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(Xem tiếp trang 4)

Đóng gói

Hiện nay, các sản phẩm nông lâm thủy sản
được kiểm soát chất lượng và an toàn thực 

phẩm còn thấp, sản phẩm được xác nhận chất 
lượng sản phẩm chưa nhiều, người tiêu dùng 
chưa nhận biết được tên, địa chỉ bán sản phẩm an 
toàn, chưa tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm do 
địa phương sản xuất ra.

- Người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm 
đã được kiểm soát an toàn thực phẩm trong chuỗi 
thông qua cấp giấy xác nhận, logo nhận diện.

- Thuận lợi cho việc kiểm tra, truy xuất 
nguồn gốc, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đến nay Lâm Đồng đã xây dựng thành công 
25 chuỗi rau, 17 chuỗi chè và xác nhận 3 chuỗi 
sản phẩm chè an toàn để cho cá nhân, tổ chức 
tiêu dùng trực tiếp nhận diện. Các cơ sở phải tự 
nguyện đăng ký để được xác nhận với các tiêu 
chí: Có quy trình và cơ chế giám sát toàn chuỗi 
và được cơ quan chức năng kiểm tra đạt yêu cầu 
ở tất cả các công đoạn; Sản phẩm tại cơ sở kinh 
doanh có kết quả giám sát đáp ứng yêu cầu theo 
quy định và được cấp logo:“Sản phẩm chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn” theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2017 Lâm 
Đồng sẽ tổ chức dán nhãn cho một số sản phẩm 
chủ lực trước mắt là khoai tây và hành lá nhằm 
phân biệt với sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc 
giả nhãn hiệu Đà Lạt, khó khăn trong việc dán 
nhãn sản phẩm an toàn là hầu hết sản phẩm chưa 
được quản lý theo chuỗi hoặc có nhưng đứt đoạn, 
mặt hàng rau tươi chưa có bao bì đóng gói, công 
tác kiểm soát an toàn thực phẩm chưa được thực 
hiện thường xuyên. Trong những năm tới Lâm 
Đồng sẽ hỗ trợ xây dựng mỗi năm 7 - 10 chuỗi sản 
phẩm an toàn có xác nhận tập trung vào những 
sản phẩm chủ lực như rau, chè, cà phê, thịt… 

Để làm tốt công tác này cần tổ chức tuyên 
truyền rộng rãi trong các địa phương đã và đang 
sản xuất những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh 
nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp 
tự đăng ký tham gia xây dựng mô hình chuỗi và 
xác nhận sản phẩm an toàn, trong giai đoạn đầu 
Nhà nước hỗ trợ kinh phí giám sát sau xác nhận 
(kể cả phân tích mẫu), logo sản phẩm. Nếu trong 
quá trình giám sát, phân tích mẫu không đạt yêu 

xÁc nhẬn chuỖi sẢn PhẨm an tOàn
ĐỂ nhẬn Diện sẢn PhẨm ĐẢm bẢO  

an tOàn thỰc PhẨm
  Văn Hồng

 Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS LĐ

Lâm Đồng là một tỉnh có điều kiện thời tiết, 
khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù rất thuận lợi cho việc 
phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp 
công nghệ cao, đã hình thành được những vùng 
sản xuất tập trung chuyên canh lớn sản xuất hàng 
hóa, kết hợp sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Để nhận diện sản phẩm an toàn, có thương 
hiệu, có xuất xứ nguồn gốc và được chứng nhận 
nhất thiết phải tổ chức sản xuất theo chuỗi sản 
phẩm có xác nhận đó là được kiểm soát toàn bộ 
các công đoạn của quá trình sản xuất, giám sát 
thường xuyên và dán nhãn sản phẩm an toàn.

Năm 2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành đề án “Xây dựng và phát 
triển mô hình cung cấp thực phẩm nông lâm thủy 
sản an toàn trên phạm vi toàn quốc” nhằm:

- Khẳng định sản phẩm đưa đi tiêu thụ đã 
được cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan chức 
năng kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn 
bộ chuỗi.
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Thực trạng tình hình 
kinh tế trang trại ở Lâm 
Đồng hiện nay

Trong 5 năm qua (2011-
2015) số lượng trang trại và 
chất lượng, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của trang trại được 
tăng lên một cách rõ rệt. Theo 
thống kê của ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
đến cuối năm 2015, toàn tỉnh 
có 777 trang trại (số lượng 
trang trại tăng hơn gấp đôi so 
với năm 2011). Trong đó, số 
trang trại đã được cấp Giấy 
chứng nhận kinh tế trang trại 
là 116 trang trại (đạt 15,2%). 

