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ÑÖÙC TAÂM

Nguyễn Minh Trường. Nông nghiệp Lâm Đồng: Những thành tựu 
giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Đình Thiện. Xây dựng, quản lý và phát triển các nhãn hiệu 
chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
                                                                       
Anh Vũ. Trồng dâu tây ở Lâm Đồng.

Phạm Phương. Thị trấn Lạc Dương dẫn đầu trong sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao của huyện Lạc Dương.

Bùi Hằng. Phát triển mô hình trồng nấm hương tại xã Tà Hine.

Phan Văn Hợi. Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt năm 2020 tại một 
số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Uyên (t/h). Những khó khăn, thách thức đối với cây Mắc ca 
Lâm Đồng.

Trúc Quỳnh (t/h). Sự khác nhau giữa nông nghiệp hữu cơ và nông 
nghiệp thông thường.

Văn Thành. Lâm Đồng: Kết quả mô hình nuôi cá leo thương phẩm 
trong ao đất.

Thanh Sơn. Trồng xen canh cây mít Thái, vú sữa Hoàng Kim trên đất 
trồng điều kém hiệu quả.

Nguyễn Thị Thùy. Trái hồng Xuân Trường khởi sắc.

Nguyễn Thị Yến. Tâm huyết với cây rau thủy canh.

Ngọc Thanh. Trồng rau ngắn ngày mỗi năm thu nhập 550 triệu đồng.

Công việc nhà nông tháng 01 đến tháng 3 năm 2021

Hộp thư khuyến nông

Tình hình giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại Lâm Đồng năm 
2020

Một số hoạt động khuyến nông năm 2020

Công ty Cổ phần bao bì Sài Gòn. Màng nhà kính khuếch tán ánh 
sáng Sapaco nâng cao hiệu quả canh tác. 

Phòng kỹ thuật Công ty CP Bình Điền. Chăm sóc cà phê giai đoạn 
mùa khô.
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Hoäi nghò trieån khai ñeà aùn phaùt trieån
noâng nghieäp höõu cô tænh Laâm Ñoàng

giai ñoaïn 2020 - 2025

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG: NHỮNG THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2016-2020 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nguyễn Minh Trường - TTKN Lâm Đồng

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm 
Đồng tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành 
theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 
24/12/2015 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và 
Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 
19/4/2017 của UBND tỉnh, hướng đến xây 
dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn 
diện, bền vững và hiện đại.

Thông qua việc triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án, ngành Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã dần 
chuyển dịch theo hướng phát triển toàn diện, 
bền vững, hiện đại, thể hiện qua một số thành 
tựu nổi bật sau đây:

Về tổ chức sản xuất: Các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung tiếp tục có sự phát triển 
ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của 
từng vùng, từng địa phương. Mỗi vùng đều 
được hỗ trợ đầu tư và hình thành các mô hình 
canh tác ứng dụng công nghệ cao, bền vững. 
Sản xuất trong vùng có sự đầu tư thâm canh 
cao theo chiều sâu để tăng năng suất và chất 
lượng nông sản. Bên cạnh đó, một số địa 
phương trong tỉnh tiếp tục điều chỉnh cơ cấu 
cây trồng trên phạm vi nhỏ để nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Vùng sản xuất rau, hoa được mở 
rộng thêm khoảng 7.000 ha trên địa bàn các 
huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc 
Dương và thậm chí một số loại hoa (Lan vũ 
nữ, Hồng môn, Lan hồ điệp…) đã được phát 
triển tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành 
phố Bảo Lộc trên các diện tích cà phê, chè, 
lúa, màu… đang canh tác kém hiệu quả. Diện 
tích đất trồng cây dâu tằm được mở rộng thêm 
hơn 4.000 ha trên cơ sở chuyển đổi một phần 
diện tích cây chè, cà phê già cỗi năng suất 
thấp, đất lúa kém hiệu quả, đất ven sông 
suối… tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo 

Lộc. Diện tích trồng các loại cây ăn quả tăng 
mạnh thông qua việc thực hiện chủ trương cải 
tạo vườn tạp và phát triển các mô hình trồng 
xen cây ăn quả trong vườn cây công nghiệp 
với nhiều chủng loại giống cây ăn quả có giá 
trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, măng cụt… 
(trong 5 năm qua, diện tích cây ăn quả tăng 
6.300 ha, trong đó 80% là trồng xen). Trong 
chăn nuôi, cơ cấu đàn vật nuôi phát triển 
tương đối hợp lý, đặc biệt, việc thực hiện đề 
án bò sữa đã giúp mở rộng vùng chăn nuôi bò 
sữa ra các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm 
và thành phố Bảo Lộc nhằm khai thác có hiệu 
quả nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm trong 
sản xuất trồng trọt và sử dụng nguồn lao động 
nhàn rỗi để nâng cao thu nhập. Trong chăn 
nuôi heo, ngoài các vùng chăn nuôi truyền 
thống ở Lâm Hà, Đức Trọng, thông qua việc 
thực hiện tốt các dự án thu hút đầu tư và phát 
triển kinh tế trang trại, đã hình thành nhiều 
trại chăn nuôi quy mô lớn tại Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh theo mô hình chăn nuôi gia công cho các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm; từ đó đã 
tạo tác động lan tỏa mạnh đến nhiều địa 
phương khác, thúc đẩy phát triển chăn nuôi 
trang trại theo định hướng của ngành.

Về chất lượng giống cây trồng: Qua nhiều 
năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất giống (hỗ trợ chứng nhận 
cây đầu dòng, xây dựng vườn đầu dòng, 
hướng dẫn quy trình sản xuất giống và công 
bố tiêu chuẩn cây giống, nâng cao năng lực 
các cơ sở sản xuất giống), đến nay đã hình 
thành mạng lưới sản xuất giống cây trồng 
rộng khắp các địa phương, các vùng sản xuất 
tập trung của tỉnh; cơ bản đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi giống, phát triển sản xuất, kể cả 
các vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc tăng 
cường công tác quản lý, đến nay phần lớn 
nguồn giống đưa vào sản xuất đều là giống 
mới, chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định.
Về trình độ sản xuất: Thông qua việc thực 

hiện tốt công tác khuyến nông, các dự án 
ODA, phần lớn nông dân các vùng sản xuất 
tập trung đều được tập huấn, chuyển giao các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc 
biệt là quy trình canh tác, nuôi trồng an toàn, 
bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 
nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình 
máy móc, công nghệ kỹ thuật mới, phù hợp 
với từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi. 
Đồng thời, việc liên kết sản xuất với các 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã góp phần đáng kể trong việc nâng 
cao nhận thức, trình độ canh tác cho nông dân 
trên địa bàn. Do đó, trình độ sản xuất của phần 
lớn nông dân trên địa bàn tỉnh được đánh giá 
cao hơn so với mức bình quân chung cả nước, 
đây là yếu tố thuận lợi để triển khai các giải 
pháp hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trong 
thời gian tới.

Về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ: 
Với thuận lợi là tỉnh đi đầu trong phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay 
đã có trên 20% diện tích canh tác đạt tiêu chí 
nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản xuất 
bình quân gấp 2,3 lần mức bình quân chung 
toàn tỉnh và có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều 
so với sản xuất truyền thống. Đặc biệt, nhiều 
doanh nghiệp đã làm chủ được các công nghệ 
hiện đại như: IoT, thủy canh, khí canh, in 
vitro, robot, truy xuất nguồn gốc điện tử… đã 
giúp nâng cao giá trị gia tăng lên nhiều lần so 
với sản xuất thông thường. Đây chính là nền 
tảng để ngành nông nghiệp tỉnh nhà khai thác 
có hiệu quả thành tựu của cách mạng công 
nghiệp 4.0 để tiếp tục phát triển toàn diện, 
tiệm cận với các nền nông nghiệp hiện đại trên 
thế giới.

Về chất lượng nông sản: Từ kết quả của 
nhiều năm thực hiện công tác chuyển đổi 
giống, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về năng 
suất và sản lượng, nông sản của tỉnh giai đoạn 
vừa qua đã có bước tiến dài về chất lượng. 
Trong sản xuất rau, hoa, các loại giống thường 
xuyên được thay đổi, nhập khẩu với mẫu mã, 

màu sắc, hương vị theo kịp xu hướng của thị 
trường. Các sản phẩm cây ăn quả, cây công 
nghiệp cũng luôn có lợi thế về chỉ tiêu, hàm 
lượng dinh dưỡng so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường, được người tiêu dùng tin 
tưởng. Đặc biệt, hầu hết nông sản của tỉnh đều 
đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm (tỷ lệ 
mẫu vi phạm qua kiểm tra luôn thấp hơn 
0,5%), tỷ lệ sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao.

Công tác bảo quản và chế biến nông sản, 
phát triển thị trường và xây dựng thương 
hiệu: Tỷ lệ nông sản qua khâu sơ chế, đóng 
gói trước khi đưa ra thị trường đạt 75%, tỷ lệ 
sản phẩm được chế biến đạt 20%. Mô hình 
kiểm soát toàn diện sản phẩm từ nông trại đến 
bàn ăn theo xu hướng và yêu cầu của thị 
trường đang dần được hình thành thông qua 
giải pháp phát triển liên kết chuỗi. Số lượng 
chuỗi liên kết và thành viên tham gia liên kết 
tiếp tục có xu hướng tăng nhanh; chủ trì liên 
kết là các doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành 
thu mua, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm nên đã 
phát huy được vai trò đầu mối kết nối giữa sản 
xuất với thị trường, thực hiện tốt công tác 
kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm theo yêu cầu của người tiêu dùng, 
thông qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản 
lý nhà nước, củng cố niềm tin của người tiêu 
dùng. Đồng thời, việc xây dựng, phát triển 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) đã giúp cho nông sản của tỉnh tiếp tục 
khẳng định được vị trí, sự khác biệt so với các 
sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. 

Về hạ tầng phục vụ sản xuất: Hạ tầng phục 
vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư, từ 
những công trình thủy lợi trọng điểm đến các 
trạm bơm, hệ thống kênh mương, đường giao 
thông nội đồng, các công trình nước sạch 
nông thôn, đặc biệt là các vùng sản xuất tập 
trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao. Cơ chế đầu tư công trình được thay đổi 
mạnh mẽ, từ chỗ hoàn toàn trông chờ vào 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, đã triển 
khai đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa, huy 

động nguồn lực của người dân, doanh nghiệp 
để phát triển hạ tầng. Đặc biệt là Đề án hỗ trợ 
phát triển hệ thống ao hồ nhỏ, với suất đầu tư 
thấp nhưng đã đem lại hiệu quả cao gấp nhiều 
lần so với đầu tư các công trình lớn, đã đóng 
góp 7,3% trên tổng diện tích tưới toàn tỉnh 
(chiếm hơn 50% diện tích tưới tăng thêm 
trong 5 năm qua).

Định hướng phát triển ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai 
đoạn 2021-2025

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện 
đại, có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 
cao. Trong đó, tập trung phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh và nông nghiệp hữu cơ trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Xây 
dựng và phát triển các vùng chuyên canh hàng 
hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm; kết nối nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường 
xuất khẩu; tổ chức sản xuất với các sản phẩm 
có lợi thế so sánh, chú trọng phát triển các cây 
trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường cao 
để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục 
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng 
nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững. 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng 
cuộc sống và thu nhập của người dân nông 
thôn. Xây dựng hình ảnh nông thôn mới có 
cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, bản sắc 
văn hóa đặc sắc, tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới 

hóa trong nông nghiệp: Phát triển các khu, 
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và cơ 
giới hóa, tự động hóa vào các khâu của quá 
trình sản xuất và chế biến, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và nâng cao chất lượng 
nông sản.

Chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất, nhân 
rộng mô hình sản xuất có hiệu quả: Xây dựng 

và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa 
chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về 
an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với chế 
biến và thị trường. Chú trọng phát triển các 
cây trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường 
cao như cây dược liệu, cây dâu tằm, các loại 
hoa. Tiếp tục giảm diện tích canh tác kém hiệu 
quả thông qua chuyển đổi mô hình canh tác, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật 
nuôi: Đầu tư nghiên cứu, sản xuất, nhập nội 
giống cây trồng để nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa nguồn giống đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất, tiến tới đáp ứng các yêu cầu về bản 
quyền giống, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân nông thôn: Đầu tư 
các công trình thủy lợi trọng điểm, kiên cố hóa 
hệ thống kênh mương, xây dựng trạm bơm, 
đường giao thông nội đồng, hệ thống cấp 
nước sinh hoạt nông thôn. Đồng thời đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước 
tại các vùng sản xuất tập trung nhằm sản xuất 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ khó 
khăn cho người sản xuất: Thực hiện đồng bộ 
các cơ chế chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. 
Chú trọng công tác khuyến nông, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn để cập nhật kiến thức, đặc biệt là 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; canh 
tác bền vững, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Đổi mới quan hệ sản xuất: Đổi mới quan 
hệ sản xuất thông qua việc thực hiện đồng thời 
nhiều giải pháp như: Phát triển hợp tác liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể để 
hình thành các hạt nhân cho liên kết; khôi 
phục và phát triển các làng nghề truyền thống; 
khuyến khích phát triển kinh tế trang trại… 

Phát triển thương hiệu, sản phẩm OCOP 
và xúc tiến thương mại: Khai thác có hiệu quả 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành”; thực hiện tốt Chương trình OCOP để 

từng bước khẳng định uy tín và nâng cao giá 
trị thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Tăng cường xúc 
tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, kết 
nối thị trường để khai thác lợi thế cạnh tranh 
của các nông sản địa phương.

Phát triển sản xuất bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Bảo vệ, khai thác có hiệu 

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ 
cho sản xuất đảm bảo tính bền vững thông qua 
việc khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, nông nghiệp hữu cơ; giảm thiểu việc sử 
dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, hạn 
chế ở mức thấp nhất việc thải chất nguy hại ra 
môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm 
Đồng tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành 
theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 
24/12/2015 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và 
Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 
19/4/2017 của UBND tỉnh, hướng đến xây 
dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn 
diện, bền vững và hiện đại.

Thông qua việc triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án, ngành Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã dần 
chuyển dịch theo hướng phát triển toàn diện, 
bền vững, hiện đại, thể hiện qua một số thành 
tựu nổi bật sau đây:

Về tổ chức sản xuất: Các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung tiếp tục có sự phát triển 
ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của 
từng vùng, từng địa phương. Mỗi vùng đều 
được hỗ trợ đầu tư và hình thành các mô hình 
canh tác ứng dụng công nghệ cao, bền vững. 
Sản xuất trong vùng có sự đầu tư thâm canh 
cao theo chiều sâu để tăng năng suất và chất 
lượng nông sản. Bên cạnh đó, một số địa 
phương trong tỉnh tiếp tục điều chỉnh cơ cấu 
cây trồng trên phạm vi nhỏ để nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Vùng sản xuất rau, hoa được mở 
rộng thêm khoảng 7.000 ha trên địa bàn các 
huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc 
Dương và thậm chí một số loại hoa (Lan vũ 
nữ, Hồng môn, Lan hồ điệp…) đã được phát 
triển tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành 
phố Bảo Lộc trên các diện tích cà phê, chè, 
lúa, màu… đang canh tác kém hiệu quả. Diện 
tích đất trồng cây dâu tằm được mở rộng thêm 
hơn 4.000 ha trên cơ sở chuyển đổi một phần 
diện tích cây chè, cà phê già cỗi năng suất 
thấp, đất lúa kém hiệu quả, đất ven sông 
suối… tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo 

Lộc. Diện tích trồng các loại cây ăn quả tăng 
mạnh thông qua việc thực hiện chủ trương cải 
tạo vườn tạp và phát triển các mô hình trồng 
xen cây ăn quả trong vườn cây công nghiệp 
với nhiều chủng loại giống cây ăn quả có giá 
trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, măng cụt… 
(trong 5 năm qua, diện tích cây ăn quả tăng 
6.300 ha, trong đó 80% là trồng xen). Trong 
chăn nuôi, cơ cấu đàn vật nuôi phát triển 
tương đối hợp lý, đặc biệt, việc thực hiện đề 
án bò sữa đã giúp mở rộng vùng chăn nuôi bò 
sữa ra các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm 
và thành phố Bảo Lộc nhằm khai thác có hiệu 
quả nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm trong 
sản xuất trồng trọt và sử dụng nguồn lao động 
nhàn rỗi để nâng cao thu nhập. Trong chăn 
nuôi heo, ngoài các vùng chăn nuôi truyền 
thống ở Lâm Hà, Đức Trọng, thông qua việc 
thực hiện tốt các dự án thu hút đầu tư và phát 
triển kinh tế trang trại, đã hình thành nhiều 
trại chăn nuôi quy mô lớn tại Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh theo mô hình chăn nuôi gia công cho các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm; từ đó đã 
tạo tác động lan tỏa mạnh đến nhiều địa 
phương khác, thúc đẩy phát triển chăn nuôi 
trang trại theo định hướng của ngành.

Về chất lượng giống cây trồng: Qua nhiều 
năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất giống (hỗ trợ chứng nhận 
cây đầu dòng, xây dựng vườn đầu dòng, 
hướng dẫn quy trình sản xuất giống và công 
bố tiêu chuẩn cây giống, nâng cao năng lực 
các cơ sở sản xuất giống), đến nay đã hình 
thành mạng lưới sản xuất giống cây trồng 
rộng khắp các địa phương, các vùng sản xuất 
tập trung của tỉnh; cơ bản đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi giống, phát triển sản xuất, kể cả 
các vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc tăng 
cường công tác quản lý, đến nay phần lớn 
nguồn giống đưa vào sản xuất đều là giống 
mới, chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định.
Về trình độ sản xuất: Thông qua việc thực 

hiện tốt công tác khuyến nông, các dự án 
ODA, phần lớn nông dân các vùng sản xuất 
tập trung đều được tập huấn, chuyển giao các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc 
biệt là quy trình canh tác, nuôi trồng an toàn, 
bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 
nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình 
máy móc, công nghệ kỹ thuật mới, phù hợp 
với từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi. 
Đồng thời, việc liên kết sản xuất với các 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã góp phần đáng kể trong việc nâng 
cao nhận thức, trình độ canh tác cho nông dân 
trên địa bàn. Do đó, trình độ sản xuất của phần 
lớn nông dân trên địa bàn tỉnh được đánh giá 
cao hơn so với mức bình quân chung cả nước, 
đây là yếu tố thuận lợi để triển khai các giải 
pháp hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trong 
thời gian tới.

Về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ: 
Với thuận lợi là tỉnh đi đầu trong phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay 
đã có trên 20% diện tích canh tác đạt tiêu chí 
nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản xuất 
bình quân gấp 2,3 lần mức bình quân chung 
toàn tỉnh và có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều 
so với sản xuất truyền thống. Đặc biệt, nhiều 
doanh nghiệp đã làm chủ được các công nghệ 
hiện đại như: IoT, thủy canh, khí canh, in 
vitro, robot, truy xuất nguồn gốc điện tử… đã 
giúp nâng cao giá trị gia tăng lên nhiều lần so 
với sản xuất thông thường. Đây chính là nền 
tảng để ngành nông nghiệp tỉnh nhà khai thác 
có hiệu quả thành tựu của cách mạng công 
nghiệp 4.0 để tiếp tục phát triển toàn diện, 
tiệm cận với các nền nông nghiệp hiện đại trên 
thế giới.

Về chất lượng nông sản: Từ kết quả của 
nhiều năm thực hiện công tác chuyển đổi 
giống, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về năng 
suất và sản lượng, nông sản của tỉnh giai đoạn 
vừa qua đã có bước tiến dài về chất lượng. 
Trong sản xuất rau, hoa, các loại giống thường 
xuyên được thay đổi, nhập khẩu với mẫu mã, 

màu sắc, hương vị theo kịp xu hướng của thị 
trường. Các sản phẩm cây ăn quả, cây công 
nghiệp cũng luôn có lợi thế về chỉ tiêu, hàm 
lượng dinh dưỡng so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường, được người tiêu dùng tin 
tưởng. Đặc biệt, hầu hết nông sản của tỉnh đều 
đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm (tỷ lệ 
mẫu vi phạm qua kiểm tra luôn thấp hơn 
0,5%), tỷ lệ sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao.

Công tác bảo quản và chế biến nông sản, 
phát triển thị trường và xây dựng thương 
hiệu: Tỷ lệ nông sản qua khâu sơ chế, đóng 
gói trước khi đưa ra thị trường đạt 75%, tỷ lệ 
sản phẩm được chế biến đạt 20%. Mô hình 
kiểm soát toàn diện sản phẩm từ nông trại đến 
bàn ăn theo xu hướng và yêu cầu của thị 
trường đang dần được hình thành thông qua 
giải pháp phát triển liên kết chuỗi. Số lượng 
chuỗi liên kết và thành viên tham gia liên kết 
tiếp tục có xu hướng tăng nhanh; chủ trì liên 
kết là các doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành 
thu mua, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm nên đã 
phát huy được vai trò đầu mối kết nối giữa sản 
xuất với thị trường, thực hiện tốt công tác 
kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm theo yêu cầu của người tiêu dùng, 
thông qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản 
lý nhà nước, củng cố niềm tin của người tiêu 
dùng. Đồng thời, việc xây dựng, phát triển 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) đã giúp cho nông sản của tỉnh tiếp tục 
khẳng định được vị trí, sự khác biệt so với các 
sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. 

Về hạ tầng phục vụ sản xuất: Hạ tầng phục 
vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư, từ 
những công trình thủy lợi trọng điểm đến các 
trạm bơm, hệ thống kênh mương, đường giao 
thông nội đồng, các công trình nước sạch 
nông thôn, đặc biệt là các vùng sản xuất tập 
trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao. Cơ chế đầu tư công trình được thay đổi 
mạnh mẽ, từ chỗ hoàn toàn trông chờ vào 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, đã triển 
khai đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa, huy 

động nguồn lực của người dân, doanh nghiệp 
để phát triển hạ tầng. Đặc biệt là Đề án hỗ trợ 
phát triển hệ thống ao hồ nhỏ, với suất đầu tư 
thấp nhưng đã đem lại hiệu quả cao gấp nhiều 
lần so với đầu tư các công trình lớn, đã đóng 
góp 7,3% trên tổng diện tích tưới toàn tỉnh 
(chiếm hơn 50% diện tích tưới tăng thêm 
trong 5 năm qua).

Định hướng phát triển ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai 
đoạn 2021-2025

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện 
đại, có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 
cao. Trong đó, tập trung phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh và nông nghiệp hữu cơ trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Xây 
dựng và phát triển các vùng chuyên canh hàng 
hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm; kết nối nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường 
xuất khẩu; tổ chức sản xuất với các sản phẩm 
có lợi thế so sánh, chú trọng phát triển các cây 
trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường cao 
để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục 
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng 
nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững. 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng 
cuộc sống và thu nhập của người dân nông 
thôn. Xây dựng hình ảnh nông thôn mới có 
cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, bản sắc 
văn hóa đặc sắc, tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới 

hóa trong nông nghiệp: Phát triển các khu, 
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và cơ 
giới hóa, tự động hóa vào các khâu của quá 
trình sản xuất và chế biến, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và nâng cao chất lượng 
nông sản.

Chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất, nhân 
rộng mô hình sản xuất có hiệu quả: Xây dựng 

và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa 
chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về 
an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với chế 
biến và thị trường. Chú trọng phát triển các 
cây trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường 
cao như cây dược liệu, cây dâu tằm, các loại 
hoa. Tiếp tục giảm diện tích canh tác kém hiệu 
quả thông qua chuyển đổi mô hình canh tác, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật 
nuôi: Đầu tư nghiên cứu, sản xuất, nhập nội 
giống cây trồng để nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa nguồn giống đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất, tiến tới đáp ứng các yêu cầu về bản 
quyền giống, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân nông thôn: Đầu tư 
các công trình thủy lợi trọng điểm, kiên cố hóa 
hệ thống kênh mương, xây dựng trạm bơm, 
đường giao thông nội đồng, hệ thống cấp 
nước sinh hoạt nông thôn. Đồng thời đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước 
tại các vùng sản xuất tập trung nhằm sản xuất 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ khó 
khăn cho người sản xuất: Thực hiện đồng bộ 
các cơ chế chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. 
Chú trọng công tác khuyến nông, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn để cập nhật kiến thức, đặc biệt là 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; canh 
tác bền vững, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Đổi mới quan hệ sản xuất: Đổi mới quan 
hệ sản xuất thông qua việc thực hiện đồng thời 
nhiều giải pháp như: Phát triển hợp tác liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể để 
hình thành các hạt nhân cho liên kết; khôi 
phục và phát triển các làng nghề truyền thống; 
khuyến khích phát triển kinh tế trang trại… 

Phát triển thương hiệu, sản phẩm OCOP 
và xúc tiến thương mại: Khai thác có hiệu quả 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành”; thực hiện tốt Chương trình OCOP để 

từng bước khẳng định uy tín và nâng cao giá 
trị thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Tăng cường xúc 
tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, kết 
nối thị trường để khai thác lợi thế cạnh tranh 
của các nông sản địa phương.

Phát triển sản xuất bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Bảo vệ, khai thác có hiệu 

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ 
cho sản xuất đảm bảo tính bền vững thông qua 
việc khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, nông nghiệp hữu cơ; giảm thiểu việc sử 
dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, hạn 
chế ở mức thấp nhất việc thải chất nguy hại ra 
môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm 
Đồng tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành 
theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 
24/12/2015 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và 
Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 
19/4/2017 của UBND tỉnh, hướng đến xây 
dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn 
diện, bền vững và hiện đại.

Thông qua việc triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án, ngành Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã dần 
chuyển dịch theo hướng phát triển toàn diện, 
bền vững, hiện đại, thể hiện qua một số thành 
tựu nổi bật sau đây:

Về tổ chức sản xuất: Các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung tiếp tục có sự phát triển 
ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của 
từng vùng, từng địa phương. Mỗi vùng đều 
được hỗ trợ đầu tư và hình thành các mô hình 
canh tác ứng dụng công nghệ cao, bền vững. 
Sản xuất trong vùng có sự đầu tư thâm canh 
cao theo chiều sâu để tăng năng suất và chất 
lượng nông sản. Bên cạnh đó, một số địa 
phương trong tỉnh tiếp tục điều chỉnh cơ cấu 
cây trồng trên phạm vi nhỏ để nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Vùng sản xuất rau, hoa được mở 
rộng thêm khoảng 7.000 ha trên địa bàn các 
huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc 
Dương và thậm chí một số loại hoa (Lan vũ 
nữ, Hồng môn, Lan hồ điệp…) đã được phát 
triển tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành 
phố Bảo Lộc trên các diện tích cà phê, chè, 
lúa, màu… đang canh tác kém hiệu quả. Diện 
tích đất trồng cây dâu tằm được mở rộng thêm 
hơn 4.000 ha trên cơ sở chuyển đổi một phần 
diện tích cây chè, cà phê già cỗi năng suất 
thấp, đất lúa kém hiệu quả, đất ven sông 
suối… tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo 

Lộc. Diện tích trồng các loại cây ăn quả tăng 
mạnh thông qua việc thực hiện chủ trương cải 
tạo vườn tạp và phát triển các mô hình trồng 
xen cây ăn quả trong vườn cây công nghiệp 
với nhiều chủng loại giống cây ăn quả có giá 
trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, măng cụt… 
(trong 5 năm qua, diện tích cây ăn quả tăng 
6.300 ha, trong đó 80% là trồng xen). Trong 
chăn nuôi, cơ cấu đàn vật nuôi phát triển 
tương đối hợp lý, đặc biệt, việc thực hiện đề 
án bò sữa đã giúp mở rộng vùng chăn nuôi bò 
sữa ra các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm 
và thành phố Bảo Lộc nhằm khai thác có hiệu 
quả nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm trong 
sản xuất trồng trọt và sử dụng nguồn lao động 
nhàn rỗi để nâng cao thu nhập. Trong chăn 
nuôi heo, ngoài các vùng chăn nuôi truyền 
thống ở Lâm Hà, Đức Trọng, thông qua việc 
thực hiện tốt các dự án thu hút đầu tư và phát 
triển kinh tế trang trại, đã hình thành nhiều 
trại chăn nuôi quy mô lớn tại Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh theo mô hình chăn nuôi gia công cho các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm; từ đó đã 
tạo tác động lan tỏa mạnh đến nhiều địa 
phương khác, thúc đẩy phát triển chăn nuôi 
trang trại theo định hướng của ngành.

Về chất lượng giống cây trồng: Qua nhiều 
năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất giống (hỗ trợ chứng nhận 
cây đầu dòng, xây dựng vườn đầu dòng, 
hướng dẫn quy trình sản xuất giống và công 
bố tiêu chuẩn cây giống, nâng cao năng lực 
các cơ sở sản xuất giống), đến nay đã hình 
thành mạng lưới sản xuất giống cây trồng 
rộng khắp các địa phương, các vùng sản xuất 
tập trung của tỉnh; cơ bản đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi giống, phát triển sản xuất, kể cả 
các vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc tăng 
cường công tác quản lý, đến nay phần lớn 
nguồn giống đưa vào sản xuất đều là giống 
mới, chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định.
Về trình độ sản xuất: Thông qua việc thực 

hiện tốt công tác khuyến nông, các dự án 
ODA, phần lớn nông dân các vùng sản xuất 
tập trung đều được tập huấn, chuyển giao các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc 
biệt là quy trình canh tác, nuôi trồng an toàn, 
bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 
nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình 
máy móc, công nghệ kỹ thuật mới, phù hợp 
với từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi. 
Đồng thời, việc liên kết sản xuất với các 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã góp phần đáng kể trong việc nâng 
cao nhận thức, trình độ canh tác cho nông dân 
trên địa bàn. Do đó, trình độ sản xuất của phần 
lớn nông dân trên địa bàn tỉnh được đánh giá 
cao hơn so với mức bình quân chung cả nước, 
đây là yếu tố thuận lợi để triển khai các giải 
pháp hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trong 
thời gian tới.

Về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ: 
Với thuận lợi là tỉnh đi đầu trong phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay 
đã có trên 20% diện tích canh tác đạt tiêu chí 
nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản xuất 
bình quân gấp 2,3 lần mức bình quân chung 
toàn tỉnh và có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều 
so với sản xuất truyền thống. Đặc biệt, nhiều 
doanh nghiệp đã làm chủ được các công nghệ 
hiện đại như: IoT, thủy canh, khí canh, in 
vitro, robot, truy xuất nguồn gốc điện tử… đã 
giúp nâng cao giá trị gia tăng lên nhiều lần so 
với sản xuất thông thường. Đây chính là nền 
tảng để ngành nông nghiệp tỉnh nhà khai thác 
có hiệu quả thành tựu của cách mạng công 
nghiệp 4.0 để tiếp tục phát triển toàn diện, 
tiệm cận với các nền nông nghiệp hiện đại trên 
thế giới.

Về chất lượng nông sản: Từ kết quả của 
nhiều năm thực hiện công tác chuyển đổi 
giống, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về năng 
suất và sản lượng, nông sản của tỉnh giai đoạn 
vừa qua đã có bước tiến dài về chất lượng. 
Trong sản xuất rau, hoa, các loại giống thường 
xuyên được thay đổi, nhập khẩu với mẫu mã, 

màu sắc, hương vị theo kịp xu hướng của thị 
trường. Các sản phẩm cây ăn quả, cây công 
nghiệp cũng luôn có lợi thế về chỉ tiêu, hàm 
lượng dinh dưỡng so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường, được người tiêu dùng tin 
tưởng. Đặc biệt, hầu hết nông sản của tỉnh đều 
đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm (tỷ lệ 
mẫu vi phạm qua kiểm tra luôn thấp hơn 
0,5%), tỷ lệ sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao.

Công tác bảo quản và chế biến nông sản, 
phát triển thị trường và xây dựng thương 
hiệu: Tỷ lệ nông sản qua khâu sơ chế, đóng 
gói trước khi đưa ra thị trường đạt 75%, tỷ lệ 
sản phẩm được chế biến đạt 20%. Mô hình 
kiểm soát toàn diện sản phẩm từ nông trại đến 
bàn ăn theo xu hướng và yêu cầu của thị 
trường đang dần được hình thành thông qua 
giải pháp phát triển liên kết chuỗi. Số lượng 
chuỗi liên kết và thành viên tham gia liên kết 
tiếp tục có xu hướng tăng nhanh; chủ trì liên 
kết là các doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành 
thu mua, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm nên đã 
phát huy được vai trò đầu mối kết nối giữa sản 
xuất với thị trường, thực hiện tốt công tác 
kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm theo yêu cầu của người tiêu dùng, 
thông qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản 
lý nhà nước, củng cố niềm tin của người tiêu 
dùng. Đồng thời, việc xây dựng, phát triển 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) đã giúp cho nông sản của tỉnh tiếp tục 
khẳng định được vị trí, sự khác biệt so với các 
sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. 

Về hạ tầng phục vụ sản xuất: Hạ tầng phục 
vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư, từ 
những công trình thủy lợi trọng điểm đến các 
trạm bơm, hệ thống kênh mương, đường giao 
thông nội đồng, các công trình nước sạch 
nông thôn, đặc biệt là các vùng sản xuất tập 
trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao. Cơ chế đầu tư công trình được thay đổi 
mạnh mẽ, từ chỗ hoàn toàn trông chờ vào 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, đã triển 
khai đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa, huy 

động nguồn lực của người dân, doanh nghiệp 
để phát triển hạ tầng. Đặc biệt là Đề án hỗ trợ 
phát triển hệ thống ao hồ nhỏ, với suất đầu tư 
thấp nhưng đã đem lại hiệu quả cao gấp nhiều 
lần so với đầu tư các công trình lớn, đã đóng 
góp 7,3% trên tổng diện tích tưới toàn tỉnh 
(chiếm hơn 50% diện tích tưới tăng thêm 
trong 5 năm qua).

Định hướng phát triển ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai 
đoạn 2021-2025

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện 
đại, có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 
cao. Trong đó, tập trung phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh và nông nghiệp hữu cơ trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Xây 
dựng và phát triển các vùng chuyên canh hàng 
hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm; kết nối nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường 
xuất khẩu; tổ chức sản xuất với các sản phẩm 
có lợi thế so sánh, chú trọng phát triển các cây 
trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường cao 
để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục 
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng 
nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững. 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng 
cuộc sống và thu nhập của người dân nông 
thôn. Xây dựng hình ảnh nông thôn mới có 
cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, bản sắc 
văn hóa đặc sắc, tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới 

hóa trong nông nghiệp: Phát triển các khu, 
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và cơ 
giới hóa, tự động hóa vào các khâu của quá 
trình sản xuất và chế biến, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và nâng cao chất lượng 
nông sản.

Chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất, nhân 
rộng mô hình sản xuất có hiệu quả: Xây dựng 

và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa 
chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về 
an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với chế 
biến và thị trường. Chú trọng phát triển các 
cây trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường 
cao như cây dược liệu, cây dâu tằm, các loại 
hoa. Tiếp tục giảm diện tích canh tác kém hiệu 
quả thông qua chuyển đổi mô hình canh tác, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật 
nuôi: Đầu tư nghiên cứu, sản xuất, nhập nội 
giống cây trồng để nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa nguồn giống đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất, tiến tới đáp ứng các yêu cầu về bản 
quyền giống, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân nông thôn: Đầu tư 
các công trình thủy lợi trọng điểm, kiên cố hóa 
hệ thống kênh mương, xây dựng trạm bơm, 
đường giao thông nội đồng, hệ thống cấp 
nước sinh hoạt nông thôn. Đồng thời đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước 
tại các vùng sản xuất tập trung nhằm sản xuất 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ khó 
khăn cho người sản xuất: Thực hiện đồng bộ 
các cơ chế chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. 
Chú trọng công tác khuyến nông, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn để cập nhật kiến thức, đặc biệt là 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; canh 
tác bền vững, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Đổi mới quan hệ sản xuất: Đổi mới quan 
hệ sản xuất thông qua việc thực hiện đồng thời 
nhiều giải pháp như: Phát triển hợp tác liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể để 
hình thành các hạt nhân cho liên kết; khôi 
phục và phát triển các làng nghề truyền thống; 
khuyến khích phát triển kinh tế trang trại… 

Phát triển thương hiệu, sản phẩm OCOP 
và xúc tiến thương mại: Khai thác có hiệu quả 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành”; thực hiện tốt Chương trình OCOP để 

từng bước khẳng định uy tín và nâng cao giá 
trị thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Tăng cường xúc 
tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, kết 
nối thị trường để khai thác lợi thế cạnh tranh 
của các nông sản địa phương.

Phát triển sản xuất bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Bảo vệ, khai thác có hiệu 

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ 
cho sản xuất đảm bảo tính bền vững thông qua 
việc khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, nông nghiệp hữu cơ; giảm thiểu việc sử 
dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, hạn 
chế ở mức thấp nhất việc thải chất nguy hại ra 
môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm 
Đồng tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành 
theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 
24/12/2015 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và 
Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 
19/4/2017 của UBND tỉnh, hướng đến xây 
dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn 
diện, bền vững và hiện đại.

Thông qua việc triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án, ngành Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã dần 
chuyển dịch theo hướng phát triển toàn diện, 
bền vững, hiện đại, thể hiện qua một số thành 
tựu nổi bật sau đây:

Về tổ chức sản xuất: Các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung tiếp tục có sự phát triển 
ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của 
từng vùng, từng địa phương. Mỗi vùng đều 
được hỗ trợ đầu tư và hình thành các mô hình 
canh tác ứng dụng công nghệ cao, bền vững. 
Sản xuất trong vùng có sự đầu tư thâm canh 
cao theo chiều sâu để tăng năng suất và chất 
lượng nông sản. Bên cạnh đó, một số địa 
phương trong tỉnh tiếp tục điều chỉnh cơ cấu 
cây trồng trên phạm vi nhỏ để nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Vùng sản xuất rau, hoa được mở 
rộng thêm khoảng 7.000 ha trên địa bàn các 
huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc 
Dương và thậm chí một số loại hoa (Lan vũ 
nữ, Hồng môn, Lan hồ điệp…) đã được phát 
triển tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành 
phố Bảo Lộc trên các diện tích cà phê, chè, 
lúa, màu… đang canh tác kém hiệu quả. Diện 
tích đất trồng cây dâu tằm được mở rộng thêm 
hơn 4.000 ha trên cơ sở chuyển đổi một phần 
diện tích cây chè, cà phê già cỗi năng suất 
thấp, đất lúa kém hiệu quả, đất ven sông 
suối… tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo 

Lộc. Diện tích trồng các loại cây ăn quả tăng 
mạnh thông qua việc thực hiện chủ trương cải 
tạo vườn tạp và phát triển các mô hình trồng 
xen cây ăn quả trong vườn cây công nghiệp 
với nhiều chủng loại giống cây ăn quả có giá 
trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, măng cụt… 
(trong 5 năm qua, diện tích cây ăn quả tăng 
6.300 ha, trong đó 80% là trồng xen). Trong 
chăn nuôi, cơ cấu đàn vật nuôi phát triển 
tương đối hợp lý, đặc biệt, việc thực hiện đề 
án bò sữa đã giúp mở rộng vùng chăn nuôi bò 
sữa ra các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm 
và thành phố Bảo Lộc nhằm khai thác có hiệu 
quả nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm trong 
sản xuất trồng trọt và sử dụng nguồn lao động 
nhàn rỗi để nâng cao thu nhập. Trong chăn 
nuôi heo, ngoài các vùng chăn nuôi truyền 
thống ở Lâm Hà, Đức Trọng, thông qua việc 
thực hiện tốt các dự án thu hút đầu tư và phát 
triển kinh tế trang trại, đã hình thành nhiều 
trại chăn nuôi quy mô lớn tại Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh theo mô hình chăn nuôi gia công cho các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm; từ đó đã 
tạo tác động lan tỏa mạnh đến nhiều địa 
phương khác, thúc đẩy phát triển chăn nuôi 
trang trại theo định hướng của ngành.

Về chất lượng giống cây trồng: Qua nhiều 
năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất giống (hỗ trợ chứng nhận 
cây đầu dòng, xây dựng vườn đầu dòng, 
hướng dẫn quy trình sản xuất giống và công 
bố tiêu chuẩn cây giống, nâng cao năng lực 
các cơ sở sản xuất giống), đến nay đã hình 
thành mạng lưới sản xuất giống cây trồng 
rộng khắp các địa phương, các vùng sản xuất 
tập trung của tỉnh; cơ bản đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi giống, phát triển sản xuất, kể cả 
các vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc tăng 
cường công tác quản lý, đến nay phần lớn 
nguồn giống đưa vào sản xuất đều là giống 
mới, chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định.
Về trình độ sản xuất: Thông qua việc thực 

hiện tốt công tác khuyến nông, các dự án 
ODA, phần lớn nông dân các vùng sản xuất 
tập trung đều được tập huấn, chuyển giao các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc 
biệt là quy trình canh tác, nuôi trồng an toàn, 
bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 
nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình 
máy móc, công nghệ kỹ thuật mới, phù hợp 
với từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi. 
Đồng thời, việc liên kết sản xuất với các 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã góp phần đáng kể trong việc nâng 
cao nhận thức, trình độ canh tác cho nông dân 
trên địa bàn. Do đó, trình độ sản xuất của phần 
lớn nông dân trên địa bàn tỉnh được đánh giá 
cao hơn so với mức bình quân chung cả nước, 
đây là yếu tố thuận lợi để triển khai các giải 
pháp hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trong 
thời gian tới.

Về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ: 
Với thuận lợi là tỉnh đi đầu trong phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay 
đã có trên 20% diện tích canh tác đạt tiêu chí 
nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản xuất 
bình quân gấp 2,3 lần mức bình quân chung 
toàn tỉnh và có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều 
so với sản xuất truyền thống. Đặc biệt, nhiều 
doanh nghiệp đã làm chủ được các công nghệ 
hiện đại như: IoT, thủy canh, khí canh, in 
vitro, robot, truy xuất nguồn gốc điện tử… đã 
giúp nâng cao giá trị gia tăng lên nhiều lần so 
với sản xuất thông thường. Đây chính là nền 
tảng để ngành nông nghiệp tỉnh nhà khai thác 
có hiệu quả thành tựu của cách mạng công 
nghiệp 4.0 để tiếp tục phát triển toàn diện, 
tiệm cận với các nền nông nghiệp hiện đại trên 
thế giới.

Về chất lượng nông sản: Từ kết quả của 
nhiều năm thực hiện công tác chuyển đổi 
giống, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về năng 
suất và sản lượng, nông sản của tỉnh giai đoạn 
vừa qua đã có bước tiến dài về chất lượng. 
Trong sản xuất rau, hoa, các loại giống thường 
xuyên được thay đổi, nhập khẩu với mẫu mã, 

màu sắc, hương vị theo kịp xu hướng của thị 
trường. Các sản phẩm cây ăn quả, cây công 
nghiệp cũng luôn có lợi thế về chỉ tiêu, hàm 
lượng dinh dưỡng so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường, được người tiêu dùng tin 
tưởng. Đặc biệt, hầu hết nông sản của tỉnh đều 
đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm (tỷ lệ 
mẫu vi phạm qua kiểm tra luôn thấp hơn 
0,5%), tỷ lệ sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao.

Công tác bảo quản và chế biến nông sản, 
phát triển thị trường và xây dựng thương 
hiệu: Tỷ lệ nông sản qua khâu sơ chế, đóng 
gói trước khi đưa ra thị trường đạt 75%, tỷ lệ 
sản phẩm được chế biến đạt 20%. Mô hình 
kiểm soát toàn diện sản phẩm từ nông trại đến 
bàn ăn theo xu hướng và yêu cầu của thị 
trường đang dần được hình thành thông qua 
giải pháp phát triển liên kết chuỗi. Số lượng 
chuỗi liên kết và thành viên tham gia liên kết 
tiếp tục có xu hướng tăng nhanh; chủ trì liên 
kết là các doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành 
thu mua, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm nên đã 
phát huy được vai trò đầu mối kết nối giữa sản 
xuất với thị trường, thực hiện tốt công tác 
kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm theo yêu cầu của người tiêu dùng, 
thông qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản 
lý nhà nước, củng cố niềm tin của người tiêu 
dùng. Đồng thời, việc xây dựng, phát triển 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) đã giúp cho nông sản của tỉnh tiếp tục 
khẳng định được vị trí, sự khác biệt so với các 
sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. 

Về hạ tầng phục vụ sản xuất: Hạ tầng phục 
vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư, từ 
những công trình thủy lợi trọng điểm đến các 
trạm bơm, hệ thống kênh mương, đường giao 
thông nội đồng, các công trình nước sạch 
nông thôn, đặc biệt là các vùng sản xuất tập 
trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao. Cơ chế đầu tư công trình được thay đổi 
mạnh mẽ, từ chỗ hoàn toàn trông chờ vào 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, đã triển 
khai đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa, huy 

động nguồn lực của người dân, doanh nghiệp 
để phát triển hạ tầng. Đặc biệt là Đề án hỗ trợ 
phát triển hệ thống ao hồ nhỏ, với suất đầu tư 
thấp nhưng đã đem lại hiệu quả cao gấp nhiều 
lần so với đầu tư các công trình lớn, đã đóng 
góp 7,3% trên tổng diện tích tưới toàn tỉnh 
(chiếm hơn 50% diện tích tưới tăng thêm 
trong 5 năm qua).

Định hướng phát triển ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai 
đoạn 2021-2025

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện 
đại, có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 
cao. Trong đó, tập trung phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh và nông nghiệp hữu cơ trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Xây 
dựng và phát triển các vùng chuyên canh hàng 
hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm; kết nối nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường 
xuất khẩu; tổ chức sản xuất với các sản phẩm 
có lợi thế so sánh, chú trọng phát triển các cây 
trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường cao 
để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục 
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng 
nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững. 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng 
cuộc sống và thu nhập của người dân nông 
thôn. Xây dựng hình ảnh nông thôn mới có 
cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, bản sắc 
văn hóa đặc sắc, tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới 

hóa trong nông nghiệp: Phát triển các khu, 
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 
ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và cơ 
giới hóa, tự động hóa vào các khâu của quá 
trình sản xuất và chế biến, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và nâng cao chất lượng 
nông sản.

Chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất, nhân 
rộng mô hình sản xuất có hiệu quả: Xây dựng 

và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa 
chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về 
an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với chế 
biến và thị trường. Chú trọng phát triển các 
cây trồng còn dư địa lớn và nhu cầu thị trường 
cao như cây dược liệu, cây dâu tằm, các loại 
hoa. Tiếp tục giảm diện tích canh tác kém hiệu 
quả thông qua chuyển đổi mô hình canh tác, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

Nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật 
nuôi: Đầu tư nghiên cứu, sản xuất, nhập nội 
giống cây trồng để nâng cao chất lượng, đa 
dạng hóa nguồn giống đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất, tiến tới đáp ứng các yêu cầu về bản 
quyền giống, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân nông thôn: Đầu tư 
các công trình thủy lợi trọng điểm, kiên cố hóa 
hệ thống kênh mương, xây dựng trạm bơm, 
đường giao thông nội đồng, hệ thống cấp 
nước sinh hoạt nông thôn. Đồng thời đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước 
tại các vùng sản xuất tập trung nhằm sản xuất 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ khó 
khăn cho người sản xuất: Thực hiện đồng bộ 
các cơ chế chính sách hỗ trợ, nguồn lực đầu tư 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. 
Chú trọng công tác khuyến nông, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn để cập nhật kiến thức, đặc biệt là 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; canh 
tác bền vững, chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Đổi mới quan hệ sản xuất: Đổi mới quan 
hệ sản xuất thông qua việc thực hiện đồng thời 
nhiều giải pháp như: Phát triển hợp tác liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể để 
hình thành các hạt nhân cho liên kết; khôi 
phục và phát triển các làng nghề truyền thống; 
khuyến khích phát triển kinh tế trang trại… 

Phát triển thương hiệu, sản phẩm OCOP 
và xúc tiến thương mại: Khai thác có hiệu quả 
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 
lành”; thực hiện tốt Chương trình OCOP để 

từng bước khẳng định uy tín và nâng cao giá 
trị thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Tăng cường xúc 
tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, kết 
nối thị trường để khai thác lợi thế cạnh tranh 
của các nông sản địa phương.

