đầu tư cao và chưa 
chú ý đến môi trường, chuỗi giá trị từ khâu 
cung ứng vật tư đầu vào cho người sản xuất 
đến người thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu 
thụ sản phẩm chưa được kết nối chặt chẽ và 
ổn định. Do đó, kỹ thuật canh tác cà phê cần 
phải được cải tiến theo hướng phát triển bền 
vững nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn 
có của địa phương và đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng ngày càng cao của người tiêu dùng, 
nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất 
mà vẫn đảm bảo được môi trường sinh thái và 
điều kiện xã hội.
      Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững 
tại Việt Nam (Chương trình VnSAT) được 
thực hiện tại Lâm Đồng với mục tiêu thực 
hiện trên quy mô 16.500 ha, thu hút 15.000 hộ 

nông dân sản xuất cà phê tham gia. Dự án 
triển khai tại 08 huyện, thành phố (gồm 35 
xã/phường/thị trấn) trên cây cà phê vối (Di 
Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức 
Trọng, Đam Rông) và cà phê chè (Đà Lạt và 
Lạc Dương). Từ năm 2017 - 2020, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã ký hợp đồng với 
Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh thực hiện các 
mô hình sản xuất cà phê bền vững và đào tạo 
FFS cho nông dân về sản xuất cà phê bền 
vững. Qua 3 năm triển khai, đến nay đã đạt 
được nhiều kết quả, cụ thể:
    Từ năm 2017 - 2019, Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng đã thực hiện 107 mô hình với 
80,45ha. Trước khi triển khai mô hình, Trung 
tâm tổ chức hội thảo triển khai mô hình sản 
xuất cà phê bền vững để giới thiệu về dự án và 
hướng dẫn các bước triển khai thực hiện mô 
hình cho các nông hộ tham gia. Qua các mô 
hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững 
với các nội dung gồm: Kỹ thuật tưới nước, tỉa 
cành, tạo tán, quản lý dinh dưỡng, phòng trừ 
sâu bệnh hại tổng hợp và thu hoạch, bảo quản, 
chế biến cà phê cho các nông hộ tham gia mô 
hình. Hướng dẫn trực tiếp cho các nông hộ 
thực hiện mô hình tại đồng ruộng. Các nông 
hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững 
thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ 
thuật, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ 
trong thực tế sản xuất, các nông hộ thực hiện 
mô hình đã tiếp thu và thực hiện tốt kỹ thuật 
sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chí của 
dự án, đồng thời có ghi chép nhật ký mô hình 
đầy đủ từ nhật ký chăm sóc, phân bón, sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản 
sau thu hoạch... Qua theo dõi mô hình, việc áp 
dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững đã 
giúp bà con nông dân dần thay đổi tập quán 
trồng, chăm sóc và thâm canh trong sản xuất 
cà phê. Cây trồng sinh trưởng và phát triển 
tốt, năng suất trung bình hàng năm tăng 
10-12% và tình hình sâu bệnh hại giảm hơn so 
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với trước khi tham gia mô hình.

       Cũng trong thời gian này, Trung tâm đã tổ 
chức 205 lớp tập huấn (chia làm 02 đợt tập 
huấn cho đối tượng mới và tập huấn lặp lại 
nâng cao cho đối tượng cũ), thu hút 12.323 
học viên tham gia. Đối tượng tham gia tập 
huấn là bà con nông dân canh tác cà phê tại địa 
phương. Qua các lớp tập huấn, bà con nông 
dân được tiếp cận nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, 
giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực 
vật. Cây cà phê sinh trưởng và phát triển bền 
vững, tạo được cảnh quan, sinh thái trong 
vườn cà phê. Tập huấn kết hợp giữa lý thuyết 
và thực hành giúp nông dân dễ dàng tiếp thu 
bài giảng thực tế tại các vườn mô hình, từ đó 

nắm bắt được kiến thức và áp dụng vào thực tế 
sản xuất tại gia đình. 
     Ngoài ra hàng năm, Trung tâm đã tổ chức 
các lớp tập huấn củng cố và phát triển chiến 
lược truyền thông, thu hút 83 học viên là 
khuyến nông viên, cán bộ Hội Nông dân, cán 
bộ hỗ trợ dự án... tại 35 xã/phường/thị trấn tại 
08 huyện, thành phố tham gia dự án. Qua lớp 
tập huấn, đã giúp bồi dưỡng kỹ năng cho 
người làm công tác truyền thông về nông 
nghiệp trong các tổ chức chính trị xã hội, đoàn 
thể tại địa phương nhằm thực hiện tốt hơn các 
nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu 
rộng đến người dân về hiệu quả của chương 
trình VnSAT đang triển khai trên địa bàn.
     Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, 
chương trình VnSAT “Sản xuất cà phê bền 
vững” tại Lâm Đồng đã bước đầu góp phần 
tăng thu nhập cho nông dân và giảm tác động 
tiêu cực đến môi trường thông qua việc áp 
dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững. 
Trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục phối hợp 
với Dự án VnSAT Lâm Đồng thực hiện 60 mô 
hình sản xuất cà phê bền vững cho các nông 
hộ có nhu cầu và đảm bảo các tiêu chí của dự 
án, đồng thời tiếp tục tổ chức 63 lớp tập huấn 
đào tạo FFS về sản xuất cà phê bền vững trên 
địa bàn 35 xã/phường thuộc vùng dự án

Học viên thực hành tại hiện trường

GIẢI PHÁP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GÓP PHẦN HỖ TRỢ 
CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

      Hiện nay, sản xuất nông nghiệp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, sự cạnh tranh này không      
chỉ diễn ra trong phạm vi một huyện, một tỉnh mà trong phạm vi cả nước và khu vực (giữa các 
nước) và cả các Châu lục. Để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này, Nhà nước và các 
doanh nghiệp đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Một trong 
số đó là tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội chợ 
triển lãm giống cây trồng, vật nuôi… Để làm được điều này đòi hỏi cần phải có nhiều thông tin 
liên quan. Vì vậy, việc tổ chức thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, từng bước hình 
thành thư viện lưu trữ thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại 
khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và người dân… là điều 
rất cần thiết và cấp bách, góp phần thúc đẩy ngành hàng nông nghiệp tỉnh nhà phát triển trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế.

     Lâm Đồng là tỉnh có nền nông nghiệp đa 
dạng, hình thành các vùng chuyên canh sản 
xuất hàng hóa với quy mô lớn, sản xuất nông 
nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao (CNC) đã tạo nên sức cạnh 
tranh cho các sản phẩm.  Tuy nhiên, từ việc  
sản xuất đến khâu chế biến, phân phối, tiêu 
thụ sản phẩm theo yêu cầu của thị trường còn 
hạn chế, nhiều nơi còn sản xuất theo tập quán 
của nông hộ chỉ mang hình thức nhất thời, 
thiếu bền vững, không theo nhu cầu thị 
trường, thường chạy theo phong trào, mùa vụ, 
đó là nguy cơ làm mất tính ổn định của ngành 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
     

      Nông dân và các nhà sản xuất thường 
không nắm hết được các thông tin về thị 
trường, vì nhiều lý do khách quan và chủ 
quan, dễ nhận ra nhất là: Ít chịu bỏ công và bỏ 
của để đầu tư điều tra, nghiên cứu thị trường, 
mà chỉ bắt chước làm theo người khác là 
chính (trồng chanh dây, cà phê, tiêu, điều, mắc 
ca...) theo chu kỳ giá cả thị trường, khi giá cả 
thị trường giảm hoặc không tăng là chặt bỏ, 
chạy theo giá cả thị trường chưa ổn định, nên 
việc sản xuất thiếu tính bền vững. Những nhà 
sản xuất thành công thường giành nhiều công 
sức để nghiên cứu thị hiếu của khách hàng (để 
biết yêu cầu về kích cỡ, chất lượng sản phẩm, 
bao bì đóng gói thế nào,...) để tổ chức sản xuất 
theo nhu cầu của thị trường đó. Các nhà sản 
xuất cần có tai mắt tại các vùng trọng điểm 
tiêu thụ hàng hóa và vùng sản xuất hàng hóa 

để nắm càng chính xác khối lượng mặt hàng 
đang và sắp sản xuất, thời điểm thu hoạch, 
chiều hướng giá cả lên xuống... để xây dựng 
kế hoạch sản xuất của mình phù hợp hơn. Về 
lâu dài, Nhà nước cần có dự báo chiến lược 
sản xuất cho từng sản phẩm để có biện pháp 
đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc 
tạo thị trường. Tránh trường hợp khi thiếu sản 
phẩm thì giá cả tăng cao rồi nông dân đua 
nhau sản xuất, khi có thu hoạch sản phẩm thì 
bị ứ đọng, giá cả xuống thấp, sản xuất không 
hiệu quả rồi lại phá bỏ. Điều đó, chứng tỏ rằng 
hệ thống thông tin dự tính, dự báo thị trường 
nông sản hoạt động còn kém hiệu quả, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, 
định hướng cho người sản xuất; tính liên kết 
theo chuỗi sản phẩm và hợp tác sản xuất bộc 
lộ khá rõ ở khâu giá cả tại các chợ đầu mối, 
chợ bán lẻ và giá tại cổng trại, tại cánh đồng...
    Để giải quyết hạn chế của việc thiếu thông 
tin thị trường phục vụ và hỗ trợ các khâu 
trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, 
cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp thúc 
đẩy sự phát triển các khâu trong chuỗi giá 
trị sản phẩm, cụ thể:
   Một là Quản lý diện tích sản xuất và sản 
lượng cây trồng, vật nuôi chính của tỉnh, 
thường xuyên điều tra, khảo sát diện tích sản 
xuất vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi 
chính của tỉnh theo mùa vụ. Cập nhật, thống 
kê diện tích một số nông sản chính, đặt biệt là 
cây ngắn ngày như rau, hoa... để dự báo tình 
hình sản xuất, sản lượng cho các vụ, hạn chế 
tình trạng mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, 
cần thu thập số liệu thông tin dự báo diện tích 
sản xuất và sản lượng vùng miền có sản phẩm 
nông sản cùng loại với tỉnh và các dự báo tình 
hình biến động giá cả ở các khu vực và tại địa 
phương.
     Hai là Đẩy mạnh công tác thu thập thông 
tin giá cả hàng hóa nông sản, nhất là thông tin 
giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chính của 
tỉnh. Để thực hiện điều này cần phải xây dựng 
hệ thống kênh thu thập thông tin giá cả các 
mặt hàng đảm bảo tính trung thực, khách quan 

và độ tin cậy cao: giá bán lẻ, giá bán buôn, giá 
cổng trại tại các huyện, thành phố, chợ đầu 
mối, chợ bán lẻ, đại lý thu mua, cơ sở sơ chế, 
trang trại...
     Ba là Phổ biến thông tin giá cả thị trường 
nông sản gắn với hoạt động khuyến nông. 
Thông tin giá cả hàng hóa nông sản của tỉnh 
cần được cập nhật liên tục và tăng cường sự 
trao đổi và khai thác thông tin giữa các cơ sở 
dữ liệu khác như trang thị trường của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 
Website Khuyến nông, Website của Sở Nông 
nghiệp và PTNT… Đồng thời phổ biến rộng 
rãi giá cả các mặt hàng nông sản trên Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể thao huyện thành phố, thành 
phố. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền diễn 
biến dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh; phổ biến chính sách và pháp luật liên 
quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, mô 
hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ 
sản phẩm, giới thiệu mô hình sản xuất điển 

hình tiên tiến, tin về thị trường nông sản và vật 
tư, thiết bị nông nghiệp,... trên Bản tin 
Khuyến nông.
      Bốn là Tăng cường cơ sở vật chất và trang 
thiết bị hiện đại và kinh phí đảm bảo cho xây 
dựng các cơ sở dữ liệu và nhân lực thu thập 
thông tin, cũng như các hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo trên môi trường mạng và 
Internet.
      Cùng với sự nỗ lực của hệ thống khuyến 
nông nói riêng và Sở Nông nghiệp và PTNT 
nói chung để kết nối các huyện, thành phố 
hình thành hệ thống thông tin khuyến nông và 
thị trường của tỉnh phục vụ hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo doanh nghiệp, khuyến cáo 
người dân trong sản xuất nhằm nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro 
cho nông dân; tăng cường công tác đào tạo, 
từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp có khả năng thu thập, xử lý và phân 
tích thị trường nông sản tốt sẽ góp phần thúc 
đẩy giá trị gia tăng các tác nhân trong chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Hiện nay, sản xuất nông nghiệp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, sự cạnh tranh này không      
chỉ diễn ra trong phạm vi một huyện, một tỉnh mà trong phạm vi cả nước và khu vực (giữa các 
nước) và cả các Châu lục. Để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này, Nhà nước và các 
doanh nghiệp đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Một trong 
số đó là tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội chợ 
triển lãm giống cây trồng, vật nuôi… Để làm được điều này đòi hỏi cần phải có nhiều thông tin 
liên quan. Vì vậy, việc tổ chức thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, từng bước hình 
thành thư viện lưu trữ thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại 
khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và người dân… là điều 
rất cần thiết và cấp bách, góp phần thúc đẩy ngành hàng nông nghiệp tỉnh nhà phát triển trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế.
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     Lâm Đồng là tỉnh có nền nông nghiệp đa 
dạng, hình thành các vùng chuyên canh sản 
xuất hàng hóa với quy mô lớn, sản xuất nông 
nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao (CNC) đã tạo nên sức cạnh 
tranh cho các sản phẩm.  Tuy nhiên, từ việc  
sản xuất đến khâu chế biến, phân phối, tiêu 
thụ sản phẩm theo yêu cầu của thị trường còn 
hạn chế, nhiều nơi còn sản xuất theo tập quán 
của nông hộ chỉ mang hình thức nhất thời, 
thiếu bền vững, không theo nhu cầu thị 
trường, thường chạy theo phong trào, mùa vụ, 
đó là nguy cơ làm mất tính ổn định của ngành 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
     

      Nông dân và các nhà sản xuất thường 
không nắm hết được các thông tin về thị 
trường, vì nhiều lý do khách quan và chủ 
quan, dễ nhận ra nhất là: Ít chịu bỏ công và bỏ 
của để đầu tư điều tra, nghiên cứu thị trường, 
mà chỉ bắt chước làm theo người khác là 
chính (trồng chanh dây, cà phê, tiêu, điều, mắc 
ca...) theo chu kỳ giá cả thị trường, khi giá cả 
thị trường giảm hoặc không tăng là chặt bỏ, 
chạy theo giá cả thị trường chưa ổn định, nên 
việc sản xuất thiếu tính bền vững. Những nhà 
sản xuất thành công thường giành nhiều công 
sức để nghiên cứu thị hiếu của khách hàng (để 
biết yêu cầu về kích cỡ, chất lượng sản phẩm, 
bao bì đóng gói thế nào,...) để tổ chức sản xuất 
theo nhu cầu của thị trường đó. Các nhà sản 
xuất cần có tai mắt tại các vùng trọng điểm 
tiêu thụ hàng hóa và vùng sản xuất hàng hóa 

để nắm càng chính xác khối lượng mặt hàng 
đang và sắp sản xuất, thời điểm thu hoạch, 
chiều hướng giá cả lên xuống... để xây dựng 
kế hoạch sản xuất của mình phù hợp hơn. Về 
lâu dài, Nhà nước cần có dự báo chiến lược 
sản xuất cho từng sản phẩm để có biện pháp 
đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc 
tạo thị trường. Tránh trường hợp khi thiếu sản 
phẩm thì giá cả tăng cao rồi nông dân đua 
nhau sản xuất, khi có thu hoạch sản phẩm thì 
bị ứ đọng, giá cả xuống thấp, sản xuất không 
hiệu quả rồi lại phá bỏ. Điều đó, chứng tỏ rằng 
hệ thống thông tin dự tính, dự báo thị trường 
nông sản hoạt động còn kém hiệu quả, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, 
định hướng cho người sản xuất; tính liên kết 
theo chuỗi sản phẩm và hợp tác sản xuất bộc 
lộ khá rõ ở khâu giá cả tại các chợ đầu mối, 
chợ bán lẻ và giá tại cổng trại, tại cánh đồng...
    Để giải quyết hạn chế của việc thiếu thông 
tin thị trường phục vụ và hỗ trợ các khâu 
trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, 
cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp thúc 
đẩy sự phát triển các khâu trong chuỗi giá 
trị sản phẩm, cụ thể:
   Một là Quản lý diện tích sản xuất và sản 
lượng cây trồng, vật nuôi chính của tỉnh, 
thường xuyên điều tra, khảo sát diện tích sản 
xuất vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi 
chính của tỉnh theo mùa vụ. Cập nhật, thống 
kê diện tích một số nông sản chính, đặt biệt là 
cây ngắn ngày như rau, hoa... để dự báo tình 
hình sản xuất, sản lượng cho các vụ, hạn chế 
tình trạng mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, 
cần thu thập số liệu thông tin dự báo diện tích 
sản xuất và sản lượng vùng miền có sản phẩm 
nông sản cùng loại với tỉnh và các dự báo tình 
hình biến động giá cả ở các khu vực và tại địa 
phương.
     Hai là Đẩy mạnh công tác thu thập thông 
tin giá cả hàng hóa nông sản, nhất là thông tin 
giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chính của 
tỉnh. Để thực hiện điều này cần phải xây dựng 
hệ thống kênh thu thập thông tin giá cả các 
mặt hàng đảm bảo tính trung thực, khách quan 

và độ tin cậy cao: giá bán lẻ, giá bán buôn, giá 
cổng trại tại các huyện, thành phố, chợ đầu 
mối, chợ bán lẻ, đại lý thu mua, cơ sở sơ chế, 
trang trại...
     Ba là Phổ biến thông tin giá cả thị trường 
nông sản gắn với hoạt động khuyến nông. 
Thông tin giá cả hàng hóa nông sản của tỉnh 
cần được cập nhật liên tục và tăng cường sự 
trao đổi và khai thác thông tin giữa các cơ sở 
dữ liệu khác như trang thị trường của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 
Website Khuyến nông, Website của Sở Nông 
nghiệp và PTNT… Đồng thời phổ biến rộng 
rãi giá cả các mặt hàng nông sản trên Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể thao huyện thành phố, thành 
phố. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền diễn 
biến dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh; phổ biến chính sách và pháp luật liên 
quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, mô 
hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ 
sản phẩm, giới thiệu mô hình sản xuất điển 

hình tiên tiến, tin về thị trường nông sản và vật 
tư, thiết bị nông nghiệp,... trên Bản tin 
Khuyến nông.
      Bốn là Tăng cường cơ sở vật chất và trang 
thiết bị hiện đại và kinh phí đảm bảo cho xây 
dựng các cơ sở dữ liệu và nhân lực thu thập 
thông tin, cũng như các hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo trên môi trường mạng và 
Internet.
      Cùng với sự nỗ lực của hệ thống khuyến 
nông nói riêng và Sở Nông nghiệp và PTNT 
nói chung để kết nối các huyện, thành phố 
hình thành hệ thống thông tin khuyến nông và 
thị trường của tỉnh phục vụ hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo doanh nghiệp, khuyến cáo 
người dân trong sản xuất nhằm nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro 
cho nông dân; tăng cường công tác đào tạo, 
từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp có khả năng thu thập, xử lý và phân 
tích thị trường nông sản tốt sẽ góp phần thúc 
đẩy giá trị gia tăng các tác nhân trong chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Hiện nay, sản xuất nông nghiệp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, sự cạnh tranh này không      
chỉ diễn ra trong phạm vi một huyện, một tỉnh mà trong phạm vi cả nước và khu vực (giữa các 
nước) và cả các Châu lục. Để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này, Nhà nước và các 
doanh nghiệp đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Một trong 
số đó là tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội chợ 
triển lãm giống cây trồng, vật nuôi… Để làm được điều này đòi hỏi cần phải có nhiều thông tin 
liên quan. Vì vậy, việc tổ chức thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, từng bước hình 
thành thư viện lưu trữ thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại 
khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và người dân… là điều 
rất cần thiết và cấp bách, góp phần thúc đẩy ngành hàng nông nghiệp tỉnh nhà phát triển trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế.

     Lâm Đồng là tỉnh có nền nông nghiệp đa 
dạng, hình thành các vùng chuyên canh sản 
xuất hàng hóa với quy mô lớn, sản xuất nông 
nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao (CNC) đã tạo nên sức cạnh 
tranh cho các sản phẩm.  Tuy nhiên, từ việc  
sản xuất đến khâu chế biến, phân phối, tiêu 
thụ sản phẩm theo yêu cầu của thị trường còn 
hạn chế, nhiều nơi còn sản xuất theo tập quán 
của nông hộ chỉ mang hình thức nhất thời, 
thiếu bền vững, không theo nhu cầu thị 
trường, thường chạy theo phong trào, mùa vụ, 
đó là nguy cơ làm mất tính ổn định của ngành 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
     

      Nông dân và các nhà sản xuất thường 
không nắm hết được các thông tin về thị 
trường, vì nhiều lý do khách quan và chủ 
quan, dễ nhận ra nhất là: Ít chịu bỏ công và bỏ 
của để đầu tư điều tra, nghiên cứu thị trường, 
mà chỉ bắt chước làm theo người khác là 
chính (trồng chanh dây, cà phê, tiêu, điều, mắc 
ca...) theo chu kỳ giá cả thị trường, khi giá cả 
thị trường giảm hoặc không tăng là chặt bỏ, 
chạy theo giá cả thị trường chưa ổn định, nên 
việc sản xuất thiếu tính bền vững. Những nhà 
sản xuất thành công thường giành nhiều công 
sức để nghiên cứu thị hiếu của khách hàng (để 
biết yêu cầu về kích cỡ, chất lượng sản phẩm, 
bao bì đóng gói thế nào,...) để tổ chức sản xuất 
theo nhu cầu của thị trường đó. Các nhà sản 
xuất cần có tai mắt tại các vùng trọng điểm 
tiêu thụ hàng hóa và vùng sản xuất hàng hóa 

để nắm càng chính xác khối lượng mặt hàng 
đang và sắp sản xuất, thời điểm thu hoạch, 
chiều hướng giá cả lên xuống... để xây dựng 
kế hoạch sản xuất của mình phù hợp hơn. Về 
lâu dài, Nhà nước cần có dự báo chiến lược 
sản xuất cho từng sản phẩm để có biện pháp 
đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc 
tạo thị trường. Tránh trường hợp khi thiếu sản 
phẩm thì giá cả tăng cao rồi nông dân đua 
nhau sản xuất, khi có thu hoạch sản phẩm thì 
bị ứ đọng, giá cả xuống thấp, sản xuất không 
hiệu quả rồi lại phá bỏ. Điều đó, chứng tỏ rằng 
hệ thống thông tin dự tính, dự báo thị trường 
nông sản hoạt động còn kém hiệu quả, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, 
định hướng cho người sản xuất; tính liên kết 
theo chuỗi sản phẩm và hợp tác sản xuất bộc 
lộ khá rõ ở khâu giá cả tại các chợ đầu mối, 
chợ bán lẻ và giá tại cổng trại, tại cánh đồng...
    Để giải quyết hạn chế của việc thiếu thông 
tin thị trường phục vụ và hỗ trợ các khâu 
trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, 
cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp thúc 
đẩy sự phát triển các khâu trong chuỗi giá 
trị sản phẩm, cụ thể:
   Một là Quản lý diện tích sản xuất và sản 
lượng cây trồng, vật nuôi chính của tỉnh, 
thường xuyên điều tra, khảo sát diện tích sản 
xuất vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi 
chính của tỉnh theo mùa vụ. Cập nhật, thống 
kê diện tích một số nông sản chính, đặt biệt là 
cây ngắn ngày như rau, hoa... để dự báo tình 
hình sản xuất, sản lượng cho các vụ, hạn chế 
tình trạng mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, 
cần thu thập số liệu thông tin dự báo diện tích 
sản xuất và sản lượng vùng miền có sản phẩm 
nông sản cùng loại với tỉnh và các dự báo tình 
hình biến động giá cả ở các khu vực và tại địa 
phương.
     Hai là Đẩy mạnh công tác thu thập thông 
tin giá cả hàng hóa nông sản, nhất là thông tin 
giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chính của 
tỉnh. Để thực hiện điều này cần phải xây dựng 
hệ thống kênh thu thập thông tin giá cả các 
mặt hàng đảm bảo tính trung thực, khách quan 
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và độ tin cậy cao: giá bán lẻ, giá bán buôn, giá 
cổng trại tại các huyện, thành phố, chợ đầu 
mối, chợ bán lẻ, đại lý thu mua, cơ sở sơ chế, 
trang trại...
     Ba là Phổ biến thông tin giá cả thị trường 
nông sản gắn với hoạt động khuyến nông. 
Thông tin giá cả hàng hóa nông sản của tỉnh 
cần được cập nhật liên tục và tăng cường sự 
trao đổi và khai thác thông tin giữa các cơ sở 
dữ liệu khác như trang thị trường của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 
Website Khuyến nông, Website của Sở Nông 
nghiệp và PTNT… Đồng thời phổ biến rộng 
rãi giá cả các mặt hàng nông sản trên Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể thao huyện thành phố, thành 
phố. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền diễn 
biến dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh; phổ biến chính sách và pháp luật liên 
quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, mô 
hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ 
sản phẩm, giới thiệu mô hình sản xuất điển 

hình tiên tiến, tin về thị trường nông sản và vật 
tư, thiết bị nông nghiệp,... trên Bản tin 
Khuyến nông.
      Bốn là Tăng cường cơ sở vật chất và trang 
thiết bị hiện đại và kinh phí đảm bảo cho xây 
dựng các cơ sở dữ liệu và nhân lực thu thập 
thông tin, cũng như các hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo trên môi trường mạng và 
Internet.
      Cùng với sự nỗ lực của hệ thống khuyến 
nông nói riêng và Sở Nông nghiệp và PTNT 
nói chung để kết nối các huyện, thành phố 
hình thành hệ thống thông tin khuyến nông và 
thị trường của tỉnh phục vụ hoạt động tuyên 
truyền, khuyến cáo doanh nghiệp, khuyến cáo 
người dân trong sản xuất nhằm nâng cao giá 
trị sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro 
cho nông dân; tăng cường công tác đào tạo, 
từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp có khả năng thu thập, xử lý và phân 
tích thị trường nông sản tốt sẽ góp phần thúc 
đẩy giá trị gia tăng các tác nhân trong chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Văn Thành - TTKN Lâm Đồng

      Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện về thời tiết, 
khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại 
thủy sản khác nhau, nhất là phát triển cá nước 
lạnh và có hệ thống sông, hồ, đập phong phú 
có thể tận dụng để nuôi các loại cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi, rô phi…). Hơn 
nữa, từ năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã 
phê duyệt quy hoạch phát triển cá nước lạnh 
đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản 
xuất cá nước lạnh gắn với công tác quản lý và 
bảo vệ rừng tại các địa phương trong tỉnh. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản 
đã chủ động liên kết, hỗ trợ kỹ thuật và sản 
xuất giống, thức ăn cung ứng đầy đủ cho sản 
xuất (nhất là cá nước lạnh); xây dựng nhãn 
hiệu, thương hiệu Cá nước lạnh Đà Lạt, tạo 

điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm 
được ổn định. 
      