Tổng số lao động thường 
xuyên của khu vực trang trại 
trên 3.000 người, bình quân 
mỗi trang trại có 4,08 lao động 
thường xuyên; lao động theo 
thời vụ trên 4.800 người, bình 
quân mỗi trang trại 6,37 lao 

KINH TẾ TRANG TRẠI Ở LÂM ĐỒNG
THỰC TRẠNG VÀ  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 nguyễn MinH Trường 

TTKN

động thời vụ.
Diện tích đất đang sử dụng 

của trang trại là 3.983 ha, bình 
quân mỗi trang trại sử dụng 
5,22 ha. Trong đó, diện tích đất 
trang trại trồng trọt 2.876,77 
ha, bình quân 1 trang trại trồng 
trọt sử dụng 8,15 ha; diện tích 
đất trang trại chăn nuôi 538,03 
ha, bình quân 1 trang trại chăn 
nuôi sử dụng 1,85 ha; diện tích 
đất trang trại tổng hợp 566,4 ha, 
bình quân 1 trang trại tổng hợp 
sử dụng 4,8 ha.

Tổng doanh thu từ các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
khu vực trang trại đạt 1.889 tỷ 
117 triệu đồng, tăng 1.100 tỷ 
337 triệu đồng (tăng gần 2,4 lần) 
so với cùng kỳ năm 2011. Bình 
quân một trang trại có doanh 
thu từ các hoạt động sản xuất, 
dịch vụ nông, lâm, thuỷ sản đạt 
2.475,9 triệu đồng. Doanh thu 

bình quân của một trang trại 
trồng trọt 1.007,9 triệu đồng, 
trang trại chăn nuôi 3.685,9 
triệu đồng, trang trại tổng hợp 
3.867,3 triệu đồng.

Phát triển kinh tế trang 
trại đã góp phần đẩy mạnh sản 
xuất hàng hoá với quy mô tập 
trung, đẩy nhanh việc ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
cơ giới hoá, tự động hoá các 
khâu trong sản xuất, giảm giá 
thành sản xuất, nâng cao chất 
lượng và sức cạnh tranh của sản 
phẩm. Kinh tế trang trại góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, giảm áp lực về lao động và 
việc làm cho dân cư nông thôn, 
huy động được nguồn vốn khá 
lớn trong nhân dân để đầu tư 
phát triển sản xuất. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, kinh tế trang trại vẫn 
còn một số khó khăn, tồn tại 

Một trong những nội 
dung quan trọng nhằm 
thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đến 
năm 2020 là khuyến 
khích hình thành và 
phát triển mô hình kinh 
tế trang trại, làm cơ sở 
hình thành các doanh 
nghiệp tư nhân tại nông 
thôn để tổ chức sản 
xuất theo quy mô hàng 
hoá tập trung, thuận 
tiện trong việc cơ giới 
hoá, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật trong sản 
xuất và hình thành vùng 
nguyên liệu tập trung.
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cần khắc phục. Doanh thu của 
một số trang trại trồng trọt, lâm 
nghiệp nhìn chung còn thấp; 
chất lượng của một số sản 
phẩm chưa cao, sản phẩm làm 
ra chủ yếu vẫn bán thô, chưa 
quan tâm đầu tư thích đáng cho 
công nghệ chế biến, bảo quản 
sau thu hoạch; thị trường tiêu 
thụ sản phẩm chưa thực sự ổn 
định, công tác quảng bá sản 
phẩm và xúc tiến thương mại 
còn hạn chế. Trình độ quản lý, 
tổ chức sản xuất, kiến thức thị 
trường của chủ trang trại còn 
hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi 
trường trong quá trình sản xuất 
chưa được quan tâm, kiểm soát 
chặt chẽ. Cơ sở hạ tầng phục 
vụ sản xuất (giao thông, thuỷ 
lợi, điện...) còn nhiều bất cập; 
nhiều chủ trang trại thiếu vốn 
để đầu tư cho sản xuất...

Định hướng, mục tiêu 
phát triển kinh tế trang trại 
đến năm 2020

Phát triển mô hình kinh tế 
trang trại nhằm đẩy mạnh sản 
xuất hàng hoá theo hướng tập 
trung, tổ chức lại sản xuất, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của 
nông sản; lấy trang trại làm 
trọng tâm về mô hình nâng cao 
hiệu quả phát triển kinh tế hộ, 
chuyển giao và ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, công nghệ mới 
vào sản xuất để nhân rộng ở 
vùng nông thôn.