Phát triển sản xuất bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Bảo vệ, khai thác có hiệu 

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ 
cho sản xuất đảm bảo tính bền vững thông qua 
việc khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, nông nghiệp hữu cơ; giảm thiểu việc sử 
dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, hạn 
chế ở mức thấp nhất việc thải chất nguy hại ra 
môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÃN HIỆU
CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Nguyễn Đình Thiện - Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt

Sản phẩm cà phê Cầu Đất - Song Vũ Coffee Farm

    Thành phố Đà Lạt là địa phương có tiềm 
năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn 
nước, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái 
phù hợp để sản xuất nông nghiệp với quy mô 
hàng hóa với các loại nông sản ưu thế so với 
các vùng khác như: rau, hoa (có nguồn gốc ôn 
đới và á nhiệt đới), chè, cà phê Arabica. Tuy 
diện tích sản xuất không lớn, nhưng thành 
phố đã thực hiện các giải pháp ứng dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, 
giá trị thương phẩm đối với những sản phẩm 
đặc thù có lợi thế cạnh tranh cao. Đến nay, 
diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn thành phố là 6.730 ha, 
chiếm 62,9% trên tổng diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp. Diện tích rau, hoa và cây đặc sản 
ứng dụng công nghệ cao là 5.265 ha (rau: 
3.115 ha, dâu tây: 102 ha, atisô: 75 ha; diện 
tích hoa là 1.854 ha); diện tích ứng dụng công 
nghệ cao trên cây chè 210 ha, cà phê 1.374 ha. 

     Với những tiềm năng, lợi thế về phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao; trong thời gian 
qua, để tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu 
nông sản của thành phố Đà Lạt nói riêng và 
của tỉnh Lâm Đồng nói chung, UBND thành 
phố giao Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện 
công tác tạo lập, quản lý và phát triển các 
nhãn hiệu chứng nhận của Đà Lạt như: rau, 
hoa, cà phê, hồng, dâu tây. Đến nay 5 nhóm 
cây trồng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận bảo hộ độc quyền trên phạm 
vi cả nước gồm: Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà 
phê Arabica Đà Lạt, Hồng Đà Lạt và Dâu tây 
Đà Lạt. Để quản lý thương hiệu nông sản nói 
chung và thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” nói riêng, UBND tỉnh Lâm 
Đồng giao UBND thành phố Đà Lạt là đầu 
mối quản lý phát triển thương hiệu. 
    Đồng thời, xây dựng các vùng nguyên liệu 
gắn với phát triển các cơ sở chế biến công 
nghiệp, đặc biệt là đối với các sản phẩm rau, 
hoa, cà phê, chè, hồng và dâu tây... để ngày 
càng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Ưu 
tiên phát triển nhanh một số sản phẩm có giá 
trị kinh tế cao để tạo bước chuyển biến tích 
cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp. Đẩy mạnh hình thức hợp tác, liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Thực hiện 
chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình 
gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh 
tế trang trại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX nông nghiệp…
    Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường nội tiêu và xuất khẩu đối với sản phẩm 
chủ lực mang nhãn hiệu chứng nhận tại Đà 
Lạt và một số vùng phụ cận huyện Đức Trọng, 
Đơn Dương, Lạc Dương… công tác tạo lập 
nhãn hiệu chứng nhận đã được các cấp, các 
ngành, các doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh 
Lâm Đồng nói chung quan tâm thực hiện. 
Công tác thực hiện các quy trình thủ tục theo 
đúng yêu cầu đã hoàn tất và sản phẩm rau 
mang nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thẩm định, 
công nhận và cấp văn bằng chứng nhận bảo 
hộ trong phạm vị cả nước.
   Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm 
đặc trưng thế mạnh của tỉnh
    Đối với sản phẩm rau Đà Lạt đã được Cục 
Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 
2008 cho sản phẩm rau Đà Lạt và vùng 
phụ cận.
    Đối với sản phẩm hoa Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng 
nhận năm 2011, nhãn hiệu chứng nhận 
Hoa Đà Lạt hiện nay được áp dụng đối với 
11 loại hoa chủ lực của thành phố, đó là: 
Địa lan, Cúc, Hồng, Cẩm chướng, Cát 
tường, Lay ơn, Lily, Đồng tiền, Hồng 
môn, Salem, Ngàn sao.
    Đối với sản phẩm Cà phê Cầu Đất Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận năm 2017, sản phẩm được 
chứng nhận bao gồm cà phê nhân, cà phê bột 
thuộc loại cà phê Arabica. Cấp thí điểm quyền 
sử dụng NHCN Cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 
20 tổ chức, cá nhân sản xuất cà phê Arabica 
tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
     Đối với sản phẩm Hồng Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng vào 
ngày 15/5/2020, sản phẩm được chứng nhận 
bao gồm trái hồng tươi và trái hồng sấy khô. 
Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Hồng Đà 

Lạt cho 16 tổ chức, cá nhân sản xuất Hồng 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

   Đối với sản phẩm Dâu tây Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận 
năm 2018, sản phẩm được chứng nhận bao 
gồm trái Dâu tây tươi. Cấp thí điểm quyền sử 
dụng NHCN Dâu tây Đà Lạt cho 10 tổ chức, 
cá nhân sản xuất Dâu tây trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt.
     Đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - 
Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, UBND thành 
phố Đà Lạt đã giao phòng Kinh tế chịu trách 
nhiệm quản lý và phát triển thương hiệu “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổ chức 
khảo sát, đánh giá và cấp quyền sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” cho các tổ chức, cá nhân tại địa 
phương; tham mưu thực hiện hiệu quả công 
tác quản lý, phát triển, quảng bá thương hiệu 
của địa phương gắn với công tác kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm.
    Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng 
huyện Đơn Dương tập huấn cho các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân trong công tác cấp, quản lý và 
sử dụng NHCN “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” với các địa phương. Đến nay, thành 
phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng NHCN “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 392 tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và các huyện phụ cận (318 tổ chức, cá nhân 
sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa Đà Lạt; 
41 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm rau Đà Lạt; 23 tổ chức, cá nhân sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica; 
10 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm Du lịch canh nông). 
    Để thực hiện tốt công tác quản lý cũng 
như phát triển, nâng cao giá trị của các 
thương hiệu hàng nông sản trên địa bàn, 
cần có các biện pháp như sau:
    Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá 
thương hiệu
   Thực hiện các phóng sự, chuyên mục quảng 
bá thương hiệu trên các phương tiện truyền 
thông như báo chí, truyền hình.
    Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác 
nhau như in ấn brochure giới thiệu sản phẩm, 
nhãn hiệu chứng nhận,… sử dụng tem, logo 
nhãn hiệu chứng nhận… Xây dựng các pano 
tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm quảng 
bá thương hiệu nông sản đến với du khách 
trong và ngoài nước.
    Thông qua Hội Nông dân, UB Mặt trận tổ 
quốc, các đoàn thể tại địa phương tuyên 
truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản 
xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn 
về nhãn hiệu chứng nhận, lợi ích cũng như 
hiệu quả khi sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận.
    Thực hiện công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường
     Phối hợp giữa các ban ngành liên quan 
thực hiện việc tìm kiếm và mở rộng thị 
trường. Làm cầu nối giữa các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh hàng nông sản trên địa 
bàn với các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách 
sạn, chợ đầu mối…
   Tổ chức các chương trình xúc tiến thương 
mại, kết nối giao thương giữa các địa phương 
trên cả nước. Đẩy mạnh công tác xúc tiến 
thương mại, tham dự hội chợ, tìm kiếm và mở 
rộng thị trường ở các khu vực miền Bắc và 
miền Trung nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt.
     Công tác quản lý chất lượng, hậu kiểm 
các sản phẩm mang thương hiệu
    Tổ chức các đợt kiểm tra, hậu kiểm, phân 

tích mẫu các sản phẩm tại các đơn vị đã được 
cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
     Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa 
trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận. Từ đó việc sản 
xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn đi vào 
khuôn khổ, nề nếp; đảm bảo chất lượng, 
nguồn gốc, xuất xứ, tăng thị phần và doanh 
thu cho sản phẩm nông sản Đà Lạt, bên cạnh 
đó còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
     Các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận phải có trách nhiệm 
thực hiện tốt các cam kết theo quy định để giữ 
vững uy tín của thương hiệu. Chủ động phát 
hiện những sai phạm trong hoặc ngoài cộng 
đồng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và thông 
tin cho cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
có thể xử lý kịp thời.
    Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao
     Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho 
người nông dân, từ đó áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh 
nghiệp, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp 
theo hướng an toàn, sạch, theo tiêu chuẩn 
GAP, quy trình hữu cơ. Đảm bảo sản phẩm 
mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt đảm bảo 
các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường trong nước và một 
số thị trường xuất khẩu. 
    Tổ chức các buổi tham quan mô hình trồng 
trọt, các mô hình ứng dụng nông nghiệp theo 
hướng công nghệ cao, các mô hình tưới tự 
động và tưới nhỏ giọt trong và ngoài thành 
phố.
    Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện 
nhiều mô hình trình diễn các kỹ thuật canh 
tác, sử dụng giá thể, giống rau hoa mới, kỹ 
thuật chăm sóc, phân bón và phòng trừ dịch 
hại tổng hợp…
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

    Thành phố Đà Lạt là địa phương có tiềm 
năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn 
nước, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái 
phù hợp để sản xuất nông nghiệp với quy mô 
hàng hóa với các loại nông sản ưu thế so với 
các vùng khác như: rau, hoa (có nguồn gốc ôn 
đới và á nhiệt đới), chè, cà phê Arabica. Tuy 
diện tích sản xuất không lớn, nhưng thành 
phố đã thực hiện các giải pháp ứng dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, 
giá trị thương phẩm đối với những sản phẩm 
đặc thù có lợi thế cạnh tranh cao. Đến nay, 
diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn thành phố là 6.730 ha, 
chiếm 62,9% trên tổng diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp. Diện tích rau, hoa và cây đặc sản 
ứng dụng công nghệ cao là 5.265 ha (rau: 
3.115 ha, dâu tây: 102 ha, atisô: 75 ha; diện 
tích hoa là 1.854 ha); diện tích ứng dụng công 
nghệ cao trên cây chè 210 ha, cà phê 1.374 ha. 

     Với những tiềm năng, lợi thế về phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao; trong thời gian 
qua, để tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu 
nông sản của thành phố Đà Lạt nói riêng và 
của tỉnh Lâm Đồng nói chung, UBND thành 
phố giao Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện 
công tác tạo lập, quản lý và phát triển các 
nhãn hiệu chứng nhận của Đà Lạt như: rau, 
hoa, cà phê, hồng, dâu tây. Đến nay 5 nhóm 
cây trồng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận bảo hộ độc quyền trên phạm 
vi cả nước gồm: Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà 
phê Arabica Đà Lạt, Hồng Đà Lạt và Dâu tây 
Đà Lạt. Để quản lý thương hiệu nông sản nói 
chung và thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” nói riêng, UBND tỉnh Lâm 
Đồng giao UBND thành phố Đà Lạt là đầu 
mối quản lý phát triển thương hiệu. 
    Đồng thời, xây dựng các vùng nguyên liệu 
gắn với phát triển các cơ sở chế biến công 
nghiệp, đặc biệt là đối với các sản phẩm rau, 
hoa, cà phê, chè, hồng và dâu tây... để ngày 
càng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Ưu 
tiên phát triển nhanh một số sản phẩm có giá 
trị kinh tế cao để tạo bước chuyển biến tích 
cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp. Đẩy mạnh hình thức hợp tác, liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Thực hiện 
chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình 
gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh 
tế trang trại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX nông nghiệp…
    Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường nội tiêu và xuất khẩu đối với sản phẩm 
chủ lực mang nhãn hiệu chứng nhận tại Đà 
Lạt và một số vùng phụ cận huyện Đức Trọng, 
Đơn Dương, Lạc Dương… công tác tạo lập 
nhãn hiệu chứng nhận đã được các cấp, các 
ngành, các doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh 
Lâm Đồng nói chung quan tâm thực hiện. 
Công tác thực hiện các quy trình thủ tục theo 
đúng yêu cầu đã hoàn tất và sản phẩm rau 
mang nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thẩm định, 
công nhận và cấp văn bằng chứng nhận bảo 
hộ trong phạm vị cả nước.
   Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm 
đặc trưng thế mạnh của tỉnh
    Đối với sản phẩm rau Đà Lạt đã được Cục 
Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 
2008 cho sản phẩm rau Đà Lạt và vùng 
phụ cận.
    Đối với sản phẩm hoa Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng 
nhận năm 2011, nhãn hiệu chứng nhận 
Hoa Đà Lạt hiện nay được áp dụng đối với 
11 loại hoa chủ lực của thành phố, đó là: 
Địa lan, Cúc, Hồng, Cẩm chướng, Cát 
tường, Lay ơn, Lily, Đồng tiền, Hồng 
môn, Salem, Ngàn sao.
    Đối với sản phẩm Cà phê Cầu Đất Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận năm 2017, sản phẩm được 
chứng nhận bao gồm cà phê nhân, cà phê bột 
thuộc loại cà phê Arabica. Cấp thí điểm quyền 
sử dụng NHCN Cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 
20 tổ chức, cá nhân sản xuất cà phê Arabica 
tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
     Đối với sản phẩm Hồng Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng vào 
ngày 15/5/2020, sản phẩm được chứng nhận 
bao gồm trái hồng tươi và trái hồng sấy khô. 
Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Hồng Đà 

Lạt cho 16 tổ chức, cá nhân sản xuất Hồng 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

   Đối với sản phẩm Dâu tây Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận 
năm 2018, sản phẩm được chứng nhận bao 
gồm trái Dâu tây tươi. Cấp thí điểm quyền sử 
dụng NHCN Dâu tây Đà Lạt cho 10 tổ chức, 
cá nhân sản xuất Dâu tây trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt.
     Đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - 
Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, UBND thành 
phố Đà Lạt đã giao phòng Kinh tế chịu trách 
nhiệm quản lý và phát triển thương hiệu “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổ chức 
khảo sát, đánh giá và cấp quyền sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” cho các tổ chức, cá nhân tại địa 
phương; tham mưu thực hiện hiệu quả công 
tác quản lý, phát triển, quảng bá thương hiệu 
của địa phương gắn với công tác kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm.
    Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng 
huyện Đơn Dương tập huấn cho các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân trong công tác cấp, quản lý và 
sử dụng NHCN “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” với các địa phương. Đến nay, thành 
phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng NHCN “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 392 tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và các huyện phụ cận (318 tổ chức, cá nhân 
sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa Đà Lạt; 
41 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm rau Đà Lạt; 23 tổ chức, cá nhân sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica; 
10 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm Du lịch canh nông). 
    Để thực hiện tốt công tác quản lý cũng 
như phát triển, nâng cao giá trị của các 
thương hiệu hàng nông sản trên địa bàn, 
cần có các biện pháp như sau:
    Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá 
thương hiệu
   Thực hiện các phóng sự, chuyên mục quảng 
bá thương hiệu trên các phương tiện truyền 
thông như báo chí, truyền hình.
    Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác 
nhau như in ấn brochure giới thiệu sản phẩm, 
nhãn hiệu chứng nhận,… sử dụng tem, logo 
nhãn hiệu chứng nhận… Xây dựng các pano 
tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm quảng 
bá thương hiệu nông sản đến với du khách 
trong và ngoài nước.
    Thông qua Hội Nông dân, UB Mặt trận tổ 
quốc, các đoàn thể tại địa phương tuyên 
truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản 
xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn 
về nhãn hiệu chứng nhận, lợi ích cũng như 
hiệu quả khi sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận.
    Thực hiện công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường
     Phối hợp giữa các ban ngành liên quan 
thực hiện việc tìm kiếm và mở rộng thị 
trường. Làm cầu nối giữa các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh hàng nông sản trên địa 
bàn với các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách 
sạn, chợ đầu mối…
   Tổ chức các chương trình xúc tiến thương 
mại, kết nối giao thương giữa các địa phương 
trên cả nước. Đẩy mạnh công tác xúc tiến 
thương mại, tham dự hội chợ, tìm kiếm và mở 
rộng thị trường ở các khu vực miền Bắc và 
miền Trung nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt.
     Công tác quản lý chất lượng, hậu kiểm 
các sản phẩm mang thương hiệu
    Tổ chức các đợt kiểm tra, hậu kiểm, phân 

tích mẫu các sản phẩm tại các đơn vị đã được 
cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
     Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa 
trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận. Từ đó việc sản 
xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn đi vào 
khuôn khổ, nề nếp; đảm bảo chất lượng, 
nguồn gốc, xuất xứ, tăng thị phần và doanh 
thu cho sản phẩm nông sản Đà Lạt, bên cạnh 
đó còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
     Các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận phải có trách nhiệm 
thực hiện tốt các cam kết theo quy định để giữ 
vững uy tín của thương hiệu. Chủ động phát 
hiện những sai phạm trong hoặc ngoài cộng 
đồng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và thông 
tin cho cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
có thể xử lý kịp thời.
    Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao
     Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho 
người nông dân, từ đó áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh 
nghiệp, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp 
theo hướng an toàn, sạch, theo tiêu chuẩn 
GAP, quy trình hữu cơ. Đảm bảo sản phẩm 
mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt đảm bảo 
các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường trong nước và một 
số thị trường xuất khẩu. 
    Tổ chức các buổi tham quan mô hình trồng 
trọt, các mô hình ứng dụng nông nghiệp theo 
hướng công nghệ cao, các mô hình tưới tự 
động và tưới nhỏ giọt trong và ngoài thành 
phố.
    Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện 
nhiều mô hình trình diễn các kỹ thuật canh 
tác, sử dụng giá thể, giống rau hoa mới, kỹ 
thuật chăm sóc, phân bón và phòng trừ dịch 
hại tổng hợp…

Dâu sạch công nghệ Nhật Bản Nam Anh Farm
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

    Thành phố Đà Lạt là địa phương có tiềm 
năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn 
nước, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái 
phù hợp để sản xuất nông nghiệp với quy mô 
hàng hóa với các loại nông sản ưu thế so với 
các vùng khác như: rau, hoa (có nguồn gốc ôn 
đới và á nhiệt đới), chè, cà phê Arabica. Tuy 
diện tích sản xuất không lớn, nhưng thành 
phố đã thực hiện các giải pháp ứng dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, 
giá trị thương phẩm đối với những sản phẩm 
đặc thù có lợi thế cạnh tranh cao. Đến nay, 
diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn thành phố là 6.730 ha, 
chiếm 62,9% trên tổng diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp. Diện tích rau, hoa và cây đặc sản 
ứng dụng công nghệ cao là 5.265 ha (rau: 
3.115 ha, dâu tây: 102 ha, atisô: 75 ha; diện 
tích hoa là 1.854 ha); diện tích ứng dụng công 
nghệ cao trên cây chè 210 ha, cà phê 1.374 ha. 

     Với những tiềm năng, lợi thế về phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao; trong thời gian 
qua, để tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu 
nông sản của thành phố Đà Lạt nói riêng và 
của tỉnh Lâm Đồng nói chung, UBND thành 
phố giao Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện 
công tác tạo lập, quản lý và phát triển các 
nhãn hiệu chứng nhận của Đà Lạt như: rau, 
hoa, cà phê, hồng, dâu tây. Đến nay 5 nhóm 
cây trồng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận bảo hộ độc quyền trên phạm 
vi cả nước gồm: Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà 
phê Arabica Đà Lạt, Hồng Đà Lạt và Dâu tây 
Đà Lạt. Để quản lý thương hiệu nông sản nói 
chung và thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” nói riêng, UBND tỉnh Lâm 
Đồng giao UBND thành phố Đà Lạt là đầu 
mối quản lý phát triển thương hiệu. 
    Đồng thời, xây dựng các vùng nguyên liệu 
gắn với phát triển các cơ sở chế biến công 
nghiệp, đặc biệt là đối với các sản phẩm rau, 
hoa, cà phê, chè, hồng và dâu tây... để ngày 
càng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Ưu 
tiên phát triển nhanh một số sản phẩm có giá 
trị kinh tế cao để tạo bước chuyển biến tích 
cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp. Đẩy mạnh hình thức hợp tác, liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Thực hiện 
chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình 
gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh 
tế trang trại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX nông nghiệp…
    Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường nội tiêu và xuất khẩu đối với sản phẩm 
chủ lực mang nhãn hiệu chứng nhận tại Đà 
Lạt và một số vùng phụ cận huyện Đức Trọng, 
Đơn Dương, Lạc Dương… công tác tạo lập 
nhãn hiệu chứng nhận đã được các cấp, các 
ngành, các doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh 
Lâm Đồng nói chung quan tâm thực hiện. 
Công tác thực hiện các quy trình thủ tục theo 
đúng yêu cầu đã hoàn tất và sản phẩm rau 
mang nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thẩm định, 
công nhận và cấp văn bằng chứng nhận bảo 
hộ trong phạm vị cả nước.
   Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm 
đặc trưng thế mạnh của tỉnh
    Đối với sản phẩm rau Đà Lạt đã được Cục 
Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 
2008 cho sản phẩm rau Đà Lạt và vùng 
phụ cận.
    Đối với sản phẩm hoa Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng 
nhận năm 2011, nhãn hiệu chứng nhận 
Hoa Đà Lạt hiện nay được áp dụng đối với 
11 loại hoa chủ lực của thành phố, đó là: 
Địa lan, Cúc, Hồng, Cẩm chướng, Cát 
tường, Lay ơn, Lily, Đồng tiền, Hồng 
môn, Salem, Ngàn sao.
    Đối với sản phẩm Cà phê Cầu Đất Đà 
Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn 
bằng chứng nhận năm 2017, sản phẩm được 
chứng nhận bao gồm cà phê nhân, cà phê bột 
thuộc loại cà phê Arabica. Cấp thí điểm quyền 
sử dụng NHCN Cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 
20 tổ chức, cá nhân sản xuất cà phê Arabica 
tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
     Đối với sản phẩm Hồng Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng vào 
ngày 15/5/2020, sản phẩm được chứng nhận 
bao gồm trái hồng tươi và trái hồng sấy khô. 
Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Hồng Đà 

Lạt cho 16 tổ chức, cá nhân sản xuất Hồng 
trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

   Đối với sản phẩm Dâu tây Đà Lạt đã được 
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận 
năm 2018, sản phẩm được chứng nhận bao 
gồm trái Dâu tây tươi. Cấp thí điểm quyền sử 
dụng NHCN Dâu tây Đà Lạt cho 10 tổ chức, 
cá nhân sản xuất Dâu tây trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt.
     Đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - 
Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, UBND thành 
phố Đà Lạt đã giao phòng Kinh tế chịu trách 
nhiệm quản lý và phát triển thương hiệu “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổ chức 
khảo sát, đánh giá và cấp quyền sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” cho các tổ chức, cá nhân tại địa 
phương; tham mưu thực hiện hiệu quả công 
tác quản lý, phát triển, quảng bá thương hiệu 
của địa phương gắn với công tác kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm.
    Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng 
huyện Đơn Dương tập huấn cho các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân trong công tác cấp, quản lý và 
sử dụng NHCN “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ 
đất lành” với các địa phương. Đến nay, thành 
phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng NHCN “Đà 
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 392 tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và các huyện phụ cận (318 tổ chức, cá nhân 
sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa Đà Lạt; 
41 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm rau Đà Lạt; 23 tổ chức, cá nhân sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica; 
10 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm Du lịch canh nông). 
    Để thực hiện tốt công tác quản lý cũng 
như phát triển, nâng cao giá trị của các 
thương hiệu hàng nông sản trên địa bàn, 
cần có các biện pháp như sau:
    Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá 
thương hiệu
   Thực hiện các phóng sự, chuyên mục quảng 
bá thương hiệu trên các phương tiện truyền 
thông như báo chí, truyền hình.
    Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác 
nhau như in ấn brochure giới thiệu sản phẩm, 
nhãn hiệu chứng nhận,… sử dụng tem, logo 
nhãn hiệu chứng nhận… Xây dựng các pano 
tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm quảng 
bá thương hiệu nông sản đến với du khách 
trong và ngoài nước.
    Thông qua Hội Nông dân, UB Mặt trận tổ 
quốc, các đoàn thể tại địa phương tuyên 
truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản 
xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn 
về nhãn hiệu chứng nhận, lợi ích cũng như 
hiệu quả khi sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận.
    Thực hiện công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường
     Phối hợp giữa các ban ngành liên quan 
thực hiện việc tìm kiếm và mở rộng thị 
trường. Làm cầu nối giữa các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh hàng nông sản trên địa 
bàn với các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách 
sạn, chợ đầu mối…
   Tổ chức các chương trình xúc tiến thương 
mại, kết nối giao thương giữa các địa phương 
trên cả nước. Đẩy mạnh công tác xúc tiến 
thương mại, tham dự hội chợ, tìm kiếm và mở 
rộng thị trường ở các khu vực miền Bắc và 
miền Trung nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt.
     Công tác quản lý chất lượng, hậu kiểm 
các sản phẩm mang thương hiệu
    Tổ chức các đợt kiểm tra, hậu kiểm, phân 

tích mẫu các sản phẩm tại các đơn vị đã được 
cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
     Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa 
trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận. Từ đó việc sản 
xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn đi vào 
khuôn khổ, nề nếp; đảm bảo chất lượng, 
nguồn gốc, xuất xứ, tăng thị phần và doanh 
thu cho sản phẩm nông sản Đà Lạt, bên cạnh 
đó còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
     Các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận phải có trách nhiệm 
thực hiện tốt các cam kết theo quy định để giữ 
vững uy tín của thương hiệu. Chủ động phát 
hiện những sai phạm trong hoặc ngoài cộng 
đồng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và thông 
tin cho cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
có thể xử lý kịp thời.
    Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao
     Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho 
người nông dân, từ đó áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm.
    Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh 
nghiệp, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp 
theo hướng an toàn, sạch, theo tiêu chuẩn 
GAP, quy trình hữu cơ. Đảm bảo sản phẩm 
mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt đảm bảo 
các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường trong nước và một 
số thị trường xuất khẩu. 
    Tổ chức các buổi tham quan mô hình trồng 
trọt, các mô hình ứng dụng nông nghiệp theo 
hướng công nghệ cao, các mô hình tưới tự 
động và tưới nhỏ giọt trong và ngoài thành 
phố.
    Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện 
nhiều mô hình trình diễn các kỹ thuật canh 
tác, sử dụng giá thể, giống rau hoa mới, kỹ 
thuật chăm sóc, phân bón và phòng trừ dịch 
hại tổng hợp…
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

TRỒNG DÂU TÂY Ở LÂM ĐỒNG Anh Vũ
     Dâu tây là loại cây trồng đặc sản đã bám rễ trên vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng từ nhiều thập 
niên về trước. Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong cả nước, bà con 
nông dân địa phương đã có nhiều đổi mới trong đầu tư, chăm sóc cây dâu tây. Cùng với đó, cơ 
quan chức năng cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, nhằm tiếp thêm lực cho người sản xuất, góp 
phần nâng tầm thương hiệu dâu tây Đà Lạt trên thị trường trong cả nước.