     
     Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh năm 2019 là 2.599 ha, đạt 97,9% so với 

Mô hình nuôi cá ét mọi thương phẩm
trong ao đất năm 2018

kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong 
đó: diện tích nuôi cá nước lạnh là 50ha. Vùng 
nuôi cá truyền thống trọng điểm của tỉnh, 
thuộc các huyện: Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên và 
vùng nuôi cá nước lạnh chủ yếu tại địa bàn các 
huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đam Rông và 
thành phố Đà Lạt. Phương thức nuôi trồng 
thủy sản đối với cá truyền thống chủ yếu là 
nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến; đối 
với cá nước lạnh toàn bộ diện tích được nuôi 
thâm canh và ứng dụng công nghệ cao. 
     

       Về cơ sở sản xuất giống: Trên địa bàn tỉnh 
hiện có 03 cơ sở sản xuất giống cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi …) tại huyện Đức 
Trọng và 05 cơ sở sản xuất giống cá nước lạnh, 
tập trung chủ yếu ở huyện Lạc Dương, Đam 
Rông và thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, còn một 
số cơ sở nhỏ nhập cá giống từ các tỉnh như: 
Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ chí 
Minh về ương và cung ứng cho người dân trên 
địa bàn theo thời vụ.
     Về thị trường tiêu thụ thủy sản chủ yếu là 
trong tỉnh, riêng cá nước lạnh cung cấp cho các 
tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, cá nước 
lạnh đang xây dựng thương hiệu và liên kết 
chuỗi, nổi bật là Công ty TNHH Trường Toàn 
đã triển khai chuỗi liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn 
tỉnh với 08 trang trại để tiêu thụ sản phẩm tại 
thành phố Hồ Chí Minh.
     Trong những năm qua, nhằm chuyển đổi 

chất lượng giống thủy sản có giá trị kinh tế cho 
người dân trong tỉnh, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng đã triển khai một số mô hình trên 
địa bàn tỉnh để đánh giá sự thích nghi của từng 
đối tượng nuôi cũng như sự sinh trưởng, phát 
triển, năng suất và hiệu quả kinh tế, giúp nông 
dân học hỏi, tiếp cận và nhân rộng mô hình. 
Các giống được lựa chọn đưa vào nuôi phù 
hợp với địa bàn Lâm Đồng như cá chình, cá 
lăng chấm, cá hô, cá ét mọi, cá chài,…. Các 
mô hình triển khai tập trung ở các huyện Đạ 
Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, TP. Bảo 
Lộc và TP. Đà Lạt. Hầu hết các mô hình đều 
mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng 
tại các địa phương, giúp người nông dân lựa 
chọn được từng đối tượng nuôi phù hợp, qua 
đó góp phần đa dạng các đối tượng nuôi thủy 
sản trên địa bàn tỉnh.
     Tính đến hết năm 2019, sản lượng nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 
10.645 tấn, đạt 98,8% kế hoạch và tăng 4,7% 
so cùng kỳ. Trong đó: Cá nước lạnh ước đạt 
trên 950 tấn, chiếm 8,9% sản lượng thủy sản.
     Bên cạnh những thuận lợi như trên, nghề 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh còn gặp 
những khó khăn, tồn tại như sau:
    Diện tích nuôi trồng thủy sản ở Lâm Đồng 
chủ yếu tận dụng vùng trũng thấp, manh mún, 
không tập trung nên chưa tạo được chuỗi sản 
phẩm hàng hóa lớn đối với cá truyền thống.
     Chưa có chính sách cụ thể để bố trí nguồn 
vốn đầu tư hỗ trợ phát triển thủy sản.
      Giá cả thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản chưa thực sự ổn định và thiếu vốn. Vì vậy, 
việc sản xuất các loại thủy đặc sản chỉ dừng lại 
ở mô hình và sản xuất thử nghiệm, chưa được 
nhân ra diện rộng.
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, 
trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số 
giải pháp sau:
    Về phát triển nuôi trồng thủy sản
    Duy trì, ổn định diện tích các vùng nuôi cá 
nước lạnh công nghệ cao nuôi trong ao nước 
chảy. Đồng thời, phát triển, mở rộng diện tích, 
tăng số lồng nuôi tại các hồ chứa, đập thủy lợi.                 

.     Phát triển các đối tượng nuôi mới và nuôi 
thâm canh theo hướng VietGAP, bảo vệ môi 
trường. Hỗ trợ đầu tư phát triển nuôi cá lồng 
bè trên sông và nuôi trong hồ, đập thủy lợi 
không sử dụng nước sinh hoạt.
    Tập trung giám sát vùng nuôi, tăng cường 
quan trắc và cảnh báo môi trường, thông báo 
kịp thời cho người nuôi để có biện pháp phòng 
trừ dịch bệnh, hạn chế rủi ro. Hướng dẫn 
người nuôi phát hiện sớm và báo cáo đầy đủ 
cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền 
địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời 
nhằm khống chế, không để dịch bệnh phát 
sinh. 
     Tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy 
sản, tổ chức lấy mẫu, giám sát định kỳ dịch 
bệnh tại các cơ sở sản xuất. Kiểm tra các loại 
thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng 
trong nuôi trồng thủy sản lưu thông trên địa 
bàn.
      Giải pháp tổ chức thực hiện
     Trung tâm Khuyến nông tăng cường tổ 
chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ 
thuật nuôi các đối tượng thủy sản theo hướng 
VietGAP, tập huấn chuyển giao công nghệ 
nuôi, sản xuất giống, các biện pháp phòng trị 
dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường cho các 
cơ sở nuôi và sản xuất giống, đồng thời triển 
khai, chuyển giao các mô hình mới có hiệu 
quả kinh tế theo hướng liên kết chuỗi giá trị 
trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản qua đó, giúp người dân tăng thu nhập trên 
đơn vị diện tích.

     Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành 
phố tiếp nhận và triển khai nhân rộng các mô 
hình có hiệu quả mà Trung tâm Khuyến nông 
đã triển khai trong những năm qua như mô 
hình nuôi cá hô, cá chình, cá chài, cá ét mọi... 
đồng thời giúp người dân duy trì các mô hình 
liên kết chuỗi giá trị.
    Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 
hiện các điều kiện nuôi trồng thủy sản theo 
Luật Thủy sản và hỗ trợ kỹ thuật cho người 
dân phát triển nuôi các đối thượng thủy sản có 
hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các biện pháp 
nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh.
      Nâng cao ý thức người dân trong công tác 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi, không thả các 
loài thủy sản ngoại lai có khả năng gây mất 
cân bằng hệ sinh thái vào sông, suối và các 
thủy vực, hồ chứa.
     Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt 
chẽ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng con 
giống trước khi đưa vào sản xuất và giám sát 
chất lượng vật tư đầu vào, môi trường nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản 
phẩm, từ ao nuôi đến thị trường tiêu thụ, trong 
đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ 
đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức 
chuỗi. Khuyến khích phát triển hình thức ký 
kết hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu 
thụ với người nuôi hoặc với đại diện của 
nhóm hộ người nuôi thủy sản

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện về thời tiết, 
khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại 
thủy sản khác nhau, nhất là phát triển cá nước 
lạnh và có hệ thống sông, hồ, đập phong phú 
có thể tận dụng để nuôi các loại cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi, rô phi…). Hơn 
nữa, từ năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã 
phê duyệt quy hoạch phát triển cá nước lạnh 
đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản 
xuất cá nước lạnh gắn với công tác quản lý và 
bảo vệ rừng tại các địa phương trong tỉnh. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản 
đã chủ động liên kết, hỗ trợ kỹ thuật và sản 
xuất giống, thức ăn cung ứng đầy đủ cho sản 
xuất (nhất là cá nước lạnh); xây dựng nhãn 
hiệu, thương hiệu Cá nước lạnh Đà Lạt, tạo 

điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm 
được ổn định. 
      

     
     Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh năm 2019 là 2.599 ha, đạt 97,9% so với 
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kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong 
đó: diện tích nuôi cá nước lạnh là 50ha. Vùng 
nuôi cá truyền thống trọng điểm của tỉnh, 
thuộc các huyện: Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên và 
vùng nuôi cá nước lạnh chủ yếu tại địa bàn các 
huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đam Rông và 
thành phố Đà Lạt. Phương thức nuôi trồng 
thủy sản đối với cá truyền thống chủ yếu là 
nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến; đối 
với cá nước lạnh toàn bộ diện tích được nuôi 
thâm canh và ứng dụng công nghệ cao. 
     

       Về cơ sở sản xuất giống: Trên địa bàn tỉnh 
hiện có 03 cơ sở sản xuất giống cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi …) tại huyện Đức 
Trọng và 05 cơ sở sản xuất giống cá nước lạnh, 
tập trung chủ yếu ở huyện Lạc Dương, Đam 
Rông và thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, còn một 
số cơ sở nhỏ nhập cá giống từ các tỉnh như: 
Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ chí 
Minh về ương và cung ứng cho người dân trên 
địa bàn theo thời vụ.
     Về thị trường tiêu thụ thủy sản chủ yếu là 
trong tỉnh, riêng cá nước lạnh cung cấp cho các 
tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, cá nước 
lạnh đang xây dựng thương hiệu và liên kết 
chuỗi, nổi bật là Công ty TNHH Trường Toàn 
đã triển khai chuỗi liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn 
tỉnh với 08 trang trại để tiêu thụ sản phẩm tại 
thành phố Hồ Chí Minh.
     Trong những năm qua, nhằm chuyển đổi 

chất lượng giống thủy sản có giá trị kinh tế cho 
người dân trong tỉnh, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng đã triển khai một số mô hình trên 
địa bàn tỉnh để đánh giá sự thích nghi của từng 
đối tượng nuôi cũng như sự sinh trưởng, phát 
triển, năng suất và hiệu quả kinh tế, giúp nông 
dân học hỏi, tiếp cận và nhân rộng mô hình. 
Các giống được lựa chọn đưa vào nuôi phù 
hợp với địa bàn Lâm Đồng như cá chình, cá 
lăng chấm, cá hô, cá ét mọi, cá chài,…. Các 
mô hình triển khai tập trung ở các huyện Đạ 
Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, TP. Bảo 
Lộc và TP. Đà Lạt. Hầu hết các mô hình đều 
mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng 
tại các địa phương, giúp người nông dân lựa 
chọn được từng đối tượng nuôi phù hợp, qua 
đó góp phần đa dạng các đối tượng nuôi thủy 
sản trên địa bàn tỉnh.
     Tính đến hết năm 2019, sản lượng nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 
10.645 tấn, đạt 98,8% kế hoạch và tăng 4,7% 
so cùng kỳ. Trong đó: Cá nước lạnh ước đạt 
trên 950 tấn, chiếm 8,9% sản lượng thủy sản.
     Bên cạnh những thuận lợi như trên, nghề 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh còn gặp 
những khó khăn, tồn tại như sau:
    Diện tích nuôi trồng thủy sản ở Lâm Đồng 
chủ yếu tận dụng vùng trũng thấp, manh mún, 
không tập trung nên chưa tạo được chuỗi sản 
phẩm hàng hóa lớn đối với cá truyền thống.
     Chưa có chính sách cụ thể để bố trí nguồn 
vốn đầu tư hỗ trợ phát triển thủy sản.
      Giá cả thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản chưa thực sự ổn định và thiếu vốn. Vì vậy, 
việc sản xuất các loại thủy đặc sản chỉ dừng lại 
ở mô hình và sản xuất thử nghiệm, chưa được 
nhân ra diện rộng.
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, 
trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số 
giải pháp sau:
    Về phát triển nuôi trồng thủy sản
    Duy trì, ổn định diện tích các vùng nuôi cá 
nước lạnh công nghệ cao nuôi trong ao nước 
chảy. Đồng thời, phát triển, mở rộng diện tích, 
tăng số lồng nuôi tại các hồ chứa, đập thủy lợi.                 
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.     Phát triển các đối tượng nuôi mới và nuôi 
thâm canh theo hướng VietGAP, bảo vệ môi 
trường. Hỗ trợ đầu tư phát triển nuôi cá lồng 
bè trên sông và nuôi trong hồ, đập thủy lợi 
không sử dụng nước sinh hoạt.
    Tập trung giám sát vùng nuôi, tăng cường 
quan trắc và cảnh báo môi trường, thông báo 
kịp thời cho người nuôi để có biện pháp phòng 
trừ dịch bệnh, hạn chế rủi ro. Hướng dẫn 
người nuôi phát hiện sớm và báo cáo đầy đủ 
cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền 
địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời 
nhằm khống chế, không để dịch bệnh phát 
sinh. 
     Tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy 
sản, tổ chức lấy mẫu, giám sát định kỳ dịch 
bệnh tại các cơ sở sản xuất. Kiểm tra các loại 
thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng 
trong nuôi trồng thủy sản lưu thông trên địa 
bàn.
      Giải pháp tổ chức thực hiện
     Trung tâm Khuyến nông tăng cường tổ 
chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ 
thuật nuôi các đối tượng thủy sản theo hướng 
VietGAP, tập huấn chuyển giao công nghệ 
nuôi, sản xuất giống, các biện pháp phòng trị 
dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường cho các 
cơ sở nuôi và sản xuất giống, đồng thời triển 
khai, chuyển giao các mô hình mới có hiệu 
quả kinh tế theo hướng liên kết chuỗi giá trị 
trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản qua đó, giúp người dân tăng thu nhập trên 
đơn vị diện tích.

     Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành 
phố tiếp nhận và triển khai nhân rộng các mô 
hình có hiệu quả mà Trung tâm Khuyến nông 
đã triển khai trong những năm qua như mô 
hình nuôi cá hô, cá chình, cá chài, cá ét mọi... 
đồng thời giúp người dân duy trì các mô hình 
liên kết chuỗi giá trị.
    Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 
hiện các điều kiện nuôi trồng thủy sản theo 
Luật Thủy sản và hỗ trợ kỹ thuật cho người 
dân phát triển nuôi các đối thượng thủy sản có 
hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các biện pháp 
nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh.
      Nâng cao ý thức người dân trong công tác 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi, không thả các 
loài thủy sản ngoại lai có khả năng gây mất 
cân bằng hệ sinh thái vào sông, suối và các 
thủy vực, hồ chứa.
     Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt 
chẽ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng con 
giống trước khi đưa vào sản xuất và giám sát 
chất lượng vật tư đầu vào, môi trường nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản 
phẩm, từ ao nuôi đến thị trường tiêu thụ, trong 
đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ 
đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức 
chuỗi. Khuyến khích phát triển hình thức ký 
kết hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu 
thụ với người nuôi hoặc với đại diện của 
nhóm hộ người nuôi thủy sản

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện về thời tiết, 
khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại 
thủy sản khác nhau, nhất là phát triển cá nước 
lạnh và có hệ thống sông, hồ, đập phong phú 
có thể tận dụng để nuôi các loại cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi, rô phi…). Hơn 
nữa, từ năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã 
phê duyệt quy hoạch phát triển cá nước lạnh 
đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản 
xuất cá nước lạnh gắn với công tác quản lý và 
bảo vệ rừng tại các địa phương trong tỉnh. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản 
đã chủ động liên kết, hỗ trợ kỹ thuật và sản 
xuất giống, thức ăn cung ứng đầy đủ cho sản 
xuất (nhất là cá nước lạnh); xây dựng nhãn 
hiệu, thương hiệu Cá nước lạnh Đà Lạt, tạo 

điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm 
được ổn định. 
      

     
     Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh năm 2019 là 2.599 ha, đạt 97,9% so với 

kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong 
đó: diện tích nuôi cá nước lạnh là 50ha. Vùng 
nuôi cá truyền thống trọng điểm của tỉnh, 
thuộc các huyện: Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên và 
vùng nuôi cá nước lạnh chủ yếu tại địa bàn các 
huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đam Rông và 
thành phố Đà Lạt. Phương thức nuôi trồng 
thủy sản đối với cá truyền thống chủ yếu là 
nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến; đối 
với cá nước lạnh toàn bộ diện tích được nuôi 
thâm canh và ứng dụng công nghệ cao. 
     

       Về cơ sở sản xuất giống: Trên địa bàn tỉnh 
hiện có 03 cơ sở sản xuất giống cá truyền 
thống (trắm, chép, mè, trôi …) tại huyện Đức 
Trọng và 05 cơ sở sản xuất giống cá nước lạnh, 
tập trung chủ yếu ở huyện Lạc Dương, Đam 
Rông và thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, còn một 
số cơ sở nhỏ nhập cá giống từ các tỉnh như: 
Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ chí 
Minh về ương và cung ứng cho người dân trên 
địa bàn theo thời vụ.
     Về thị trường tiêu thụ thủy sản chủ yếu là 
trong tỉnh, riêng cá nước lạnh cung cấp cho các 
tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, cá nước 
lạnh đang xây dựng thương hiệu và liên kết 
chuỗi, nổi bật là Công ty TNHH Trường Toàn 
đã triển khai chuỗi liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn 
tỉnh với 08 trang trại để tiêu thụ sản phẩm tại 
thành phố Hồ Chí Minh.
     Trong những năm qua, nhằm chuyển đổi 

chất lượng giống thủy sản có giá trị kinh tế cho 
người dân trong tỉnh, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng đã triển khai một số mô hình trên 
địa bàn tỉnh để đánh giá sự thích nghi của từng 
đối tượng nuôi cũng như sự sinh trưởng, phát 
triển, năng suất và hiệu quả kinh tế, giúp nông 
dân học hỏi, tiếp cận và nhân rộng mô hình. 
Các giống được lựa chọn đưa vào nuôi phù 
hợp với địa bàn Lâm Đồng như cá chình, cá 
lăng chấm, cá hô, cá ét mọi, cá chài,…. Các 
mô hình triển khai tập trung ở các huyện Đạ 
Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, TP. Bảo 
Lộc và TP. Đà Lạt. Hầu hết các mô hình đều 
mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng 
tại các địa phương, giúp người nông dân lựa 
chọn được từng đối tượng nuôi phù hợp, qua 
đó góp phần đa dạng các đối tượng nuôi thủy 
sản trên địa bàn tỉnh.
     Tính đến hết năm 2019, sản lượng nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 
10.645 tấn, đạt 98,8% kế hoạch và tăng 4,7% 
so cùng kỳ. Trong đó: Cá nước lạnh ước đạt 
trên 950 tấn, chiếm 8,9% sản lượng thủy sản.
     Bên cạnh những thuận lợi như trên, nghề 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh còn gặp 
những khó khăn, tồn tại như sau:
    Diện tích nuôi trồng thủy sản ở Lâm Đồng 
chủ yếu tận dụng vùng trũng thấp, manh mún, 
không tập trung nên chưa tạo được chuỗi sản 
phẩm hàng hóa lớn đối với cá truyền thống.
     Chưa có chính sách cụ thể để bố trí nguồn 
vốn đầu tư hỗ trợ phát triển thủy sản.
      Giá cả thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản chưa thực sự ổn định và thiếu vốn. Vì vậy, 
việc sản xuất các loại thủy đặc sản chỉ dừng lại 
ở mô hình và sản xuất thử nghiệm, chưa được 
nhân ra diện rộng.
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, 
trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số 
giải pháp sau:
    Về phát triển nuôi trồng thủy sản
    Duy trì, ổn định diện tích các vùng nuôi cá 
nước lạnh công nghệ cao nuôi trong ao nước 
chảy. Đồng thời, phát triển, mở rộng diện tích, 
tăng số lồng nuôi tại các hồ chứa, đập thủy lợi.                 
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.     Phát triển các đối tượng nuôi mới và nuôi 
thâm canh theo hướng VietGAP, bảo vệ môi 
trường. Hỗ trợ đầu tư phát triển nuôi cá lồng 
bè trên sông và nuôi trong hồ, đập thủy lợi 
không sử dụng nước sinh hoạt.
    Tập trung giám sát vùng nuôi, tăng cường 
quan trắc và cảnh báo môi trường, thông báo 
kịp thời cho người nuôi để có biện pháp phòng 
trừ dịch bệnh, hạn chế rủi ro. Hướng dẫn 
người nuôi phát hiện sớm và báo cáo đầy đủ 
cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền 
địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời 
nhằm khống chế, không để dịch bệnh phát 
sinh. 
     Tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy 
sản, tổ chức lấy mẫu, giám sát định kỳ dịch 
bệnh tại các cơ sở sản xuất. Kiểm tra các loại 
thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng 
trong nuôi trồng thủy sản lưu thông trên địa 
bàn.
      Giải pháp tổ chức thực hiện
     Trung tâm Khuyến nông tăng cường tổ 
chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ 
thuật nuôi các đối tượng thủy sản theo hướng 
VietGAP, tập huấn chuyển giao công nghệ 
nuôi, sản xuất giống, các biện pháp phòng trị 
dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường cho các 
cơ sở nuôi và sản xuất giống, đồng thời triển 
khai, chuyển giao các mô hình mới có hiệu 
quả kinh tế theo hướng liên kết chuỗi giá trị 
trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản qua đó, giúp người dân tăng thu nhập trên 
đơn vị diện tích.

     Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành 
phố tiếp nhận và triển khai nhân rộng các mô 
hình có hiệu quả mà Trung tâm Khuyến nông 
đã triển khai trong những năm qua như mô 
hình nuôi cá hô, cá chình, cá chài, cá ét mọi... 
đồng thời giúp người dân duy trì các mô hình 
liên kết chuỗi giá trị.
    Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 
hiện các điều kiện nuôi trồng thủy sản theo 
Luật Thủy sản và hỗ trợ kỹ thuật cho người 
dân phát triển nuôi các đối thượng thủy sản có 
hiệu quả kinh tế cao, thực hiện các biện pháp 
nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh.
      Nâng cao ý thức người dân trong công tác 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi, không thả các 
loài thủy sản ngoại lai có khả năng gây mất 
cân bằng hệ sinh thái vào sông, suối và các 
thủy vực, hồ chứa.
     Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt 
chẽ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng con 
giống trước khi đưa vào sản xuất và giám sát 
chất lượng vật tư đầu vào, môi trường nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản 
phẩm, từ ao nuôi đến thị trường tiêu thụ, trong 
đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ 
đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức 
chuỗi. Khuyến khích phát triển hình thức ký 
kết hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu 
thụ với người nuôi hoặc với đại diện của 
nhóm hộ người nuôi thủy sản

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN 
VỀ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT

Văn Hợi - TTKN Lâm Đồng
        Hiện nay, Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang phải đối mặt với thách thức 
về tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt. Tình hình ô nhiễm môi trường nước ngày 
càng nghiêm trọng và không ngừng gia tăng không chỉ ở thành thị mà cả ở khu vực nông thôn. 
Trước vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, yêu cầu đặt ra là phải có chính sách, kế hoạch khắc 
phục cụ thể, lâu dài và điều quan trọng nhất là cần có sự chung tay của cả động đồng. Do đó, 
trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ô nhiễm nguồn nước 

ảnh đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của 
người dân.
      Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh về 
ô nhiễm nguồn nước còn nhiều hạn chế, chưa 
tiếp cận đến số đông người dân nông thôn, 
người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là 
người dân vùng hưởng lợi tại 245 công trình 
cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. 
Chính vì vậy, mà người dân nông thôn chưa 
hiểu được lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm 
của mình trong việc cùng tham gia quản lý, 
bảo vệ công trình nước sạch, bảo vệ nguồn 
nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

     Để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, hạn chế 
sự ô nhiễm nguồn nước, các cấp, các ngành, 
chính quyền địa phương cần tăng cường công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân về nguyên nhân tác động gây ô 
nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe 
của con người, đời sống sinh hoạt của người 
dân và các biện pháp bảo vệ nguồn nước, cụ 
thể:
     Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn 
nước tại khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh
    Từ chất thải sinh hoạt của hộ gia đình: 
Trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con 
người hàng ngày gồm chất thải rắn và nước 
thải không được thu gom, xử lý mà phát thải 
ra môi trường, không chỉ gây ô nhiễm nước 
mặt mà còn thẩm thấu gây ô nhiễm nguồn 
nước ngầm. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh 
khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

khoảng 652 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom xử lý đạt 
khoảng 87%. Trong đó, khu vực nông thôn 
phát thải khoảng 380 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom 
khoảng 48%. Riêng đối với chất thải sinh hoạt 
chưa được thống kê đầy đủ.
    Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Chăn 
nuôi gia súc tự do phát thải phân, nước tiểu 
mà không được thu gom, xử lý. Đặc biệt là 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp vứt bỏ 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sau 
khi sử dụng xuống ao hồ, sông suối, bờ ruộng 
gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt. 
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, lượng thuốc 
bảo vệ thực vật sử dụng trung bình hàng năm 
của tỉnh khoảng 4.200 - 4.600 tấn, lượng bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường 
khoảng 357 - 391 tấn/năm. Lượng bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tiêu 
hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 19,2 
tấn/391 tấn (chiếm 4,9%).
     Từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát thải 
nước thải ra ngoài môi trường mà chưa được 
xử lý.
     Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác 
như thiên tai, lũ lụt…
     Từ những nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước như trên đã ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người trực tiếp như:
       Nước bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng các 
loại thông thường gây ra các bệnh như viêm 
da, tiêu hoá, tiêu chảy, nhiễm giun sán, đau 
mắt.
      Đối với nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng 
như asen gây ra các bệnh nặng, gây ung thư. 
Người nhiễm chì lâu ngày có thể mắc bệnh 
thận, thần kinh, nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit 
gây bệnh xanh da, thiếu máu, có thể gây ung 
thư. Nhiễm Natri (Na) gây bệnh cao huyết áp, 
bệnh tim mạch; nhiễm lưu huỳnh gây bệnh về 
đường tiêu hoá; nhiễm Kali, Cadimi gây bệnh 
thoái hoá cột sống, đau lưng. Hợp chất hữu 
cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, diệt 
cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo 
quản thực phẩm, phốt pho gây ngộ độc, viêm 

gan, nôn mửa. Kim loại nặng các loại: Titan, 
sắt, chì, cadimi, asen, thuỷ ngân, kẽm gây đau 
thần kinh, thận, hệ bài tiết, viêm xương, thiếu 
máu.
    Từ đó, cần có các biện pháp cấp bách để 
bảo vệ nguồn nước sạch
     Cần tuyên truyền, thúc đẩy người dân nâng 
cao ý thức cộng đồng để chung tay giữ sạch 
nguồn nước bằng các cách đơn giản như:
   Không xả rác sinh hoạt nơi công cộng, 
không xả chất thải trực tiếp vào nguồn nước 
sạch, cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt trước khi đổ ra hệ thống cống 
chung. Thu gom rác thải sinh hoạt để đúng 
nơi quy định.
    Chất thải nông nghiệp cần thu gom, xử lý 
đúng nơi quy định. Đặc biệt là rác thải nguy 
hại, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì 
phân bón không vứt bừa bãi trên đồng ruộng, 
sông suối, ao hồ.
    Sử dụng nước sạch tiết kiệm, không sử 

dụng nước sạch một cách lãng phí. Cần kiểm 
tra và bảo dưỡng công trình cấp nước như 
đường ống dẫn nước hay những bể chứa 
nước, nhằm chống sự thất thoát của nước.
      Đối với nước thải công nghiệp, làng nghề 
cần phải được kiểm soát và xử lý theo quy 
định môi trường nước trước khi xả ra môi 
trường.
   Công tác tuyên truyền về ô nhiễm nguồn 
nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông 
thôn hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân. Từ đó, làm thay đổi hành 
vi trong sinh hoạt nói chung, trong sử dụng 
nguồn nước nói riêng, như biết sử dụng tiết 
kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước, cùng 
tham gia bảo vệ công trình, giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, môi trường sống khu dân cư. Công tác 
truyên thông đạt hiệu quả sẽ góp phần giảm 
thiểu bệnh tật, ổn định phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và làm thay đổi bộ 
mặt dân cư nông thôn

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



        Hiện nay, Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang phải đối mặt với thách thức 
về tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt. Tình hình ô nhiễm môi trường nước ngày 
càng nghiêm trọng và không ngừng gia tăng không chỉ ở thành thị mà cả ở khu vực nông thôn. 
Trước vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, yêu cầu đặt ra là phải có chính sách, kế hoạch khắc 
phục cụ thể, lâu dài và điều quan trọng nhất là cần có sự chung tay của cả động đồng. Do đó, 
trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ô nhiễm nguồn nước 
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ảnh đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của 
người dân.
      Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh về 
ô nhiễm nguồn nước còn nhiều hạn chế, chưa 
tiếp cận đến số đông người dân nông thôn, 
người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là 
người dân vùng hưởng lợi tại 245 công trình 
cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. 
Chính vì vậy, mà người dân nông thôn chưa 
hiểu được lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm 
của mình trong việc cùng tham gia quản lý, 
bảo vệ công trình nước sạch, bảo vệ nguồn 
nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

     Để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, hạn chế 
sự ô nhiễm nguồn nước, các cấp, các ngành, 
chính quyền địa phương cần tăng cường công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân về nguyên nhân tác động gây ô 
nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe 
của con người, đời sống sinh hoạt của người 
dân và các biện pháp bảo vệ nguồn nước, cụ 
thể:
     Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn 
nước tại khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh
    Từ chất thải sinh hoạt của hộ gia đình: 
Trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con 
người hàng ngày gồm chất thải rắn và nước 
thải không được thu gom, xử lý mà phát thải 
ra môi trường, không chỉ gây ô nhiễm nước 
mặt mà còn thẩm thấu gây ô nhiễm nguồn 
nước ngầm. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh 
khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

khoảng 652 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom xử lý đạt 
khoảng 87%. Trong đó, khu vực nông thôn 
phát thải khoảng 380 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom 
khoảng 48%. Riêng đối với chất thải sinh hoạt 
chưa được thống kê đầy đủ.
    Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Chăn 
nuôi gia súc tự do phát thải phân, nước tiểu 
mà không được thu gom, xử lý. Đặc biệt là 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp vứt bỏ 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sau 
khi sử dụng xuống ao hồ, sông suối, bờ ruộng 
gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt. 
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, lượng thuốc 
bảo vệ thực vật sử dụng trung bình hàng năm 
của tỉnh khoảng 4.200 - 4.600 tấn, lượng bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường 
khoảng 357 - 391 tấn/năm. Lượng bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tiêu 
hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 19,2 
tấn/391 tấn (chiếm 4,9%).
     Từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát thải 
nước thải ra ngoài môi trường mà chưa được 
xử lý.
     Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác 
như thiên tai, lũ lụt…
     Từ những nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước như trên đã ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người trực tiếp như:
       Nước bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng các 
loại thông thường gây ra các bệnh như viêm 
da, tiêu hoá, tiêu chảy, nhiễm giun sán, đau 
mắt.
      Đối với nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng 
như asen gây ra các bệnh nặng, gây ung thư. 
Người nhiễm chì lâu ngày có thể mắc bệnh 
thận, thần kinh, nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit 
gây bệnh xanh da, thiếu máu, có thể gây ung 
thư. Nhiễm Natri (Na) gây bệnh cao huyết áp, 
bệnh tim mạch; nhiễm lưu huỳnh gây bệnh về 
đường tiêu hoá; nhiễm Kali, Cadimi gây bệnh 
thoái hoá cột sống, đau lưng. Hợp chất hữu 
cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, diệt 
cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo 
quản thực phẩm, phốt pho gây ngộ độc, viêm 

gan, nôn mửa. Kim loại nặng các loại: Titan, 
sắt, chì, cadimi, asen, thuỷ ngân, kẽm gây đau 
thần kinh, thận, hệ bài tiết, viêm xương, thiếu 
máu.
    Từ đó, cần có các biện pháp cấp bách để 
bảo vệ nguồn nước sạch
     Cần tuyên truyền, thúc đẩy người dân nâng 
cao ý thức cộng đồng để chung tay giữ sạch 
nguồn nước bằng các cách đơn giản như:
   Không xả rác sinh hoạt nơi công cộng, 
không xả chất thải trực tiếp vào nguồn nước 
sạch, cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt trước khi đổ ra hệ thống cống 
chung. Thu gom rác thải sinh hoạt để đúng 
nơi quy định.
    Chất thải nông nghiệp cần thu gom, xử lý 
đúng nơi quy định. Đặc biệt là rác thải nguy 
hại, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì 
phân bón không vứt bừa bãi trên đồng ruộng, 
sông suối, ao hồ.
    Sử dụng nước sạch tiết kiệm, không sử 

dụng nước sạch một cách lãng phí. Cần kiểm 
tra và bảo dưỡng công trình cấp nước như 
đường ống dẫn nước hay những bể chứa 
nước, nhằm chống sự thất thoát của nước.
      Đối với nước thải công nghiệp, làng nghề 
cần phải được kiểm soát và xử lý theo quy 
định môi trường nước trước khi xả ra môi 
trường.
   Công tác tuyên truyền về ô nhiễm nguồn 
nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông 
thôn hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân. Từ đó, làm thay đổi hành 
vi trong sinh hoạt nói chung, trong sử dụng 
nguồn nước nói riêng, như biết sử dụng tiết 
kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước, cùng 
tham gia bảo vệ công trình, giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, môi trường sống khu dân cư. Công tác 
truyên thông đạt hiệu quả sẽ góp phần giảm 
thiểu bệnh tật, ổn định phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và làm thay đổi bộ 
mặt dân cư nông thôn

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



        Hiện nay, Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang phải đối mặt với thách thức 
về tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt. Tình hình ô nhiễm môi trường nước ngày 
càng nghiêm trọng và không ngừng gia tăng không chỉ ở thành thị mà cả ở khu vực nông thôn. 
Trước vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, yêu cầu đặt ra là phải có chính sách, kế hoạch khắc 
phục cụ thể, lâu dài và điều quan trọng nhất là cần có sự chung tay của cả động đồng. Do đó, 
trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ô nhiễm nguồn nước 

ảnh đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của 
người dân.
      Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh về 
ô nhiễm nguồn nước còn nhiều hạn chế, chưa 
tiếp cận đến số đông người dân nông thôn, 
người đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là 
người dân vùng hưởng lợi tại 245 công trình 
cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. 
Chính vì vậy, mà người dân nông thôn chưa 
hiểu được lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm 
của mình trong việc cùng tham gia quản lý, 
bảo vệ công trình nước sạch, bảo vệ nguồn 
nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

     Để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, hạn chế 
sự ô nhiễm nguồn nước, các cấp, các ngành, 
chính quyền địa phương cần tăng cường công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân về nguyên nhân tác động gây ô 
nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe 
của con người, đời sống sinh hoạt của người 
dân và các biện pháp bảo vệ nguồn nước, cụ 
thể:
     Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn 
nước tại khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh
    Từ chất thải sinh hoạt của hộ gia đình: 
Trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con 
người hàng ngày gồm chất thải rắn và nước 
thải không được thu gom, xử lý mà phát thải 
ra môi trường, không chỉ gây ô nhiễm nước 
mặt mà còn thẩm thấu gây ô nhiễm nguồn 
nước ngầm. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh 
khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

khoảng 652 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom xử lý đạt 
khoảng 87%. Trong đó, khu vực nông thôn 
phát thải khoảng 380 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom 
khoảng 48%. Riêng đối với chất thải sinh hoạt 
chưa được thống kê đầy đủ.
    Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Chăn 
nuôi gia súc tự do phát thải phân, nước tiểu 
mà không được thu gom, xử lý. Đặc biệt là 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp vứt bỏ 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sau 
khi sử dụng xuống ao hồ, sông suối, bờ ruộng 
gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt. 
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, lượng thuốc 
bảo vệ thực vật sử dụng trung bình hàng năm 
của tỉnh khoảng 4.200 - 4.600 tấn, lượng bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường 
khoảng 357 - 391 tấn/năm. Lượng bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tiêu 
hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 19,2 
tấn/391 tấn (chiếm 4,9%).
     Từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát thải 
nước thải ra ngoài môi trường mà chưa được 
xử lý.
     Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác 
như thiên tai, lũ lụt…
     Từ những nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước như trên đã ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người trực tiếp như:
       Nước bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng các 
loại thông thường gây ra các bệnh như viêm 
da, tiêu hoá, tiêu chảy, nhiễm giun sán, đau 
mắt.
      Đối với nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng 
như asen gây ra các bệnh nặng, gây ung thư. 
Người nhiễm chì lâu ngày có thể mắc bệnh 
thận, thần kinh, nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit 
gây bệnh xanh da, thiếu máu, có thể gây ung 
thư. Nhiễm Natri (Na) gây bệnh cao huyết áp, 
bệnh tim mạch; nhiễm lưu huỳnh gây bệnh về 
đường tiêu hoá; nhiễm Kali, Cadimi gây bệnh 
thoái hoá cột sống, đau lưng. Hợp chất hữu 
cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, diệt 
cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo 
quản thực phẩm, phốt pho gây ngộ độc, viêm 
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gan, nôn mửa. Kim loại nặng các loại: Titan, 
sắt, chì, cadimi, asen, thuỷ ngân, kẽm gây đau 
thần kinh, thận, hệ bài tiết, viêm xương, thiếu 
máu.
    Từ đó, cần có các biện pháp cấp bách để 
bảo vệ nguồn nước sạch
     Cần tuyên truyền, thúc đẩy người dân nâng 
cao ý thức cộng đồng để chung tay giữ sạch 
nguồn nước bằng các cách đơn giản như:
   Không xả rác sinh hoạt nơi công cộng, 
không xả chất thải trực tiếp vào nguồn nước 
sạch, cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt trước khi đổ ra hệ thống cống 
chung. Thu gom rác thải sinh hoạt để đúng 
nơi quy định.
    Chất thải nông nghiệp cần thu gom, xử lý 
đúng nơi quy định. Đặc biệt là rác thải nguy 
hại, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì 
phân bón không vứt bừa bãi trên đồng ruộng, 
sông suối, ao hồ.
    Sử dụng nước sạch tiết kiệm, không sử 

dụng nước sạch một cách lãng phí. Cần kiểm 
tra và bảo dưỡng công trình cấp nước như 
đường ống dẫn nước hay những bể chứa 
nước, nhằm chống sự thất thoát của nước.
      Đối với nước thải công nghiệp, làng nghề 
cần phải được kiểm soát và xử lý theo quy 
định môi trường nước trước khi xả ra môi 
trường.
   Công tác tuyên truyền về ô nhiễm nguồn 
nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông 
thôn hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân. Từ đó, làm thay đổi hành 
vi trong sinh hoạt nói chung, trong sử dụng 
nguồn nước nói riêng, như biết sử dụng tiết 
kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước, cùng 
tham gia bảo vệ công trình, giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, môi trường sống khu dân cư. Công tác 
truyên thông đạt hiệu quả sẽ góp phần giảm 
thiểu bệnh tật, ổn định phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và làm thay đổi bộ 
mặt dân cư nông thôn

LẠC DƯƠNG: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC ĐỂ THÚC ĐẨY 

NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Phạm Phương - Trung tâm VH, TT và TT  Huyện Lạc Dương
     Những năm qua, việc thành lập các các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Lạc Dương đã 
phát huy tốt vai trò trong việc tập hợp nông dân, tìm kiếm đầu ra cho nông sản, giải quyết việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 
tại địa phương.

     Mô hình tổ hợp tác sản xuất Atiso với Công 
ty Vĩnh Tiến và Công ty Ladophar Lâm Đồng 
đang triển khai tại xã Đạ Sar và Đạ Nhim với 
17 hộ tham gia trên diện tích 6 ha cũng được 
đánh giá cao. Tham gia tổ hợp tác, bà con 
được các doanh nghiệp hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật chăm sóc, bán cây giống và thu mua 
toàn bộ sản phẩm cho bà con. Theo ngành 
chuyên môn, nếu chăm sóc tốt 1ha Atiso có 
thể cho thu hoạch khoảng 7 tấn lá khô trong 
một năm với giá bán 50.000 đồng/kg, thân 
khô cho thu khoảng 2 tấn trong một năm với 
giá bán 120 ngàn đồng/kg; rễ khô cho thu 
hoạch 2 tấn/năm với giá bán 140 ngàn 
đồng/kg… Với năng suất và giá thu mua này, 

doanh thu bình quân 1ha Atiso trong một năm 
khoảng 985 triệu đồng, trừ chi phí lợi nhuận 
người dân thu được 522 triệu đồng, so với 
trồng cà phê cao hơn từ 4 đến 5 lần.
      Đến nay, trên địa bàn các xã của huyện Lạc 
Dương đã có có 10 Hợp tác xã và 35 Tổ hợp 
tác đang hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Các Hợp tác xã và Tổ hợp tác thời 
gian qua hoạt động khá hiệu quả, tạo được 
mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm với nông dân địa phương, góp phần 
nâng cao thu nhập cho người nông dân và 
thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương. Việc thành lập 
các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong việc khắc phục 
những hạn chế của hình thức sản xuất nhỏ lẻ, 
thị trường tiêu thụ không ổn định; giúp các 
thành viên tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác và 
người dân được tập huấn chuyển giao, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất, tạo ra 
những sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương 
hiệu, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác, tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các 
Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn huyện 
Lạc Dương thời gian qua còn có vai trò quan 
trọng trong việc định hướng hỗ trợ, cung ứng 
cho các thành viên và người dân về vật tư 
nông nghiệp, giống và vận chuyển, bao tiêu 
sản phẩm với mức giá ổn định. 
    Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương: “Thời 
gian qua, kinh tế tập thể tiếp tục được phát 
triển trên địa bàn huyện. Các Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác trên địa bàn huyện được thành lập và 
đã được chuyển đổi theo quy định Luật Hợp 
tác xã năm 2012, một số Hợp tác xã đã có sản 
phẩm chất lượng có sức cạnh tranh trên thị 
trường. Riêng các Tổ hợp tác đang là mô hình 
để triển khai hình thức liên kết sản xuất, bao 
tiêu sản phẩm của nông dân địa phương với 
các doanh nghiệp”.
     Với việc hình thành các Hợp tác xã, Tổ hợp 
tác sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất, 
sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Dương, 
những năm gần đây đã duy trì được tốc độ 
tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng từng 
bước được cải thiện. Giá trị sản xuất bình 
quân 250 triệu đồng/ha canh tác. Tính đến 
nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 105 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi 27,3 
ha diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp và 
các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang sản 
xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao. Việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất 
lượng cao và ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất đã làm cho giá trị sản xuất trên một đơn 
vị diện tích canh tác ngày càng cao, nhiều hộ 

đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, 
cải thiện cuộc sống. Hiện doanh thu sản xuất 
rau, hoa ngoài trời đạt khoảng 200 đến 300 
triệu đồng/1 ha, cao hơn so với sản xuất cà 
phê từ 2 đến 3 lần. Đây là một trong những 
chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc 
Dương.

    Việc hình thành các Hợp tác xã và Tổ hợp 
tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Lạc Dương 
không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà 
còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con 
nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Để duy trì 
tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt 
trên 17%/năm, tỷ trọng ngành nông nghiệp 
chiếm 42 đến 45% trong cơ cấu kinh tế, một 
trong những giải pháp mà huyện Lạc Dương 
đưa ra đó là, phát triển mô hình Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác gắn liền với xây dựng nông thôn mới 
để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Theo đó, 
huyện sẽ tiếp tục vận dụng có hiệu quả các cơ 
chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển Hợp 
tác xã kiểu mới đảm bảo hoạt động có hiệu 
quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các 
hộ nông dân mở rộng liên kết giữa người nông 
dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác với các doanh 
nghiệp trong cung cấp giống, quy trình sản 
xuất và thu mua sản phẩm đảm bảo người dân 
có lãi, tạo động lực khuyến khích tái đầu tư, 
tăng thu nhập. Phấn đấu đến cuối năm 2020, 

toàn huyện có 10 Hợp tác xã, 40 Tổ hợp tác 
hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển và 
mở rộng mô hình kinh tế trang trại, phấn đấu 

đến cuối năm 2020, toàn huyện có 20 trang 
trại hoạt động có hiệu quả

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



     Mô hình tổ hợp tác sản xuất Atiso với Công 
ty Vĩnh Tiến và Công ty Ladophar Lâm Đồng 
đang triển khai tại xã Đạ Sar và Đạ Nhim với 
17 hộ tham gia trên diện tích 6 ha cũng được 
đánh giá cao. Tham gia tổ hợp tác, bà con 
được các doanh nghiệp hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật chăm sóc, bán cây giống và thu mua 
toàn bộ sản phẩm cho bà con. Theo ngành 
chuyên môn, nếu chăm sóc tốt 1ha Atiso có 
thể cho thu hoạch khoảng 7 tấn lá khô trong 
một năm với giá bán 50.000 đồng/kg, thân 
khô cho thu khoảng 2 tấn trong một năm với 
giá bán 120 ngàn đồng/kg; rễ khô cho thu 
hoạch 2 tấn/năm với giá bán 140 ngàn 
đồng/kg… Với năng suất và giá thu mua này, 

doanh thu bình quân 1ha Atiso trong một năm 
khoảng 985 triệu đồng, trừ chi phí lợi nhuận 
người dân thu được 522 triệu đồng, so với 
trồng cà phê cao hơn từ 4 đến 5 lần.
      Đến nay, trên địa bàn các xã của huyện Lạc 
Dương đã có có 10 Hợp tác xã và 35 Tổ hợp 
tác đang hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Các Hợp tác xã và Tổ hợp tác thời 
gian qua hoạt động khá hiệu quả, tạo được 
mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm với nông dân địa phương, góp phần 
nâng cao thu nhập cho người nông dân và 
thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương. Việc thành lập 
các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp có ý 
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nghĩa hết sức quan trọng trong việc khắc phục 
những hạn chế của hình thức sản xuất nhỏ lẻ, 
thị trường tiêu thụ không ổn định; giúp các 
thành viên tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác và 
người dân được tập huấn chuyển giao, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất, tạo ra 
những sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương 
hiệu, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác, tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các 
Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn huyện 
Lạc Dương thời gian qua còn có vai trò quan 
trọng trong việc định hướng hỗ trợ, cung ứng 
cho các thành viên và người dân về vật tư 
nông nghiệp, giống và vận chuyển, bao tiêu 
sản phẩm với mức giá ổn định. 
    Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương: “Thời 
gian qua, kinh tế tập thể tiếp tục được phát 
triển trên địa bàn huyện. Các Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác trên địa bàn huyện được thành lập và 
đã được chuyển đổi theo quy định Luật Hợp 
tác xã năm 2012, một số Hợp tác xã đã có sản 
phẩm chất lượng có sức cạnh tranh trên thị 
trường. Riêng các Tổ hợp tác đang là mô hình 
để triển khai hình thức liên kết sản xuất, bao 
tiêu sản phẩm của nông dân địa phương với 
các doanh nghiệp”.
     Với việc hình thành các Hợp tác xã, Tổ hợp 
tác sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất, 
sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Dương, 
những năm gần đây đã duy trì được tốc độ 
tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng từng 
bước được cải thiện. Giá trị sản xuất bình 
quân 250 triệu đồng/ha canh tác. Tính đến 
nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 105 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi 27,3 
ha diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp và 
các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang sản 
xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao. Việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất 
lượng cao và ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất đã làm cho giá trị sản xuất trên một đơn 
vị diện tích canh tác ngày càng cao, nhiều hộ 

đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, 
cải thiện cuộc sống. Hiện doanh thu sản xuất 
rau, hoa ngoài trời đạt khoảng 200 đến 300 
triệu đồng/1 ha, cao hơn so với sản xuất cà 
phê từ 2 đến 3 lần. Đây là một trong những 
chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc 
Dương.