Mục tiêu cụ thể bao gồm:
- Mở rộng quy mô, nâng 

cao năng lực sản xuất đối với 
các trang trại hiện có; hình 
thành và phát triển mới các 
trang trại đáp ứng các tiêu chí 
theo quy định hiện hành. Phấn 
đấu đến năm 2020, toàn tỉnh 

cầu về an toàn 
thực phẩm thì 
cơ quan xác 
nhận thông 
báo hủy bỏ 
xác nhận đối 
với sản phẩm 
vi phạm, công 
khai và áp dụng 
biện pháp xử lý 
theo quy định 
hiện hành đồng 
thời yêu cầu cơ 
sở điều tra xác 
định nguyên 
nhân và đưa ra 
các biện pháp khắc phục và đăng ký để cơ quan chức năng kiểm 
tra, đánh giá khắc phục và xác nhận trở lại. Cơ quan xác nhận là Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp là Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các địa phương.

Từng bước hoàn thiện cơ chế giám sát và kiểm soát toàn bộ quá 
trình sản xuất theo chuỗi có logo xác nhận sản phẩm an toàn là phù 
hợp nguyên tắc của Luật an toàn thực phẩm và mục tiêu của Chiến 
lược quốc gia an toàn thực phẩm đến năm 2020 của Nhà nước. Đây 
là một nhiệm vụ lớn mà các nhà quản lý, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh ở các địa phương phải tập trung thực hiện nhằm sản xuất ra 
những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng 

có khoảng 1.200 trang trại. 
Các trang trại sản xuất kinh 
doanh phải đảm bảo yêu cầu 
vệ sinh môi trường, phù hợp 
với quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội

- Nâng cao giá trị hàng hoá 
của các trang trại thông qua 
việc tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm, gắn sản xuất với 
liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Đến năm 2020, doanh thu bình 
quân của một trang trại đạt trên 
3 tỷ đồng/năm (tăng hơn 20 - 
25% so với năm 2015).

- Có trên 80% chủ trang 
trại được tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức về quản lý, tổ chức 
sản xuất theo hình thức kinh 
tế trang trại; có trên 60% trang 
trại được cấp giấy chứng nhận 
kinh tế trang trại theo quy định.

- Mỗi địa phương cấp huyện 
xây dựng được từ 3-5 mô hình 
trang trại điển hình hoạt động 
có hiệu quả kinh tế cao, đảm 
bảo các tiêu chí vệ sinh môi 
trường, có liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm để nhân rộng; 
mỗi địa phương xây dựng được 
01 câu lạc bộ kinh tế trang trại 

xÁc nhẬn chuỖi sẢn PhẨm ...
(Tiếp theo trang 2)
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Trong những năm gần đây
ngành nông nghiệp huyện 

có nhiều chuyển biến tích cực 
trong chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, mùa vụ, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất nhằm nâng cao thu 
nhập cho người dân. Nếu như 
năm 2010 giá trị sản phẩm 
đạt 21,3 triệu đồng/ha thì đến 
năm 2015 giá trị sản phẩm đạt 
60,71 triệu đồng/ha tăng gần 3 
lần. Huyện đã quy hoạch vùng 
chuyên canh tập trung sản xuất 
lúa theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao. Đến nay, sản xuất 
lúa chất lượng cao với tổng 
diện tích 1.600 ha; sản xuất lúa 
theo cánh đồng lớn 1.036 ha; 
Chuyển đổi mùa vụ theo mô 
hình 2 lúa + bắp đông Xuân 
(1.352 ha); trồng dâu nuôi tằm 
năng suất, chất lượng cao: 500 
ha… có giá trị sản phẩm thu 
hoạch đạt và vượt 120 triệu 
đồng/ha/năm. 

Bên cạnh đó, chú trọng 
đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa 
trong sản xuất nông nghiệp, 
trên địa bàn toàn huyện có 95% 
diện tích gieo trồng được cơ 
giới hoá khâu làm đất, 46,84% 
diện tích gieo trồng được cơ 
giới hóa khâu thu hoạch (chủ 
yêu lúa, ngô). 

Tuy nhiên, vẫn còn một số 
khó khăn hạn chế đó là: Giá trị 
sản phẩm thu hoạch trên một 
đơn vị diện tích còn thấp; kinh 
tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia 
trại chậm phát triển, việc liên 
kết trong sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm còn chưa 
được quan tâm đúng mức.