    Vốn là kỹ sư hóa học, làm việc tại một doanh 
nghiệp ở địa phương, nhưng xét thấy nhu cầu 
của thị trường khả quan, nên chị Phạm Thị 
Thủy Vân (ở phường 7, thành phố Đà Lạt) đã 
quyết định chuyển sang đầu tư trồng dâu tây.
     Dâu tây là loại cây trồng mang lại nguồn thu 
cho nhiều nông hộ tại địa phương. Tuy nhiên, 
hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhất là do 
nguồn giống bị thoái hóa, ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu,… nên năng suất và chất lượng 
nhiều vườn dâu trong tỉnh không đảm bảo, sâu 
bệnh gây hại nhiều - nhất là trong những tháng 
mùa mưa và mưa dầm. Bởi vậy, bên cạnh việc 
du nhập các giống dâu mới, nhà nông Phạm 
Thị Thủy Vân còn tập trung áp dụng quy trình 
canh tác VietGAP, nhằm tạo những điều kiện 
tối ưu nhất để cây dâu tây sinh trưởng và phát 
triển. Qua nhiều năm dãi nắng dầm mưa với 
cây dâu giống mới, chị Phạm Thị Thủy Vân 
hiện đã chọn được một số dòng dâu ngoại 
nhập cho chất lượng vượt trội, năng suất đạt 
khoảng 250 kg/tháng/sào. Nhờ đầu tư trồng 
dâu kết hợp làm du lịch canh nông, nên dâu tây 
có đầu ra rất ổn định, giá bán dao động từ 
200.000 đến 250.000 đồng/kg. Hiện, ngoài 
việc cung ứng trực tiếp cho du khách đến tham 
quan, trải nghiệm công việc làm nông, chị Vân 
còn liên kết với nhiều đơn vị chuyên phân phối 
thực phẩm sạch trong cả nước để đưa dâu tây 

đến gần hơn với người tiêu dùng khắp cả 
nước. 
    Dâu tây có mặt tại vùng Đà Lạt từ những 
năm 40 của thế kỷ trước. Tuy có những giai 
đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng nhìn một 
cách tổng thể thì cây dâu tây mang lại nguồn 
thu tương đối khả quan cho nhà nông. Bởi vậy 
mà diện tích dâu tây được phát triển, và ổn 
định ở mức từ 120 đến 130 ha/năm, sản lượng 
bình quân 1.500 tấn/năm. Để không ngừng 
nâng cao chất lượng, ổn định năng suất dâu tây 
cung ứng cho thị trường, nhiều giống dây tây 
mới đã được đưa vào sản xuất. Theo đó, bên 
cạnh giống Mỹ đá (với đặc tính trái to, cứng, 
vận chuyển xa dễ dàng,...), thì thời gian gần 
đây, nhiều nhà vườn còn đưa vào sản xuất 
nhiều giống dâu được nhập từ Nhật, Mỹ, Hàn 
Quốc,...  trồng trong nhà kính. Với quy trình 
canh tác công nghệ cao hết sức bài bản, các 
giống dâu nhập nội nói trên cho năng suất bình 
quân 250 kg/sào/tháng. 
    Dâu tây được đầu tư ngày càng bài bản như 
thế, nên nhiều nhà vườn đã kết hợp làm du lịch 
canh nông, để vừa có thêm đầu ra, vừa kết hợp 
tăng cường quảng bá cho loại nông sản thế 
mạnh ở địa phương. Mới đây, “Nhãn hiệu dâu 
tây Đà Lạt” cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
công nhận. Đây chính là nền tảng quan trọng 
để dâu tây Đà Lạt khẳng định vị thế của mình 
trong bối cảnh hiện nay.
    Với sự hợp sức của các bên liên quan: nhà 
nông, doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu, cơ 
quan chức năng,... cây dâu tây Đà Lạt ngày 
càng ổn định năng suất, chất lượng vượt trội. 
Đó là những yếu tố quan trọng để loại cây 
trồng đặc sản này tạo sức cạnh tranh trên thị 
trường, mang lại thu nhập vượt trội cho nhà 
nông
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THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG DẪN ĐẦU TRONG SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CỦA HUYỆN LẠC DƯƠNG

Phạm Phương -Trung tâm VH, TT và TT huyện Lạc Dương

     Với những lợi thế về đất đai, khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao được thị 
trấn Lạc Dương xác định tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với 
thương hiệu nông sản địa phương là một trong những chương trình trọng tâm và là khâu 
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ các giải 
pháp, thị trấn Lạc Dương hiện là địa phương đi đầu của huyện trong ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu nhất định.
     Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, 
UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo ngành 
Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với thị 
trường tiêu thụ. Trong đó, tập trung ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất cho năng 
suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Cụ thể là vận động nhân 
dân sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm 
như tưới nhỏ giọt, nhằm giảm 50 đến 70% 
lượng nước tưới và nhiên liệu. Những mô 
hình sản xuất với giống chất lượng cao, kỹ 
thuật canh tác tiên tiến đã được nông dân 
áp dụng một cách có hiệu quả. Đến nay, 
toàn thị trấn đã có 380 ha rau, hoa sản xuất 
trong nhà kính. Trên địa bàn thị trấn cũng 
đã hình thành các vùng sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao tập trung như: Hoa 
hồng, Lily, Cát tường, Cẩm chướng, 
Cúc… Các biện pháp khoa học kỹ thuật 
được nông dân áp dụng một cách nghiêm 
ngặt, đúng quy trình từ đó đã góp phần 
tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích 
canh tác, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm. Song song với việc đẩy 
mạnh sản xuất, thị trấn cũng tập trung 
thành lập các HTX, THT, chú trọng các 
mô hình liên kết trong sản xuất, bao tiêu 
sản phẩm cho người dân, hình thành chuỗi 
giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Theo số 

liệu thống kê, trên địa bàn thị trấn hiện đã 
thành lập được 07 Tổ hợp tác liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, cà phê. 
Nhờ áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, 
sản xuất theo hướng nông nghiệp công 
nghệ cao, mà hiện nay, thu nhập bình quân 
trên 1 ha đất canh tác của bà con nông dân 
thị trấn Lạc Dương đạt từ 180 đến 200 
triệu đồng/năm; thậm chí có những diện 
tích canh tác hoa cao cấp đạt từ 500 triệu 
đến 1 tỷ đồng/năm. 

    Có thể thấy việc phát triển nhanh diện 
tích trồng rau, hoa theo hướng nông 
nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu 
song đây là lĩnh vực vẫn còn mới, đòi hỏi 
kỹ thuật cao, nguồn vốn đầu tư lớn; trong 
khi đó thực tế đa số người dân còn thiếu 
vốn sản xuất, không có khả năng đầu tư, 
kênh tín dụng lại quá hẹp, chưa có cơ chế 

xác định giá trị cơ sở vật chất đầu tư trên 
đất để thế chấp vay vốn để đầu tư sản xuất. 
Mặt khác, hiện nay trên địa bàn thị trấn, 
chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm 
còn bấp bênh, tình trạng được mùa mất 
giá, được giá mất mùa vẫn còn diễn ra. Để 
khắc phục tình trạng này, thời gian qua, thị 
trấn Lạc Dương đã tích cực điều chỉnh cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát 
huy lợi thế về khí hậu, đất đai, phát triển 
nông nghiệp thị trấn theo hướng hiện đại, 
bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và khả năng cạnh tranh cao. Đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng như hệ thống điện sản xuất, thủy lợi 
trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân phát triển sản xuất. Đồng 
thời khuyến khích người dân tham gia liên 
doanh, liên kết thành lập các Hợp tác xã để 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sản 
xuất nhỏ lẻ manh mún. 
    Ông Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị 
trấn Lạc Dương cho biết:Trong nhiệm kỳ 
2020-2025, giải pháp mà thị trấn Lạc 
Dương đề ra là: Tập trung chỉ đạo phát 
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng 

dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu 
cơ, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh trên thị 
trường; đồng thời triển khai thực hiện tốt 
quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau, 
hoa, cà phê Arabica, cây dược liệu gắn với 
công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu 
hoạch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết sản 
xuất và tiêu thụ nông sản; phấn đấu đến 
cuối năm 2025 chuyển diện tích 150 ha 
cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang 
trồng các loại có giá trị kinh tế cao trở 
thành cây đặc sản của địa phương. Song 
song với đó là phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao gắn với du lịch, dịch 
vụ điểm đến chất lượng cao; đồng thời 
phối hợp xây dựng các Hợp tác xã, Doanh 
nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 
sản một cách ổn định như rau, hoa, dâu 
tây… Nhất là quản lý tốt các hộ kinh 
doanh, đóng gói hoa hồng, xây dựng 
thương hiệu hoa hồng Lang Biang và hình 
thành Hợp tác xã thương mại Hoa hồng 
Lang Biang, phấn đấu nâng cao giá trị sản 
xuất đạt từ 1,2 tỷ đồng/ha/năm trở lên, 
tăng gấp đôi so với hiện nay

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



     Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, 
UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo ngành 
Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với thị 
trường tiêu thụ. Trong đó, tập trung ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất cho năng 
suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Cụ thể là vận động nhân 
dân sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm 
như tưới nhỏ giọt, nhằm giảm 50 đến 70% 
lượng nước tưới và nhiên liệu. Những mô 
hình sản xuất với giống chất lượng cao, kỹ 
thuật canh tác tiên tiến đã được nông dân 
áp dụng một cách có hiệu quả. Đến nay, 
toàn thị trấn đã có 380 ha rau, hoa sản xuất 
trong nhà kính. Trên địa bàn thị trấn cũng 
đã hình thành các vùng sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao tập trung như: Hoa 
hồng, Lily, Cát tường, Cẩm chướng, 
Cúc… Các biện pháp khoa học kỹ thuật 
được nông dân áp dụng một cách nghiêm 
ngặt, đúng quy trình từ đó đã góp phần 
tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích 
canh tác, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm. Song song với việc đẩy 
mạnh sản xuất, thị trấn cũng tập trung 
thành lập các HTX, THT, chú trọng các 
mô hình liên kết trong sản xuất, bao tiêu 
sản phẩm cho người dân, hình thành chuỗi 
giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Theo số 

liệu thống kê, trên địa bàn thị trấn hiện đã 
thành lập được 07 Tổ hợp tác liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, cà phê. 
Nhờ áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, 
sản xuất theo hướng nông nghiệp công 
nghệ cao, mà hiện nay, thu nhập bình quân 
trên 1 ha đất canh tác của bà con nông dân 
thị trấn Lạc Dương đạt từ 180 đến 200 
triệu đồng/năm; thậm chí có những diện 
tích canh tác hoa cao cấp đạt từ 500 triệu 
đến 1 tỷ đồng/năm. 

    Có thể thấy việc phát triển nhanh diện 
tích trồng rau, hoa theo hướng nông 
nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu 
song đây là lĩnh vực vẫn còn mới, đòi hỏi 
kỹ thuật cao, nguồn vốn đầu tư lớn; trong 
khi đó thực tế đa số người dân còn thiếu 
vốn sản xuất, không có khả năng đầu tư, 
kênh tín dụng lại quá hẹp, chưa có cơ chế 

xác định giá trị cơ sở vật chất đầu tư trên 
đất để thế chấp vay vốn để đầu tư sản xuất. 
Mặt khác, hiện nay trên địa bàn thị trấn, 
chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm 
còn bấp bênh, tình trạng được mùa mất 
giá, được giá mất mùa vẫn còn diễn ra. Để 
khắc phục tình trạng này, thời gian qua, thị 
trấn Lạc Dương đã tích cực điều chỉnh cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát 
huy lợi thế về khí hậu, đất đai, phát triển 
nông nghiệp thị trấn theo hướng hiện đại, 
bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và khả năng cạnh tranh cao. Đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng như hệ thống điện sản xuất, thủy lợi 
trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân phát triển sản xuất. Đồng 
thời khuyến khích người dân tham gia liên 
doanh, liên kết thành lập các Hợp tác xã để 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sản 
xuất nhỏ lẻ manh mún. 
    Ông Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị 
trấn Lạc Dương cho biết:Trong nhiệm kỳ 
2020-2025, giải pháp mà thị trấn Lạc 
Dương đề ra là: Tập trung chỉ đạo phát 
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng 

dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu 
cơ, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất 
lượng và khả năng cạnh tranh trên thị 
trường; đồng thời triển khai thực hiện tốt 
quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau, 
hoa, cà phê Arabica, cây dược liệu gắn với 
công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu 
hoạch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết sản 
xuất và tiêu thụ nông sản; phấn đấu đến 
cuối năm 2025 chuyển diện tích 150 ha 
cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang 
trồng các loại có giá trị kinh tế cao trở 
thành cây đặc sản của địa phương. Song 
song với đó là phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao gắn với du lịch, dịch 
vụ điểm đến chất lượng cao; đồng thời 
phối hợp xây dựng các Hợp tác xã, Doanh 
nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 
sản một cách ổn định như rau, hoa, dâu 
tây… Nhất là quản lý tốt các hộ kinh 
doanh, đóng gói hoa hồng, xây dựng 
thương hiệu hoa hồng Lang Biang và hình 
thành Hợp tác xã thương mại Hoa hồng 
Lang Biang, phấn đấu nâng cao giá trị sản 
xuất đạt từ 1,2 tỷ đồng/ha/năm trở lên, 
tăng gấp đôi so với hiện nay

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG NẤM HƯƠNG TẠI XÃ TÀ HINE

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng
    Với ý tưởng dạy một nghề thiết thực cho 
người dân và góp phần phát triển kinh tế 
địa phương, giúp người dân thoát nghèo 
và đưa nấm hương trở thành đặc sản của 
địa phương, anh Phong và anh Lâm Trung 
đã đến, đầu tư và thành lập Công ty TNHH 
Nấm Ngọc Bích chuyên trồng và sản xuất 
nấm hương (hay còn gọi là nấm đông đô) 
tại thôn B’Liang, xã Tà Hine, huyện Đức 
Trọng.

     Khi quyết định lựa chọn vùng đất này, 
anh Phong cho biết xã Tà Hine là vùng đất 
còn nghèo, người dân còn gặp nhiều khó 
khăn trong phát triển kinh tế, là vùng đất 
có điều kiện tự nhiên thích hợp trồng nấm 
hương quanh năm và gần vùng có nguồn 
nguyên liệu là cây cao su để làm giá thể 
trồng nấm hương như các tỉnh như Đắk 
Lắk, Đắk Nông, Bình Phước… 
    Ở nhiều nước Châu Á, nấm hương 
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



tượng trưng cho sự trường thọ, là thực 
phẩm giàu đạm, đầy đủ các acid amin thiết 
yếu, hàm lượng chất béo ít, tốt cho sức 
khỏe, giàu khoáng chất và các vitamin… 
Và là sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi 
nên nhu cầu của thị trường rất cao. Sau 3 
năm bắt đầu thử nghiệm trồng trên diện 
tích nhỏ, đến nay Công ty TNHH Nấm 
Ngọc Bích đã phát triển trồng nấm hương 
trên diện tích đất 06 ha, tạo việc làm ổn 
định cho hàng trăm người dân (chủ yếu là 
đồng bào dân tộc thiểu số) tại các xã Tà 
Hine, Ninh Loan và xã Đà Loan, huyện 
Đức Trọng.

    Nấm hương thích hợp phát triển trong 
điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ từ 50C đến 
300C và biên độ nhiệt chệnh lệch ngày 
đêm giao động khoảng 100C là tốt nhất. 
Nấm hương phát triển trong điều kiện tối 
nên cần làm nhà màng để giảm cường độ 
ánh sáng, loại bạt phù hợp để làm nhà 
màng che tối là loại bạt nhập từ Trung 
Quốc có độ thấu quang phù hợp và giá 
thành thấp so với các loại bạt làm nhà 
màng đang có tại Việt Nam. Nhà màng để 
trồng nấm hương có kích thước chiều dài 
40m x chiều rộng 16m là phù hợp nhất 
trong trồng nấm hương; với diện tích như 
vậy để được 17.000 bịch giá thể trồng 

nấm. Trong sản xuất nấm hương, bước 
quan trọng nhất là bước chuẩn bị giá thể. 
Giá thể sử dụng nguồn nguyên liệu chính 
là gỗ cây cao su (80%) mua tươi về sau đó 
cắt thành từng khúc để khô nhựa, xay nhỏ, 
sau đó trộn với vôi vột để 2 - 3 ngày, xử lý 
các bào tử nấm sau đó trộn với cám lúa 
mạch (20%), chế phẩm sinh học… đưa 
vào máy đóng thành bịch dài 62cm, rộng 
20cm, thắt hai đầu và sử dụng hơi nước 
hấp ở nhiệt độ 1000C liên tục trong vòng 
50 giờ để diệt khuẩn. Sau khi giá thể được 
hấp diệt khuẩn được đưa ra làm mát đến 
dưới 800C, tiến hành đưa vào kho lạnh bảo 
quản dưới 60C, trước khi cấy phôi vào giá 
thể sẽ được mang ra ngoài từ 3 - 4 ngày. 
Mỗi giá thể sẽ được cấy 8 phôi nấm, trong 
giai đoạn mới cấy phôi vào giá thể cần bọc 
nilon ngoài giá thể và rải vôi bột dưới nền 
để đảm bảo phôi nấm và giá thể không bị 
nhiễm vi khuẩn, bổ sung độ ẩm cho giá thể 
bằng cách bơm nước trực tiếp vào giá thể 
bằng kim và phun sương trong nhà trồng 
nấm. 
    Sau đó chuyển ra ngoài trồng được tháo 
lớp nilon bao ngoài hoặc tháo nút cổ và lận 
miệng bao xuống (mở miệng) để đón nấm, 
trong điều kiện nhà khung sắt, xung quanh 
nhà để trống, các bịch nấm được đặt nằm 
trên kệ sắt cao 1,6m, rộng 1,0m, chia làm 
5 - 6 tầng xếp bịch nấm, đảm bảo giữ ẩm 
để cây nấm phát triển. Trong quá trình 
trồng và chăm sóc nấm hương, cần chú ý 
nhất là độ ẩm của giá thể trồng nấm và độ 
ẩm trong nhà màng trồng nấm. Sau khi 
đưa nấm ra ngoài trồng, chăm sóc khoảng 
3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch, khi tới 
giai đoạn bắt đầu có nấm, bổ sung độ ẩm 
bằng cách tưới nền trong nhà nấm. Khi nụ 
nấm bắt đầu xuất hiện và lớn dần ở 5 - 7 
ngày tiếp theo, mũ nấm từ màu xám đến 
đen, xuất hiện khe nứt ở mũ nấm là bắt đầu 
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



thu hoạch được. Tùy điều kiện ăn tươi hay 
phơi khô mà chọn giai đoạn thích hợp để 
thu hái nấm.