    Việc hình thành các Hợp tác xã và Tổ hợp 
tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Lạc Dương 
không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà 
còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con 
nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Để duy trì 
tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt 
trên 17%/năm, tỷ trọng ngành nông nghiệp 
chiếm 42 đến 45% trong cơ cấu kinh tế, một 
trong những giải pháp mà huyện Lạc Dương 
đưa ra đó là, phát triển mô hình Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác gắn liền với xây dựng nông thôn mới 
để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Theo đó, 
huyện sẽ tiếp tục vận dụng có hiệu quả các cơ 
chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển Hợp 
tác xã kiểu mới đảm bảo hoạt động có hiệu 
quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các 
hộ nông dân mở rộng liên kết giữa người nông 
dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác với các doanh 
nghiệp trong cung cấp giống, quy trình sản 
xuất và thu mua sản phẩm đảm bảo người dân 
có lãi, tạo động lực khuyến khích tái đầu tư, 
tăng thu nhập. Phấn đấu đến cuối năm 2020, 

Mô hình nấm hương của 1 hộ dân ở
 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

toàn huyện có 10 Hợp tác xã, 40 Tổ hợp tác 
hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển và 
mở rộng mô hình kinh tế trang trại, phấn đấu 

đến cuối năm 2020, toàn huyện có 20 trang 
trại hoạt động có hiệu quả

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



     Mô hình tổ hợp tác sản xuất Atiso với Công 
ty Vĩnh Tiến và Công ty Ladophar Lâm Đồng 
đang triển khai tại xã Đạ Sar và Đạ Nhim với 
17 hộ tham gia trên diện tích 6 ha cũng được 
đánh giá cao. Tham gia tổ hợp tác, bà con 
được các doanh nghiệp hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật chăm sóc, bán cây giống và thu mua 
toàn bộ sản phẩm cho bà con. Theo ngành 
chuyên môn, nếu chăm sóc tốt 1ha Atiso có 
thể cho thu hoạch khoảng 7 tấn lá khô trong 
một năm với giá bán 50.000 đồng/kg, thân 
khô cho thu khoảng 2 tấn trong một năm với 
giá bán 120 ngàn đồng/kg; rễ khô cho thu 
hoạch 2 tấn/năm với giá bán 140 ngàn 
đồng/kg… Với năng suất và giá thu mua này, 

doanh thu bình quân 1ha Atiso trong một năm 
khoảng 985 triệu đồng, trừ chi phí lợi nhuận 
người dân thu được 522 triệu đồng, so với 
trồng cà phê cao hơn từ 4 đến 5 lần.
      Đến nay, trên địa bàn các xã của huyện Lạc 
Dương đã có có 10 Hợp tác xã và 35 Tổ hợp 
tác đang hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Các Hợp tác xã và Tổ hợp tác thời 
gian qua hoạt động khá hiệu quả, tạo được 
mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm với nông dân địa phương, góp phần 
nâng cao thu nhập cho người nông dân và 
thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương. Việc thành lập 
các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong việc khắc phục 
những hạn chế của hình thức sản xuất nhỏ lẻ, 
thị trường tiêu thụ không ổn định; giúp các 
thành viên tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác và 
người dân được tập huấn chuyển giao, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất, tạo ra 
những sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương 
hiệu, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác, tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các 
Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn huyện 
Lạc Dương thời gian qua còn có vai trò quan 
trọng trong việc định hướng hỗ trợ, cung ứng 
cho các thành viên và người dân về vật tư 
nông nghiệp, giống và vận chuyển, bao tiêu 
sản phẩm với mức giá ổn định. 
    Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương: “Thời 
gian qua, kinh tế tập thể tiếp tục được phát 
triển trên địa bàn huyện. Các Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác trên địa bàn huyện được thành lập và 
đã được chuyển đổi theo quy định Luật Hợp 
tác xã năm 2012, một số Hợp tác xã đã có sản 
phẩm chất lượng có sức cạnh tranh trên thị 
trường. Riêng các Tổ hợp tác đang là mô hình 
để triển khai hình thức liên kết sản xuất, bao 
tiêu sản phẩm của nông dân địa phương với 
các doanh nghiệp”.
     Với việc hình thành các Hợp tác xã, Tổ hợp 
tác sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất, 
sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Dương, 
những năm gần đây đã duy trì được tốc độ 
tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng từng 
bước được cải thiện. Giá trị sản xuất bình 
quân 250 triệu đồng/ha canh tác. Tính đến 
nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 105 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi 27,3 
ha diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp và 
các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang sản 
xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao. Việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất 
lượng cao và ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất đã làm cho giá trị sản xuất trên một đơn 
vị diện tích canh tác ngày càng cao, nhiều hộ 

đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, 
cải thiện cuộc sống. Hiện doanh thu sản xuất 
rau, hoa ngoài trời đạt khoảng 200 đến 300 
triệu đồng/1 ha, cao hơn so với sản xuất cà 
phê từ 2 đến 3 lần. Đây là một trong những 
chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc 
Dương.

    Việc hình thành các Hợp tác xã và Tổ hợp 
tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Lạc Dương 
không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà 
còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con 
nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Để duy trì 
tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt 
trên 17%/năm, tỷ trọng ngành nông nghiệp 
chiếm 42 đến 45% trong cơ cấu kinh tế, một 
trong những giải pháp mà huyện Lạc Dương 
đưa ra đó là, phát triển mô hình Hợp tác xã, Tổ 
hợp tác gắn liền với xây dựng nông thôn mới 
để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Theo đó, 
huyện sẽ tiếp tục vận dụng có hiệu quả các cơ 
chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển Hợp 
tác xã kiểu mới đảm bảo hoạt động có hiệu 
quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các 
hộ nông dân mở rộng liên kết giữa người nông 
dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác với các doanh 
nghiệp trong cung cấp giống, quy trình sản 
xuất và thu mua sản phẩm đảm bảo người dân 
có lãi, tạo động lực khuyến khích tái đầu tư, 
tăng thu nhập. Phấn đấu đến cuối năm 2020, 
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toàn huyện có 10 Hợp tác xã, 40 Tổ hợp tác 
hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển và 
mở rộng mô hình kinh tế trang trại, phấn đấu 

đến cuối năm 2020, toàn huyện có 20 trang 
trại hoạt động có hiệu quả

TIỀM NĂNG HÌNH THÀNH VÙNG SẢN XUẤT CỦ NĂNG HỮU CƠ
TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng
     Về xã Pró, huyện Đơn Dương giữa tiết trời tháng 5 nắng hạn khốc liệt, chúng tôi được tận 
mắt chứng kiến người dân đang tích cực cùng nhau tìm cách lấy nước để chống hạn cho củ 
năng, cứu lấy “sinh kế” của mình. Bởi đây là cây trồng không những phù hợp với khí hậu, thổ 
nhưỡng và tập tính canh tác, mà còn giúp người dân vùng đồng bào dân tộc nơi đây xóa đói 
giảm nghèo, ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho gia đình.
     Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
     Là một trong những xã thuộc diện 135 của 
huyện Đơn Dương với hơn 70% là đồng bào 
dân tộc thiểu số, để giúp người dân phát triển 
kinh tế hiệu quả, thời gian qua, Đảng ủy, 
chính quyền xã Pró đã phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, đoàn thể triển khai hướng dẫn 
bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến 
nay, xã đã thoát ra khỏi diện xã 135 của tỉnh 
Lâm Đồng, đời sống người dân không ngừng 
được cải thiện, diện mạo nông thôn mới ngày 
càng khởi sắc. 
    Ông Triệu Ngọc Sơn - người làm công tác 
khuyến nông lâu năm từ khi xã Pró mới được 
thành lập, dẫn chúng tôi đi một vòng quanh 
xã, chứng kiến nhiều ngôi nhà mọc lên khang 
trang. Trong số những ngôi nhà này, có không 
ít hộ đã khá lên nhờ trồng củ năng. Ông Sơn 
cho biết, diện tích đất trồng rau các loại toàn 
xã hơn 2.000 ha, chủ yếu là sản xuất rau 
thương phẩm như cà chua, ớt sừng, đậu leo, 
bắp sú và cải các loại,… trong đó có gần 350 
ha diện tích đang được người dân trồng củ 
năng. Củ năng được người dân trên địa bàn 
chuyển đổi từ lúa 2 vụ kém hiệu quả từ hơn 12 
năm nay. Lúc đầu, một số nông hộ chỉ chuyển 
đổi 1 - 2 sào lúa để trồng củ năng, rồi thấy 
hiệu quả thiết thực do cây trồng này mang lại 
nên dần dần họ đã chuyển hết diện tích đất 
trồng lúa để trồng củ năng. Củ năng đang thực 

sự cho hiệu quả kinh tế cao đối với các hộ dân 
và cũng được coi là cây xóa nghèo của bà con 
người đồng bào dân tộc xã Pró.
      Sở dĩ nói cây trồng này là cây thoát nghèo 
của bà con người đồng bào bởi lẽ, củ năng cho 
năng suất cao hơn 1,5 lần so với cây lúa, vì 
nếu như lúa 2 vụ chỉ cho thu hoạch 7-8 
tạ/1.000m²/vụ thì củ năng cho thu hoạch trung 
bình gần 3 tấn/1.000m²/năm. Với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg (đầu mùa củ năng có thể 
đạt 25.000 - 30.000 đồng/kg), mang lại doanh 
thu cho bà con gần 30 triệu đồng 
đồng/sào/năm. Củ năng không chỉ giúp cho 
nhiều hộ dân đồng bào xây được nhà mới và 
sắm sửa nhiều vật dụng trong nhà, con cái 
được đến trường, đời sống không còn phải lo 
đến cái đói và thiếu thốn như xưa nữa mà còn 
phù hợp với tập tính canh tác, sinh hoạt của 
người đồng bào, ngày nào ra đồng “đào năng” 
cũng có tiền trang trải cuộc sống như ma, 
chay, cưới, hỏi,... không phải vay mượn hàng 
xóm xung quanh nên rất phù hợp.
     Cần chuỗi liên kết sản xuất - HTX Củ 
năng Pró thành lập
     Thu nhập tăng lên vượt trội, nhưng người 
nông dân trồng củ năng vẫn đang rất cần 
những mô hình liên kết thành chuỗi sản xuất 
và tiêu thụ ổn định, lâu dài. Trong những năm 
qua, toàn xã Pró chỉ có một điểm thu mua củ 
năng với số lượng còn hạn chế, giá cả còn bấp 
bênh và chủ yếu xuất cho các chợ đầu mối ở 
thành phố Hồ Chí Minh. Do chỉ có một điểm 

thu mua nên hiện tượng ép giá thường xuyên 
xảy ra, việc “bán đám” cũng đã gặp tình trạng 
tương tự. Vào thời điểm xuống giống (tháng 
3-4), thương lái đến đặt vấn đề ứng trước vốn 
cho nông dân. Do thiếu những ràng buộc chặt 
chẽ và không có hợp đồng, nên người nông dân 
thường chịu thiệt thòi về giá, độ khô và ướt, 
tiêu chuẩn chất lượng… của củ năng mà 
thương lái thường đưa ra để cấn - trừ khi thu 
hoạch.

     Từ thực tế này, Hợp tác xã Củ năng Pró đã 
được thành lập cuối năm 2019, với 7 thành 
viên. Khi tham gia vào HTX, các thành viên tự 
nguyện góp vốn, có nhu cầu và tự nguyện tham 
gia. Ông Tôn Trung Sơn - Giám đốc HTX chia 
sẻ, sau khi thành lập, HTX đã liên kết sản xuất 
với 40 hộ dân trên địa bàn, trong đó, người ít 
thì có 4.000 - 5.000m² trồng củ năng, người 
nhiều thì 2 - 3 ha. “Mục tiêu của HTX là thực 
hiện và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp cho 
các thành viên để sản xuất củ năng và chủ động 
trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm”. Tuy nhiên, hiện nay HTX vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn trong vấn đề tìm đối tác, xúc 
tiến thương mại để tạo sự liên kết bền vững. Vì 
thế, trong thời gian tới, HTX sẽ cử thành viên 
về các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh 
để tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm để 
nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm củ 
năng Pró - Đơn Dương.
     Tiềm năng phát triển sản phẩm hữu cơ
     Củ năng đã phát triển tại địa phương xã Pró 
đã từ rất lâu. Theo một số người dân ở đây cho 
biết, củ năng rất dễ phát triển theo hướng hữu 

cơ, bởi căn bản củ năng đã là sản phẩm hữu cơ. 
Từ khi trồng đến khi thu hoạch quan trọng nhất 
là phân bón lót cho củ năng lúc ban đầu trước 
khi xuống giống. Phân bón lót mà người dân 
chuyên dùng là phân bò hoai mục được người 
dân tự ủ hoặc nhập ở miền Tây. Trong quá trình 
sinh trưởng, không phát hiện có sâu bệnh gây 
hại nên hầu như trên ruộng không phải bơm 
thuốc hóa học. Mặt khác, củ năng rất “mẫn 
cảm” với thuốc trừ cỏ, chỉ cần một lượng nhỏ 
củ năng sẽ chết, không thể phát triển thành củ. 
Trồng củ năng chỉ cần làm đất cho tơi xốp, gieo 
củ thẳng hàng, làm cỏ, sau 4 tháng trồng là có 
thể thu hoạch. Củ năng sống khỏe trong đất, 
khi nào cần thu hoạch, nông hộ mới dẫn nước 
vào ruộng để đào củ lên. Củ năng có thể để 
giống trồng cho vụ mùa sau, nên hộ nông dân 
nào khéo tính toán có thể thu nhập hàng trăm 
triệu đồng. Trồng củ năng lợi nhuận gấp 2 - 3 
lần so với trồng lúa, lại ít tốn công chăm sóc. 
Từ khi HTX Củ năng Pró thành lập, các thành 
viên trong HTX đã tuyên truyền, vận động gia 
đình và các hộ dân trồng củ năng xung quanh 
không sử dụng phân bón hóa học mà chỉ sử 
dụng phân chuồng hoai mục, phân bón hữu cơ 
(phân bướm) để tạo ra sản phẩm củ năng hữu 
cơ hoàn toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu 
dùng.
     Có thể nói, với sự quan tâm của chính quyền 
địa phương, nhiều bà con vùng đồng bào dân 
tộc xã Pró đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư vốn để 
đa dạng hóa cây trồng, nâng cao được hiệu quả 
sử dụng đất và tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích. Trong thời gian tới, bà con vùng 
đồng bào dân tộc nơi đây rất cần sự quan tâm 
của các cấp, các ngành có liên quan nhằm giới 
thiệu sản phẩm, tạo sự liên kết, xây dựng mạng 
lưới gắn kết giữa người sản xuất với các đơn vị 
phân phối, bán lẻ, tạo cơ hội ký hợp đồng mua 
bán sản phẩm củ năng, tiến tới xây dựng 
thương hiệu củ năng hữu cơ của xã Pró - Đơn 
Dương, góp phần xây dựng thành công nông 
thôn mới kiểu mẫu, sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ theo đề án của huyện Đơn Dương đã được 
phê duyệt

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



     Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
     Là một trong những xã thuộc diện 135 của 
huyện Đơn Dương với hơn 70% là đồng bào 
dân tộc thiểu số, để giúp người dân phát triển 
kinh tế hiệu quả, thời gian qua, Đảng ủy, 
chính quyền xã Pró đã phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, đoàn thể triển khai hướng dẫn 
bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến 
nay, xã đã thoát ra khỏi diện xã 135 của tỉnh 
Lâm Đồng, đời sống người dân không ngừng 
được cải thiện, diện mạo nông thôn mới ngày 
càng khởi sắc. 
    Ông Triệu Ngọc Sơn - người làm công tác 
khuyến nông lâu năm từ khi xã Pró mới được 
thành lập, dẫn chúng tôi đi một vòng quanh 
xã, chứng kiến nhiều ngôi nhà mọc lên khang 
trang. Trong số những ngôi nhà này, có không 
ít hộ đã khá lên nhờ trồng củ năng. Ông Sơn 
cho biết, diện tích đất trồng rau các loại toàn 
xã hơn 2.000 ha, chủ yếu là sản xuất rau 
thương phẩm như cà chua, ớt sừng, đậu leo, 
bắp sú và cải các loại,… trong đó có gần 350 
ha diện tích đang được người dân trồng củ 
năng. Củ năng được người dân trên địa bàn 
chuyển đổi từ lúa 2 vụ kém hiệu quả từ hơn 12 
năm nay. Lúc đầu, một số nông hộ chỉ chuyển 
đổi 1 - 2 sào lúa để trồng củ năng, rồi thấy 
hiệu quả thiết thực do cây trồng này mang lại 
nên dần dần họ đã chuyển hết diện tích đất 
trồng lúa để trồng củ năng. Củ năng đang thực 

sự cho hiệu quả kinh tế cao đối với các hộ dân 
và cũng được coi là cây xóa nghèo của bà con 
người đồng bào dân tộc xã Pró.
      Sở dĩ nói cây trồng này là cây thoát nghèo 
của bà con người đồng bào bởi lẽ, củ năng cho 
năng suất cao hơn 1,5 lần so với cây lúa, vì 
nếu như lúa 2 vụ chỉ cho thu hoạch 7-8 
tạ/1.000m²/vụ thì củ năng cho thu hoạch trung 
bình gần 3 tấn/1.000m²/năm. Với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg (đầu mùa củ năng có thể 
đạt 25.000 - 30.000 đồng/kg), mang lại doanh 
thu cho bà con gần 30 triệu đồng 
đồng/sào/năm. Củ năng không chỉ giúp cho 
nhiều hộ dân đồng bào xây được nhà mới và 
sắm sửa nhiều vật dụng trong nhà, con cái 
được đến trường, đời sống không còn phải lo 
đến cái đói và thiếu thốn như xưa nữa mà còn 
phù hợp với tập tính canh tác, sinh hoạt của 
người đồng bào, ngày nào ra đồng “đào năng” 
cũng có tiền trang trải cuộc sống như ma, 
chay, cưới, hỏi,... không phải vay mượn hàng 
xóm xung quanh nên rất phù hợp.
     Cần chuỗi liên kết sản xuất - HTX Củ 
năng Pró thành lập
     Thu nhập tăng lên vượt trội, nhưng người 
nông dân trồng củ năng vẫn đang rất cần 
những mô hình liên kết thành chuỗi sản xuất 
và tiêu thụ ổn định, lâu dài. Trong những năm 
qua, toàn xã Pró chỉ có một điểm thu mua củ 
năng với số lượng còn hạn chế, giá cả còn bấp 
bênh và chủ yếu xuất cho các chợ đầu mối ở 
thành phố Hồ Chí Minh. Do chỉ có một điểm 
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thu mua nên hiện tượng ép giá thường xuyên 
xảy ra, việc “bán đám” cũng đã gặp tình trạng 
tương tự. Vào thời điểm xuống giống (tháng 
3-4), thương lái đến đặt vấn đề ứng trước vốn 
cho nông dân. Do thiếu những ràng buộc chặt 
chẽ và không có hợp đồng, nên người nông dân 
thường chịu thiệt thòi về giá, độ khô và ướt, 
tiêu chuẩn chất lượng… của củ năng mà 
thương lái thường đưa ra để cấn - trừ khi thu 
hoạch.

     Từ thực tế này, Hợp tác xã Củ năng Pró đã 
được thành lập cuối năm 2019, với 7 thành 
viên. Khi tham gia vào HTX, các thành viên tự 
nguyện góp vốn, có nhu cầu và tự nguyện tham 
gia. Ông Tôn Trung Sơn - Giám đốc HTX chia 
sẻ, sau khi thành lập, HTX đã liên kết sản xuất 
với 40 hộ dân trên địa bàn, trong đó, người ít 
thì có 4.000 - 5.000m² trồng củ năng, người 
nhiều thì 2 - 3 ha. “Mục tiêu của HTX là thực 
hiện và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp cho 
các thành viên để sản xuất củ năng và chủ động 
trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm”. Tuy nhiên, hiện nay HTX vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn trong vấn đề tìm đối tác, xúc 
tiến thương mại để tạo sự liên kết bền vững. Vì 
thế, trong thời gian tới, HTX sẽ cử thành viên 
về các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh 
để tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm để 
nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm củ 
năng Pró - Đơn Dương.
     Tiềm năng phát triển sản phẩm hữu cơ
     Củ năng đã phát triển tại địa phương xã Pró 
đã từ rất lâu. Theo một số người dân ở đây cho 
biết, củ năng rất dễ phát triển theo hướng hữu 

cơ, bởi căn bản củ năng đã là sản phẩm hữu cơ. 
Từ khi trồng đến khi thu hoạch quan trọng nhất 
là phân bón lót cho củ năng lúc ban đầu trước 
khi xuống giống. Phân bón lót mà người dân 
chuyên dùng là phân bò hoai mục được người 
dân tự ủ hoặc nhập ở miền Tây. Trong quá trình 
sinh trưởng, không phát hiện có sâu bệnh gây 
hại nên hầu như trên ruộng không phải bơm 
thuốc hóa học. Mặt khác, củ năng rất “mẫn 
cảm” với thuốc trừ cỏ, chỉ cần một lượng nhỏ 
củ năng sẽ chết, không thể phát triển thành củ. 
Trồng củ năng chỉ cần làm đất cho tơi xốp, gieo 
củ thẳng hàng, làm cỏ, sau 4 tháng trồng là có 
thể thu hoạch. Củ năng sống khỏe trong đất, 
khi nào cần thu hoạch, nông hộ mới dẫn nước 
vào ruộng để đào củ lên. Củ năng có thể để 
giống trồng cho vụ mùa sau, nên hộ nông dân 
nào khéo tính toán có thể thu nhập hàng trăm 
triệu đồng. Trồng củ năng lợi nhuận gấp 2 - 3 
lần so với trồng lúa, lại ít tốn công chăm sóc. 
Từ khi HTX Củ năng Pró thành lập, các thành 
viên trong HTX đã tuyên truyền, vận động gia 
đình và các hộ dân trồng củ năng xung quanh 
không sử dụng phân bón hóa học mà chỉ sử 
dụng phân chuồng hoai mục, phân bón hữu cơ 
(phân bướm) để tạo ra sản phẩm củ năng hữu 
cơ hoàn toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu 
dùng.
     Có thể nói, với sự quan tâm của chính quyền 
địa phương, nhiều bà con vùng đồng bào dân 
tộc xã Pró đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư vốn để 
đa dạng hóa cây trồng, nâng cao được hiệu quả 
sử dụng đất và tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích. Trong thời gian tới, bà con vùng 
đồng bào dân tộc nơi đây rất cần sự quan tâm 
của các cấp, các ngành có liên quan nhằm giới 
thiệu sản phẩm, tạo sự liên kết, xây dựng mạng 
lưới gắn kết giữa người sản xuất với các đơn vị 
phân phối, bán lẻ, tạo cơ hội ký hợp đồng mua 
bán sản phẩm củ năng, tiến tới xây dựng 
thương hiệu củ năng hữu cơ của xã Pró - Đơn 
Dương, góp phần xây dựng thành công nông 
thôn mới kiểu mẫu, sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ theo đề án của huyện Đơn Dương đã được 
phê duyệt

Cánh đồng củ năng trên đất Pró

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước
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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI  
Đặng Dũng - Trung tâm VH,TT và TT huyện Đạ Huoai

     Huyện Đạ Huoai được mệnh danh là “thủ 
phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, những năm 
gần đây, huyện đã chú trọng việc ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây sầu riêng 
nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác, góp phần tăng thu nhập 
cho người dân.
     Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền, 
vận động nâng cao nhận thức của các tổ chức, 
cá nhân trồng, chế biến, kinh doanh sầu riêng 
được huyện quan tâm thường xuyên. Từ đó, 
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai đã 
chủ động hướng dẫn tài liệu tuyên truyền về vai 
trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 
truy xuất nguồn gốc sầu riêng. Quy định rõ về  
đối tượng, điều kiện được xét duyệt tham gia 
Đề án, quyền lợi và trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân khi tham gia Đề án. Đồng thời, 
phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ 
chức 3 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng tem 
truy xuất nguồn gốc đến toàn thể các tổ chức, 
cá nhân trồng, kinh doanh, chế biến sầu riêng 
thuộc kế hoạch hỗ trợ tem truy xuất.
      

    Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt Câu 
lạc bộ và các buổi tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật trên cây sầu riêng, Trung tâm 
Nông nghiệp huyện đã chú trọng lồng ghép 
tuyên truyền nội dung Đề án truy xuất nguồn 
gốc sầu riêng Đạ Huoai, đặc biệt đi sâu tuyên 
truyền trách nhiệm của người trồng sầu riêng 
trong việc tuân thủ quy trình sản xuất VietGAP, 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất 

lượng sầu riêng để xây dựng uy tín, thương 
hiệu sầu riêng Đạ Huoai.
      Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã ban 
hành công văn hướng dẫn, cung cấp thông tin 
đăng ký cấp mã vùng trồng sầu riêng phục vụ 
cho việc tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng truy xuất 
nguồn gốc. Một trong những yếu tố tham gia 
Đề án được huyện đặt ra là: Căn cứ đối tượng, 
điều kiện hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sầu 
riêng thì sản phẩm sầu riêng phải được trồng 
trên địa bàn huyện Đạ Huoai, được sản xuất đạt 
tiêu chuẩn VietGAP, được UBND huyện cấp 
quyền sử dụng nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai 
thì mới đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng tem 
truy xuất nguồn gốc.
     Anh Đoàn Hồng Ngọc ở thôn 1, xã Đạ Tồn 
phấn khởi cho biết: Nông dân xã Đạ Tồn rất 
quan tâm đến việc sản xuất sầu riêng theo tiêu 
chuẩn VietGAP, nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm khi tiêu thụ trên thị trường nội địa. Với 
chủ trương hỗ trợ thực hiện dán tem điện tử 
theo Đề án truy xuất nguồn gốc sầu riêng của 
huyện, nông dân sẽ mạnh dạn đăng ký để đảm 
bảo sản phẩm sầu riêng sạch, không bị tư 
thương ép giá nữa.
    Theo đó, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của UBND 
các xã, thị trấn, các ngành thẩm định, UBND 
huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ tem truy 
xuất nguồn gốc sầu riêng năm 2019, có 03 Hợp 
tác xã, 6 Tổ hợp tác, 4 hộ gia đình trồng sầu 
riêng và 1 cơ sở chế biến sầu riêng đủ điều kiện 
được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng 
Đạ Huoai năm 2019 thuộc địa bàn 6 xã, thị 
trấn. Số lượng tem hỗ trợ là 822.000 cái, trong 
đó, 772.000 tem gắn trái (520.965 tem Mon-
thong và 251.035 tem Ri6) và 50.000 tem gắn 
bịch sầu riêng chế biến. Diện tích sầu riêng 
được hỗ trợ tem truy xuất 315,17ha cho 225 hộ 
thụ hưởng. Đến tháng 6/2019, toàn bộ lượng 
tem hỗ trợ đã được bàn giao cho các THT, HTX 
quản lý, bảo quản, các thành viên có nhu cầu sử 
dụng đăng ký với THT, HTX để được cấp 
riêng. Số lượng tem bà con đăng ký sử dụng 
được xuất bán nhỏ lẻ cho thị trường nội địa tại 

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà 
Lạt, khu du lịch suối tiên Mađaguôi, Khu du 
lịch Lagi - Bình Thuận được thị trường chấp 
nhận.
     

      Mặc dù, số lượng tem ban đầu sử dụng được 
ít nhưng bước đầu sản phẩm dán tem truy xuất 
nguồn gốc điện tử được các đơn vị bán lẻ trong 
nước phản hồi tích cực: Sản phẩm dán tem truy 
xuất có chất lượng tốt, người tiêu dùng sẵn 
sàng mua với giá cao hơn thị trường từ 
10-20%, số lượng hàng bán được nhiều hơn so 
với sản phẩm không dán tem. Số tem hỗ trợ 
năm 2019 chưa sử dụng, UBND huyện đã chỉ 
đạo Trung tâm Nông nghiệp phối hợp UBND, 
Hội Nông dân các xã, thị trấn kiểm tra, hướng 
dẫn các THT, HTX, nông hộ bảo quản tốt để sử 
dụng vụ mùa năm 2020. Đồng thời đề nghị Tổ 
trưởng THT, Giám đốc HTX tích cực vận động 
các thành viên trong THT, HTX nghiêm túc 
thực hiện quy trình sản xuất sầu riêng VietGAP 
và tiếp tục chủ động tìm đầu mối tiêu thụ sầu 
riêng gắn tem truy xuất trong vụ sắp tới. Trước 
mắt, tiếp tục khai thác, phát triển thị trường 
trong nước.
    Để chất lượng sầu riêng dán tem được đảm 
bảo, mỗi một quả hoặc 1 bịch sầu riêng tách 
múi đông lạnh được gắn 1 tem truy xuất nguồn 
gốc. Quy cách tem dán trái dài 12cm, rộng 
2cm; tem dán sản phẩm sầu riêng chế biến hình 
elip rộng 2,5cm, dài 3,5cm. Tem có màu vàng 
chanh, trên tem in logo nhãn hiệu sầu riêng Đạ 
Huoai. Khi người tiêu dùng sử dụng điện thoại 
Smatphone có phần mềm quét mã QR, sẽ nhận 
diện, truy xuất được nguồn gốc sầu riêng Đạ 
Huoai. Cụ thể thông tin tem điện tử bao gồm: 
Loại giống sầu riêng, tên nông hộ hoặc cơ sở 

sản xuất, địa chỉ, số điện thoại của nông hộ sản 
xuất hoặc cơ sở chế biến; tên, địa chỉ Hợp tác 
xã/Tổ hợp tác do nông hộ là thành viên, các 
giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (gồm: 
chứng nhận VietGAP, chứng nhận sử dụng 
nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai, đối với cơ sở 
chế biến còn có chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm và các giấy chứng nhận đạt 
được khi tham qua các cuộc thi bình chọn -  
như giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp 
nông thôn tiêu biểu...), chỉ dẫn vị trí địa lý  
vùng trồng của nông hộ, cơ sở chế biến; và các 
thông tin, hình ảnh giới thiệu, quảng bá tiềm 
năng thế mạnh của sầu riêng Đạ Huoai.
     Hiện nay, huyện Đạ Huoai đã triển khai hỗ 
trợ HTX Nông nghiệp và Du lịch miệt vườn Hà 
Lâm xây dựng Dự án liên kết phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị trên cây sầu riêng, dự án 
tập trung xây dựng mô hình sản xuất sầu riêng 
hữu cơ, xây dựng nhà xưởng chế biến và chú 
trọng công tác quảng bá, thiết lập các kênh tiêu 
thụ sản phẩm sầu riêng chất lượng cao. Trong 
năm 2020, huyện tiếp tục đẩy mạnh tiến độ 
thực hiện kế hoạch xây dựng vùng sản xuất cây 
sầu riêng ứng dụng công nghệ cao với quy mô 
300ha tại thôn 1, 2, 4 của xã Hà Lâm. Chú 
trọng chuyển giao quy trình sản xuất sầu riêng 
bền vững để tạo ra sản phẩm an toàn, chất 
lượng, nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh 
của sầu riêng Đạ Huoai. 
     Mặt khác, để nâng cao năng suất chất lượng, 
đưa sản phẩm sầu riêng Đạ Huoai tiếp cận các 
thị trường xuất khẩu khó tính, huyện đã phối 
hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng tỉnh Lâm Đồng khảo sát triển khai dự án 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cho các doanh nghiệp cơ sở giai đoạn 
2016 - 2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy 
trình chăm sóc và thu hoạch, bảo quản sầu 
riêng; đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp 
dụng các biện pháp nâng cao chất lượng vùng 
nguyên liệu. Đảm bảo cung cấp đến tay người 
tiêu dùng sản phẩm sầu riêng đồng nhất về chất 
lượng; tạo ra sản phẩm có chất lượng cao để 
đảm bảo giá trị thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai 
ngày càng phát triển

Sầu riêng được gắn tem truy xuất nguồn gốc

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



     Huyện Đạ Huoai được mệnh danh là “thủ 
phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, những năm 
gần đây, huyện đã chú trọng việc ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây sầu riêng 
nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác, góp phần tăng thu nhập 
cho người dân.
     Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền, 
vận động nâng cao nhận thức của các tổ chức, 
cá nhân trồng, chế biến, kinh doanh sầu riêng 
được huyện quan tâm thường xuyên. Từ đó, 
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai đã 
chủ động hướng dẫn tài liệu tuyên truyền về vai 
trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 
truy xuất nguồn gốc sầu riêng. Quy định rõ về  
đối tượng, điều kiện được xét duyệt tham gia 
Đề án, quyền lợi và trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân khi tham gia Đề án. Đồng thời, 
phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ 
chức 3 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng tem 
truy xuất nguồn gốc đến toàn thể các tổ chức, 
cá nhân trồng, kinh doanh, chế biến sầu riêng 
thuộc kế hoạch hỗ trợ tem truy xuất.
      

    Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt Câu 
lạc bộ và các buổi tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật trên cây sầu riêng, Trung tâm 
Nông nghiệp huyện đã chú trọng lồng ghép 
tuyên truyền nội dung Đề án truy xuất nguồn 
gốc sầu riêng Đạ Huoai, đặc biệt đi sâu tuyên 
truyền trách nhiệm của người trồng sầu riêng 
trong việc tuân thủ quy trình sản xuất VietGAP, 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất 

lượng sầu riêng để xây dựng uy tín, thương 
hiệu sầu riêng Đạ Huoai.
      Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã ban 
hành công văn hướng dẫn, cung cấp thông tin 
đăng ký cấp mã vùng trồng sầu riêng phục vụ 
cho việc tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng truy xuất 
nguồn gốc. Một trong những yếu tố tham gia 
Đề án được huyện đặt ra là: Căn cứ đối tượng, 
điều kiện hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sầu 
riêng thì sản phẩm sầu riêng phải được trồng 
trên địa bàn huyện Đạ Huoai, được sản xuất đạt 
tiêu chuẩn VietGAP, được UBND huyện cấp 
quyền sử dụng nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai 
thì mới đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng tem 
truy xuất nguồn gốc.
     Anh Đoàn Hồng Ngọc ở thôn 1, xã Đạ Tồn 
phấn khởi cho biết: Nông dân xã Đạ Tồn rất 
quan tâm đến việc sản xuất sầu riêng theo tiêu 
chuẩn VietGAP, nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm khi tiêu thụ trên thị trường nội địa. Với 
chủ trương hỗ trợ thực hiện dán tem điện tử 
theo Đề án truy xuất nguồn gốc sầu riêng của 
huyện, nông dân sẽ mạnh dạn đăng ký để đảm 
bảo sản phẩm sầu riêng sạch, không bị tư 
thương ép giá nữa.
    Theo đó, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của UBND 
các xã, thị trấn, các ngành thẩm định, UBND 
huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ tem truy 
xuất nguồn gốc sầu riêng năm 2019, có 03 Hợp 
tác xã, 6 Tổ hợp tác, 4 hộ gia đình trồng sầu 
riêng và 1 cơ sở chế biến sầu riêng đủ điều kiện 
được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng 
Đạ Huoai năm 2019 thuộc địa bàn 6 xã, thị 
trấn. Số lượng tem hỗ trợ là 822.000 cái, trong 
đó, 772.000 tem gắn trái (520.965 tem Mon-
thong và 251.035 tem Ri6) và 50.000 tem gắn 
bịch sầu riêng chế biến. Diện tích sầu riêng 
được hỗ trợ tem truy xuất 315,17ha cho 225 hộ 
thụ hưởng. Đến tháng 6/2019, toàn bộ lượng 
tem hỗ trợ đã được bàn giao cho các THT, HTX 
quản lý, bảo quản, các thành viên có nhu cầu sử 
dụng đăng ký với THT, HTX để được cấp 
riêng. Số lượng tem bà con đăng ký sử dụng 
được xuất bán nhỏ lẻ cho thị trường nội địa tại 
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TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà 
Lạt, khu du lịch suối tiên Mađaguôi, Khu du 
lịch Lagi - Bình Thuận được thị trường chấp 
nhận.
     

      Mặc dù, số lượng tem ban đầu sử dụng được 
ít nhưng bước đầu sản phẩm dán tem truy xuất 
nguồn gốc điện tử được các đơn vị bán lẻ trong 
nước phản hồi tích cực: Sản phẩm dán tem truy 
xuất có chất lượng tốt, người tiêu dùng sẵn 
sàng mua với giá cao hơn thị trường từ 
10-20%, số lượng hàng bán được nhiều hơn so 
với sản phẩm không dán tem. Số tem hỗ trợ 
năm 2019 chưa sử dụng, UBND huyện đã chỉ 
đạo Trung tâm Nông nghiệp phối hợp UBND, 
Hội Nông dân các xã, thị trấn kiểm tra, hướng 
dẫn các THT, HTX, nông hộ bảo quản tốt để sử 
dụng vụ mùa năm 2020. Đồng thời đề nghị Tổ 
trưởng THT, Giám đốc HTX tích cực vận động 
các thành viên trong THT, HTX nghiêm túc 
thực hiện quy trình sản xuất sầu riêng VietGAP 
và tiếp tục chủ động tìm đầu mối tiêu thụ sầu 
riêng gắn tem truy xuất trong vụ sắp tới. Trước 
mắt, tiếp tục khai thác, phát triển thị trường 
trong nước.
    Để chất lượng sầu riêng dán tem được đảm 
bảo, mỗi một quả hoặc 1 bịch sầu riêng tách 
múi đông lạnh được gắn 1 tem truy xuất nguồn 
gốc. Quy cách tem dán trái dài 12cm, rộng 
2cm; tem dán sản phẩm sầu riêng chế biến hình 
elip rộng 2,5cm, dài 3,5cm. Tem có màu vàng 
chanh, trên tem in logo nhãn hiệu sầu riêng Đạ 
Huoai. Khi người tiêu dùng sử dụng điện thoại 
Smatphone có phần mềm quét mã QR, sẽ nhận 
diện, truy xuất được nguồn gốc sầu riêng Đạ 
Huoai. Cụ thể thông tin tem điện tử bao gồm: 
Loại giống sầu riêng, tên nông hộ hoặc cơ sở 

sản xuất, địa chỉ, số điện thoại của nông hộ sản 
xuất hoặc cơ sở chế biến; tên, địa chỉ Hợp tác 
xã/Tổ hợp tác do nông hộ là thành viên, các 
giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (gồm: 
chứng nhận VietGAP, chứng nhận sử dụng 
nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai, đối với cơ sở 
chế biến còn có chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm và các giấy chứng nhận đạt 
được khi tham qua các cuộc thi bình chọn -  
như giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp 
nông thôn tiêu biểu...), chỉ dẫn vị trí địa lý  
vùng trồng của nông hộ, cơ sở chế biến; và các 
thông tin, hình ảnh giới thiệu, quảng bá tiềm 
năng thế mạnh của sầu riêng Đạ Huoai.
     Hiện nay, huyện Đạ Huoai đã triển khai hỗ 
trợ HTX Nông nghiệp và Du lịch miệt vườn Hà 
Lâm xây dựng Dự án liên kết phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị trên cây sầu riêng, dự án 
tập trung xây dựng mô hình sản xuất sầu riêng 
hữu cơ, xây dựng nhà xưởng chế biến và chú 
trọng công tác quảng bá, thiết lập các kênh tiêu 
thụ sản phẩm sầu riêng chất lượng cao. Trong 
năm 2020, huyện tiếp tục đẩy mạnh tiến độ 
thực hiện kế hoạch xây dựng vùng sản xuất cây 
sầu riêng ứng dụng công nghệ cao với quy mô 
300ha tại thôn 1, 2, 4 của xã Hà Lâm. Chú 
trọng chuyển giao quy trình sản xuất sầu riêng 
bền vững để tạo ra sản phẩm an toàn, chất 
lượng, nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh 
của sầu riêng Đạ Huoai. 
     Mặt khác, để nâng cao năng suất chất lượng, 
đưa sản phẩm sầu riêng Đạ Huoai tiếp cận các 
thị trường xuất khẩu khó tính, huyện đã phối 
hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng tỉnh Lâm Đồng khảo sát triển khai dự án 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cho các doanh nghiệp cơ sở giai đoạn 
2016 - 2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy 
trình chăm sóc và thu hoạch, bảo quản sầu 
riêng; đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp 
dụng các biện pháp nâng cao chất lượng vùng 
nguyên liệu. Đảm bảo cung cấp đến tay người 
tiêu dùng sản phẩm sầu riêng đồng nhất về chất 
lượng; tạo ra sản phẩm có chất lượng cao để 
đảm bảo giá trị thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai 
ngày càng phát triển
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Bà con nông dân tham gia hội thảo mô hình sầu riêng
sản xuất theo tiêu chuẩn  VietGAP

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước
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KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHUỐI LABA GẮN VỚI LIÊN KẾT TIÊU THỤ TẠI ĐAM RÔNG
Quỳnh Châu - TTKN Lâm Đồng

      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.
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     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

Lãnh đạo UBND Tỉnh thăm chuỗi liên kết 
sản xuất chuối Laba tại xã Đạ K’Nàng

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 
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GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI
Văn Đắc (t/h) - TTKN Lâm Đồng

     Trong ngành chăn nuôi hiện nay, kháng 
sinh được dùng để phòng và trị bệnh, đồng 
thời được dùng như một chất kích thích tăng 
trưởng cho vật nuôi theo con đường bổ sung 
vào thức ăn. Kháng sinh bổ sung vào thức ăn 
chăn nuôi có tác dụng ức chế và loại bỏ sự 
hoạt động của vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt vi 
khuẩn gây bệnh cho đường tiêu hóa và hô hấp 
trên động vật giai đoạn sơ sinh. Tuy nhiên, 
việc sử dụng kháng sinh như một chất kích 
thích tăng trưởng thì lại gây hiện tượng kháng 
kháng sinh trên vật nuôi (gọi tắt là sự kháng 
thuốc).

    Để thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, 
ngoài việc tiêm phòng vaccine, vệ sinh sạch 
sẽ, các nước có nền chăn nuôi tiên tiến đã áp 
dụng một số biện pháp thay thế kháng sinh 
sau: 
         Sử dụng các acid hữu cơ
    Các vi khuẩn gây bệnh như E.coli, 
Samonella sống và hoạt động ở pH ≥ 4; 
vi khuẩn có lợi như Lactobacillus hay 
Bifidobacterium sống và hoạt động ở pH  

≤ 3,5. Vì vậy, việc sử dụng các acid hữu cơ 
để đưa pH dịch tiêu hóa xuống ≤ 3,5 thì có lợi 
cho hoạt động và phát triển của vi khuẩn có 
lợi và ức chế được vi khuẩn có hại. Acid hữu 
cơ thường được dùng trong chăn nuôi là acid 
lactic, formic, fumaric, butyric...; các acid 
hữu cơ trên khi được bổ sung một lượng vừa 
đủ vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp hạ thấp được 
pH của dịch dạ dày và dịch ruột. Mặc dù, pH 
của dịch dạ dày và dịch ruột hạ thấp nhưng 
không gây ăn mòn niêm mạc ống tiêu hóa, ví 
dụ như acid butyric có tác dụng bảo vệ và kích 
thích sự phát triển của niêm mạc ruột. 
     Bổ sung các enzyme
     Hiện nay, vật nuôi thường lớn nhanh, do đó 
nhu cầu dinh dưỡng của chúng rất cao, nên 
việc sử dụng khẩu phần nhiều tinh bột thường 
không được tiêu hóa hết. Bên cạnh đó, để rút 
ngắn thời gian chăn nuôi, người ta cho vật 
nuôi ăn rất nhiều, nên không có đủ thời gian 
tiêu hóa kĩ lưỡng thức ăn. Enzyme được bổ 
sung vào thức ăn thường là những loại 
enzyme mà bản thân vật nuôi không sản sinh 
được hoặc sản sinh thiếu hụt. Vì vậy, bổ sung 
các enzyme nhằm kết hợp với enzyme nội 
sinh để phân giải tốt các hợp chất trong thức 
ăn, giúp vật nuôi tăng được tỷ lệ tiêu hóa hấp 
thu thức ăn.
      Các chế phẩm probiotic
      Các chế phẩm probiotic có chứa những vi 
sinh vật như vi khuẩn hay nấm men có lợi. 
Khi bổ sung vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp 
cho vật nuôi tăng khả năng tiêu hoá, tăng 
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góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

Học viên thực hành ủ thức ăn chăn nuôi

cường hệ thống miễn dịch của ruột, hạn chế 
các bệnh về đường tiêu hoá, hạn chế được 
việc sử dụng kháng sinh, góp phần làm tăng 
chất lượng sản phẩm vật nuôi. Một số sản 
phẩm probiotic đã được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận như Bimix, 
Balasa N01…
     Các chế phẩm cung cấp kháng thể
    Các chế phẩm cung cấp kháng thể như bột 
huyết tương, bột trứng gà… chứa các kháng 
thể có thể loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh ở 
đường ruột, ngăn ngừa được rối loạn tiêu hóa. 
Các con vật như heo, bò ở giai đoạn mới sinh 
ra không thể tự sản sinh đủ kháng thể để 
chống bệnh, mà chúng phải trông cậy vào 
nguồn kháng thể của sữa mẹ. Tuy nhiên 
nguồn kháng thể này thường không đáp ứng 
đủ nhu cầu. Vì vậy, việc bổ sung các chế phẩm 
giàu kháng thể là cần thiết, nhất là khi kháng 
sinh không được đưa vào thức ăn.
     Kháng sinh thảo dược
    Các chế phẩm thảo dược như Chế phẩm 
thảo dược APEX do hãng BFI của Anh sản 
xuất từ cây hương thảo, cây tỏi, cây xạ hương, 

cây quế…; chế phẩm diterpen lacton của Viện 
chăn nuôi chiết xuất từ cây Xuyên Tâm Liên; 
Chế phẩm tỏi, nghệ, gừng và quế của Trường 
ĐHNL Thủ Đức; Bột thảo dược của Trường 
ĐHNN I Hà Nội.... Các hoạt chất trong các 
thảo dược này hoạt động như các chất kháng 
khuẩn và các chất chống oxy hóa. Nó có thể 
thay thế nhiều loại kháng sinh như tylosin, 
chlotetracycline, sulfametazine, penicillin... 
bổ sung vào thức ăn. Ngoài ra, chế phẩm 
không ức chế những vi khuẩn có ích trong 
đường ruột và còn có tác dụng kích thích tính 
thèm ăn, tăng sự tiết dịch tiêu hóa, cải thiện tỷ 
lệ tiêu hóa hấp thu thức ăn, giúp tăng khả năng 
tăng trọng, khả năng phòng và điều trị bệnh 
tiêu chảy, bệnh hô hấp.
     Thay thế kháng sinh bằng việc bổ sung acid 
hữu cơ, enzyme, probiotic, chế phẩm cung 
cấp kháng thể và kháng sinh thảo dược cùng 
với việc áp dụng chặt chẽ các điều kiện vệ 
sinh và an toàn sinh học trong quy trình chăn 
nuôi sẽ góp phần cải thiện chất lượng vật 
nuôi, tránh để vật nuôi bị ảnh hưởng quá 
nhiều bởi kháng sinh



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

     Trong ngành chăn nuôi hiện nay, kháng 
sinh được dùng để phòng và trị bệnh, đồng 
thời được dùng như một chất kích thích tăng 
trưởng cho vật nuôi theo con đường bổ sung 
vào thức ăn. Kháng sinh bổ sung vào thức ăn 
chăn nuôi có tác dụng ức chế và loại bỏ sự 
hoạt động của vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt vi 
khuẩn gây bệnh cho đường tiêu hóa và hô hấp 
trên động vật giai đoạn sơ sinh. Tuy nhiên, 
việc sử dụng kháng sinh như một chất kích 
thích tăng trưởng thì lại gây hiện tượng kháng 
kháng sinh trên vật nuôi (gọi tắt là sự kháng 
thuốc).

    Để thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, 
ngoài việc tiêm phòng vaccine, vệ sinh sạch 
sẽ, các nước có nền chăn nuôi tiên tiến đã áp 
dụng một số biện pháp thay thế kháng sinh 
sau: 
         Sử dụng các acid hữu cơ
    Các vi khuẩn gây bệnh như E.coli, 
Samonella sống và hoạt động ở pH ≥ 4; 
vi khuẩn có lợi như Lactobacillus hay 
Bifidobacterium sống và hoạt động ở pH  

≤ 3,5. Vì vậy, việc sử dụng các acid hữu cơ 
để đưa pH dịch tiêu hóa xuống ≤ 3,5 thì có lợi 
cho hoạt động và phát triển của vi khuẩn có 
lợi và ức chế được vi khuẩn có hại. Acid hữu 
cơ thường được dùng trong chăn nuôi là acid 
lactic, formic, fumaric, butyric...; các acid 
hữu cơ trên khi được bổ sung một lượng vừa 
đủ vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp hạ thấp được 
pH của dịch dạ dày và dịch ruột. Mặc dù, pH 
của dịch dạ dày và dịch ruột hạ thấp nhưng 
không gây ăn mòn niêm mạc ống tiêu hóa, ví 
dụ như acid butyric có tác dụng bảo vệ và kích 
thích sự phát triển của niêm mạc ruột. 
     Bổ sung các enzyme
     Hiện nay, vật nuôi thường lớn nhanh, do đó 
nhu cầu dinh dưỡng của chúng rất cao, nên 
việc sử dụng khẩu phần nhiều tinh bột thường 
không được tiêu hóa hết. Bên cạnh đó, để rút 
ngắn thời gian chăn nuôi, người ta cho vật 
nuôi ăn rất nhiều, nên không có đủ thời gian 
tiêu hóa kĩ lưỡng thức ăn. Enzyme được bổ 
sung vào thức ăn thường là những loại 
enzyme mà bản thân vật nuôi không sản sinh 
được hoặc sản sinh thiếu hụt. Vì vậy, bổ sung 
các enzyme nhằm kết hợp với enzyme nội 
sinh để phân giải tốt các hợp chất trong thức 
ăn, giúp vật nuôi tăng được tỷ lệ tiêu hóa hấp 
thu thức ăn.
      Các chế phẩm probiotic
      Các chế phẩm probiotic có chứa những vi 
sinh vật như vi khuẩn hay nấm men có lợi. 
Khi bổ sung vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp 
cho vật nuôi tăng khả năng tiêu hoá, tăng 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước
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cường hệ thống miễn dịch của ruột, hạn chế 
các bệnh về đường tiêu hoá, hạn chế được 
việc sử dụng kháng sinh, góp phần làm tăng 
chất lượng sản phẩm vật nuôi. Một số sản 
phẩm probiotic đã được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận như Bimix, 
Balasa N01…
     Các chế phẩm cung cấp kháng thể
    Các chế phẩm cung cấp kháng thể như bột 
huyết tương, bột trứng gà… chứa các kháng 
thể có thể loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh ở 
đường ruột, ngăn ngừa được rối loạn tiêu hóa. 
Các con vật như heo, bò ở giai đoạn mới sinh 
ra không thể tự sản sinh đủ kháng thể để 
chống bệnh, mà chúng phải trông cậy vào 
nguồn kháng thể của sữa mẹ. Tuy nhiên 
nguồn kháng thể này thường không đáp ứng 
đủ nhu cầu. Vì vậy, việc bổ sung các chế phẩm 
giàu kháng thể là cần thiết, nhất là khi kháng 
sinh không được đưa vào thức ăn.
     Kháng sinh thảo dược
    Các chế phẩm thảo dược như Chế phẩm 
thảo dược APEX do hãng BFI của Anh sản 
xuất từ cây hương thảo, cây tỏi, cây xạ hương, 

cây quế…; chế phẩm diterpen lacton của Viện 
chăn nuôi chiết xuất từ cây Xuyên Tâm Liên; 
Chế phẩm tỏi, nghệ, gừng và quế của Trường 
ĐHNL Thủ Đức; Bột thảo dược của Trường 
ĐHNN I Hà Nội.... Các hoạt chất trong các 
thảo dược này hoạt động như các chất kháng 
khuẩn và các chất chống oxy hóa. Nó có thể 
thay thế nhiều loại kháng sinh như tylosin, 
chlotetracycline, sulfametazine, penicillin... 
bổ sung vào thức ăn. Ngoài ra, chế phẩm 
không ức chế những vi khuẩn có ích trong 
đường ruột và còn có tác dụng kích thích tính 
thèm ăn, tăng sự tiết dịch tiêu hóa, cải thiện tỷ 
lệ tiêu hóa hấp thu thức ăn, giúp tăng khả năng 
tăng trọng, khả năng phòng và điều trị bệnh 
tiêu chảy, bệnh hô hấp.
     Thay thế kháng sinh bằng việc bổ sung acid 
hữu cơ, enzyme, probiotic, chế phẩm cung 
cấp kháng thể và kháng sinh thảo dược cùng 
với việc áp dụng chặt chẽ các điều kiện vệ 
sinh và an toàn sinh học trong quy trình chăn 
nuôi sẽ góp phần cải thiện chất lượng vật 
nuôi, tránh để vật nuôi bị ảnh hưởng quá 
nhiều bởi kháng sinh