     Thời gian từ khi bắt đầu cấy phôi vào giá 
thể đến khi kết thúc quá trình thu hoạch mất 
khoảng 6 tháng, trong điều kiện chăm sóc 
bình thường, trung bình 1 phôi nấm cho thu 
khoảng 1kg nấm thành phẩm, còn trong 
điều kiện chăm sóc tốt 1 phôi nấm sẽ cho 
thu từ 1,2 - 1,8kg nấm thành phẩm. Lần thu 
hoạch đầu tiên và lần thu hoạch thứ hai nấm 
hương đạt chất lượng cao nhất, đường kính 
mặt nấm khoảng 4 - 5cm; Thông thường 
thu hoạch nấm hương được 5 - 6 lần, 1 lần 
thu hoạch sẽ kéo dài từ 5 - 7 ngày. Sau khi 
thu hoạch xong, giá thể trồng nấm sẽ được 

chuyển cho các công ty chuyên làm phân 
bón hữu cơ.
Tùy vào đường kính và hình dáng, nấm tươi 
thành phẩm được chia thành 4 loại: (AB) 
hàng loại 1 to, (AB+) hàng loại 1 nhỏ, (C) 
hàng loại 2 to, (C+) hàng loại 2 nhỏ được 
đóng gói thành 2kg/1 khay nhựa và được 
bảo quản trong kho lạnh; nấm hương thành 
phẩm của công ty được bán tại chợ đầu mối 
Bình Điền, các điểm bán lẻ tại thành phố Đà 
Lạt, các nhà hàng, khách sạn… với giá dao 
động từ 110.000 - 120.000 đồng/kg và bán 
ra thị trường 150 ngàn đồng/kg nấm tươi.
     Trong thời gian tới, Công ty TNHH Nấm 
Ngọc Bích mong muốn chính quyền địa 
phương, các cấp, các ngành tạo điều kiện và 
giúp đỡ Công ty trong việc liên kết với 
người dân để phát triển, nhân rộng mô hình 
trồng nấm hương tại các xã Tà Hine, Ninh 
Loan, Đà Loan và sau đó nhân rộng ra các 
vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với cây 
nấm hương như các huyện Đức Trọng, Đơn 
Dương, Lạc Dương, Lâm Hà và thành phố 
Đà Lạt. Công ty sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật 
sản xuất tới người dân có nhu cầu học hỏi 
kinh nghiệm để phát triển sản xuất nấm 
hương

Công nhân đang phân loại nấm hương

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2020 TẠI MỘT SỐ 
CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Phan Văn Hợi - TTKN Lâm Đồng
    Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 
trên 245 công trình cấp nước sinh hoạt tập 
trung nông thôn tại 12 huyện, thành phố, cấp 
nước cho khoảng 15.998 hộ dân. Thực hiện 
Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 
14/12/2018 của Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám 
sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt. Năm 2020, Trung tâm 
Khuyến nông phối hợp với các huyện, thành 

phố Bảo Lộc lựa chọn 30 công trình cấp nước   
sinh hoạt tập trung và lấy 90 mẫu nước phân 
tích (mỗi công trình 03 mẫu, 01 mẫu đầu 
nguồn cấp, 01 mẫu giữa mạng lưới cấp và 
một mẫu cuối mạng lưới cấp). Đơn vị đã hợp 
đồng với Trung tâm Phân tích thuộc Viện 
nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt thực hiện phân 
tích mẫu nước.
    Kết quả phân tích mẫu nước, cụ thể như 
sau: 4/30 công trình đạt quy chuẩn 02:2009/-
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



BYT về chất lượng nước sinh hoạt, chiếm 
13,3%; 26/30 công trình không đạt quy 
chuẩn 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh 
hoạt, chiếm 86,7%.
   Đánh giá kết quả chất lượng nước: Chất 
lượng nước tại các công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung không đạt quy chuẩn 
02:2009/BYT chủ yếu do nguồn nước bị 
nhiễm khuẩn E.coli và Coliform. Một số mẫu 
nhiễm sắt và độ đục vượt giới hạn cho phép. 
Theo kết quả phân tích, phần lớn công trình 
không đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy 
chuẩn 02 từ bể chứa đầu hệ thống. Một số 
công trình đầu hệ thống đạt tiêu chuẩn nước 
sạch, tuy nhiên các điểm giữa và cuối hệ 
thống thường phát sinh nhiễm vi khuẩn, vi 
sinh vật, không đạt chất lượng nước sạch do 
đường ống không được súc rửa định kỳ.

  Một số nguyên nhân tác động đến chất 
lượng nước không đạt QC 02:2009/BYT
    Hầu hết các công trình cấp nước sinh hoạt 
không có thiết bị xử lý nước sạch hoặc có 
thiết bị xử lý nước sạch nhưng không hoạt 
động, không vận hành.
    Công trình không được bảo dưỡng thường 
xuyên, hệ thống lọc xuống cấp, đường ống 
lâu ngày không được súc rửa nên các vi 
khuẩn, vi sinh vật hữu cơ sinh sản và phát 
triển.
    Nguồn nước sử dụng cho công trình cấp 
nước tự chảy nằm trong vùng sản xuất của 
người dân nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước 

từ các chất thải sản xuất nông nghiệp như 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…
     Một số nơi, rừng đầu nguồn bị khai thác, 
thảm thực vật bị suy giảm làm cho nguồn 
nước cạn kiệt vào mùa khô, đục vào mùa 
mưa tạo ra nghiều nguồn ô nhiễm nguồn 
nước.
   Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
nước sinh hoạt
    Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống lọc và 
thiết bị xử lý nước sạch tại các công trình 
không đạt quy chuẩn 02:2009/BYT nhằm 
nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.
   Tăng cường công tác quản lý bảo vệ, bảo 
dưỡng thường xuyên công trình cấp nước. 
Nâng cao công tác quản lý, vận hành nhằm 
đảm bảo công trình có thiết bị xử lý nước 
sạch được vận hành thường xuyên.
    Khoanh vùng bảo vệ rừng đầu nguồn nước 
sử dụng tại công trình nước sạch, đặc biệt là 
các công trình sử dụng nguồn nước mặt.
    Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục người dân sử dụng nước tiết kiệm và 
tham gia cùng bảo vệ công trình cấp nước.
Các đơn vị quản lý, vận hành công trình cần 
xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn để vận 
hành, quản lý công trình một cách an toàn, 
hiệu quả. 
     Khuyến cáo
    Nguồn nước tại các công trình được lấy 
mẫu phân tích không đạt quy chuẩn 
02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt 
có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người sử dụng. Đối với nguồn nước có nhiễm 
khuẩn E.coli và Coliform sẽ gây ra các bệnh 
đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh đau mắt đỏ 
cho người sử dụng. 
    Đối với người dân cần đun chín, uống sôi, 
không được uống nước trực tiếp từ vòi. 
     Đối với chính quyền địa phương và đơn vị 
quản lý khai thác cần tuyên truyền cho người 
dân về nguồn nước không hợp vệ sinh ảnh 
hưởng đến sức khỏe, đồng thời có biện pháp 
khắc phục nguồn nước đảm bảo cấp nước 
sạch cho nhân dân sử dụng
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÂY MẮC CA LÂM ĐỒNG
Hoàng Uyên (t/h) - TTKN Lâm Đồng

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương



    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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     Sản xuất “hữu cơ” từ lâu đã được hiểu như một hình thức sản xuất “lành mạnh và 
thân thiện với môi trường”.  Sản phẩm hữu cơ được sản xuất mà không sử sụng phân 
bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.

    Tại Viện Rodale, các nghiên cứu đã 
cho thấy những kết quả khác nhau. Bắt 
đầu vào năm 1981, thử nghiệm so sánh 
hệ thống canh tác (FST) giữa canh tác 
thông thường và hữu cơ trên cây ngũ cốc 
ở Bắc Mỹ đã chứng minh rằng canh tác 
hữu cơ có nhiều lợi thế hơn về năng suất, 
tình trạng đất trồng, vấn đề về môi 
trường và sức khỏe con người. Tuy trong 
vài năm đầu sản lượng có sụt giảm khi 
mới bắt đầu chuyển đổi, nhưng sau đó hệ 
thống hữu cơ nhanh chóng phục hồi và 
cho ra sản lượng bằng với hệ thống 
thông thường.
    Hệ thống đất trồng
    Tình trạng đất trồng tốt sẽ tạo điều kiện 
cho cây trồng sinh trưởng và phát triển 
với năng suất tối đa, giảm được nhiều 
loại sâu bệnh. Trong những năm qua hệ 
thống canh tác hữu cơ đã cho thấy một số 
cải thiện đáng chú ý gồm: Giảm xói mòn 
đất, tăng độ màu mỡ, giàu chất hữu cơ và 
các vi sinh vật có ích trong đất. Điều 
quan trọng hơn là lượng hữu cơ trong đất 

tăng cao giúp liên kết các hạt đất với 
nhau, duy trì nhiệt độ và cung cấp nguồn 
thức ăn cho các loại vi sinh vật có lợi 
trong đất giúp rễ cây khỏe và phát triển 
tốt.
     Lượng nước thấm qua đất tại hệ thống 
canh tác hữu cơ cao hơn từ 15-20% so 
với hệ thống canh tác thông thường, vì 
thế giảm được tình trạng nước chảy tràn 
trên mặt đất hạn chế việc rửa trôi, xói 
mòn đất, hạn chế ngập úng và cung cấp 
nước cho cây khi xảy ra hạn hán.
    Canh tác hữu cơ không sử dụng các 
loại phân bón tổng hợp mà chú trọng các 
loại phân bón có nguồn gốc từ thực vật 
hoặc sản phẩm bài tiết của gia súc, gia 
cầm. Vì vậy, các loại phân bón này khó 
bị rửa trôi và đem lại hiệu quả cung cấp 
dinh dưỡng tốt cho cây. Phân bón hữu cơ 
giúp tăng lượng mùn, lý, hóa sinh tính 
của đất làm đất tơi xốp giúp cây hấp thu 
các nguyên tố dinh dưỡng một cách dễ 
dàng. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là 
cây trồng hữu cơ có khả năng tự chống 
lại cỏ dại, do đó khi sản xuất hữu cơ cỏ 
dại lại là nguồn dinh dưỡng bổ sung cho 
đất trồng. 
    Năng suất
   Điểm nổi bật trong những năm hạn 
hán, năng suất hữu cơ cao hơn 31% so 
với thông thường. Điều đáng chú ý là khi 
so sánh với các giống “chịu hạn” được 
biến đổi gen chỉ tăng từ 6,7% đến 13,3% 

so với các giống thông thường (không 
chịu hạn).
   Nguyên, nhiên liệu sử dụng vào sản 
xuất của hệ thống canh tác hữu cơ
    Khi cuộc khủng hoảng năng lượng trên 
thế giới xảy ra, việc sử dụng tài nguyên 
hiệu quả và thông minh là rất cần thiết. 
Hiện nay nông nghiệp thông thường sử 
dụng một lượng lớn dầu mỏ để sản xuất, 
vận chuyển, bón phân và phòng trừ sâu 
bệnh hại.
   Theo số liệu của Ủy ban Liên chính 
phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cho 
biết, việc sử dụng đất nông nghiệp đã 
thải ra 12% lượng khí thải nhà kính toàn 
cầu. Tại các hệ thống hữu cơ sử dụng ít 
hơn 45% lượng năng lượng so với các hệ 
thống thông thường. Hiệu quả sản xuất 
trong các hệ thống hữu cơ cao hơn 28% 
so với các hệ thống thông thường. 
     Sức khỏe con người
      Các hệ thống thông thường phụ thuộc 
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được. Thuốc diệt cỏ Glyphosate hiện 
được chứng minh là gây tổn thương cho 
DNA của người và động vật.
    Trong vòng khoảng 70 năm, hệ thống 

nông nghiệp thông thường chủ yếu dựa 
trên hóa chất hiện tại đã bộc lộ những 
điểm yếu của nó làm cho đất cạn kiệt 
chất dinh dưỡng, nước nhiễm độc và gây 
ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe 
con người và môi trường.
    Để khắc phục những mặt tiêu cực, 
chúng ta phải tập trung vào những điều 
cơ bản là sức khỏe của đất, chất lượng 
nước và cách chúng ta có thể cải thiện 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên này. 
Thay đổi phương pháp canh tác sang hữu 
cơ để cố định chất dinh dưỡng trong đất, 
tăng cường sự đa dạng sinh học và giảm 
thiểu đáng kể các chất đầu vào ở dạng 
tổng hợp nhằm đảm bảo tính bền vững 
của hệ thống vô thời hạn. 
   Sau cuộc nghiên cứu song song và 
nghiêm ngặt kéo dài 30 năm, viện 
Rodale tự tin kết luận rằng các phương 
pháp hữu cơ đang cải thiện chất lượng 
thực phẩm, sức khỏe đất, nước và cải 
thiện các vùng nông thôn của nhiều quốc 
gia. Trong nhiều năm trở lại đây, hình 
thức canh tác nông nghiệp thông thường 
chủ yếu dựa trên hóa chất đã bộc lộ 
những mặt hạn chế ảnh hưởng trực tiếp 
đến con người và môi trường. Tài 
nguyên đất cạn kiệt do các hoạt động cày 
xới, nguồn nước nhiễm độc và gây ra tác 
động tiêu cực đến sức khỏe con người và 
môi trường. Xây dựng và cải thiện tình 
trạng đất bằng cách sử dụng các phương 
pháp hữu cơ để cố định chất dinh dưỡng 
trong đất, khuyến khích sự đa dạng sinh 
học và giảm thiểu đáng kể đầu vào từ các 
chất tổng hợp. Hiện nay các nông trại sản 
xuất hữu cơ đang đảm bảo tính bền vững 
của hệ thống vô thời hạn



    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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     Sản xuất “hữu cơ” từ lâu đã được hiểu như một hình thức sản xuất “lành mạnh và 
thân thiện với môi trường”.  Sản phẩm hữu cơ được sản xuất mà không sử sụng phân 
bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.

    Tại Viện Rodale, các nghiên cứu đã 
cho thấy những kết quả khác nhau. Bắt 
đầu vào năm 1981, thử nghiệm so sánh 
hệ thống canh tác (FST) giữa canh tác 
thông thường và hữu cơ trên cây ngũ cốc 
ở Bắc Mỹ đã chứng minh rằng canh tác 
hữu cơ có nhiều lợi thế hơn về năng suất, 
tình trạng đất trồng, vấn đề về môi 
trường và sức khỏe con người. Tuy trong 
vài năm đầu sản lượng có sụt giảm khi 
mới bắt đầu chuyển đổi, nhưng sau đó hệ 
thống hữu cơ nhanh chóng phục hồi và 
cho ra sản lượng bằng với hệ thống 
thông thường.
    Hệ thống đất trồng
    Tình trạng đất trồng tốt sẽ tạo điều kiện 
cho cây trồng sinh trưởng và phát triển 
với năng suất tối đa, giảm được nhiều 
loại sâu bệnh. Trong những năm qua hệ 
thống canh tác hữu cơ đã cho thấy một số 
cải thiện đáng chú ý gồm: Giảm xói mòn 
đất, tăng độ màu mỡ, giàu chất hữu cơ và 
các vi sinh vật có ích trong đất. Điều 
quan trọng hơn là lượng hữu cơ trong đất 

tăng cao giúp liên kết các hạt đất với 
nhau, duy trì nhiệt độ và cung cấp nguồn 
thức ăn cho các loại vi sinh vật có lợi 
trong đất giúp rễ cây khỏe và phát triển 
tốt.
     Lượng nước thấm qua đất tại hệ thống 
canh tác hữu cơ cao hơn từ 15-20% so 
với hệ thống canh tác thông thường, vì 
thế giảm được tình trạng nước chảy tràn 
trên mặt đất hạn chế việc rửa trôi, xói 
mòn đất, hạn chế ngập úng và cung cấp 
nước cho cây khi xảy ra hạn hán.
    Canh tác hữu cơ không sử dụng các 
loại phân bón tổng hợp mà chú trọng các 
loại phân bón có nguồn gốc từ thực vật 
hoặc sản phẩm bài tiết của gia súc, gia 
cầm. Vì vậy, các loại phân bón này khó 
bị rửa trôi và đem lại hiệu quả cung cấp 
dinh dưỡng tốt cho cây. Phân bón hữu cơ 
giúp tăng lượng mùn, lý, hóa sinh tính 
của đất làm đất tơi xốp giúp cây hấp thu 
các nguyên tố dinh dưỡng một cách dễ 
dàng. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là 
cây trồng hữu cơ có khả năng tự chống 
lại cỏ dại, do đó khi sản xuất hữu cơ cỏ 
dại lại là nguồn dinh dưỡng bổ sung cho 
đất trồng. 
    Năng suất
   Điểm nổi bật trong những năm hạn 
hán, năng suất hữu cơ cao hơn 31% so 
với thông thường. Điều đáng chú ý là khi 
so sánh với các giống “chịu hạn” được 
biến đổi gen chỉ tăng từ 6,7% đến 13,3% 

so với các giống thông thường (không 
chịu hạn).
   Nguyên, nhiên liệu sử dụng vào sản 
xuất của hệ thống canh tác hữu cơ
    Khi cuộc khủng hoảng năng lượng trên 
thế giới xảy ra, việc sử dụng tài nguyên 
hiệu quả và thông minh là rất cần thiết. 
Hiện nay nông nghiệp thông thường sử 
dụng một lượng lớn dầu mỏ để sản xuất, 
vận chuyển, bón phân và phòng trừ sâu 
bệnh hại.
   Theo số liệu của Ủy ban Liên chính 
phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cho 
biết, việc sử dụng đất nông nghiệp đã 
thải ra 12% lượng khí thải nhà kính toàn 
cầu. Tại các hệ thống hữu cơ sử dụng ít 
hơn 45% lượng năng lượng so với các hệ 
thống thông thường. Hiệu quả sản xuất 
trong các hệ thống hữu cơ cao hơn 28% 
so với các hệ thống thông thường. 
     Sức khỏe con người
      Các hệ thống thông thường phụ thuộc 
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và động vật. 
Các chất 
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được. Thuốc diệt cỏ Glyphosate hiện 
được chứng minh là gây tổn thương cho 
DNA của người và động vật.
    Trong vòng khoảng 70 năm, hệ thống 

nông nghiệp thông thường chủ yếu dựa 
trên hóa chất hiện tại đã bộc lộ những 
điểm yếu của nó làm cho đất cạn kiệt 
chất dinh dưỡng, nước nhiễm độc và gây 
ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe 
con người và môi trường.
    Để khắc phục những mặt tiêu cực, 
chúng ta phải tập trung vào những điều 
cơ bản là sức khỏe của đất, chất lượng 
nước và cách chúng ta có thể cải thiện 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên này. 
Thay đổi phương pháp canh tác sang hữu 
cơ để cố định chất dinh dưỡng trong đất, 
tăng cường sự đa dạng sinh học và giảm 
thiểu đáng kể các chất đầu vào ở dạng 
tổng hợp nhằm đảm bảo tính bền vững 
của hệ thống vô thời hạn. 
   Sau cuộc nghiên cứu song song và 
nghiêm ngặt kéo dài 30 năm, viện 
Rodale tự tin kết luận rằng các phương 
pháp hữu cơ đang cải thiện chất lượng 
thực phẩm, sức khỏe đất, nước và cải 
thiện các vùng nông thôn của nhiều quốc 
gia. Trong nhiều năm trở lại đây, hình 
thức canh tác nông nghiệp thông thường 
chủ yếu dựa trên hóa chất đã bộc lộ 
những mặt hạn chế ảnh hưởng trực tiếp 
đến con người và môi trường. Tài 
nguyên đất cạn kiệt do các hoạt động cày 
xới, nguồn nước nhiễm độc và gây ra tác 
động tiêu cực đến sức khỏe con người và 
môi trường. Xây dựng và cải thiện tình 
trạng đất bằng cách sử dụng các phương 
pháp hữu cơ để cố định chất dinh dưỡng 
trong đất, khuyến khích sự đa dạng sinh 
học và giảm thiểu đáng kể đầu vào từ các 
chất tổng hợp. Hiện nay các nông trại sản 
xuất hữu cơ đang đảm bảo tính bền vững 
của hệ thống vô thời hạn



    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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Văn Thành - TTKN Lâm Đồng
    Cá Leo hay còn gọi là cá Nheo có tên 
khoa học là Wallago attu thuộc loại cá da 
trơn. Cá thường sống ở sông, kênh rạch và 
đồng ruộng. Cá Leo có phạm vi phân bố 
khá rộng từ phía Nam đến phía Đông Nam 
châu Á. Cá có kích thước lớn, giàu giá trị 
dinh dưỡng, chất lượng thịt thơm ngon, rất 
được thị trường ưa chuộng, sau 10 tháng 
nuôi cá có thể đạt trọng lượng từ 1 - 1,5 
kg.

    Trong những năm gần đây, cùng với 
việc phát triển nuôi các đối tượng cá 
truyền thống thì việc đưa các đối tượng 
nuôi mới, có giá trị kinh tế cũng được 
người dân đưa vào nuôi thử nghiệm như 
cá chình, cá lăng chấm, cá hô, cá chài... 
Việc phát triển nuôi các đối tượng mới đã 
góp phần đa dạng đối tượng nuôi thủy sản 
trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, đồng thời giúp người dân tăng thu 
nhập, cải thiện kinh tế gia đình.
    Năm 2020, từ nguồn ngân sách địa 
phương, Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng đã triển khai thực hiện mô hình 
“Nuôi cá leo thương phẩm trong ao đất” 
với quy mô 0,2ha/2 hộ và được triển khai 
trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Các hộ 
tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ 

70% con giống, thức ăn, thuốc và hóa 
chất, đồng thời được cán bộ kỹ thuật 
hướng dẫn kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh 
cho cá.
     Thời gian thực hiện từ tháng 5-12/2020, 
sau 8 tháng nuôi tỷ lệ sống đạt 80%, trọng 
lượng bình quân của cá đạt 1,2kg/con. Dự 
kiến sau thời gian nuôi 10 tháng, trọng 
lượng cá đạt từ 1,5 kg/con. Qua kiểm tra, 
đánh giá cho thấy cá thích nghi với điều 
kiện môi trường, sinh trưởng và phát triển 
nhanh, nguồn nước và các chỉ tiêu môi 
trường phù hợp với sự sinh trưởng của cá, 
nông hộ đều thực hiện đúng theo quy trình 
và sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Bên 
cạnh đó, nhằm giúp người dân trên địa bàn 
thành phố Bảo Lộc hiểu và nắm rõ được 
kỹ thuật nuôi và áp dụng quy trình vào 
nuôi tại gia đình, Trung tâm Khuyến nông 
tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm giới thiệu 
cho bà con học tập và nhân rộng mô hình.
Hiện nay giá bán cá Leo thương phẩm trên 
thị trường khoảng 90.000 đồng/kg. Sau 
khi trừ chi phí đầu tư, dự kiến khi thu 
hoạch tổng lợi nhuận thu được từ mô hình 
(0,2ha) khoảng 281 triệu đồng, lợi nhuận 
bình quân khoảng 140 triệu đồng/hộ.
      Với những kết quả mô hình đạt được 
đã cho thấy Bảo Lộc là địa phương có điều 
kiện phù hợp cho việc phát triển nuôi Leo 
thương phẩm. Đây cũng là cơ sở để nhân 
rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
nơi có điều kiện thích hợp cho việc phát 
triển nuôi cá leo. Mô hình đã giúp người 
dân có thêm lựa chọn đối tượng nuôi mới 
nhằm thay thế các đối tượng nuôi truyền 
thống, qua đó nâng cao chất lượng sản 
phẩm thủy sản, ngày càng đáp ứng nhu 
cầu thị trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng



    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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TRỒNG XEN CANH CÂY MÍT THÁI, VÚ SỮA HOÀNG KIM
TRÊN ĐẤT TRỒNG ĐIỀU KÉM HIỆU QUẢ

Thanh Sơn - TTKN Lâm Đồng

    Cây điều được trồng chủ yếu ở các địa 
bàn khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, đã góp 
phần hỗ trợ tích cực giúp cải thiện đời sống 
nông dân ở các vùng nông thôn. Cây điều là 
cây công nghiệp, có giá trị phủ xanh đất 
trống đồi trọc, bảo vệ môi trường. Tuy 
nhiên, những năm gần đây sản xuất kinh 
doanh điều gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ 
sản xuất điều chưa thật sự hấp dẫn đối với 
người trồng, cây điều bị cạnh tranh quyết 
liệt bởi một số cây trồng khác, trong đó có 
cây cao su, cây ăn quả dẫn đến diện tích 
điều giảm sút, người trồng điều ít quan tâm 
đầu tư chăm sóc. Sản lượng điều bị giảm, 
không đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà máy 
chế biến, giá trị gia tăng trong xuất khẩu 
điều bị giảm; ngành sản xuất điều có nhiều 
khó khăn, chưa mang tính bền vững và do 
thời tiết biến đổi bất thường khiến năng 
suất điều giảm. 
    Nhằm giúp cho bà con nông dân đang 
canh tác điều già cỗi, năng suất thấp và kém 

hiệu quả, đa dạng thêm đối tượng cây trồng 
xen trong vườn điều. Trong năm 2020, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã thực 
hiện mô hình “Trồng xen canh cây mít Thái 
và vú sữa Hoàng Kim trên đất trồng điều 
kém hiệu quả” tại xã Nam Ninh, huyện Cát 
Tiên. 
    Mục tiêu của mô hình là trồng thay thế 
cây điều bị sâu bệnh và già cỗi kém hiệu 
quả bằng cây mít Thái và cây vú sữa Hoàng 
Kim để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu 
nhập cho người dân; giới thiệu cho nông 
dân về mô hình trồng xen canh cây mít Thái 
và vú sữa Hoàng Kim trên vườn điều kém 
hiệu quả để học tập nhân rộng, góp phần 
định hướng và phát triển vùng chuyên 
canh, thâm canh cây mít Thái và cây vú sữa 
Hoàng Kim theo hướng hàng hóa ở tỉnh 
Lâm Đồng nói chung và huyện Cát Tiên nói 
riêng. Khi tham gia mô hình, nông dân 
được Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng 
hỗ trợ 70% giống và vật tư, được tiến hành 
tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít 
Thái và vú sữa Hoàng Kim trên đất trồng 
điều kém hiệu quả. Mô hình được triển khai 
cho 06 hộ tham gia với quy mô 06ha, mỗi 
ha trồng 40 cây vú sữa Hoàng Kim và 40 
cây mít Thái xen trong vườn điều kém hiệu 
quả. Đến nay, cây mít Thái và cây vú sữa 
Hoàng Kim sinh trưởng và phát triển tốt, 
thích hợp với vùng đất của xã Nam Ninh 
nói riêng và của huyện Cát Tiên nói chung.        
Kết quả theo dõi cho thấy, các loại cây 
trồng xen ít bị sâu bệnh, sau 5 tháng trồng 
tỷ lệ sống đạt 98%, đường kính gốc đạt từ 
2-3 cm và cao 1,5-1,7 mét. Bước đầu mô 
hình đã đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu về 
kỹ thuật đã đề ra và góp phần đa dạng thêm 
đối tượng cây trồng xen cho vùng đất trồng 
điều của tỉnh

Cây vú sữa Hoàng Kim sau 05 tháng trồng



    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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TRÁI HỒNG XUÂN TRƯỜNG KHỞI SẮC  
Nguyễn Thị Thùy - TTKN Lâm Đồng

   Xuân Trường là xã cách trung tâm thành 
phố Đà Lạt khoảng 20 km, nơi đây là vùng 
đất có khí hậu mát mẻ quanh năm với đồi 
nối đồi và thung lũng. Vì thế, vùng đất này 
nổi tiếng với nhiều loại cây như cà phê, 
chè, cây hồng ăn quả. Địa hình nơi đây đa 
phần là đất dốc, cà phê canh tác ở nơi đây 
là cây cà phê chè và có xen canh với cây 
hồng. Đến thăm Cầu Đất những ngày này 
cả vùng đang rất rộn ràng vì vào mùa thu 
hái hồng và sấy hồng treo gió. Những năm 
trước đây, cây hồng không có giá trị kinh tế 
nhiều, bà con chỉ trồng xen làm cây che 
bóng cho vườn cà phê trên đất dốc, chống 
xói mòn. Tuy nhiên, từ năm 2015 thông 
qua lớp tập huấn hướng dẫn sấy hồng theo 
công nghệ Nhật Bản do Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt kết hợp với tổ chức JICA 
thực hiện, một số bà con nông dân tại thôn 
Đất Làng đã bắt đầu sấy trái hồng theo 
công nghệ treo gió. Mới đầu chỉ một vài hộ 
tham gia lớp học treo thử để ăn, sau thấy 
làm được và ngon nên bán cho bà con hàng 

xóm rồi dần dần bán ra thị trường. Ngày 
càng thấy trái hồng sấy theo công nghệ 
treo gió mang lại hiệu quả nên có nhiều hộ 
làm. 
   Đến năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất thành 
lập với 30 thành viên chuyên sản xuất 
hồng treo gió. Đến nay tổng diện tích nhà 
treo hồng của Hợp tác xã trên 3.000m2, 
hàng năm sản lượng hồng treo gió của Hợp 
tác xã thu được khoảng 60 tấn hồng khô 
tương đương 480 tấn hồng tươi. Nhờ công 
nghệ sấy hồng, mà giá trị sản phẩm trái 
hồng tăng cao, từ giá chỉ có khoảng 2.000 
đồng/kg hồng tươi nay đã tăng cao khoảng 
10.000 - 12.000 đồng/kg hồng tươi. Mỗi ha 
cà phê trồng xen cây hồng bà con nông dân 
có thêm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. 
Ngoài tiêu thụ trái hồng tươi của địa 
phương Hợp tác xã hiện nay còn tiêu thụ 
hồng tươi cho bà con từ đèo D’ran lên đến 
Đà Lạt và xuống khu vực đèo Prenn, từ đó 
làm tăng giá trị trái hồng của Lâm Đồng. 
Không những tiêu thụ trái hồng tươi mà 
Hợp tác xã trong mùa sấy hồng còn giải 
quyết công ăn việc làm nông nhàn cho 
khoảng 300 lao động trong khu vực có thu 
nhập ổn định khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng. 
   Nhờ thành lập Hợp tác xã và xây dựng 
được thương hiệu nên thị trường tiêu thụ 
của Hợp tác xã được mở rộng tại nhiều tỉnh 
thành đặc biệt là các cửa hàng đặc sản ở 
thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh. Từ khi vào Hợp tác xã sử dụng 
chung nhãn hiệu, bao bì sản phẩm nên thị 
trường ổn định, cuộc sống của bà con trong 
thôn phát triển tốt hơn.
   Công nghệ hồng sấy gió làm cho trái

hồng khô từ từ, vừa khô, vừa chín nên chất 
lượng trái hồng ăn mềm và ngọt có mùi 
thơm, thời gian bảo quản được trên 6 
tháng. Tuy nhiên, thời gian sấy trái hồng 
khá lâu từ 20 - 25 ngày nên các công đoạn 
từ hái hồng không để dập nát, rửa hồng, 
gọt hồng, treo hồng… đều rất cẩn thận nếu 
không rất dễ nhiễm khuẩn và bị hỏng. Vì 
thế, trái hồng làm ra tốn khá nhiều thời 
gian và công lao động nên tạo cho giá 

thành sản phẩm cao, giá bán hiện nay dao 
động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Bình 
quân mỗi tấn hồng khô sau khi trừ chi phí 
cũng thu được khoảng 70 triệu đồng. Vì 
vậy, sau mỗi vụ hồng mỗi hộ trong Hợp 
tác xã thu được khoảng 150 triệu đồng. 
Nghề chế biến hồng treo gió đã giúp bà 
con nơi đây nâng cao thu nhập và ổn định 
đời sống, phát triển cây hồng bền vững. 
    Ông Mai Xuân Long, Giám đốc Hợp tác 
xã cho biết, từ khi thành lập còn nhiều khó 
khăn nhưng đến nay cơ bản Hợp tác xã đã 
hoạt động ổn định, trên 50% các hộ trong 
Hợp tác xã đã có đầy đủ trang thiết bị máy 
móc phục vụ việc sấy hồng treo gió và bà 
con ngày càng mở rộng diện tích treo hồng 
và tăng thêm sản lượng hồng sấy khô. Với 
tình hình phát triển sản xuất như hiện nay, 
sắp tới Hợp tác xã sẽ mở rộng sản xuất, kết 
hợp thêm du lịch canh nông và các sản 
phẩm chế biến sâu hơn

Công nhân đang gọt hồng



TÂM HUYẾT VỚI CÂY RAU THỦY CANH
Nguyễn Thị Yến - TTKN Lâm Đồng

   Được thành lập từ ngày 04/6/2017, đến 
nay Trang trại Jolly Farm tại địa chỉ E8/02 
đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành 
phố Đà Lạt của anh Phong Ngọc Dũng đã 
hoạt động được hơn 3 năm. Trang trại đã 
nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công 
trên 60 loại rau các loại bằng phương pháp 
thủy canh đem đến nguồn rau ngon, sạch 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
   Bước vào vườn của anh Dũng, ấn tượng 
đầu tiên là các máng rau đủ màu sắc, không 
một vết thuốc và phân bón lá đọng trên 
máng và lá rau, trong vườn rất thoáng và 
sạch sẽ. Rau trong vườn của anh cây nào cây 
nấy lớn đều, mập mạp, màu xanh, tím tràn 

ngập trong vườn. Năm 2017, khi mới thành 
lập Trang trại Jolly Farm của anh Dũng và 
một vài người bạn có cùng đam mê, chí 
hướng nghiên cứu trồng cây rau thủy canh 
như mình về làm chung. Nhưng do mới bắt 
đầu vừa làm, vừa nghiên cứu, chưa có nhiều 
kinh nghiệm cùng với việc vườn sử dụng hệ 
thống thủy canh đơn, anh đã không ít lần 
thất bại. Hệ thống thủy canh đơn lúc đó anh 
Dũng sử dụng để trồng cây, trong quá trình 
cung cấp chất dinh dưỡng cho cây đã xảy ra 
hiện tượng các chất dinh dưỡng nuôi cây 
không chảy được đều giữa các máng và 
khó vệ sinh sạch mầm bệnh sau mỗi lần 
trồng làm những lần trồng sau cây trồng đã 

bị chết. Sau những lần thất bại và rút ra nhiều 
kinh nghiệm quý báu, đến nay anh Dũng đã 
đầu tư và vận hành sử dụng thành công hệ 
thống thủy canh đôi, đảm bảo chất dinh 
dưỡng được phân đều trên giàn trồng rau và 
thuận tiện cho việc vệ sinh, xử lý mầm bệnh 
hiệu quả sau mỗi lần thu hoạch đảm bảo sạch 
nguồn bệnh cho những lần trồng sau. 

   Hiện tại, anh Dũng đang thử nghiệm 
phương pháp trồng mới là nâng tầng thủy 
canh, giàn tầng trên trồng loại cây chịu nhiệt, 
chịu ánh sáng tốt, giàn tầng dưới trồng loại 
cây chịu nhiệt và ánh sáng kém. Anh đã và 
đang trồng thử nghiệm thành công phương 
pháp này với cây dâu tây, một số loại rau xà 
lách và cây rau bó xôi (dâu tây, xà lách tầng 
trên và rau bó xôi, cải xoong tầng dưới). Anh 
Dũng thực hiện ươm hạt giống trực tiếp sau 
khi nhập về từ Pháp, Mỹ, Nhật… và các 
giống rau khác có tại trong nước có thể trồng 
theo phương pháp thủy canh. Thời gian ươm 
hạt tới khi lên cây con để trồng thủy canh 
trung bình các loại rau khoảng 15 - 17 ngày, 
các giống rau cải thì khoảng 10 ngày có thể 
đưa lên giàn thủy canh để trồng. Sau trồng từ 
35 - 40 ngày cây bắt đầu cho thu hoạch, trừ 
rau cần tây là loại rau có thời gian canh tác 
dài, từ khi bắt đầu gieo hạt đến khi thu hoạch 
là 3,5 tháng. 
    Rau tại Trang trại Jolly Farm được thu khi 
vừa đủ tuổi thu hoạch nên rau đạt chất lượng 

cao nhất. Trong quá trình trồng và chăm sóc 
các loại rau sử dụng công thức dinh dưỡng 
phù hợp với từng loại cây, sử dụng phương 
pháp bắt sâu bằng tay và bẫy đèn, bẫy vàng 
để hạn chế côn trùng gây hại trong vườn. 
Nếu vườn bị sâu bệnh nặng, vườn tiến hành 
xử lý bằng cách sử dụng thuốc sinh học và 
rau sau khi sử dụng thuốc sinh học được cách 
ly đủ ngày theo khuyến cáo mới thu hoạch 
đem bán ra thị trường. Hiện tại, tại vườn 
đang trồng 22 loại rau bằng phương pháp 
thủy canh trên diện tích 1.600m2 trên tổng 
diện tích vườn 1.800m2. Các loại rau chủ yếu 
là các loại xà lách mới như: Dargoon, Bata 
xanh, Dulcita, Frisée, Loloiceberg, Salanova 
(Red sweet crisp); các loại rau họ cải: Mù tạt 
(tím, xanh), cải rổ, kale, bó xôi, cải Tatsoi, 
cầu vồng, cải Sakata, cải xanh lá lớn, xà lách 
xoong, tần ô, cần tây, súp lơ xanh, rau 
muống… và được chia đều phân khúc các 
loại rau mỗi loại một khay vừa để nghiên 
cứu, vừa để tiêu thụ, phân khúc khách hàng 
trên thị trường. Trọng lượng trung bình một 
cây rau tại vườn đến tuổi thu hoạch khoảng 
150g, nếu vườn không bị sâu bệnh hại và ảnh 
hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi, một 
ngày vườn cho thu hoạch khoảng 160 - 
180kg, với giá bán ra thị trường trung bình 
35.000 - 40.000 đồng/kg rau các loại và rau 
cần tây khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg. 
Chất lượng các loại rau tại vườn của anh 
Dũng được người tiêu dùng đánh giá là tươi, 
sạch, giòn và ngọt.

   Thị trường hiện tại của Trang trại Jolly 
Farm chủ yếu bán lẻ cho người dân tại Đà 
Lạt, các nhà hàng, khách sạn 5 sao và các 
tỉnh lân cận. Tại thời điểm bắt đầu dịch 
Covid-19, Jolly Farm chuyển qua hình thức 
bán online để có thể đem đến nguồn rau 
sạch cho người sử dụng tại nhà mà không 

cần phải đi ra ngoài để mua rau. Jolly Farm 
mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được 
cung cấp các sản phẩm rau sạch được trồng 
bằng phương pháp thủy canh đến tay người 
tiêu dùng với giá cả hợp lý, để nhiều đối 
tượng người tiêu dùng có thể dùng được các 
sản phẩm rau sạch từ Jolly Farm

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

   Xuân Trường là xã cách trung tâm thành 
phố Đà Lạt khoảng 20 km, nơi đây là vùng 
đất có khí hậu mát mẻ quanh năm với đồi 
nối đồi và thung lũng. Vì thế, vùng đất này 
nổi tiếng với nhiều loại cây như cà phê, 
chè, cây hồng ăn quả. Địa hình nơi đây đa 
phần là đất dốc, cà phê canh tác ở nơi đây 
là cây cà phê chè và có xen canh với cây 
hồng. Đến thăm Cầu Đất những ngày này 
cả vùng đang rất rộn ràng vì vào mùa thu 
hái hồng và sấy hồng treo gió. Những năm 
trước đây, cây hồng không có giá trị kinh tế 
nhiều, bà con chỉ trồng xen làm cây che 
bóng cho vườn cà phê trên đất dốc, chống 
xói mòn. Tuy nhiên, từ năm 2015 thông 
qua lớp tập huấn hướng dẫn sấy hồng theo 
công nghệ Nhật Bản do Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt kết hợp với tổ chức JICA 
thực hiện, một số bà con nông dân tại thôn 
Đất Làng đã bắt đầu sấy trái hồng theo 
công nghệ treo gió. Mới đầu chỉ một vài hộ 
tham gia lớp học treo thử để ăn, sau thấy 
làm được và ngon nên bán cho bà con hàng 

xóm rồi dần dần bán ra thị trường. Ngày 
càng thấy trái hồng sấy theo công nghệ 
treo gió mang lại hiệu quả nên có nhiều hộ 
làm. 
   Đến năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất thành 
lập với 30 thành viên chuyên sản xuất 
hồng treo gió. Đến nay tổng diện tích nhà 
treo hồng của Hợp tác xã trên 3.000m2, 
hàng năm sản lượng hồng treo gió của Hợp 
tác xã thu được khoảng 60 tấn hồng khô 
tương đương 480 tấn hồng tươi. Nhờ công 
nghệ sấy hồng, mà giá trị sản phẩm trái 
hồng tăng cao, từ giá chỉ có khoảng 2.000 
đồng/kg hồng tươi nay đã tăng cao khoảng 
10.000 - 12.000 đồng/kg hồng tươi. Mỗi ha 
cà phê trồng xen cây hồng bà con nông dân 
có thêm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. 
Ngoài tiêu thụ trái hồng tươi của địa 
phương Hợp tác xã hiện nay còn tiêu thụ 
hồng tươi cho bà con từ đèo D’ran lên đến 
Đà Lạt và xuống khu vực đèo Prenn, từ đó 
làm tăng giá trị trái hồng của Lâm Đồng. 
Không những tiêu thụ trái hồng tươi mà 
Hợp tác xã trong mùa sấy hồng còn giải 
quyết công ăn việc làm nông nhàn cho 
khoảng 300 lao động trong khu vực có thu 
nhập ổn định khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng. 
   Nhờ thành lập Hợp tác xã và xây dựng 
được thương hiệu nên thị trường tiêu thụ 
của Hợp tác xã được mở rộng tại nhiều tỉnh 
thành đặc biệt là các cửa hàng đặc sản ở 
thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh. Từ khi vào Hợp tác xã sử dụng 
chung nhãn hiệu, bao bì sản phẩm nên thị 
trường ổn định, cuộc sống của bà con trong 
thôn phát triển tốt hơn.
   Công nghệ hồng sấy gió làm cho trái

hồng khô từ từ, vừa khô, vừa chín nên chất 
lượng trái hồng ăn mềm và ngọt có mùi 
thơm, thời gian bảo quản được trên 6 
tháng. Tuy nhiên, thời gian sấy trái hồng 
khá lâu từ 20 - 25 ngày nên các công đoạn 
từ hái hồng không để dập nát, rửa hồng, 
gọt hồng, treo hồng… đều rất cẩn thận nếu 
không rất dễ nhiễm khuẩn và bị hỏng. Vì 
thế, trái hồng làm ra tốn khá nhiều thời 
gian và công lao động nên tạo cho giá 

thành sản phẩm cao, giá bán hiện nay dao 
động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Bình 
quân mỗi tấn hồng khô sau khi trừ chi phí 
cũng thu được khoảng 70 triệu đồng. Vì 
vậy, sau mỗi vụ hồng mỗi hộ trong Hợp 
tác xã thu được khoảng 150 triệu đồng. 
Nghề chế biến hồng treo gió đã giúp bà 
con nơi đây nâng cao thu nhập và ổn định 
đời sống, phát triển cây hồng bền vững. 
    Ông Mai Xuân Long, Giám đốc Hợp tác 
xã cho biết, từ khi thành lập còn nhiều khó 
khăn nhưng đến nay cơ bản Hợp tác xã đã 
hoạt động ổn định, trên 50% các hộ trong 
Hợp tác xã đã có đầy đủ trang thiết bị máy 
móc phục vụ việc sấy hồng treo gió và bà 
con ngày càng mở rộng diện tích treo hồng 
và tăng thêm sản lượng hồng sấy khô. Với 
tình hình phát triển sản xuất như hiện nay, 
sắp tới Hợp tác xã sẽ mở rộng sản xuất, kết 
hợp thêm du lịch canh nông và các sản 
phẩm chế biến sâu hơn
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   Được thành lập từ ngày 04/6/2017, đến 
nay Trang trại Jolly Farm tại địa chỉ E8/02 
đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành 
phố Đà Lạt của anh Phong Ngọc Dũng đã 
hoạt động được hơn 3 năm. Trang trại đã 
nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công 
trên 60 loại rau các loại bằng phương pháp 
thủy canh đem đến nguồn rau ngon, sạch 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
   Bước vào vườn của anh Dũng, ấn tượng 
đầu tiên là các máng rau đủ màu sắc, không 
một vết thuốc và phân bón lá đọng trên 
máng và lá rau, trong vườn rất thoáng và 
sạch sẽ. Rau trong vườn của anh cây nào cây 
nấy lớn đều, mập mạp, màu xanh, tím tràn 

ngập trong vườn. Năm 2017, khi mới thành 
lập Trang trại Jolly Farm của anh Dũng và 
một vài người bạn có cùng đam mê, chí 
hướng nghiên cứu trồng cây rau thủy canh 
như mình về làm chung. Nhưng do mới bắt 
đầu vừa làm, vừa nghiên cứu, chưa có nhiều 
kinh nghiệm cùng với việc vườn sử dụng hệ 
thống thủy canh đơn, anh đã không ít lần 
thất bại. Hệ thống thủy canh đơn lúc đó anh 
Dũng sử dụng để trồng cây, trong quá trình 
cung cấp chất dinh dưỡng cho cây đã xảy ra 
hiện tượng các chất dinh dưỡng nuôi cây 
không chảy được đều giữa các máng và 
khó vệ sinh sạch mầm bệnh sau mỗi lần 
trồng làm những lần trồng sau cây trồng đã 

bị chết. Sau những lần thất bại và rút ra nhiều 
kinh nghiệm quý báu, đến nay anh Dũng đã 
đầu tư và vận hành sử dụng thành công hệ 
thống thủy canh đôi, đảm bảo chất dinh 
dưỡng được phân đều trên giàn trồng rau và 
thuận tiện cho việc vệ sinh, xử lý mầm bệnh 
hiệu quả sau mỗi lần thu hoạch đảm bảo sạch 
nguồn bệnh cho những lần trồng sau. 

   Hiện tại, anh Dũng đang thử nghiệm 
phương pháp trồng mới là nâng tầng thủy 
canh, giàn tầng trên trồng loại cây chịu nhiệt, 
chịu ánh sáng tốt, giàn tầng dưới trồng loại 
cây chịu nhiệt và ánh sáng kém. Anh đã và 
đang trồng thử nghiệm thành công phương 
pháp này với cây dâu tây, một số loại rau xà 
lách và cây rau bó xôi (dâu tây, xà lách tầng 
trên và rau bó xôi, cải xoong tầng dưới). Anh 
Dũng thực hiện ươm hạt giống trực tiếp sau 
khi nhập về từ Pháp, Mỹ, Nhật… và các 
giống rau khác có tại trong nước có thể trồng 
theo phương pháp thủy canh. Thời gian ươm 
hạt tới khi lên cây con để trồng thủy canh 
trung bình các loại rau khoảng 15 - 17 ngày, 
các giống rau cải thì khoảng 10 ngày có thể 
đưa lên giàn thủy canh để trồng. Sau trồng từ 
35 - 40 ngày cây bắt đầu cho thu hoạch, trừ 
rau cần tây là loại rau có thời gian canh tác 
dài, từ khi bắt đầu gieo hạt đến khi thu hoạch 
là 3,5 tháng. 
    Rau tại Trang trại Jolly Farm được thu khi 
vừa đủ tuổi thu hoạch nên rau đạt chất lượng 

cao nhất. Trong quá trình trồng và chăm sóc 
các loại rau sử dụng công thức dinh dưỡng 
phù hợp với từng loại cây, sử dụng phương 
pháp bắt sâu bằng tay và bẫy đèn, bẫy vàng 
để hạn chế côn trùng gây hại trong vườn. 
Nếu vườn bị sâu bệnh nặng, vườn tiến hành 
xử lý bằng cách sử dụng thuốc sinh học và 
rau sau khi sử dụng thuốc sinh học được cách 
ly đủ ngày theo khuyến cáo mới thu hoạch 
đem bán ra thị trường. Hiện tại, tại vườn 
đang trồng 22 loại rau bằng phương pháp 
thủy canh trên diện tích 1.600m2 trên tổng 
diện tích vườn 1.800m2. Các loại rau chủ yếu 
là các loại xà lách mới như: Dargoon, Bata 
xanh, Dulcita, Frisée, Loloiceberg, Salanova 
(Red sweet crisp); các loại rau họ cải: Mù tạt 
(tím, xanh), cải rổ, kale, bó xôi, cải Tatsoi, 
cầu vồng, cải Sakata, cải xanh lá lớn, xà lách 
xoong, tần ô, cần tây, súp lơ xanh, rau 
muống… và được chia đều phân khúc các 
loại rau mỗi loại một khay vừa để nghiên 
cứu, vừa để tiêu thụ, phân khúc khách hàng 
trên thị trường. Trọng lượng trung bình một 
cây rau tại vườn đến tuổi thu hoạch khoảng 
150g, nếu vườn không bị sâu bệnh hại và ảnh 
hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi, một 
ngày vườn cho thu hoạch khoảng 160 - 
180kg, với giá bán ra thị trường trung bình 
35.000 - 40.000 đồng/kg rau các loại và rau 
cần tây khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg. 
Chất lượng các loại rau tại vườn của anh 
Dũng được người tiêu dùng đánh giá là tươi, 
sạch, giòn và ngọt.