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ HỮU CƠ
Xuân Duy - TTKN Lâm Đồng

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.
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     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 

Gà được nuôi trong điều kiện có bãi thả ngoài trời

(Xem tiếp trang 26)



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 
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ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
TẠI LÂM HÀ VÀ HƯỚNG ĐI TRONG THỜI GIAN TỚI

Phạm Thị Tâm - PNN và PTNT huyện Lâm Hà

   Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 
11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát 
triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện 
đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 
2025. Ngành Nông nghiệp huyện Lâm Hà 
trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Huyện 
ủy, UBND huyện Lâm Hà và Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh đã triển khai nhiều chương 
trình, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ nông 
dân, xây dựng mô hình sản xuất theo hướng 
liên kết chuỗi giá trị; chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng 
ngành chăn nuôi và tỷ trọng sản xuất các loại 
rau, hoa theo hướng chất lượng cao; triển khai 
các mô hình phát triển nông nghiệp theo 
hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi 
trường đầu tư trong nông nghiệp; xây dựng 
mô hình sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết 
chặt chẽ giữa các hộ nông dân với nhau, giữa 
kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường để 
đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá 
trị tăng cao.
    Đặc biệt là chương trình ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, một trong những 
chương trình trọng tâm được chính quyền các 
cấp, các ngành trong huyện tập trung lãnh chỉ 
đạo và tổ chức triển khai thực hiện với mục 
tiêu xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển toàn diện 
ngành theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có 
sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường 
và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
  Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 
05/NQ-TU, đến nay sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm 
Hà đã đạt được những thành tựu đáng kể như 
đã xây dựng và phát triển được 11.854,3 ha 
sản xuất rau hoa, cà phê, chè, dâu tằm, bò sữa, 

bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghệ 
cao; dịch chuyển dần phát triển chăn nuôi gia 
súc, gia cầm từ chăn nuôi nông hộ sang quy 
mô trang trại, doanh nghiệp. Tính đến nay, 
toàn huyện có 11 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có 04 
doanh nghiệp FDI), 33 hợp tác xã, 80 tổ hợp 
tác, 113 trang trại trồng trọt, 79 trang trại chăn 
nuôi và 3 trang trại tổng hợp và đang triển 
khai thực hiện 11 dự án đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp và chế biến nông sản. Trong đó, 
nổi bật là đang triển khai thực hiện vùng sản 
xuất cà phê công nghệ cao xã Nam Hà với quy 
mô 353 ha với 209 hộ tham gia do Sở Nông 
nghiệp và PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
     Có được những thành tựu kể trên, là do địa 
phương luôn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 
cho doanh nghiệp, hàng năm đã tổ chức gặp 
mặt doanh nghiệp, vận động nhân dân liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh 
nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà 
kính, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, ứng 
dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, kho 
lạnh bảo quản sản phẩm… Tổ chức tập huấn, 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới cho nhân dân trên địa bàn.
     Bên cạnh đó, Ngành nông nghiệp huyện 
xác định rõ việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm và xây dựng thương hiệu là những yếu 
tố quyết định đến sự phát triển bền vững của 
nền nông nghiệp nói chung và ngành nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Do 
đó, đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, 
HTX, THT và nông dân trên địa bàn về chính 
sách, chiến lược trong liên kết, hợp tác phát 
triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng 
thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
giống cây trồng, vật nuôi. Tiêu biểu Công ty 
Cổ phần Long Đỉnh đã liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm với 46 hộ gia đình; Công ty 

Bò sữa Lâm Đồng đã liên kết tiêu thụ sữa với 
112 hộ nông dân; HTX su su Công Thành  hỗ 
trợ đầu tư giống, bao tiêu sản phẩm và hướng 
dẫn quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho các hộ gia đình. Đến nay, 
HTX su su Công Thành đã có thương hiệu rau 
Đà Lạt; HTX thương mại dịch vụ Laba Phú 
Sơn duy trì thương hiệu sản phẩm chuối, bơ 
Laba, thương hiệu chè Oo long Long Đỉnh 
của Công ty Cổ phần Long Đỉnh...
   

     Mặc dù, sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao của huyện đã đạt được những 
thành tựu đáng kể như trên. Tuy nhiên sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, 
hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sản xuất; Đầu tư 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
cần vốn lớn nhưng nguồn vốn của người dân, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp còn hạn hẹp; Khả năng thu hút các tổ 
chức đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường của 
người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế.
    Từ những thành tựu và khó khăn trong 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, để tiếp tục phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao trên địa bàn huyện, Ngành nông 
nghiệp huyện Lâm Hà cần tiếp tục thực hiện 
trong thời gian tới các nội dung sau:
    Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch vùng, 
quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao, định hướng phát triển 
các loại sản phẩm để thu hút các tổ chức, cá 
nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết sản 
xuất tiêu thụ sản phẩm với nhân dân. 
     Hỗ trợ các hộ nông dân và doanh nghiệp 
đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra giám 
sát; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây 
dựng thương hiệu sản phẩm để nâng sức cạnh 
tranh của các loại sản phẩm có thế mạnh của 
địa phương.
     Tiếp tục tạo điều kiện thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm. Trong đó, xác định doanh 
nghiệp có vai trò quan trọng là cầu nối trong 
liên kết, chuyển giao công nghệ mới vào sản 
xuất, định hướng thị trường để phát triển các 
loại sản phẩm. 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 
đến nhân dân trong việc thực hiện liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuân thủ quy trình 
sản xuất, sản xuất sản phẩm an toàn và các 
cam kết thực hiện tốt các điều khoản hợp 
đồng đã ký kết



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 

   Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 
11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát 
triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện 
đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 
2025. Ngành Nông nghiệp huyện Lâm Hà 
trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Huyện 
ủy, UBND huyện Lâm Hà và Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh đã triển khai nhiều chương 
trình, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ nông 
dân, xây dựng mô hình sản xuất theo hướng 
liên kết chuỗi giá trị; chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng 
ngành chăn nuôi và tỷ trọng sản xuất các loại 
rau, hoa theo hướng chất lượng cao; triển khai 
các mô hình phát triển nông nghiệp theo 
hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi 
trường đầu tư trong nông nghiệp; xây dựng 
mô hình sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết 
chặt chẽ giữa các hộ nông dân với nhau, giữa 
kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường để 
đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá 
trị tăng cao.
    Đặc biệt là chương trình ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, một trong những 
chương trình trọng tâm được chính quyền các 
cấp, các ngành trong huyện tập trung lãnh chỉ 
đạo và tổ chức triển khai thực hiện với mục 
tiêu xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển toàn diện 
ngành theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có 
sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường 
và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
  Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 
05/NQ-TU, đến nay sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm 
Hà đã đạt được những thành tựu đáng kể như 
đã xây dựng và phát triển được 11.854,3 ha 
sản xuất rau hoa, cà phê, chè, dâu tằm, bò sữa, 

bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghệ 
cao; dịch chuyển dần phát triển chăn nuôi gia 
súc, gia cầm từ chăn nuôi nông hộ sang quy 
mô trang trại, doanh nghiệp. Tính đến nay, 
toàn huyện có 11 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có 04 
doanh nghiệp FDI), 33 hợp tác xã, 80 tổ hợp 
tác, 113 trang trại trồng trọt, 79 trang trại chăn 
nuôi và 3 trang trại tổng hợp và đang triển 
khai thực hiện 11 dự án đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp và chế biến nông sản. Trong đó, 
nổi bật là đang triển khai thực hiện vùng sản 
xuất cà phê công nghệ cao xã Nam Hà với quy 
mô 353 ha với 209 hộ tham gia do Sở Nông 
nghiệp và PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
     Có được những thành tựu kể trên, là do địa 
phương luôn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 
cho doanh nghiệp, hàng năm đã tổ chức gặp 
mặt doanh nghiệp, vận động nhân dân liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh 
nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà 
kính, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, ứng 
dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, kho 
lạnh bảo quản sản phẩm… Tổ chức tập huấn, 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới cho nhân dân trên địa bàn.
     Bên cạnh đó, Ngành nông nghiệp huyện 
xác định rõ việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm và xây dựng thương hiệu là những yếu 
tố quyết định đến sự phát triển bền vững của 
nền nông nghiệp nói chung và ngành nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Do 
đó, đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, 
HTX, THT và nông dân trên địa bàn về chính 
sách, chiến lược trong liên kết, hợp tác phát 
triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng 
thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
giống cây trồng, vật nuôi. Tiêu biểu Công ty 
Cổ phần Long Đỉnh đã liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm với 46 hộ gia đình; Công ty 
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Bò sữa Lâm Đồng đã liên kết tiêu thụ sữa với 
112 hộ nông dân; HTX su su Công Thành  hỗ 
trợ đầu tư giống, bao tiêu sản phẩm và hướng 
dẫn quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho các hộ gia đình. Đến nay, 
HTX su su Công Thành đã có thương hiệu rau 
Đà Lạt; HTX thương mại dịch vụ Laba Phú 
Sơn duy trì thương hiệu sản phẩm chuối, bơ 
Laba, thương hiệu chè Oo long Long Đỉnh 
của Công ty Cổ phần Long Đỉnh...
   

     Mặc dù, sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao của huyện đã đạt được những 
thành tựu đáng kể như trên. Tuy nhiên sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, 
hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sản xuất; Đầu tư 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
cần vốn lớn nhưng nguồn vốn của người dân, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp còn hạn hẹp; Khả năng thu hút các tổ 
chức đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường của 
người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế.
    Từ những thành tựu và khó khăn trong 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, để tiếp tục phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao trên địa bàn huyện, Ngành nông 
nghiệp huyện Lâm Hà cần tiếp tục thực hiện 
trong thời gian tới các nội dung sau:
    Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch vùng, 
quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao, định hướng phát triển 
các loại sản phẩm để thu hút các tổ chức, cá 
nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết sản 
xuất tiêu thụ sản phẩm với nhân dân. 
     Hỗ trợ các hộ nông dân và doanh nghiệp 
đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra giám 
sát; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây 
dựng thương hiệu sản phẩm để nâng sức cạnh 
tranh của các loại sản phẩm có thế mạnh của 
địa phương.
     Tiếp tục tạo điều kiện thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm. Trong đó, xác định doanh 
nghiệp có vai trò quan trọng là cầu nối trong 
liên kết, chuyển giao công nghệ mới vào sản 
xuất, định hướng thị trường để phát triển các 
loại sản phẩm. 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 
đến nhân dân trong việc thực hiện liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuân thủ quy trình 
sản xuất, sản xuất sản phẩm an toàn và các 
cam kết thực hiện tốt các điều khoản hợp 
đồng đã ký kết

Vườn dưa leo baby ứng dụng công nghệ cao của HTX
Su su Công Thành, TT. Nam Ban, huyện Lâm Hà

SẢN XUẤT RAU, HOA THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO
 ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO NHÀ NÔNG

Ngọc Thanh - Trung tâm VH, TT và TT  huyện Đơn Dương
    Huyện Đơn Dương là một trong những huyện có diện tích rau thương phẩm lớn nhất tỉnh Lâm 
Đồng với tổng diên tích gieo trồng mỗi năm lên đến 27.060 ha, riêng diện tích rau, hoa được trồng 
trong nhà kính, nhà lưới có 2.240 ha, ngoài ra có có 8.192 ha rau được lắp đặt hệ thống tưới phun, 
tưới nhỏ giọt. bình quân mỗi năm huyện Đơn Dương đưa ra thị trường tiêu thụ từ 800 ngàn đến 950 
ngàn tấn rau quả, trong đó chủ yếu là cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh 
miền Đông Nam bộ và các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, Phú Yên… 



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 
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    Trước năm 2010, bà con nông dân huyện 
Đơn Dương chủ yếu sản xuất rau theo phương 
pháp thủ công do đó năng suất, sản lượng các 
loại rau thương phẩm đạt thấp, chất lượng 
nông sản chưa đáp ứng được nhu cầu của 
người tiêu dùng. Vì vậy, sản lượng rau thương 
phẩm của huyện Đơn Dương chủ yếu tiêu thụ 
ở thị trường nội địa. Thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về việc chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng giá trị thu 
nhập từ sản xuất các loại rau thương phẩm 
đồng thời từng bước tiến tới xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản của địa phương sang các 
nước trong khu vực Đông Nam á. Nhận thấy, 
đây là một trong những chủ trương đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước, do đó từ năm 2015 
đến nay, bà con nông dân huyện Đơn Dương 
đã mạnh dạn đầu tư vốn để sản suất rau, hoa 
ứng dụng công nghệ cao. Từ một vài chục ha 
rau trồng trong nhà kính nhà lưới đến nay 
huyện Đơn Dương đã có 10.468 ha rau, hoa 
được sản xuất theo hướng công nghệ cao 
chiếm 89% diện tích canh tác rau của toàn 
huyện, trong đó các xã như Lạc Xuân, Lạc 
Lâm, Ka Đô và xã Quảng Lập là những đơn vị 
có diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao 
nhiều nhất huyện. Điều đáng mừng là không 
chỉ có bà con nông dân người kinh mạnh dạn 
chuyển đổi cây trồng mà kể cả bà con đồng 
bào đồng bào dân tộc ở huyện Đơn Dương 
cũng đã chuyển đổi trên 450 ha đất trồng lúa 
một vụ sang trồng rau thương phẩm và một số 
cây trồng khác như bí đỏ, cây củ năng, cà tím, 
bắp sú, cải thảo, cà chua, nhờ vậy đến nay 
nhiều hộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở 
các xã như Próh, Ka Đơn, Tu Tra cũng đã có 
thu nhập từ cây rau thương phầm lên đến trên 
140 triệu đồng/năm… Nhờ áp dụng các biện 
pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, 
năng suất, sản lượng rau thương phẩm ở 
huyện Đơn Dương năm sau tăng hơn năm 
trước, một số rau quả như ớt chuông, hành tây, 
cà chua, bắp sú không chỉ đáp ứng được nhu 
cầu tiêu thụ của thị trường trong nước mà còn 
được xuất khẩu sang các nước láng giềng như 

Campuchia, Lào, Trung Quốc, Malaysia, Đài 
Loan, Nhật Bản… Nếu như trước năm 2015 
bình quân một ha rau thương phẩm cho thu 
nhập từ 180 triệu đồng/năm thì đến năm 2019 
bà con nông dân sản xuất rau thương phẩm 
theo hướng công nghệ cao bình quân đã cho 
thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/năm, cá biệt 
có những mô hình sản xuất rau hữu cơ theo 
hướng thông minh đã cho thu nhập trên 1,2 tỷ 
đồng/năm, trong đó tiêu biểu là các hộ ông 
Bùi Ngọc Cung, Nguyễn Quốc Thắng ở xã 
Lạc Lâm, thương hiệu rau thủy canh của gia 
đình anh chị Kiêm Hùng ở xã Lạc Xuân, hộ 
ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Ka Đô, ông 
Nguyễn Phong Phú, Nguyễn Văn Phương, 
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Vang, Trương 
Công Hiếu ở thị trấn thạnh Mỹ đã có thu nhập 
từ rau quả lên đến trên 1,5 tỷ đồng/ năm… Đạt 
được những kết quả đó, ngoài sự quyết tâm 
mạnh dạn đầu tư vốn để chuyển đổi diện tích 
rau, hoa được gieo trồng theo phương pháp 
thủ công sang canh tác theo hướng công nghệ 
cao của bà con nông dân thì bên cạnh đó còn 
có sự đóng góp của một số ban ngành đoàn 
thể của tỉnh và huyện như Hội Nông dân, 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Trung tâm Nông nghiệp huyện,… đã tổ chức 
nhiều cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề nhằm 
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, hoa 
theo hướng công nghệ cao góp phần tạo điều 
kiện cho bà con nông dân, nhất là bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số nắm và hiểu được kỹ 

Ớt chuông được sản xuất theo hướng CNC
 tại huyện Đơn Dương

thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, đến 
nay huyện Đơn Dương đã có 116 hộ và các tổ 
sản xuất nông nghiệp, HTX nông nghiệp được 
cấp giấy cứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP 
với tổng diện tích 608 ha, trong đó có 20 cơ sở 
được cấp nhãn hiệu rau Đà Lạt với diện tích 
160,7 ha. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, 
nhiều hộ nông dân ở huyện Đơn Dương còn 
đầu tư hàng chục tỷ đồng để ứng dụng các 
biện pháp canh tác tiên tiến bằng phương 
pháp thủy canh hay trồng trên giá thể để nâng 
cao chất lượng các loại nông sản. 
    Có thể khẳng định từ việc sản xuất rau theo 
phương pháp thủ công, trồng ngoài trời sang 
trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao, sản 
xuất rau theo hướng hữu cơ trong nhà kính 

được lắp đặt hệ thống tưới công nghệ cao của 
Israel theo hướng thông minh đã mang lại 
nhiều hiệu quả kinh tế cao cho hàng ngàn hộ 
nông dân ở huyện Đơn Dương. Mặt khác sản 
xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao không 
chỉ tiết kiệm được công lao động, công chăm 
sóc mà còn tiết kiệm được nguồn nước, nguồn 
vật tư phân bón, đặc biệt là chỉ sử dụng các 
loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh, ít sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật đang bán tràn 
lan trên thị trường. Do vậy, chất lượng nông 
sản  của bà con nông dân huyện Đơn Dương 
ngày càng được nâng cao, đảm bảo cung cấp 
cho các siêu thị và cung cấp cho các Công ty 
ở cụm công nghiệp xã Ka Đô chế biến để xuất 
khẩu sang các nước trong khu vực



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 

    Trước năm 2010, bà con nông dân huyện 
Đơn Dương chủ yếu sản xuất rau theo phương 
pháp thủ công do đó năng suất, sản lượng các 
loại rau thương phẩm đạt thấp, chất lượng 
nông sản chưa đáp ứng được nhu cầu của 
người tiêu dùng. Vì vậy, sản lượng rau thương 
phẩm của huyện Đơn Dương chủ yếu tiêu thụ 
ở thị trường nội địa. Thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về việc chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng giá trị thu 
nhập từ sản xuất các loại rau thương phẩm 
đồng thời từng bước tiến tới xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản của địa phương sang các 
nước trong khu vực Đông Nam á. Nhận thấy, 
đây là một trong những chủ trương đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước, do đó từ năm 2015 
đến nay, bà con nông dân huyện Đơn Dương 
đã mạnh dạn đầu tư vốn để sản suất rau, hoa 
ứng dụng công nghệ cao. Từ một vài chục ha 
rau trồng trong nhà kính nhà lưới đến nay 
huyện Đơn Dương đã có 10.468 ha rau, hoa 
được sản xuất theo hướng công nghệ cao 
chiếm 89% diện tích canh tác rau của toàn 
huyện, trong đó các xã như Lạc Xuân, Lạc 
Lâm, Ka Đô và xã Quảng Lập là những đơn vị 
có diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao 
nhiều nhất huyện. Điều đáng mừng là không 
chỉ có bà con nông dân người kinh mạnh dạn 
chuyển đổi cây trồng mà kể cả bà con đồng 
bào đồng bào dân tộc ở huyện Đơn Dương 
cũng đã chuyển đổi trên 450 ha đất trồng lúa 
một vụ sang trồng rau thương phẩm và một số 
cây trồng khác như bí đỏ, cây củ năng, cà tím, 
bắp sú, cải thảo, cà chua, nhờ vậy đến nay 
nhiều hộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở 
các xã như Próh, Ka Đơn, Tu Tra cũng đã có 
thu nhập từ cây rau thương phầm lên đến trên 
140 triệu đồng/năm… Nhờ áp dụng các biện 
pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, 
năng suất, sản lượng rau thương phẩm ở 
huyện Đơn Dương năm sau tăng hơn năm 
trước, một số rau quả như ớt chuông, hành tây, 
cà chua, bắp sú không chỉ đáp ứng được nhu 
cầu tiêu thụ của thị trường trong nước mà còn 
được xuất khẩu sang các nước láng giềng như 

Campuchia, Lào, Trung Quốc, Malaysia, Đài 
Loan, Nhật Bản… Nếu như trước năm 2015 
bình quân một ha rau thương phẩm cho thu 
nhập từ 180 triệu đồng/năm thì đến năm 2019 
bà con nông dân sản xuất rau thương phẩm 
theo hướng công nghệ cao bình quân đã cho 
thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/năm, cá biệt 
có những mô hình sản xuất rau hữu cơ theo 
hướng thông minh đã cho thu nhập trên 1,2 tỷ 
đồng/năm, trong đó tiêu biểu là các hộ ông 
Bùi Ngọc Cung, Nguyễn Quốc Thắng ở xã 
Lạc Lâm, thương hiệu rau thủy canh của gia 
đình anh chị Kiêm Hùng ở xã Lạc Xuân, hộ 
ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Ka Đô, ông 
Nguyễn Phong Phú, Nguyễn Văn Phương, 
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Vang, Trương 
Công Hiếu ở thị trấn thạnh Mỹ đã có thu nhập 
từ rau quả lên đến trên 1,5 tỷ đồng/ năm… Đạt 
được những kết quả đó, ngoài sự quyết tâm 
mạnh dạn đầu tư vốn để chuyển đổi diện tích 
rau, hoa được gieo trồng theo phương pháp 
thủ công sang canh tác theo hướng công nghệ 
cao của bà con nông dân thì bên cạnh đó còn 
có sự đóng góp của một số ban ngành đoàn 
thể của tỉnh và huyện như Hội Nông dân, 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Trung tâm Nông nghiệp huyện,… đã tổ chức 
nhiều cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề nhằm 
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, hoa 
theo hướng công nghệ cao góp phần tạo điều 
kiện cho bà con nông dân, nhất là bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số nắm và hiểu được kỹ 
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thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, đến 
nay huyện Đơn Dương đã có 116 hộ và các tổ 
sản xuất nông nghiệp, HTX nông nghiệp được 
cấp giấy cứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP 
với tổng diện tích 608 ha, trong đó có 20 cơ sở 
được cấp nhãn hiệu rau Đà Lạt với diện tích 
160,7 ha. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, 
nhiều hộ nông dân ở huyện Đơn Dương còn 
đầu tư hàng chục tỷ đồng để ứng dụng các 
biện pháp canh tác tiên tiến bằng phương 
pháp thủy canh hay trồng trên giá thể để nâng 
cao chất lượng các loại nông sản. 
    Có thể khẳng định từ việc sản xuất rau theo 
phương pháp thủ công, trồng ngoài trời sang 
trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao, sản 
xuất rau theo hướng hữu cơ trong nhà kính 

được lắp đặt hệ thống tưới công nghệ cao của 
Israel theo hướng thông minh đã mang lại 
nhiều hiệu quả kinh tế cao cho hàng ngàn hộ 
nông dân ở huyện Đơn Dương. Mặt khác sản 
xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao không 
chỉ tiết kiệm được công lao động, công chăm 
sóc mà còn tiết kiệm được nguồn nước, nguồn 
vật tư phân bón, đặc biệt là chỉ sử dụng các 
loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh, ít sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật đang bán tràn 
lan trên thị trường. Do vậy, chất lượng nông 
sản  của bà con nông dân huyện Đơn Dương 
ngày càng được nâng cao, đảm bảo cung cấp 
cho các siêu thị và cung cấp cho các Công ty 
ở cụm công nghiệp xã Ka Đô chế biến để xuất 
khẩu sang các nước trong khu vực

ỨNG DỤNG IOT TRONG CANH TÁC CÂY DÂU TÂY, CÀ CHUA TẠI ÐÀ LẠT
Hồng Nhung - TTNN TP. Đà Lạt

    Đà Lạt được biết đến là thành phố sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng 
đầu của cả nước. Nhờ đó, sản xuất nông 
nghiệp của thành phố liên tục tăng trưởng, 
phát triển toàn diện. Diện mạo nông nghiệp 
ngày càng đổi mới theo hướng nông nghiệp 
thông minh, đời sống nông dân được cải thiện 
đáng kể… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao vẫn gặp những khó khăn như 
chi phí đầu tư cao, sử dụng nhiều nhân công, 
đang tìm kiếm những kiến thức, công nghệ 
phù hợp. 
    Để giúp người nông dân giảm chi phí quản 
lý, chi phí nhân công, tránh rủi ro mùa vụ và 
phát triển nông nghiệp sạch an toàn, bền vững 
cần phải áp dụng những ứng dụng công nghệ 
mới, hiện đại, phù hợp với khả năng tiếp cận 
của người nông dân, giải phóng được những 
công việc tiêu hao nhiều công lao động hằng 
ngày, chuyển đổi cách làm nông hiện tại sang 
một cấp độ mới trước những đòi hỏi cao hơn 
về khoa học, công  nghệ, vốn, kiến thức và 
nhân lực điều khiển thiết bị. 
   IoT (Internet of Things) có thể được hiểu 
liên kết các thiết bị vật lý với nhau bằng inter-
net từ đó thu thập và chia sẻ dữ liệu với nhau. 

Ứng dụng IoT con người có thể làm được 
những việc cần độ chính xác và tính toán rất 
cao, lưu trữ và cung cấp thông tin liên tục mà 
không cần đến sự can thiệp thường xuyên của 
con người. Với việc áp dụng công nghệ IoT 
vào nông nghiệp, người nông dân đã có thể 
xây dựng một nông trại với khả năng tự động 
hóa: Tự động tưới nước, bón phân và đo đạc 
các chỉ số trong vườn liên tục giúp chủ nông 
trại nắm được các thông số hiện có, để đưa ra 
phương pháp xử lý cho cây trồng tốt nhất. Và 
quan trọng nhất là người quản lý trang trại có 
thể theo dõi và điều khiển nông trại từ xa hoàn 
toàn trên điện thoại thông minh mà không cần 
có mặt tại vườn.
    Trong 2 năm (2018 - 2019), Trung tâm 
Nông nghiệp TP. Đà Lạt đã triển khai mô hình 
“Ứng dụng IoT trong việc tưới nước và châm 
phân tự động điều khiển qua điện thoại dựa 
trên cảm biến và phần mềm phân tích trên cây 
dâu tây và cà chua trồng trên giá thể trong 
nhà kính” tại phường 7, thành phố Đà Lạt. 
Khác với những cây trồng dưới nền đất, cây 
dâu tây và cà chua trồng trên giá thể rất nhạy 
cảm với môi trường vùng rễ, rễ cây sẽ không 
phát triển tốt khi độ EC, pH trong giá thể quá 

cao hay quá thấp. Nếu không được giám sát 
chặt chẽ lượng phân bón và nước tưới thì cây 
rất dễ bị cháy rễ và cháy lá ảnh hưởng lớn đến 
kết quả mùa vụ.

     Anh Cao Văn Thể, chủ nông trại trồng dâu 
tây giá thể ở phường 7, nông hộ tham gia mô 
hình cho biết: “Sử dụng hệ thống tưới và 
châm phân tự động đã tiết kiệm được đến 30% 
lượng phân, nước. Điểm khác biệt giữa tưới 
nước và châm phân tự động và các hệ thống 
tưới nhỏ giọt khác hiện có trên thị trường là ở 
cách thức hoạt động. Trong khi các hệ thống 
tưới nhỏ giọt thông thường cung cấp nước 
theo áp lực thì tưới nước và châm phân tự 

động phân phối nước và châm phân theo lưu 
lượng, đúng nhu cầu của từng cây và chính 
xác đến từng lít nước. Vì thế, tránh được việc 
dư thừa và thất thoát lượng phân bón, nước 
tưới, tiết kiệm được chi phí đáng kể”. 
    Theo lời chia sẻ của anh Phạm Minh Tuấn, 
nông hộ tham gia mô hình trồng cà chua: 
“Thời gian nghỉ Tết anh cứ để giải pháp IoT tự 
động chăm sóc, tưới tiêu cho vườn, phần mềm 
tự quản lý, theo dõi tình trạng từng cây, có 
thông số nào bất ổn cần điều chỉnh sẽ báo trên 
ứng dụng điện thoại. Lúc đó, anh chỉ việc mở 
ứng dụng và điều chỉnh từ xa chứ không cần 
trực tiếp lên vườn. Nhờ giải pháp ứng dụng 
IoT trong việc tưới nước và châm phân tự 
động mà Tết này anh có thời gian quây quần 
bên gia đình mà vườn vẫn “tự động - tươi tốt”.
    Qua chia sẻ của các nông hộ tham gia mô 
hình, có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng 
IoT trong việc tưới nước và châm phân tự 
động cho các loại cây trồng đã mang lại hiệu 
quả kinh tế thiết thực cho nhà nông. Từ đó, 
giúp cho nhà nông tăng thu nhập trên diện tích 
đất canh tác, giảm thiểu được rủi ro trong quá 
trình sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn 
đến người tiêu dùng



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 

    Đà Lạt được biết đến là thành phố sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng 
đầu của cả nước. Nhờ đó, sản xuất nông 
nghiệp của thành phố liên tục tăng trưởng, 
phát triển toàn diện. Diện mạo nông nghiệp 
ngày càng đổi mới theo hướng nông nghiệp 
thông minh, đời sống nông dân được cải thiện 
đáng kể… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao vẫn gặp những khó khăn như 
chi phí đầu tư cao, sử dụng nhiều nhân công, 
đang tìm kiếm những kiến thức, công nghệ 
phù hợp. 
    Để giúp người nông dân giảm chi phí quản 
lý, chi phí nhân công, tránh rủi ro mùa vụ và 
phát triển nông nghiệp sạch an toàn, bền vững 
cần phải áp dụng những ứng dụng công nghệ 
mới, hiện đại, phù hợp với khả năng tiếp cận 
của người nông dân, giải phóng được những 
công việc tiêu hao nhiều công lao động hằng 
ngày, chuyển đổi cách làm nông hiện tại sang 
một cấp độ mới trước những đòi hỏi cao hơn 
về khoa học, công  nghệ, vốn, kiến thức và 
nhân lực điều khiển thiết bị. 
   IoT (Internet of Things) có thể được hiểu 
liên kết các thiết bị vật lý với nhau bằng inter-
net từ đó thu thập và chia sẻ dữ liệu với nhau. 

Ứng dụng IoT con người có thể làm được 
những việc cần độ chính xác và tính toán rất 
cao, lưu trữ và cung cấp thông tin liên tục mà 
không cần đến sự can thiệp thường xuyên của 
con người. Với việc áp dụng công nghệ IoT 
vào nông nghiệp, người nông dân đã có thể 
xây dựng một nông trại với khả năng tự động 
hóa: Tự động tưới nước, bón phân và đo đạc 
các chỉ số trong vườn liên tục giúp chủ nông 
trại nắm được các thông số hiện có, để đưa ra 
phương pháp xử lý cho cây trồng tốt nhất. Và 
quan trọng nhất là người quản lý trang trại có 
thể theo dõi và điều khiển nông trại từ xa hoàn 
toàn trên điện thoại thông minh mà không cần 
có mặt tại vườn.
    Trong 2 năm (2018 - 2019), Trung tâm 
Nông nghiệp TP. Đà Lạt đã triển khai mô hình 
“Ứng dụng IoT trong việc tưới nước và châm 
phân tự động điều khiển qua điện thoại dựa 
trên cảm biến và phần mềm phân tích trên cây 
dâu tây và cà chua trồng trên giá thể trong 
nhà kính” tại phường 7, thành phố Đà Lạt. 
Khác với những cây trồng dưới nền đất, cây 
dâu tây và cà chua trồng trên giá thể rất nhạy 
cảm với môi trường vùng rễ, rễ cây sẽ không 
phát triển tốt khi độ EC, pH trong giá thể quá 

SOÁ 02/2020 TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM

23

cao hay quá thấp. Nếu không được giám sát 
chặt chẽ lượng phân bón và nước tưới thì cây 
rất dễ bị cháy rễ và cháy lá ảnh hưởng lớn đến 
kết quả mùa vụ.

     Anh Cao Văn Thể, chủ nông trại trồng dâu 
tây giá thể ở phường 7, nông hộ tham gia mô 
hình cho biết: “Sử dụng hệ thống tưới và 
châm phân tự động đã tiết kiệm được đến 30% 
lượng phân, nước. Điểm khác biệt giữa tưới 
nước và châm phân tự động và các hệ thống 
tưới nhỏ giọt khác hiện có trên thị trường là ở 
cách thức hoạt động. Trong khi các hệ thống 
tưới nhỏ giọt thông thường cung cấp nước 
theo áp lực thì tưới nước và châm phân tự 

động phân phối nước và châm phân theo lưu 
lượng, đúng nhu cầu của từng cây và chính 
xác đến từng lít nước. Vì thế, tránh được việc 
dư thừa và thất thoát lượng phân bón, nước 
tưới, tiết kiệm được chi phí đáng kể”. 
    Theo lời chia sẻ của anh Phạm Minh Tuấn, 
nông hộ tham gia mô hình trồng cà chua: 
“Thời gian nghỉ Tết anh cứ để giải pháp IoT tự 
động chăm sóc, tưới tiêu cho vườn, phần mềm 
tự quản lý, theo dõi tình trạng từng cây, có 
thông số nào bất ổn cần điều chỉnh sẽ báo trên 
ứng dụng điện thoại. Lúc đó, anh chỉ việc mở 
ứng dụng và điều chỉnh từ xa chứ không cần 
trực tiếp lên vườn. Nhờ giải pháp ứng dụng 
IoT trong việc tưới nước và châm phân tự 
động mà Tết này anh có thời gian quây quần 
bên gia đình mà vườn vẫn “tự động - tươi tốt”.
    Qua chia sẻ của các nông hộ tham gia mô 
hình, có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng 
IoT trong việc tưới nước và châm phân tự 
động cho các loại cây trồng đã mang lại hiệu 
quả kinh tế thiết thực cho nhà nông. Từ đó, 
giúp cho nhà nông tăng thu nhập trên diện tích 
đất canh tác, giảm thiểu được rủi ro trong quá 
trình sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn 
đến người tiêu dùng

Sử dụng IoT trong canh tác cây cà chua

TẦM VÔNG: BƯỚC ĐẦU MANG LẠI  KINH TẾ CHO NGƯỜI DÂN BUÔN TỐ LAN

Vũ Văn Tiến - TTNN huyện Đạ Tẻh
    Trong thời gian qua, UBND huyện Đạ Tẻh 
đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 
tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng 
các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp 
với điều kiện tự nhiên và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo 
triển khai mô hình trồng tre tầm vông tập 
trung trên diện tích đất lâm nghiệp giao khoán 
theo Nghị  định 168/NĐ-CP cho các hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh từ nguồn 
vốn ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm. 

Từ năm 2014, các hộ gia đình đồng bào tại 
buôn Tố Lan được Nhà nước giao khoán đất 
lâm nghiệp để trồng tre tầm vông với diện tích 
27ha/20 hộ. Hiện nay đã cho thu hoạch, đầu ra 
sản phẩm tre tầm vông được các doanh nghiệp 
trong và ngoài huyện ký kết hợp đồng thu 
mua ổn định, qua đó đã giúp cho các hộ dân 
nơi đây có nguồn thu nhập khá ổn định, góp 
phần xóa đói giảm nghèo. 
    Theo cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Đạ Tẻh - người trực tiếp triển 
khai mô hình cho biết: Việc trồng tre tầm 
vông trong thời gian qua luôn được UBND 
huyện quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ một cách 

tích cực, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 
huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên thanh niên trong huyện thực hiện dân vận 
đến giúp các gia đình đồng bào dân tộc thiểu 
số buôn Tố Lan trong tất cả các khâu canh tác 
như đào hố, xuống giống cây, bón phân... 
Trung tâm Nông nghiệp huyện, UBND xã An 
Nhơn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật, 
khuyến nông viên xã đến hỗ trợ kỹ thuật chăm 
sóc, khai thác cho từng hộ dân. Lãnh đạo 
UBND xã An Nhơn liên hệ với các doanh 
nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến đặt hàng, thu 
mua sản phẩm tre tầm vông cho bà con tại địa 
phương. Toàn bộ số cây đến kỳ thu hoạch phải 
được thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật và 
số cây này tùy theo kích thước của cây mà có 
giá khác nhau. Tuy nhiên, cây phải đạt chiều 
cao tối thiểu là 3m, doanh nghiệp thu mua với 
giá 3.500 đồng/cây. Những cây đạt chiều cao 
khoảng 10m giá 32.000 đồng/cây, 11m giá 
36.000 đồng/cây... 

        Để đạt được những kích thước theo yêu 
cầu của bên thu mua, bà con đã áp dụng kỹ 
thuật chăm sóc cho cây tầm vông đúng theo 
quy trình mà cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn. 
Mỗi năm tiến hành bón phân 2 đợt, trước và 
sau mùa mưa, mỗi lần bón 250g cho 1 bụi, 
bón cách gốc 20 - 30cm và tiến hành khai thác 
tre bắt đầu từ tháng 02 đến tháng 05 hàng 
năm. Cây đạt tiêu chuẩn khai thác phải từ 3-4 

năm tuổi trở lên.
       Bà Ka Rem - là một trong các hộ được 
giao khoán đất trồng tre tầm vông tại buôn Tố 
Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh chia sẻ: 
“Trước đây, nhà mình chỉ trồng cà phê nhưng 
công đầu tư chăm sóc nhiều mà năng suất 
thấp. Từ khi có dự án trồng tre tầm vông, Nhà 
nước hỗ trợ vốn, mình chỉ bỏ công chăm sóc, 
mà kỹ thuật trồng và chăm sóc tre tầm vông 
cũng không khó, bước đầu thấy hiệu quả 
lắm”. Hiện nay, diện tích tre tầm vông trên địa 
bàn huyện Đạ Tẻh đã được người nông dân 
đưa vào trồng tập trung khoảng 100ha tại địa 
bàn các xã An nhơn và Đạ Lây đã cho thu 
hoạch khá hiệu quả. Trong năm 2020, huyện 
Đạ Tẻh tiếp tục mở rộng hỗ trợ trồng thêm 
24ha tre tầm vông tập trung cho 23 hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan, nâng tổng số diện tích của mô hình 
trồng tre tầm vông tại buôn Tố Lan lên 
50ha/43 hộ dân và nâng diện tích trồng tre tầm 
vông trên địa bàn huyện lên 155ha. 
      Ưu điểm của cây tre tầm vông là có thể 
trồng được và thích ứng trên địa hình đồi núi, 
đất dốc, dễ sống, không tốn nhiều chi phí đầu 
tư và công chăm sóc. Ước tính năng suất 01ha 
tầm vông mỗi năm thu về từ 5 - 7 ngàn cây, 
mỗi cây cao từ 3 - 10m. Chỉ mới trong giai 
đoạn thu bói nhưng bà con ở đây đã thu về lợi 
nhuận hơn 40 triệu đồng/ha từ loại cây này.  
      Như vậy, chỉ với hai vụ thu hoạch từ tre 
tầm vông đã giúp bà con nông dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan có thêm thu nhập đáng kể, đầu ra ổn 
định và thời gian cho thu hoạch của cây tre 
tầm vông liên tục lên đến 20 năm. Với những 
hiệu quả kinh tế bước đầu mang lại đã mở ra 
nhiều triển vọng từ việc trồng tre tầm vông tập 
trung trên diện tích đất lâm nghiệp. Từ đó, có 
thể khẳng định mô hình trồng tre tầm vông là 
hướng đi đúng đắn trong công tác chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng kém hiệu quả tại địa phương



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 

    Trong thời gian qua, UBND huyện Đạ Tẻh 
đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 
tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng 
các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp 
với điều kiện tự nhiên và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo 
triển khai mô hình trồng tre tầm vông tập 
trung trên diện tích đất lâm nghiệp giao khoán 
theo Nghị  định 168/NĐ-CP cho các hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh từ nguồn 
vốn ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm. 

Từ năm 2014, các hộ gia đình đồng bào tại 
buôn Tố Lan được Nhà nước giao khoán đất 
lâm nghiệp để trồng tre tầm vông với diện tích 
27ha/20 hộ. Hiện nay đã cho thu hoạch, đầu ra 
sản phẩm tre tầm vông được các doanh nghiệp 
trong và ngoài huyện ký kết hợp đồng thu 
mua ổn định, qua đó đã giúp cho các hộ dân 
nơi đây có nguồn thu nhập khá ổn định, góp 
phần xóa đói giảm nghèo. 
    Theo cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Đạ Tẻh - người trực tiếp triển 
khai mô hình cho biết: Việc trồng tre tầm 
vông trong thời gian qua luôn được UBND 
huyện quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ một cách 
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tích cực, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 
huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên thanh niên trong huyện thực hiện dân vận 
đến giúp các gia đình đồng bào dân tộc thiểu 
số buôn Tố Lan trong tất cả các khâu canh tác 
như đào hố, xuống giống cây, bón phân... 
Trung tâm Nông nghiệp huyện, UBND xã An 
Nhơn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật, 
khuyến nông viên xã đến hỗ trợ kỹ thuật chăm 
sóc, khai thác cho từng hộ dân. Lãnh đạo 
UBND xã An Nhơn liên hệ với các doanh 
nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đến đặt hàng, thu 
mua sản phẩm tre tầm vông cho bà con tại địa 
phương. Toàn bộ số cây đến kỳ thu hoạch phải 
được thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật và 
số cây này tùy theo kích thước của cây mà có 
giá khác nhau. Tuy nhiên, cây phải đạt chiều 
cao tối thiểu là 3m, doanh nghiệp thu mua với 
giá 3.500 đồng/cây. Những cây đạt chiều cao 
khoảng 10m giá 32.000 đồng/cây, 11m giá 
36.000 đồng/cây... 

        Để đạt được những kích thước theo yêu 
cầu của bên thu mua, bà con đã áp dụng kỹ 
thuật chăm sóc cho cây tầm vông đúng theo 
quy trình mà cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn. 
Mỗi năm tiến hành bón phân 2 đợt, trước và 
sau mùa mưa, mỗi lần bón 250g cho 1 bụi, 
bón cách gốc 20 - 30cm và tiến hành khai thác 
tre bắt đầu từ tháng 02 đến tháng 05 hàng 
năm. Cây đạt tiêu chuẩn khai thác phải từ 3-4 

năm tuổi trở lên.
       Bà Ka Rem - là một trong các hộ được 
giao khoán đất trồng tre tầm vông tại buôn Tố 
Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh chia sẻ: 
“Trước đây, nhà mình chỉ trồng cà phê nhưng 
công đầu tư chăm sóc nhiều mà năng suất 
thấp. Từ khi có dự án trồng tre tầm vông, Nhà 
nước hỗ trợ vốn, mình chỉ bỏ công chăm sóc, 
mà kỹ thuật trồng và chăm sóc tre tầm vông 
cũng không khó, bước đầu thấy hiệu quả 
lắm”. Hiện nay, diện tích tre tầm vông trên địa 
bàn huyện Đạ Tẻh đã được người nông dân 
đưa vào trồng tập trung khoảng 100ha tại địa 
bàn các xã An nhơn và Đạ Lây đã cho thu 
hoạch khá hiệu quả. Trong năm 2020, huyện 
Đạ Tẻh tiếp tục mở rộng hỗ trợ trồng thêm 
24ha tre tầm vông tập trung cho 23 hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan, nâng tổng số diện tích của mô hình 
trồng tre tầm vông tại buôn Tố Lan lên 
50ha/43 hộ dân và nâng diện tích trồng tre tầm 
vông trên địa bàn huyện lên 155ha. 
      Ưu điểm của cây tre tầm vông là có thể 
trồng được và thích ứng trên địa hình đồi núi, 
đất dốc, dễ sống, không tốn nhiều chi phí đầu 
tư và công chăm sóc. Ước tính năng suất 01ha 
tầm vông mỗi năm thu về từ 5 - 7 ngàn cây, 
mỗi cây cao từ 3 - 10m. Chỉ mới trong giai 
đoạn thu bói nhưng bà con ở đây đã thu về lợi 
nhuận hơn 40 triệu đồng/ha từ loại cây này.  
      Như vậy, chỉ với hai vụ thu hoạch từ tre 
tầm vông đã giúp bà con nông dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại buôn 
Tố Lan có thêm thu nhập đáng kể, đầu ra ổn 
định và thời gian cho thu hoạch của cây tre 
tầm vông liên tục lên đến 20 năm. Với những 
hiệu quả kinh tế bước đầu mang lại đã mở ra 
nhiều triển vọng từ việc trồng tre tầm vông tập 
trung trên diện tích đất lâm nghiệp. Từ đó, có 
thể khẳng định mô hình trồng tre tầm vông là 
hướng đi đúng đắn trong công tác chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng kém hiệu quả tại địa phương

Bà con buôn Tố Lan đang thu 
hoạch tre tầm vông



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 
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     Trồng trọt
    Cây lúa: Chăm sóc bón phân và phòng trừ 
sâu bệnh áp dụng chương trình quản lý dịch 
hại tổng hợp. Theo dõi dự tính dự báo sâu bệnh 
để phun phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của 
ngành chuyên môn. Đối với rầy nâu, theo dõi 
khi mật độ rầy có xu hướng gia tăng cần phun 
phòng trừ kịp thời theo chỉ đạo của ngành 
chuyên môn địa phương. Những diện tích lúa 
giai đoạn đứng cái cần theo dõi và phun trừ 
bệnh khô vằn cổ bông. Trong thời gian tới cần 
theo dõi các đối tượng dịch hại như sâu cuốn lá 
nhỏ, cuốn lá lớn, bệnh đạo ôn, khô vằn gây 
hại...
     Cây công nghiệp: Chăm sóc, bón phân và 
phòng trừ các đối tượng dịch hại kịp thời, 
không để bùng phát trong giai đoạn giao mùa. 
     Cây cà phê: Tập trung chăm sóc và bón 
phân cà phê đầu mùa mưa, giai đoạn cây đang 
nuôi quả non. Theo dõi và phòng trừ bệnh khô 
cành, bệnh gỉ sắt, rệp sáp…
   Cây chè: Chăm sóc, bón phân để cây sinh 
trưởng tốt, phòng trừ bọ xít muỗi và bọ cánh tơ 
gây hại kịp thời bằng các loại thuốc đăng ký sử 
dụng cho cây chè, ưu tiên sử dụng các loại 
thuốc sinh học. 
     Cây tiêu: Chăm sóc, bón phân giai đoạn cây 
nuôi quả non và thoát nước tốt cho vườn cây 
vào mùa mưa, vệ sinh đồng ruộng, phòng trừ 
bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng gây 
hại. Hạn chế dùng thuốc hóa học, tăng cường 
sử dụng chế phẩm vi sinh để phòng trừ.
   Cây điều: Theo dõi diễn biến thời tiết, hướng 
dẫn nông dân phòng chống kịp thời các đối 
tượng: bọ xít muỗi, bệnh thán thư, đặc biệt là 
giai đoạn cây ra chồi non.
Cây ăn quả: Chăm sóc, bón phân cho cây ăn 
quả, phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ trên cây 
sầu riêng, bọ xít muỗi gây hại cây bơ... rầy rệp 
gây hại cây có múi.
    Cây rau, hoa: Thu hoạch cây trồng theo 
đúng tuổi để đảm bảo năng suất, chất lượng. 
Làm đất, xử lý đất kỹ trước khi xuống giống 
cây trồng mới, phòng trừ sâu bệnh áp dụng 

theo biện pháp phòng trừ tổng hợp, ưu tiên sử 
dụng các thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh 
học và đảm bảo thời gian cách ly khi thu 
hoạch. 
    Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành 
phố phối hợp cùng các ngành chức năng tăng 
cường chỉ đạo, theo dõi diễn biến thời tiết để 
hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các 
biện pháp chăm sóc, quản lý dịch hại theo quy 
trình phòng trừ tổng hợp.
     Chăn nuôi
      Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 
cầm và tăng cường giám sát dịch bệnh. Vỗ 
béo, chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn thô 
xanh cho đàn trâu, bò. Đặc biệt, giữ ấm cho 
đàn heo con, gà con. Chuẩn bị để tiêm phòng 
đợt 2 và tăng đàn.
    Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh 
như Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, 
bò, heo,... Phó thương hàn heo. Đối với gia 
cầm: bệnh Gumboro, Newcastle, CRD và đặc 
biệt là bệnh dại trên chó.
     Thủy sản
    Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô 
phi, điêu hồng…): Thả giống vụ nuôi chính. 
Kiểm soát nguồn nước và phòng một số bệnh 
thường gặp trên cá giống như trùng quả dưa, 
trùng bánh xe và nấm thủy mi. Bổ sung khoáng 
chất và vitamin vào khẩu phần ăn giúp cá tăng 
sức đề kháng và khả năng chống chịu với thời 
tiết. Phân cỡ và san lọc đàn cá để có chế độ 
chăm sóc hợp lý. Thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi. 
Kiểm tra cống, bờ ao, điều chỉnh lượng nước 
trong ao nuôi và khẩu phần ăn của cá cho phù 
hợp với từng đối tượng nuôi, đồng thời cho cá 
ăn các loại vitamin và khoáng chất. Thường 
xuyên kéo lưới kiểm tra cá và tắm muối phòng 
bệnh nấm và vi khuẩn mang. 
    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): Thả giống 
nuôi, tiến hành theo dõi quá trình thích nghi 



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

     Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan 
tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm 
không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
tuổi thọ, chất lượng cuộc sống mà còn quyết 
định uy tín thương hiệu của sản phẩm. Nông 
nghiệp hữu cơ chính là giải pháp lớn để hướng 
tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 
chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, với phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ người chăn nuôi cần phải tuân 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi nghiêm ngặt 
mới đảm bảo tạo ra sản phẩm hữu cơ.
     1. Chuồng trại
    Khu vực chuồng trại chăn nuôi gà hữu cơ phải 
được khoanh vùng và phải có vùng đệm hoặc 
hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không 
chăn nuôi hữu cơ, cách xa khu vực môi trường 
bị ô nhiễm hoặc khu tập kết xử lý chất thải sinh 
hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Chuồng trại phải 

có diện tích rộng rãi đáp ứng nhu cầu chạy nhảy 
và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi 
trong chuồng đối với gà thịt 8 con/m², gà đẻ 6 
con/m²; Mật độ nuôi ngoài trời gà nhỏ 580 
con/ha, gà đẻ 230 con/ha. Chuồng trại phải có 
nơi để chứa, ủ phân, chất thải rắn, có hố để xử lý 
chất thải lỏng. Chuồng trại để gà trú ngụ phải có 
kết cấu vững chắc, nền chuồng được phủ bằng 
rơm rạ, vỏ bào, cát hoặc nền đất có cỏ và phải 
thiết kế các cửa ra vào thích hợp với kích cỡ của 
gà.
     2. Con giống
    Gà giống phải được ấp nở từ các trại chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc phải là con 
của các cặp bố mẹ được nuôi dưỡng theo các 
điều kiện của tiêu chuẩn hữu cơ. Nếu gà giống 
từ các nguồn không nuôi theo phương pháp hữu 
cơ có thể đưa vào nuôi lúc gà mới nở. Không 
được sử dụng các giống biến đổi gen.