   Thị trường hiện tại của Trang trại Jolly 
Farm chủ yếu bán lẻ cho người dân tại Đà 
Lạt, các nhà hàng, khách sạn 5 sao và các 
tỉnh lân cận. Tại thời điểm bắt đầu dịch 
Covid-19, Jolly Farm chuyển qua hình thức 
bán online để có thể đem đến nguồn rau 
sạch cho người sử dụng tại nhà mà không 

cần phải đi ra ngoài để mua rau. Jolly Farm 
mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được 
cung cấp các sản phẩm rau sạch được trồng 
bằng phương pháp thủy canh đến tay người 
tiêu dùng với giá cả hợp lý, để nhiều đối 
tượng người tiêu dùng có thể dùng được các 
sản phẩm rau sạch từ Jolly Farm

Hệ thống thủy canh đôi được anh Dũng thiết kế

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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Anh Phong Ngọc Dũng đang chia sẻ phương
pháp canh tác các loại rau bằng phương pháp

thủy canh tại Jolly Farm



   Được thành lập từ ngày 04/6/2017, đến 
nay Trang trại Jolly Farm tại địa chỉ E8/02 
đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành 
phố Đà Lạt của anh Phong Ngọc Dũng đã 
hoạt động được hơn 3 năm. Trang trại đã 
nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công 
trên 60 loại rau các loại bằng phương pháp 
thủy canh đem đến nguồn rau ngon, sạch 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
   Bước vào vườn của anh Dũng, ấn tượng 
đầu tiên là các máng rau đủ màu sắc, không 
một vết thuốc và phân bón lá đọng trên 
máng và lá rau, trong vườn rất thoáng và 
sạch sẽ. Rau trong vườn của anh cây nào cây 
nấy lớn đều, mập mạp, màu xanh, tím tràn 

ngập trong vườn. Năm 2017, khi mới thành 
lập Trang trại Jolly Farm của anh Dũng và 
một vài người bạn có cùng đam mê, chí 
hướng nghiên cứu trồng cây rau thủy canh 
như mình về làm chung. Nhưng do mới bắt 
đầu vừa làm, vừa nghiên cứu, chưa có nhiều 
kinh nghiệm cùng với việc vườn sử dụng hệ 
thống thủy canh đơn, anh đã không ít lần 
thất bại. Hệ thống thủy canh đơn lúc đó anh 
Dũng sử dụng để trồng cây, trong quá trình 
cung cấp chất dinh dưỡng cho cây đã xảy ra 
hiện tượng các chất dinh dưỡng nuôi cây 
không chảy được đều giữa các máng và 
khó vệ sinh sạch mầm bệnh sau mỗi lần 
trồng làm những lần trồng sau cây trồng đã 

bị chết. Sau những lần thất bại và rút ra nhiều 
kinh nghiệm quý báu, đến nay anh Dũng đã 
đầu tư và vận hành sử dụng thành công hệ 
thống thủy canh đôi, đảm bảo chất dinh 
dưỡng được phân đều trên giàn trồng rau và 
thuận tiện cho việc vệ sinh, xử lý mầm bệnh 
hiệu quả sau mỗi lần thu hoạch đảm bảo sạch 
nguồn bệnh cho những lần trồng sau. 

   Hiện tại, anh Dũng đang thử nghiệm 
phương pháp trồng mới là nâng tầng thủy 
canh, giàn tầng trên trồng loại cây chịu nhiệt, 
chịu ánh sáng tốt, giàn tầng dưới trồng loại 
cây chịu nhiệt và ánh sáng kém. Anh đã và 
đang trồng thử nghiệm thành công phương 
pháp này với cây dâu tây, một số loại rau xà 
lách và cây rau bó xôi (dâu tây, xà lách tầng 
trên và rau bó xôi, cải xoong tầng dưới). Anh 
Dũng thực hiện ươm hạt giống trực tiếp sau 
khi nhập về từ Pháp, Mỹ, Nhật… và các 
giống rau khác có tại trong nước có thể trồng 
theo phương pháp thủy canh. Thời gian ươm 
hạt tới khi lên cây con để trồng thủy canh 
trung bình các loại rau khoảng 15 - 17 ngày, 
các giống rau cải thì khoảng 10 ngày có thể 
đưa lên giàn thủy canh để trồng. Sau trồng từ 
35 - 40 ngày cây bắt đầu cho thu hoạch, trừ 
rau cần tây là loại rau có thời gian canh tác 
dài, từ khi bắt đầu gieo hạt đến khi thu hoạch 
là 3,5 tháng. 
    Rau tại Trang trại Jolly Farm được thu khi 
vừa đủ tuổi thu hoạch nên rau đạt chất lượng 

cao nhất. Trong quá trình trồng và chăm sóc 
các loại rau sử dụng công thức dinh dưỡng 
phù hợp với từng loại cây, sử dụng phương 
pháp bắt sâu bằng tay và bẫy đèn, bẫy vàng 
để hạn chế côn trùng gây hại trong vườn. 
Nếu vườn bị sâu bệnh nặng, vườn tiến hành 
xử lý bằng cách sử dụng thuốc sinh học và 
rau sau khi sử dụng thuốc sinh học được cách 
ly đủ ngày theo khuyến cáo mới thu hoạch 
đem bán ra thị trường. Hiện tại, tại vườn 
đang trồng 22 loại rau bằng phương pháp 
thủy canh trên diện tích 1.600m2 trên tổng 
diện tích vườn 1.800m2. Các loại rau chủ yếu 
là các loại xà lách mới như: Dargoon, Bata 
xanh, Dulcita, Frisée, Loloiceberg, Salanova 
(Red sweet crisp); các loại rau họ cải: Mù tạt 
(tím, xanh), cải rổ, kale, bó xôi, cải Tatsoi, 
cầu vồng, cải Sakata, cải xanh lá lớn, xà lách 
xoong, tần ô, cần tây, súp lơ xanh, rau 
muống… và được chia đều phân khúc các 
loại rau mỗi loại một khay vừa để nghiên 
cứu, vừa để tiêu thụ, phân khúc khách hàng 
trên thị trường. Trọng lượng trung bình một 
cây rau tại vườn đến tuổi thu hoạch khoảng 
150g, nếu vườn không bị sâu bệnh hại và ảnh 
hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi, một 
ngày vườn cho thu hoạch khoảng 160 - 
180kg, với giá bán ra thị trường trung bình 
35.000 - 40.000 đồng/kg rau các loại và rau 
cần tây khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg. 
Chất lượng các loại rau tại vườn của anh 
Dũng được người tiêu dùng đánh giá là tươi, 
sạch, giòn và ngọt.

   Thị trường hiện tại của Trang trại Jolly 
Farm chủ yếu bán lẻ cho người dân tại Đà 
Lạt, các nhà hàng, khách sạn 5 sao và các 
tỉnh lân cận. Tại thời điểm bắt đầu dịch 
Covid-19, Jolly Farm chuyển qua hình thức 
bán online để có thể đem đến nguồn rau 
sạch cho người sử dụng tại nhà mà không 

cần phải đi ra ngoài để mua rau. Jolly Farm 
mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được 
cung cấp các sản phẩm rau sạch được trồng 
bằng phương pháp thủy canh đến tay người 
tiêu dùng với giá cả hợp lý, để nhiều đối 
tượng người tiêu dùng có thể dùng được các 
sản phẩm rau sạch từ Jolly Farm

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

TRỒNG RAU NGẮN NGÀY MỖI NĂM THU NHẬP 550 TRIỆU ĐỒNG
Ngọc Thanh - Đơn Dương

     Anh Nguyễn Quang Tuyến ở xã Lạc Lâm, 
huyện Đơn Dương là một nhà nông đi lên từ 
nghèo khó, năm 23 tuổi anh mồ côi mẹ, đến 
năm anh 32 tuổi người cha là trụ cột gia đình 
cũng vĩnh viễn ra đi do mắc phải căn bệnh 
hiểm nghèo, khi vợ chồng mới cưới nhau, 
gia tài của cha mẹ để lại cho anh chỉ có 1 sào 
đất nông nghiệp, tuy trong cuộc sống còn 
muôn vàn khó khăn, nhà có đến 4 miệng ăn 
chủ yếu chỉ trông chờ vào 1 sào đất nông 
nghiệp và thu nhập thêm từ việc đi làm thuê 
cho bà con trong xã, nhưng với bản chất cần 
cù chịu khó, tích cực lao động sản xuất, do 
vậy mỗi năm gia đình anh vẫn có thu nhập 
được trên 220 triệu đồng. 

     Sau nhiều năm tích lũy, đến nay gia đình 
anh Tuyến đã mua thêm được 5 sào đất nông 
nghiệp, anh đã mạnh dạn đầu tư trên 850 
triệu đồng để làm nhà kính và lắp đạt hệ 
thống tưới phun tự động theo công nghệ tiên 

tiến của Isarel. Từ đầu năm đến nay, anh 
Tuyến chủ yếu trồng các loại rau như cà tím, 
cà chua, cần tây, dưa leo baby và rau xà lách 
mỡ. Năm nay tuy thời tiết diễn biến phức 
tạp, nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng liền, 
thêm vào đó do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 đã gây khó khăn trong việc tiêu 
thụ các mặt hàng nông sản của bà con nông 
dân, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm 
mạnh. Nhưng nhờ dự đoán trước được nhu 
cầu của thị trường, đồng thời áp dụng các 
biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp, do đó sản lượng, năng suất cây 
trồng trong vườn nhà anh năm sau đạt cao 
hơn năm trước, rau anh trồng không chỉ 
được mùa mà con gặp giá, chỉ tính riêng 2 
sào đất ven sông Đa Nhim anh trồng cà tím 
thu hoạch được 35 tấn quả cho thu nhập 
được 140 triệu đồng, còn lại 3,7 sào đất 
trong nhà kính anh chuyên canh các loại rau 
quả như: Cần tây, dưa leo baby, xà lách và 
su hào cũng cho thu nhập được trên 270 
triệu đồng, đặc biệt đầu tháng 11 anh trồng 
1,5 sào xà lách mỡ (xà lách búp) chỉ sau 17 
ngày gia đình anh bán cho thương lái được 
60 triệu đồng, lợi nhuận trên 50 triệu đồng.
   Anh Tuyến phấn khởi cho biết: “Từ năm 
2017 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình 
anh thu nhập từ cây rau thương phẩm được 
trên 550 triệu đồng/năm, trong đó riêng 
các loại rau ngắn ngày đã cho thu nhập 
được 350 triệu đồng, có những loại rau 

quả như cà tím, dưa leo baby anh trực tiếp 
cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí 
Minh, không bán qua thương lái, vì vậy 
thu nhập 1 sào dưa leo baby tăng gần gấp 
2 lần so với bán cho thương lái”.
    Hiện nay, ở huyện Đơn Dương bình 
quân mỗi ha đất nông nghiệp, mỗi năm 
cho thu nhập 200 triệu đồng/năm, nhưng 
với nguồn thu nhập như gia đình nhà anh 
Tuyến quả là một điều mà bao gia đình 
nông dân mơ ước. Đạt được những kết quả 
đó, ngoài cần cù chịu khó của bản thân và 
gia đình, anh Tuyến còn cố gắng học hỏi 
những người đi trước, học hỏi trên sách, 
báo, nghe trên đài và kể cả nghiên cứu trên 
mạng Internet để ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp của gia đình. Vì vậy, rau nhà 
anh sản xuất không chỉ đạt năng suất cao 
mà chất lượng nông sản đủ tiêu chuẩn để 
đưa vào các siêu thị. Hiện nay, gia đình 
anh còn 1 sào cần tây dự định sẽ cho thu 
hoạch vào cuối tháng 11 và sau khi thu 
hoạch xong 2 sào xà lách mỡ anh tiếp tục 
trồng su hào bán tết và chuyên canh các 

loại rau ngắn ngày để bán đúng vào dịp lễ 
Noel.
    Đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang 
Tuyến vào một ngày giữa tháng 11 khi tiết 
trời đã chuyển sang mùa đông, nhìn những 
vườn rau đang vươn lên xanh tốt như báo 
hiệu một vụ mùa bội thu, không chỉ những 
người làm báo chúng tôi mà ngay cả 
những lão nông tri điền và kể cả Hội Nông 
dân xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương cũng 
phải công nhận vợ chồng anh Tuyến là 
một trong những nông dân vươn lên từ 
nghèo khó, một tấm gương tiêu biểu trong 
lao động sản xuất, nhờ vậy đến nay gia 
đình anh đã có một căn nhà khang trang, 
mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt gia 
đình và kể cả phương tiện sản xuất như 
máy cày tay, hệ thống tưới nước tự động. 
Anh Tuyến khẳng định nếu như thời tiết 
ổn định, giá cả các mặt hàng nông sản như 
hiện nay thì từ nay đến Tết Nguyên đán 
Tân Sửu, tin chắc gia đình anh sẽ thu nhập 
được trên 100 triệu đồng từ các loại rau 
ngắn ngày

Anh Tuyến giới thiệu rau xà lách mỡ
trồng trong nhà kính
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

     Anh Nguyễn Quang Tuyến ở xã Lạc Lâm, 
huyện Đơn Dương là một nhà nông đi lên từ 
nghèo khó, năm 23 tuổi anh mồ côi mẹ, đến 
năm anh 32 tuổi người cha là trụ cột gia đình 
cũng vĩnh viễn ra đi do mắc phải căn bệnh 
hiểm nghèo, khi vợ chồng mới cưới nhau, 
gia tài của cha mẹ để lại cho anh chỉ có 1 sào 
đất nông nghiệp, tuy trong cuộc sống còn 
muôn vàn khó khăn, nhà có đến 4 miệng ăn 
chủ yếu chỉ trông chờ vào 1 sào đất nông 
nghiệp và thu nhập thêm từ việc đi làm thuê 
cho bà con trong xã, nhưng với bản chất cần 
cù chịu khó, tích cực lao động sản xuất, do 
vậy mỗi năm gia đình anh vẫn có thu nhập 
được trên 220 triệu đồng. 

     Sau nhiều năm tích lũy, đến nay gia đình 
anh Tuyến đã mua thêm được 5 sào đất nông 
nghiệp, anh đã mạnh dạn đầu tư trên 850 
triệu đồng để làm nhà kính và lắp đạt hệ 
thống tưới phun tự động theo công nghệ tiên 

tiến của Isarel. Từ đầu năm đến nay, anh 
Tuyến chủ yếu trồng các loại rau như cà tím, 
cà chua, cần tây, dưa leo baby và rau xà lách 
mỡ. Năm nay tuy thời tiết diễn biến phức 
tạp, nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng liền, 
thêm vào đó do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 đã gây khó khăn trong việc tiêu 
thụ các mặt hàng nông sản của bà con nông 
dân, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm 
mạnh. Nhưng nhờ dự đoán trước được nhu 
cầu của thị trường, đồng thời áp dụng các 
biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp, do đó sản lượng, năng suất cây 
trồng trong vườn nhà anh năm sau đạt cao 
hơn năm trước, rau anh trồng không chỉ 
được mùa mà con gặp giá, chỉ tính riêng 2 
sào đất ven sông Đa Nhim anh trồng cà tím 
thu hoạch được 35 tấn quả cho thu nhập 
được 140 triệu đồng, còn lại 3,7 sào đất 
trong nhà kính anh chuyên canh các loại rau 
quả như: Cần tây, dưa leo baby, xà lách và 
su hào cũng cho thu nhập được trên 270 
triệu đồng, đặc biệt đầu tháng 11 anh trồng 
1,5 sào xà lách mỡ (xà lách búp) chỉ sau 17 
ngày gia đình anh bán cho thương lái được 
60 triệu đồng, lợi nhuận trên 50 triệu đồng.
   Anh Tuyến phấn khởi cho biết: “Từ năm 
2017 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình 
anh thu nhập từ cây rau thương phẩm được 
trên 550 triệu đồng/năm, trong đó riêng 
các loại rau ngắn ngày đã cho thu nhập 
được 350 triệu đồng, có những loại rau 

quả như cà tím, dưa leo baby anh trực tiếp 
cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí 
Minh, không bán qua thương lái, vì vậy 
thu nhập 1 sào dưa leo baby tăng gần gấp 
2 lần so với bán cho thương lái”.
    Hiện nay, ở huyện Đơn Dương bình 
quân mỗi ha đất nông nghiệp, mỗi năm 
cho thu nhập 200 triệu đồng/năm, nhưng 
với nguồn thu nhập như gia đình nhà anh 
Tuyến quả là một điều mà bao gia đình 
nông dân mơ ước. Đạt được những kết quả 
đó, ngoài cần cù chịu khó của bản thân và 
gia đình, anh Tuyến còn cố gắng học hỏi 
những người đi trước, học hỏi trên sách, 
báo, nghe trên đài và kể cả nghiên cứu trên 
mạng Internet để ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp của gia đình. Vì vậy, rau nhà 
anh sản xuất không chỉ đạt năng suất cao 
mà chất lượng nông sản đủ tiêu chuẩn để 
đưa vào các siêu thị. Hiện nay, gia đình 
anh còn 1 sào cần tây dự định sẽ cho thu 
hoạch vào cuối tháng 11 và sau khi thu 
hoạch xong 2 sào xà lách mỡ anh tiếp tục 
trồng su hào bán tết và chuyên canh các 

loại rau ngắn ngày để bán đúng vào dịp lễ 
Noel.
    Đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang 
Tuyến vào một ngày giữa tháng 11 khi tiết 
trời đã chuyển sang mùa đông, nhìn những 
vườn rau đang vươn lên xanh tốt như báo 
hiệu một vụ mùa bội thu, không chỉ những 
người làm báo chúng tôi mà ngay cả 
những lão nông tri điền và kể cả Hội Nông 
dân xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương cũng 
phải công nhận vợ chồng anh Tuyến là 
một trong những nông dân vươn lên từ 
nghèo khó, một tấm gương tiêu biểu trong 
lao động sản xuất, nhờ vậy đến nay gia 
đình anh đã có một căn nhà khang trang, 
mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt gia 
đình và kể cả phương tiện sản xuất như 
máy cày tay, hệ thống tưới nước tự động. 
Anh Tuyến khẳng định nếu như thời tiết 
ổn định, giá cả các mặt hàng nông sản như 
hiện nay thì từ nay đến Tết Nguyên đán 
Tân Sửu, tin chắc gia đình anh sẽ thu nhập 
được trên 100 triệu đồng từ các loại rau 
ngắn ngày
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    Trồng trọt
   Cây lúa: Tập trung chăm sóc, bón phân và phòng 
trừ sâu bệnh cho lúa Đông Xuân 2020-2021. Tiến 
hành làm cỏ, bón phân thúc các đợt kết hợp với điều 
tiết nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của 
cây lúa, nhằm giúp cho cây lúa đẻ nhánh tập trung, 
hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, hạn chế sâu bệnh và cây 
lúa sinh trưởng phát triển tốt. Trong giai đoạn này 
cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi 
tình hình sâu bệnh và tiến hành các biện pháp phòng 
trừ kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây hại 
như sâu đục thân, rầy nâu, đặc biệt là bệnh đốm lá, 
bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt. Trước khi thu 
hoạch từ 7-10 ngày, cần tháo cạn nước để thúc đẩy 
lúa chín nhanh và giúp mặt ruộng được khô ráo, 
thuận lợi cho việc thu hoạch.
    Cà phê: Chăm sóc vườn cà phê giai đoạn mùa khô: 
Sau khi thu hoạch quả cà phê, tiến hành cắt cành tạo 

hình, vệ sinh đồng ruộng; gia cố bồn cà phê; cưa đốn 
những cây năng suất thấp để chuẩn bị ghép chồi vào 
đầu mùa mưa. Chủ động nguồn nước tưới và bón 
phân cho cây cà phê để giúp cây sinh trưởng phát 
triển tốt trong mùa khô. Lưu ý kỹ thuật tưới bung 
hoa lần đầu cho cây cà phê đúng thời điểm và đảm 
bảo đủ lượng nước, giúp cho cây nở hoa tập trung, 
thuận lợi cho quá trình chăm sóc và thu hoạch quả 
chín sau này. Thường xuyên thăm vườn cà phê để 
phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại 
kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây hại cây 
cà phê như: Bọ xít muỗi, rệp sáp, mọt đục cành, sâu 
đục thân, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt.
   Cây chè: Kết thúc thời vụ cưa đốn vườn chè (đốn 
đau, đốn lửng, đốn phớt) vào tháng 01 hàng năm. 
Tiếp tục chăm sóc, bón phân, tưới nước để cây chè 
sinh trưởng tốt trong mùa khô. Tiến hành thu hoạch 
chè theo lứa hái, sơ chế, bảo quản và vận chuyển chè 

búp tươi đến nơi tiêu thụ kịp thời. Theo dõi, phát 
hiện tình hình sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng 
các loại thuốc có trong danh mục được đăng ký sử 
dụng trên cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Một số đối tượng 
sâu bệnh gây hại trên cây chè cần lưu ý như: bọ xít 
muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá.
     Cây điều: Chăm sóc cây điều trong mùa khô theo 
đúng quy trình kỹ thuật. Trong giai đoạn này cần tập 
trung tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, 
chế biến hạt điều. Thường xuyên theo dõi tình hình 
sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lưu ý 
các đối tượng thường xuất hiện gây hại trên cây điều 
như bọ xít muỗi, bệnh thán thư và khô cành.
     Cây tiêu: Chuẩn bị cho công tác thu hoạch tiêu và 
chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch. Sau thu hoạch 
cần cắt tạo hình nuôi dây tiêu, vệ sinh đồng ruộng, 
bón phân, tưới nước để giúp vườn cây phục hồi. Lưu 
ý áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tủ gốc giữ ẩm, 
tăng cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh để giúp 
cây sinh trưởng phát triển tốt trong mùa khô. 
Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện sâu 
bệnh và phòng trừ kịp thời, đặc biệt là bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm. 
    Cây rau, hoa: Tiếp tục chăm sóc và thu hoạch các 
loại rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. 
Tiến hành làm đất và xử lý đất trước khi gieo trồng 
vụ tiếp theo. Lưu ý, nên luân canh với cây trồng khác 
họ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh gây hại. Quản 
lý tốt vườn ươm cây giống, theo dõi và phòng trừ các 
đối tượng côn trùng môi giới (bọ phấn, bọ trĩ) lây 
truyền virus gây bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sọc thân 
trên cây hoa cúc… Đối với diện tích rau, hoa đang 
trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới 
nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng trừ tổng 
hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học trên cây rau và tuân thủ đúng 
thời gian cách ly trước khi thu hoạch sản phẩm. Thu 
hoạch các loại rau, hoa đúng độ tuổi; sơ chế, bảo 
quản sản phẩm đúng cách để đảm bảo năng suất và 
chất lượng sản phẩm.
     Chăn nuôi
    Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm, 
đặc biệt giữ ấm cho gia súc non, tăng cường giám sát 
dịch bệnh, phòng bệnh lúc giao mùa. Bà con chăn 
nuôi, các trang trại cần chủ động định kỳ vệ sinh tiêu 
độc khử trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn 
nuôi để phòng bệnh. Chăm sóc đồng cỏ, đảm bảo và 
cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho đàn trâu, bò. 
Đối với heo thịt, bò thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối 

với gà đẻ cần loại bỏ những con đẻ kém, gà thịt nhập 
đàn mới, và bổ sung đàn gà hậu bị.
Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh như: 
Cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng 
trâu, bò, heo, dê... Newcastle, hen gà CRD, E. Coli, 
bệnh lợn con phân trắng và bệnh dại trên chó.
    Thủy sản
    Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, điêu 
hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao nuôi và 
khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với từng đối tượng 
nuôi, đồng thời bổ sung thêm khoáng chất và 
vitamin vào khẩu phần ăn. Thu hoạch những con đạt 
kích cỡ thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ. Tiến 
hành vệ sinh, bón vôi và phơi nền đáy ao đối với 
những ao đã thu hoạch xong.
    Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường 
ruột).
    Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và vitamin 
vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề kháng, thu tỉa 
những con cá lớn. Thực hiện các biện pháp phòng 
bệnh tổng hợp cho cá nuôi như: Kiểm tra và theo dõi 
các yếu tố nhiệt độ, oxy hòa tan, pH. Định kỳ thay và 
vệ sinh nguồn nước bằng Virkon A hoặc thuốc tím 
(KMnO4) để phòng bệnh cho cá. Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần, thực hiện san lọc và phân cỡ đàn cá 
để có chế độ chăm sóc hợp lý, đồng thời thu hoạch 
những con đạt kích cỡ thương phẩm.
      Lâm nghiệp
     Đây là giai đoạn mùa khô, tiến hành phát dọn thực 
bì phòng chống cháy rừng. Đối với rừng trồng, gom 
đốt thực bì có kiểm soát, đốt vào sáng sớm hoặc 
chiều mát. Thu hái hạt giống cây thông ba lá khi vỏ 
quả màu cánh gián, hạt thơm. Thu hái hạt giống cây 
keo tai tượng khi vỏ quả màu nâu, hạt màu đen; cây 
muồng đen khi vỏ quả màu nâu thẫm, hạt màu nâu.
    Ươm cây giống trồng rừng: Chuẩn bị đóng bầu, 
gieo hạt, cấy cây giống vào bầu, trước khi cấy cây, 
phun thuốc Benlate C phòng bệnh hại vào bầu đất. 
Chăm sóc, làm cỏ, phá váng, sau khi tưới phân NPK 
(1%) tưới rửa lá bằng nước sạch. Định kỳ phun 
thuốc Benlate C phòng trừ bệnh hại 20 - 30 ngày/lần.
Trồng rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng: Vùng đất 
dốc phát dọn theo đường đồng mức, tỉa cành ở chiều 
cao dưới 1/3 chiều cao cây, tỉa sát thân, không làm 
xước vỏ, không chừa lại đoạn cành dài. Tỉa cây sâu 
bệnh, cong queo, cây cạnh tranh với cây khác. Chú ý 
phòng chống cháy rừng nhất là vào tháng 2, tháng 3 
mùa khô
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