     Gà giống phải khỏe mạnh, có khả năng 
kháng bệnh và thích nghi với điều kiện tại địa 
phương, nên ưu tiên sử dụng các giống gà bản 
địa. 
    

    3. Thức ăn và nước uống
    Thức ăn: Không được sử dụng cám tổng hợp 
bán sẵn trên thị trường, không sử dụng thuốc 
kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng hoặc 
kích thích sản lượng trứng để sử dụng cho gà 
nuôi hữu cơ. Thức ăn nuôi gà hữu cơ phải được 
làm từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Sử dụng các 
nguyên liệu như cám gạo, ngô nghiền, bột đậu 
tương được trồng theo phương pháp hữu cơ có 
thể bổ sung thêm bột cá nhưng phải đảm bảo về 
nguồn gốc. Việc phối trộn thức ăn phải phù hợp 
với từng giai đoạn của gà.
    Đối với gà thịt: Giai đoạn gà con 0 - 4 tuần 
tuổi nhu cầu đạm tối thiểu 20%, giai đoạn từ 5 
tuần tuổi đến xuất bán nhu cầu đạm 16 - 18%. 
Chế độ ăn giai đoạn gà con 0 - 4 tuần tuổi cho 
ăn tự do cả ngày lẫn đêm; Giai đoạn 5 tuần tuổi 
đến xuất chuồng cho ăn 2 lần/ngày kết hợp với 
khả năng tự kiếm ăn của gà.
   Đối với gà đẻ được chia thành 5 giai đoạn: Gà 
con, gà hậu bị, gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và 
gà đẻ pha II. 
    Gà con 0-6 tuần tuổi: Trong 3 tuần đầu, cho 
gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm, sau 3 tuần tuổi cho 
ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần 
tuổi (đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 
44 - 54g thức ăn/ngày tương đương với khối 
lượng cơ thể 605 - 860g; gà mái cho ăn từ 40 - 
50g thức ăn/ngày tương đương với khối lượng 

cơ thể 410 - 600g. 
     Gà hậu bị 7 - 20 tuần tuổi: Nhu cầu hàm 
lượng đạm giảm theo độ tuổi từ 7 - 9 tuần tuổi 
hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 19%; từ 
10 - 20 tuần tuổi nhu cầu hàm lượng đạm 15,5 - 
16%, lượng thức ăn hạn chế theo trọng lượng 
của gà cụ thể: Gà trống cho ăn tăng dần từ 58 - 
108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối 
lượng cơ thể từ 1 - 2,8kg, gà mái từ 54 - 105g 
thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng 
cơ thể từ 0,7 - 2kg. 
    Gà đẻ khởi động 21 - 24 tuần tuổi: Tăng dần 
lượng thức ăn cho gà và hàm lượng đạm đảm 
bảo ở mức 17,5 - 18 %.
    Đẻ pha I từ 25 - 40 tuần tuổi: Thức ăn cung 
cấp cho gà ở giai đoạn này từ 140 
-160g/con/ngày. Hàm lượng đạm duy trì ở mức 
17,5 %.
      Đẻ pha II từ 41 - 64 tuần tuổi: Thức ăn giảm 
dần từ xuống 145g - 120g/con/ngày.
    Nước uống: Đàn gà phải được uống đầy đủ, 
nguồn nước uống phải sạch theo phương pháp 
hữu cơ để duy trì đầy đủ sức khỏe và sức đề 
kháng của gà. 
     4. Phòng và trị bệnh
     Phòng bệnh: Cho gà thường xuyên vận động 
ngoài trời để tăng miễn dịch tự nhiên. Bảo đảm 
mật độ nuôi thả thích hợp tránh để xảy ra các 
vấn đề về sức khỏe. Áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại và bãi 
chăn thả, phòng bệnh bằng vắc xin, các chế 
phẩm sinh học...
     Trị bệnh: Đối với nuôi gà hữu cơ không được 
dùng thuốc kháng sinh, thuốc thú y tổng hợp 
hóa học để điều trị bệnh. Ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm thảo dược, các nguyên tố vi lượng, 
các chất khoáng. Khi xảy ra dịch bệnh đặc biệt 
không có cách xử lý nào khác hoặc trong trường 
hợp do luật pháp yêu cầu thì được phép dùng 
thuốc thú y, thuốc diệt ký sinh trùng và thuốc 
chữa bệnh. Tuy nhiên, phải ghi chép đầy đủ và 
lưu hồ sơ chi tiết về việc điều trị, thuốc thú y đã 
dùng và thời gian đào thải thuốc. Cách ly đàn gà 
bị bệnh và khi xuất bán không được gắn nhãn 
mác sản phẩm hữu cơ.
     5. Quản lý sức khỏe đàn gà
   Gà phải được nuôi trong không gian mở, thích 
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hợp cho vận động. Không được nuôi nhốt trong 
lồng. Dụng cụ chứa, xử lý chất thải, kể cả nơi ủ 
phân, nước thải phải được thiết kế để phòng 
ngừa ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước. Sau 
mỗi đợt nuôi phải để trống chuồng trại trước 
khi nuôi đàn mới, khu vực chăn thả ngoài trời 
cũng phải có thời gian để thực vật phục hồi lại.
    6. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ
    Người chăn nuôi phải duy trì việc ghi chép 

chi tiết và cập nhật hồ sơ giám sát trong quá 
trình chăn nuôi hữu cơ từ khâu giống, quản lý 
chuồng trại, chăm sóc, vận chuyển và giết mổ 
để kiểm soát hoạt động chăn nuôi theo phương 
pháp hữu cơ. Đó cũng là cơ sở để chứng minh 
với các đơn vị quản lý, tổ chức chứng nhận và 
khách hàng về việc tuân thủ theo phương pháp 
chăn nuôi hữu cơ

    Hỏi: Chị Trần Thị Thanh Tâm ở huyện 
Đơn Dương hỏi cây cải bắp bị sâu tơ nhiều, 
xử lý như thế nào? 
     Trả lời: Qua câu hỏi của chị Tâm, kỹ sư 
Ngô Hoài Nam cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau: 
Sâu tơ con trưởng thành là loài bướm nhỏ, 
thân dài 8 - 12mm. Bướm hoạt động mạnh 
nhất là từ chập tối đến nửa đêm giao phối và 
đẻ trứng rải rác hoặc từng cụm hay theo dây 
dọc ở mặt dưới lá, trứng có màu vàng, hình 
bầu dục, bám mặt dưới lá. Sâu non mới nở có 
màu xanh vàng nhạt gặm biểu bì tạo thành 
những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo, sâu lớn 
ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá bị thủng lỗ chỗ 
làm giảm năng suất và chất lượng rau. 
     Biện pháp phòng trừ sâu tơ: Vệ sinh đồng 
ruộng, trồng xen với cây dẫn dụ, luân canh 
cây trồng, trồng cây trong nhà lưới. Vào chiều 
mát khi bướm bay hoạt động, dùng vòi tưới 
phun mưa hạn chế bướm giao phối. Quản lý 
bảo vệ thực vật theo phương pháp phòng trừ 

tổng hợp IPM (bảo vệ thiên địch, nhân nuôi 
ong ký sinh, nhện). Phun thuốc ưu tiên các sản 
phẩm độ độc ít, sản phẩm sinh học như: 
Abamectin 1.8EC, 3.6EC, 5WG, Matrine 
(dịch chiết xuất cây khổ sâm, thuốc trừ sâu, 
nhện  thảo mộc có phổ rộng, tên thương mại 
Kopisuper 1SL, Sokupi 0.36SL, 0.5 SL, 
Agri-one 1 SL...  Spinosad, Citrus oil.

của cá. Định kỳ thay nước và vệ sinh nguồn 
nước bằng Virkon A hoặc thuốc tím (KMnO4). 
Cho cá ăn theo đúng khẩu phần. Bổ sung 
khoáng chất và vitamin vào khẩu phần ăn giúp 
cá tăng sức đề kháng. 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 đầu mùa mưa, chuẩn bị cây 
giống và đất trồng. Cây giống trước khi trồng 
cần được huấn luyện, ngừng tưới phân, hạn chế 
tưới nước. Trồng cây khi đất đã đủ ẩm, trồng 
cây vào những ngày râm mát
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      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước
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      1. Hướng dẫn xử lý đất trồng họ thập tự 
Với cây trồng họ thập tự hay bị nhất là bệnh do 
nấm Plasomodiophora brassicae. W gây ra.  
Nấm có thể tồn tại trong đất 7 - 10 năm ở dạng 
bào tử tĩnh, cũng có thể lâu hơn. Tuy nhiên, 
bệnh chỉ tấn công gây hại cây khi mật độ bào tử 
trong đất đạt >109 bào tử/1g đất. Bệnh phát 
triển mạnh trong điều kiện pH thấp < 6, ẩm độ 
đất >80%, nhiệt độ 18 - 20˚C.
     2. Biện pháp phòng trừ
    Biện pháp canh tác: Sử dụng cây giống sạch 
bệnh, cây giống mua từ các vườn ươm đã áp 
dụng các biện pháp xử lý đất phòng ngừa bệnh 
sưng rễ bằng Biobac 50WP hoặc Geckko 20SC, 
cây giống xuất vườn không có triệu chứng 
nhiễm bệnh. Bón phân cân đối và hợp lý, không 
bón phân chuồng chưa hoai mục. Luân canh với 
các cây trồng khác họ thập tự như khoai tây, cà 
rốt, cà chua… Bón vôi để độ pH đất đạt từ 6 - 7.

    3. Biện pháp hóa học 
    - Sử dụng thuốc xử lý đất có chứa các hoạt 
chất Flusulfamide trước khi trồng. Để phòng 
trừ bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự, có thể sử 
dụng một số sản phẩm như Biobac 50WP 
(Bacillus subtilis 50% w/w) (hiệu lực đạt 65%) 
đã đăng ký phòng trừ bệnh sưng rễ bắp cải hoặc 
Geckko 20SC (Amisulbrom) đã được Chi cục 
khảo nghiệm hiệu lực đạt 60%. Cụ thể như sau: 
Sản phẩm Biobac 50WP: Là thuốc trừ bệnh 
sinh học, nhóm độc IV, thời gian cách ly ngắn 
(sau 4 giờ). Thành phần hoạt chất: vi khuẩn 
Bacillus subtilis 14 x 109 CFU/g.
   - Liều lượng sử dụng: 02 kg/ha, pha 50 - 
75g/bình 25 lít nước, phun xử lý đất hoặc cây 
con trước khi trồng. Sau đó phun gốc hoặc tưới 
gốc lặp lại 15 - 20 ngày một lần (phun 3-4 
lần/vụ), lượng nước phun 500 - 700 lít/ha, phun 
vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

TÌNH HÌNH GIÁ NÔNG SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI LÂM ĐỒNG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

     * Sản phẩm rau, củ, quả
     Trong 6 tháng đầu năm 2020, do thị trường tiêu 
thụ giảm nên giá trung bình các sản phẩm rau, củ, 
quả như xà lách các loại, hành lá, đặc biệt là ớt 
sừng và ớt chuông Đà Lạt (khó khăn trong việc 
xuất khẩu)… đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 
2019, cụ thể:
     + Ớt chuông Đà Lạt từ giữa cuối tháng 2 - 
4/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 
một số Công ty gặp khó khăn trong việc xuất khẩu 
ớt sang thị trường Trung Quốc nên giá ớt giảm 
mạnh xuống còn 4.000 - 5.000 đồng/kg (có những 
thời điểm không có thương lái thu mua, nông dân 
phải phá bỏ cả vườn). Từ tháng 5 đến nay, giá ớt 
đã tăng nhẹ trở lại, hiện nay có giá 12.000 - 15.000 
đồng/kg. Trung bình 6 tháng đầu năm 2020, ớt 
chuông Đà Lạt (màu đỏ) đạt 12.000 đồng/kg, 
giảm 15.867 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu 
vàng) đạt 13.383 đồng/kg, giảm 14.525 đồng/kg 
so với cùng kỳ năm 2019.
      

    + Tương tự ớt chuông Đà Lạt, ớt sừng (Đơn 
Dương) từ giữa cuối tháng 2 - 4/2020, giá ớt chỉ 
5.000 - 6.000 đồng/kg. Trung bình 6 tháng đầu 
năm 2020, ớt sừng đạt 8.717 đồng/kg, giảm 
17.541 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.
       

        + Xà lách coron, xà lách lolo xanh, bắp cải, 
hành lá do thị trường tiêu thụ giảm bởi ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá trung 
bình 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với 
cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Xà lách coron 
5.908 đồng/kg, giảm 6.742 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh 6.058 đồng/kg, giảm 1.025 đồng/kg; 
bắp cải 1.138 đồng/kg, giảm 1.387 đồng/kg; hành 
lá 5.142 đồng/kg, giảm 6.700 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2019.

      Hỏi: Anh Lê Hoàng Thanh ở Huyện Đức Trọng  biện pháp phòng trừ bệnh hại  trên cây họ 
thập tự ?
     Trả lời: Qua câu hỏi của anh Thanh, kỹ sư Ngô Hoài Nam trả lời như sau:



      Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông 
nghiệp là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Xác định rõ tầm quan trọng của 
thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng luôn quan tâm đến 
việc phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các 
sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây chuối 
Laba. Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 
mô hình trình diễn chuối Laba tại huyện Đam 
Rông liên kết với HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng, với mục tiêu xây dựng được thương 
hiệu riêng và mang giá trị cao, sản phẩm được 
bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có 
đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá 
cả, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc 
từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện, trình 
độ canh tác của nông hộ để phát huy lợi thế, 
tiềm năng của địa phương. Chính vì thế. 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng khuyến 
cáo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối 
Laba cấy mô như sau:  
    1. Giống chuối Laba: Chiều cao cây đo từ 
mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng 
25-35cm; đường kính thân đo cách gốc 2cm 
lớn hơn 2cm; số lá thật hơn 7 lá; chiều rộng lá 
hơn 15cm, chiều dài lá lớn hơn 30cm tính từ 
lá thứ 7; không có dấu hiệu nhiễm sâu, bệnh 
và được huấn luyện hoàn toàn ngoài ánh sáng 
từ 10-15 ngày.
   2. Chuẩn bị đất: Trước trồng 1 tháng dọn 
sạch đất, vệ sinh xung quanh, cày ải toàn bộ 
đất trồng, cầy sâu 30 cm, đào hố kích thước 
40x40x40cm.
    3. Kỹ thuật, mật độ, khoảng cách trồng: 
Tùy theo địa hình, đất tốt xấu, khoảng cách 
trồng: 3x3m, mật độ 1.111 cây/ha. Dùng cuốc 
xới lại hố đào sau đó đặt bầu đất chuối cấy mô 
xuống hố trồng, mặt bầu đặt thấp hơn mặt hố 
từ 10-15cm, rồi lấp đất lại và nén xung quanh 
gốc, không nén quá chặt sẽ làm dập con chuối. 

Nếu trời nắng quá có thể che tủ cây con trong 
tuần lễ đầu.
    Tưới nước: Ở giai đoạn cây con tùy thời 
tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp, không nên để chuối quá ẩm 
hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày 
tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. 
Nên trồng cây chắn gió quanh vườn để hạn 
chế rách lá làm giảm năng suất chuối.
     Tỉa chồi: Phải được tiến hành thường 
xuyên (1 tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân 
sát mặt đất và hủy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến 
hành tỉa vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng 
nước xung quanh làm chồi con bị thối lây 
sang cây mẹ.
     Sau khi trồng 5 tháng có thể tiến hành tỉa 
chồi, nên chọn những chồi con mập, khỏe 
mọc cách xa cây mẹ 20cm, mỗi bụi chuối chỉ 
nên để 3 cây và có thời gian sinh trưởng cách 
nhau từ 3-4 tháng.
       Dùng túi nylon màu xanh dương có đục lỗ 
để bao buồng, mục đích giữ cho màu sắc vỏ 
trái được đẹp hơn, hạn chế bù lạch chích hút 
trái non và giúp tăng năng suất buồng. 
       4. Phân bón và cách bón phân cho chuối 
Laba (tính trên 1 hecta)
    Phân hữu cơ: 16,5 tấn phân hữu cơ hoai.
   Phân hóa học: Cách 1: Ure: 483 kg; Super 
lân: 347,5 kg; KCl: 463 kg. Cách 2: NPK 
20-20-15: 1.112 kg; Ure: 120 kg; KCl: 92 kg.
Cách bón: Bón lót 15kg phân hữu cơ hoai + 
400gr lân + 300gr vôi bột cho 1 hố, sau đó 
trộn với lớp đất mặt, lấp lại khoảng 25 cm. 
Bón cho vườn chuối kinh doanh, trong 1 năm 
thông thường chia làm 3 lần bón: Lần 1: Sau 
trồng 1 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Lần 2: Sau trồng 4,5 tháng bón 40% 
lượng Ure, 40% lượng KCl. Lần 3: Sau trồng 
7,5 tháng bón 30% lượng Ure, 30% lượng 
KCl. Tùy vào độ màu mỡ của đất, khả năng 
cho sản lượng của cây… mà có lượng phân 
bón thích hợp.

     

     5. Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng 
trừ Sùng đục củ và thân chuối: Ấu trùng có 
màu trắng, đục thành những đường bên trong 
củ, chất bài tiết có màu vàng nâu, mịn, làm thối 
củ, cây tăng trưởng kém, buồng nhỏ, trái lép 
không phát triển được.
     Biện pháp phòng trừ
    Không lấy cây giống ở những vườn đang bị 
sâu gây hại. Trước khi trồng nên cắt bỏ hết 
những bẹ, những cuống lá bị thối ở cây giống, 
thu gom tất cả những bộ phận cắt bỏ này đem 
chôn hoặc tiêu hủy. Vệ sinh vườn trồng, thu 
gom những bẹ lá, cuống lá bị thối, bị khô, dọn 
sạch lá già, cỏ rác. Tỉa bỏ những cây con dư 
thừa, tạo thông thoáng.
     Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng, 
chặt thành những khúc dài khoảng 70-80cm, bổ 
đôi thành hai mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống 
mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con 
trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới 
của các mảnh thân cây chuối, sáng sớm hôm 
sau lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. 
     Sâu cuốn lá: Sâu non màu trắng đầy phấn, 
cắn lá chuối cuộn lại làm nhộng bên trong, gây 
hại tập trung vào đầu và cuối mùa mưa.
   Biện pháp phòng trừ: Trong quá trình chăm 
sóc nếu thấy tổ sâu nào thì thu gom tiêu diệt 
ngay sâu trong tổ đó, ban ngày nên dùng vợt bắt 
những con bướm đang đậu “ngủ” ở tán lá. Hạn 
chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.
   Bệnh đốm lá: Bệnh gây hại trên lá tạo ra 
những hình bầu dục có màu nâu với viền vàng 

rất rõ và những đốm bệnh có màu sậm hơn và 
xuất hiện ở mặt dưới của lá 
    Biện pháp phòng trừ:
    Biện pháp canh tác: Tránh trồng chuối trên 
đất chua, đất trồng phải thoát nuớc tốt, trồng với 
mật độ thích hợp, bảo đảm độ thông thoáng cho 
vườn chuối. Bón phân đầy đủ, tăng cường bón 
lân, kali tăng sức đề kháng cho cây, cắt bỏ lá 
già, lá bệnh có thể hạn chế được bệnh. Chọn 
giống chống bệnh và sạch bệnh.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
     Bệnh chùn đọt
   Triệu chứng: Khi bị bệnh, lá chuối hẹp lại, 
vươn thẳng và bó xít vào nhau, cuống lá ngắn 
lại và lá bị giòn, rất dễ bị rách, trên lá xuất hiện 
những đường sọc màu vàng sậm, xen kẽ với 
những đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây bị 
bệnh sớm từ khi còn nhỏ hoặc bị bệnh gây hại 
nặng thì cây sẽ tàn lụi dần và không cho buồng, 
nếu có cho buồng thì trái cũng sẽ rất nhỏ và 
không chín. Bệnh lây lan trực tiếp qua cây con 
giống và trung gian truyền bệnh rầy mềm sống 
ở các bẹ lá chuối.
    Biện pháp phòng trừ
   Biện pháp canh tác: Thường xuyên kiểm tra 
vườn chuối để phát hiện sớm cây bị nhiễm 
bệnh. Nếu phát hiện cây đã bị bệnh phải chặt bỏ 
ngay, bứng hết cả gốc rồi đưa ra khỏi vườn chôn 
sâu hoặc tiêu hủy để tránh lây lan sang cây 
khác. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa, bỏ 
bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con 
nếu thấy vườn quá dày... để vườn luôn thông 
thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn. Nên trồng 
luân canh với cây trồng khác.
    Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển mạnh 
mới sử dụng thuốc hoá học. Nên sử dụng các 
loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ 
bệnh.
    6. Thu hoạch và bảo quản
    Từ trồng đến lúc chuối trổ buồng khoảng 6-10 
tháng và từ trổ buồng đến thu hoạch khoảng 
60-90 ngày tùy theo giống, thường độ chín của 
quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và 

góc cạnh của trái.
    Lúc thu buồng tránh làm cho trái bị trầy 
xước, sau đó tách ra từng nải nhúng vào dung 
dịch Tecto 0,2% để ráo, đặt vào thùng giấy và 
vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
    Hiện nay, đã ứng dụng công nghệ hiện đại 
gắn hệ thống con chíp điện tử theo dõi quá 
trình sinh trưởng và phát triển, đảm bảo sản 

phẩm chuối đồng đều, chất lượng cao theo 
hướng VietGAP, hướng tới GlobalGAP. 
Chuỗi liên kết không ngừng được kết nối chặt 
chẽ, vùng sản xuất tiếp tục mở rộng, thương 
hiệu Laba đang được xây dựng vững chắc và 
từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị 
trường trong và ngoài nước

       

       + Khoai tây Đà Lạt, củ dền, su hào, đậu leo, 
cà chua… trong 6 tháng đầu năm 2020, do thị 
trường tiêu thụ mạnh và ít bị cạnh tranh bởi nguồn 
hàng từ Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc nên giá 
luôn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ. Khoai tây 
Đà Lạt 15.867 đồng/kg, tăng 4.927 đồng/kg; củ 
dền 5.983 đồng/kg, tăng 3.091 đồng/kg; su hào 
4.900 đồng/kg, tăng 2.392 đồng/kg; đậu leo 9.867 
đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg; cà chua 8.008 
đồng/kg, tăng 1.158 đồng/kg so với cùng kỳ năm 
2019.
      Một số sản phẩm nông sản còn lại như su su, 
cải thảo, hành tây… trong 6 tháng đầu năm 2020, 
giá khá ổn định so với cùng kỳ năm 2019.

 

       * Sản phẩm hoa 
      Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 
người dân ít ra đường, nhiều lễ hội bị tạm ngừng, 
các nhà hàng, khách sạn vắng khách nên nhu cầu 
hoa để cắm cũng ít đi. Vì vậy, giá trung bình các 
loại hoa Đà Lạt trong 6 tháng đầu năm 2020 đều 
giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Hoa 
hồng đỏ Đà Lạt 17.083 đồng/chục, giảm 6.784 
đồng/chục; hoa hồng màu các loại 14.825, giảm 
5.408 đồng/chục; hoa lily Concador 61.250 
đồng/bó, giảm 19.375 đồng/bó; hoa lily Sorbone 
52.250 đồng/bó, giảm 13.417 đồng/bó; hoa đồng 
tiền 17.633 đồng/chục, giảm 4.750 đồng/chục; 
hoa cúc cành 15.092 đồng/chục, giảm 10.200 
đồng/chục; hoa cúc chùm 6.892 đồng/bó, giảm 
4.150 đồng/bó; hoa lay ơn 23.200 đồng/chục, 
giảm 4.433 đồng/chục so với cùng kỳ năm 2019.

     * Sản phẩm cây công nghiệp
     Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình 
hình xuất khẩu nông sản nên giá cà phê vối nhân 
xô 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục giảm so với 
cùng kỳ, giá trung bình 6 tháng đầu năm đạt 
29.992 đồng/kg, giảm 1.575 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2019.

    * Sản phẩm chăn nuôi
    Lợn hơi: Do ảnh hưởng của tình hình Dịch tả 
lợn Châu Phi nên nguồn cung lợn hơi khan hiếm, 
giá lợn hơi trung bình 6 tháng đầu năm 2020 đạt 
84.317 đồng/kg, tăng 39.521 đồng/kg so với cùng 
kỳ 2019. Hiện nay, việc chăn nuôi tái đàn đang 
gặp nhiều khó khăn (về con giống, thức ăn, dịch 
bệnh…) nên giá lợn hơi vẫn ở mức cao 93.000 - 
95.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới nguồn 
cung sản phẩm thịt lợn vẫn khan hiếm.
    Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 6 
tháng đầu năm 2020 và ổn định so với cùng kỳ 
năm 2019.

     * Sản phẩm vật tư phân bón: Các sản phẩm vật 
tư phân bón có giá khá ổn định trong 6 tháng đầu 
năm 2020
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