    Trồng trọt
   Cây lúa: Tập trung chăm sóc, bón phân và phòng 
trừ sâu bệnh cho lúa Đông Xuân 2020-2021. Tiến 
hành làm cỏ, bón phân thúc các đợt kết hợp với điều 
tiết nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của 
cây lúa, nhằm giúp cho cây lúa đẻ nhánh tập trung, 
hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, hạn chế sâu bệnh và cây 
lúa sinh trưởng phát triển tốt. Trong giai đoạn này 
cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi 
tình hình sâu bệnh và tiến hành các biện pháp phòng 
trừ kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây hại 
như sâu đục thân, rầy nâu, đặc biệt là bệnh đốm lá, 
bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt. Trước khi thu 
hoạch từ 7-10 ngày, cần tháo cạn nước để thúc đẩy 
lúa chín nhanh và giúp mặt ruộng được khô ráo, 
thuận lợi cho việc thu hoạch.
    Cà phê: Chăm sóc vườn cà phê giai đoạn mùa khô: 
Sau khi thu hoạch quả cà phê, tiến hành cắt cành tạo 

hình, vệ sinh đồng ruộng; gia cố bồn cà phê; cưa đốn 
những cây năng suất thấp để chuẩn bị ghép chồi vào 
đầu mùa mưa. Chủ động nguồn nước tưới và bón 
phân cho cây cà phê để giúp cây sinh trưởng phát 
triển tốt trong mùa khô. Lưu ý kỹ thuật tưới bung 
hoa lần đầu cho cây cà phê đúng thời điểm và đảm 
bảo đủ lượng nước, giúp cho cây nở hoa tập trung, 
thuận lợi cho quá trình chăm sóc và thu hoạch quả 
chín sau này. Thường xuyên thăm vườn cà phê để 
phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại 
kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây hại cây 
cà phê như: Bọ xít muỗi, rệp sáp, mọt đục cành, sâu 
đục thân, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt.
   Cây chè: Kết thúc thời vụ cưa đốn vườn chè (đốn 
đau, đốn lửng, đốn phớt) vào tháng 01 hàng năm. 
Tiếp tục chăm sóc, bón phân, tưới nước để cây chè 
sinh trưởng tốt trong mùa khô. Tiến hành thu hoạch 
chè theo lứa hái, sơ chế, bảo quản và vận chuyển chè 

búp tươi đến nơi tiêu thụ kịp thời. Theo dõi, phát 
hiện tình hình sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng 
các loại thuốc có trong danh mục được đăng ký sử 
dụng trên cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Một số đối tượng 
sâu bệnh gây hại trên cây chè cần lưu ý như: bọ xít 
muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá.
     Cây điều: Chăm sóc cây điều trong mùa khô theo 
đúng quy trình kỹ thuật. Trong giai đoạn này cần tập 
trung tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, 
chế biến hạt điều. Thường xuyên theo dõi tình hình 
sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lưu ý 
các đối tượng thường xuất hiện gây hại trên cây điều 
như bọ xít muỗi, bệnh thán thư và khô cành.
     Cây tiêu: Chuẩn bị cho công tác thu hoạch tiêu và 
chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch. Sau thu hoạch 
cần cắt tạo hình nuôi dây tiêu, vệ sinh đồng ruộng, 
bón phân, tưới nước để giúp vườn cây phục hồi. Lưu 
ý áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tủ gốc giữ ẩm, 
tăng cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh để giúp 
cây sinh trưởng phát triển tốt trong mùa khô. 
Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện sâu 
bệnh và phòng trừ kịp thời, đặc biệt là bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm. 
    Cây rau, hoa: Tiếp tục chăm sóc và thu hoạch các 
loại rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. 
Tiến hành làm đất và xử lý đất trước khi gieo trồng 
vụ tiếp theo. Lưu ý, nên luân canh với cây trồng khác 
họ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh gây hại. Quản 
lý tốt vườn ươm cây giống, theo dõi và phòng trừ các 
đối tượng côn trùng môi giới (bọ phấn, bọ trĩ) lây 
truyền virus gây bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sọc thân 
trên cây hoa cúc… Đối với diện tích rau, hoa đang 
trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới 
nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng trừ tổng 
hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học trên cây rau và tuân thủ đúng 
thời gian cách ly trước khi thu hoạch sản phẩm. Thu 
hoạch các loại rau, hoa đúng độ tuổi; sơ chế, bảo 
quản sản phẩm đúng cách để đảm bảo năng suất và 
chất lượng sản phẩm.
     Chăn nuôi
    Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm, 
đặc biệt giữ ấm cho gia súc non, tăng cường giám sát 
dịch bệnh, phòng bệnh lúc giao mùa. Bà con chăn 
nuôi, các trang trại cần chủ động định kỳ vệ sinh tiêu 
độc khử trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn 
nuôi để phòng bệnh. Chăm sóc đồng cỏ, đảm bảo và 
cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho đàn trâu, bò. 
Đối với heo thịt, bò thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối 

với gà đẻ cần loại bỏ những con đẻ kém, gà thịt nhập 
đàn mới, và bổ sung đàn gà hậu bị.
Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh như: 
Cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng 
trâu, bò, heo, dê... Newcastle, hen gà CRD, E. Coli, 
bệnh lợn con phân trắng và bệnh dại trên chó.
    Thủy sản
    Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, điêu 
hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao nuôi và 
khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với từng đối tượng 
nuôi, đồng thời bổ sung thêm khoáng chất và 
vitamin vào khẩu phần ăn. Thu hoạch những con đạt 
kích cỡ thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ. Tiến 
hành vệ sinh, bón vôi và phơi nền đáy ao đối với 
những ao đã thu hoạch xong.
    Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường 
ruột).
    Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và vitamin 
vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề kháng, thu tỉa 
những con cá lớn. Thực hiện các biện pháp phòng 
bệnh tổng hợp cho cá nuôi như: Kiểm tra và theo dõi 
các yếu tố nhiệt độ, oxy hòa tan, pH. Định kỳ thay và 
vệ sinh nguồn nước bằng Virkon A hoặc thuốc tím 
(KMnO4) để phòng bệnh cho cá. Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần, thực hiện san lọc và phân cỡ đàn cá 
để có chế độ chăm sóc hợp lý, đồng thời thu hoạch 
những con đạt kích cỡ thương phẩm.
      Lâm nghiệp
     Đây là giai đoạn mùa khô, tiến hành phát dọn thực 
bì phòng chống cháy rừng. Đối với rừng trồng, gom 
đốt thực bì có kiểm soát, đốt vào sáng sớm hoặc 
chiều mát. Thu hái hạt giống cây thông ba lá khi vỏ 
quả màu cánh gián, hạt thơm. Thu hái hạt giống cây 
keo tai tượng khi vỏ quả màu nâu, hạt màu đen; cây 
muồng đen khi vỏ quả màu nâu thẫm, hạt màu nâu.
    Ươm cây giống trồng rừng: Chuẩn bị đóng bầu, 
gieo hạt, cấy cây giống vào bầu, trước khi cấy cây, 
phun thuốc Benlate C phòng bệnh hại vào bầu đất. 
Chăm sóc, làm cỏ, phá váng, sau khi tưới phân NPK 
(1%) tưới rửa lá bằng nước sạch. Định kỳ phun 
thuốc Benlate C phòng trừ bệnh hại 20 - 30 ngày/lần.
Trồng rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng: Vùng đất 
dốc phát dọn theo đường đồng mức, tỉa cành ở chiều 
cao dưới 1/3 chiều cao cây, tỉa sát thân, không làm 
xước vỏ, không chừa lại đoạn cành dài. Tỉa cây sâu 
bệnh, cong queo, cây cạnh tranh với cây khác. Chú ý 
phòng chống cháy rừng nhất là vào tháng 2, tháng 3 
mùa khô
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

     Hỏi: Anh Hoàng Văn Chinh ở huyện 
Di Linh hỏi: Chim bồ câu ăn ít, hen khẹc, 
mỏ chim xuất hiện những lớp vảy da màu 
vàng nhạt, đã chết vài con. Hỏi đây là 
bệnh gì và biện pháp điều trị ra sao?
     Trả lời:
     Với các triệu chứng trên, chim bồ câu có 
thể đã bị bệnh nấm diều. Bệnh do một loại 
nấm có tên gọi Candidia albicans gây ra. 
Ðây là một loại nấm men sống hoại sinh 
thường xuyên trên niêm mạc đường tiêu 
hóa và gây bệnh có tính chất cơ hội khi đáp 
ứng miễn dịch cơ thể bị suy giảm. Bệnh này 
hay xuất hiện ở bồ câu 1 - 2 tháng tuổi. 
Nguyên nhân mắc bệnh có thể là do thức 
ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, hệ 
thống dụng cụ đựng nước và nước uống 
không được vệ sinh, bị nhiễm nấm hoặc 
dùng kháng sinh (loại phổ rộng như 
cyclines, phenicol, penicilline bán tổng hợp 
A) trộn thức ăn hay nước uống kéo dài làm 
cho nấm phát triển ngay trong đường tiêu 
hóa. Ðể điều trị bệnh, cần dùng thuốc 
kháng nấm (chọn dùng một trong các hoạt 
chất sau):
   Nystatin: Dùng dung dịch hay huyễn dịch 
100.000 IU/ml, pha vào nước uống hay 
trộn vào thức ăn theo liều 1,5 ml/kg trọng 
lượng, dùng liên tục 7 ngày.
   Ketoconazole: Dùng theo liều 10 - 20 
mg/kg trọng lượng pha vào nước uống hay 
trộn vào thức ăn, dùng liên tục 10 - 15 ngày.
   Nên cho đàn uống cùng với một trong các 
loại kháng sinh như: Pharamox G, 
Pharmequin, Enroflox 5%, Orain-pharm… 
liên tục 5 ngày để diệt vi khuẩn bội nhiễm.
    Cho bồ câu ăn/uống Phartigum B 2g/10 
kg trọng lượng/ngày hoặc 2 g/lít nước uống 
để giảm đau, tăng lực. Có thể hòa tan thuốc 

theo liều lượng cho phép, trộn đều với cám 
để bồ câu mẹ vừa mớm được cả thức ăn và 
thuốc cho bồ câu con.
    Hỏi: Gà thương phẩm 2 tháng tuổi, có 
hiện tượng bỏ ăn, xù lông, ủ rũ mệt mỏi, 
rồi chết. Mổ khám thấy gan màu trắng, 
mề trắng, nội tạng dính chặt vào xương 
sống. Hỏi nguyên nhân và cách khắc 
phục?
     Trả lời:
    Với những triệu chứng trên, có thể gà đã 
mắc bệnh tụ huyết trùng. Bệnh thường xuất 
hiện trên các loại gia cầm. Nguyên nhân 
bệnh là do vi khuẩn Pasteurella multocida 
gây nên. Bệnh tụ huyết trùng ở gà thường 
xuất hiện và bùng phát trong thời gian giao 
mùa, khi mà thời tiết thay đổi đột ngột. Gà 
2 tháng tuổi trở lên là đối tượng dễ bị nhiễm 
bệnh nhất.
      Ðể phòng bệnh tụ huyết trùng một cách 
tối ưu nhất, người nuôi cần tiêm phòng vac-
cine cho gà theo định kỳ. Trong quá trình 
chăn nuôi, chú ý đảm bảo môi trường sống 
của gà sao cho sạch sẽ, khô ráo, thoáng 
mát, được quét dọn và khử trùng thường 
xuyên. Khi thời tiết thay đổi bất thường cần 
bổ sung Vitamin C, thuốc chống stress để 
nâng cao sức đề kháng cho gà.
      Hiện nay, có một số loại thuốc chuyên 
biệt có tác dụng điều trị bệnh tụ huyết trùng 
khá hiệu quả. Khi gà mắc bệnh, có thể sử 
dụng thuốc Sulphaquinoxolone hay Tetra-
cyclin để trộn vào thức ăn hoặc nước uống 
cho gà. Bên cạnh đó, giai đoạn gà mắc 
bệnh, việc tăng sức đề kháng cũng là cách 
giúp gà sớm khỏi bệnh nhất. Do đó, người 
nuôi nên bổ sung thêm Vitamin C, chất điện 
giải, B - Complex trong chế độ ăn của gà
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương

TÌNH HÌNH GIÁ NÔNG SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI LÂM ĐỒNG NĂM 2020
Văn Thọ (t/h) - TTKN Lâm Đồng

     * Sản phẩm rau, củ, quả
     - Trong năm 2020, do thị trường tiêu thụ giảm nên 
giá trung bình các sản phẩm rau, củ, quả như ớt sừng và 
ớt chuông Đà Lạt (khó khăn trong việc xuất khẩu), hành 
lá… đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể:
     + Ớt chuông Đà Lạt, ngoại trừ từ giữa cuối tháng 9 
đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được 
kiểm soát nên tình hình xuất khẩu đã được thông quan, 
giá ớt tăng mạnh lên 45.000 - 50.000 đồng/kg. Các 
tháng còn lại trong năm (từ giữa cuối tháng 2 – 6/2020 

và từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 9/2020), 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 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). Trung bình năm 2020, ớt 
chuông Đà Lạt (màu đỏ) đạt 22.529 đồng/kg, giảm 
2.304 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu vàng) đạt 
23.617 đồng/kg, giảm 5.096 đồng/kg so với cùng kỳ 
năm 2019.

     + Tương tự ớt chuông Đà Lạt, ớt sừng (Đơn Dương) cũng bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
(có lúc 4.000 – 5.000 đồng/kg). Từ sau  khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, nguồn cung khan hiếm 
nên giá ớt sừng bắt đầu tăng giá mạnh, hiện nay có giá 40.000 – 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trung bình năm 2020, 
ớt sừng đạt 15.971 đồng/kg, giảm 2.921 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.

     + Hành lá, xà lách coron, su su, cải bắp, do thị trường tiêu thụ giảm (lượng khách du lịch giảm mạnh bởi dịch 
bệnh Covid-19, các nhà hàng khách sạn phải đóng cửa) nên giá trung bình 9 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so 
với cùng kỳ năm 2019. Từ giữa cuối tháng 9 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nên 
giá các sản phẩm này tăng và ổn định trở lại. Trung bình năm 2020, hành lá 9.925 đồng/kg, giảm 2.454 đồng/kg; 
xà lách coron 9.513 đồng/kg, giảm 350 đồng/kg; su su 3.108 đồng/kg, giảm 419 đồng/kg; bắp cải 2.000 đồng/kg, 
giảm 200 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.

    - Cà chua, củ dền, su hào, đậu leo… trong 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 năm 2019. Cà chua 10.954 
đồng/kg, tăng 3.983 đồng/kg; củ dền 7.442 đồng/kg, tăng 3.913 đồng/kg; su hào 5.500 đồng/kg, tăng 2.238 
đồng/kg; đậu leo 10.646 đồng/kg, tăng 1.667 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.
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      * 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 năm 
2020 như hoa lily, hoa hồng, hoa cúc đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Hoa lily Concador 63.188 
đồng/bó, giảm 10.771 đồng/bó; hoa lily Sorbone 51.313 đồng/bó, giảm 7.604 đồng/bó; hoa hồng đỏ Đà Lạt 22.529 
đồng/chục, giảm 883 đồng/chục; hoa cúc cành 22.729 đồng/chục, giảm 446 đồng/chục; hoa cúc chùm 9.992 
đồng/bó, giảm 292 đồng/bó so với cùng kỳ năm 2019.

     Hoa lay ơn và hoa đồng tiền do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá cũng bị giảm mạnh. Từ khi dịch 
bệnh được kiểm soát, giá 02 loại hoa này tăng mạnh, trung bình năm 2020 hoa lay ơn 30.671 đồng/chục, tăng 1.388 
đồng/chục; hoa đồng tiền 26.733 đồng/chục, tăng 4.138 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 năm 2020 tiếp 
tục giảm so với cùng kỳ năm 2019, giá trung bình năm 2020 đạt 30.733 đồng/kg, giảm 913 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 năm 2020 đạt 80.729 đồng/kg, tăng 32.181 đồng/kg so với cùng kỳ 2019.

     - Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 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 năm 2020

    Lâm Đồng là một trong những tỉnh 
thuộc vùng Tây Nguyên trồng cây mắc ca 
với diện tích lớn nhất cả nước. Có thể 
khẳng định lợi thế phát triển cây mắc ca tại 
Lâm Đồng là rất lớn, có thể trồng thuần 
hoặc trồng xen trong các vườn cà phê, 
chè… vừa làm cây che bóng vừa tăng 
thêm thu nhập trên đơn vị diện tích canh 
tác. Hiện nay có một số mô hình trồng mắc 
ca xen trong vườn cà phê được người dân 
đánh giá cho thu nhập cao hơn nhiều lần 
so với cây cà phê trồng thuần, do mắc ca 
chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Vì vậy, 
trong thời gian vừa qua, người dân trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở rộng 
diện tích trồng cây mắc ca, tạo ra hướng 
phát triển kinh tế mới với nguồn thu nhập 
ổn định. 
     Sau một thời gian trồng thử nghiệm và 
bắt đầu đưa vào sản xuất hàng hóa, cây 
mắc ca ở Lâm Đồng có những thuận lợi 
được ghi nhận, nhưng cũng có những khó 
khăn, thách thức, cụ thể như sau:
     Về sản xuất
     Trong thời gian đầu mới triển khai trồng 
cây mắc ca, nguồn giống cây mắc ca chưa 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên 
nhiều hộ dân mua và trồng các giống 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng cây 
giống thực sinh, chất lượng cây giống 
chưa đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn 
đến năng suất, chất lượng và độ đồng đều 
của sản phẩm hạt mắc ca.
      Các quy trình hiện tại chưa phù hợp với 
thực tiễn sản xuất theo từng vùng, từng 
giống, từng loại hình canh tác (nhất là 
chưa có quy trình đầy đủ để khuyến cáo về 
mật độ, chế độ chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp trồng cà phê, chè…)
      Cây mắc ca có thời gian từ trồng đến 
thu hoạch khá dài, giá cây giống ghép khá 
cao, ngoài ra còn cạnh tranh với một số 
cây trồng khác có giá trị cao hơn như bơ, 
sầu riêng. Khi thu hoạch phải nhặt quả 
hằng ngày vì nếu không kịp sẽ bị chuột, 
sóc và côn trùng cắn phá… nên tại một số 
địa phương người dân chưa chú trọng phát 
triển.
      Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam hiện chưa có 
loại thuốc nào đăng ký sử dụng cho cây 
mắc ca, nên khó khăn trong việc hướng 
dẫn nông dân quản lý dịch hại.
      Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca trong nhân dân còn thấp, chưa đáp 
ứng so với nhu cầu thực tế, thiếu sự hỗ trợ 
liên kết và đầu tư bền vững từ các doanh 
nghiệp (nhất là doanh nghiệp/cơ sở thu 
mua chế biến). Bên cạnh đó, việc sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng cây giống mắc ca 
ghép từ các dòng có năng suất cao, chất 
lượng tốt đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận còn chậm do chưa có 
nhiều mô hình liên kết mắc ca hiệu quả từ 
thực tiễn sản xuất.
   Công tác khảo nghiệm, trình diễn thực 

hiện chủ yếu trên quy mô nhỏ, chưa tạo 
được vùng nguyên liệu tập trung, khó tạo 
sức thuyết phục trong dân. Một số giống 
chưa qua thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc 
đã có đánh giá từ thực tế nên khi chín 
không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm 
giảm chất lượng sản phẩm (giống OC…) 
cần hạn chế phát triển.
    Về chứng nhận, thành lập Hợp tác xã, 
Tổ hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết
   Chưa có diện tích mắc ca được chứng 
nhận sản xuất theo VietGAP, hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao… do diện tích mắc ca 
nông dân quản lý trên 90%, còn lại khoảng 
10% là các trang trại và doanh nghiệp. Vì vậy, 
chưa có điều kiện đầu tư tập trung các khâu kỹ 
thuật để đạt năng suất, chất lượng.
    Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đủ nguồn 
nhân vật lực để cùng đồng hành hỗ trợ người 
dân trồng mắc ca về kỹ thuật và làm đầu mối 
bao tiêu sản phẩm.
     Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ mắc ca chưa nhiều do đa số 
diện tích mắc ca trồng xen trên đất trồng cà 
phê, chè (khoảng 74,7%) và trồng trên đất 
trồng cây lâm nghiệp (khoảng 25,3%) diện 
tích, sản lượng của từng hộ không nhiều nên 
việc hình thành chuỗi khá khó khăn vì muốn 
đủ sản lượng yêu cầu cần phải liên kết với rất 
nhiều hộ dẫn đến khó kiểm soát, địa bàn thu 
mua rộng, tăng chi phí sản xuất và chế biến.
    Về thu mua, chế biến, tiêu thụ
    Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến. 
    Chưa xây dựng nhà máy chế biến hiện đại 
có đủ công suất để thu mua, chế biến mắc ca 
cho vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng (dự kiến 
sản lượng mắc ca đạt 8.614 tấn/năm vào năm 
2024), mặc dù tỉnh Lâm Đồng tập trung thu 
hút các dự án chế biến mắc ca trong nhiều 
năm qua.

    Thiếu sản phẩm mắc ca chế biến và được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng; mẫu 
mã, bao bì nhãn mác cho từng loại sản phẩm 
chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 
và nhà phân phối... 
      Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển 
cây mắc ca trong thời gian tới tại Lâm Đồng
      Từ thực tiễn trồng cây mắc ca cũng như 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và trên thế giới về 
hạt mắc ca ngày càng cao. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có những 
định hướng đề xuất đưa cây mắc ca trở thành 
cây trồng chiến lược mới, nhằm phát triển 
kinh tế tại các huyện phù hợp với cây mắc ca 
tại tỉnh Lâm Đồng.
     Tổng cục lâm nghiệp phối hợp với Cục 
Trồng trọt: có văn bản hướng dẫn mật độ 
trồng xen cây mắc ca trong vườn cây công 
nghiệp (cà phê, chè,…) để các địa phương căn 
cứ thực hiện (vì mắc ca là cây lâm nghiệp 
chính nhưng thực tế được trồng xen với với 
các cây nông nghiệp khác như cà phê, chè và 
trồng để lấy quả).
      Tập trung nghiên cứu kỹ thuật canh tác 
mắc ca (để khẳng định hiệu quả của việc trồng 
xen so với trồng thuần, hoặc so với cây trồng 
xen khác trên vườn cà phê, chè...) quản lý 
vườn trồng, quản lý sâu bệnh hại, sinh lý - 
dinh dưỡng, xử lý sản phẩm sau thu hoạch, 
chế biến cũng như tiêu thụ…
       Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy liên 
kết sản xuất - chế biến mắc ca theo hướng 
được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm; 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô sản 
xuất, sản lượng tạo nguồn cung bền vững cho 
chế biến và tiêu thụ; đồng thời xây dựng giá 
trị thương hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca.
    Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Công ty TNHH 
MTV Him Lam mắc ca và Cục Trồng trọt hỗ 
trợ xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca. 
Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn sản xuất tại 
địa phương
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