Thực hiện Nghị quyết số 
03-NQ/HU ngày 03/02/2016 
của Huyện uỷ Đạ Tẻh về phát 
triển kinh tế nông nghiệp theo 

chiều sâu: năng suất, chất 
lượng, hiệu quả giai đoạn 2016 
- 2020. Hiện nay, Ủy ban nhân 
dân huyện đã xây dựng kế 
hoạch phát triển ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững trên địa bàn huyện 
đến năm 2020 trong đó phấn 
đấu giá trị sản phẩm thu hoạch 
trên đơn vị diện tích đạt 97 
triệu đồng/ha/năm. Riêng cây 
lúa, đạt trên 70 triệu đồng/ha. 
Đặc biệt đến năm 2020 cơ bản 
hình thành được các vùng sản 
xuất nông sản hàng hóa lớn, 
công nghệ cao, liên kết trong 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm… Tái cơ cấu ngành trồng 
trọt theo hướng phát triển sản 
xuất quy mô lớn, tập trung, gắn 
với bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ theo chuỗi giá trị trên cơ 
sở phát huy lợi thế sản phẩm, 
trong đó:

Phát triển cây lúa gắn với 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp

  Văn PHương
 TTKN Lâm Đồng

Phát triển vùng sản xuất lúa 
(lúa gạo, lúa nếp) cánh đồng 
lớn theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao (2.000 ha, năng suất 
6-6,5 tấn/ha) song song với việc 
phát triển vùng sản xuất chuyên 
canh Nếp Quýt gắn liền với phát 
triển nhãn hiệu hàng hoá gạo 
Nếp Quýt Đạ Tẻh; triển  khai 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
vào các khâu như: cơ giới hoá 
khâu làm đất; sử dụng các giống 
lúa cấp xác nhận, ứng dụng 
tổng hợp gói giải pháp kỹ thuật 
3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm; 
sử dụng chế phẩm vi sinh (nấm 
xanh) phòng trừ rầy nâu hại lúa 
gắn với quản lý dịch hại tổng 
hợp; sử dụng nấm Trichoderma 
xử lý rơm rạ trên đồng ruộng để 
tái tạo phân bón phục vụ cho 
sản xuất… Phấn đấu đến năm 
2020 doanh thu đạt trên 130 
triệu đồng/ha/năm  

Huyện Đạ Tẻh có diện tích tự nhiên 52.419 ha, trong 
đó có 15.000 ha đất nông nghiệp. Là huyện chủ yếu 
sản xuất về nông nghiệp, ngành nông lâm nghiệp 
huyện có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng 10%/
năm, chiếm 45,37% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của 
địa phương. 

Đạ Tẻh: 
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Chương trình xây dựng nông thôn mới là một
trong những chương trình trọng tâm của 

huyện Đơn Dương được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X, nhiệm 
kỳ 2010 - 2015 và tiếp tục được xác định trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2020.

 Nhằm triển khai chương trình trọng tâm 
Nghị quyết Đại hội đề ra, các ngành, các cấp 
đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch 
chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo có trọng 
tâm, trọng điểm với nhiều mô hình hay, cách 
làm sáng tạo. Huyện đã tập trung phát triển nông 
nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp công 
nghệ cao. Tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2015 đạt 
14,8%/năm, năm 2015 giá trị sản xuất trên một  
đơn vị diện tích canh tác đạt 175 triệu/ha/năm, 
thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. 
Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp, 
l̃nh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ từng bước phát triển, văn hóa xã hội có nhiều 
chuyển biến rõ ńt, đời sống vật chất tinh thần 
của nhân dân được nâng cao, diện mạo nông 
thôn ngày càng đổi mới, an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị 
hoạt động đồng bộ. 

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính 
trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân 
dân, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành. Qua 5 năm 
triển khai thực hiện, huyện Đơn Dương đã vinh 
dự được Thủ tướng chính phủ công nhận là huyện 
nông thôn. Tuy được công nhận là Huyện nông 
thôn mới nhưng theo quy định mới tại quyết định 

Đơn Dương 
quýt tâm  
gĩ ṽng 
v̀ nâng cao 
ch́t lựng 
huỵn nông 
thôn mới
  Lê TḤ B́  
Ph̀ng Nông nghịp và PTNT Đơn Dương

số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng 
chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn 
mới, huyện Đơn Dương còn một số tiêu chí cần 
phải tiếp tục phấn đấu ở mức cao hơn đồng thời 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao phục vụ cho sản 
xuất, đời sống nhân dân.

Từ những yêu cầu trên, Huyện ủy Đơn 
Dương đã ban hành kết luận về tiếp tục lãnh đạo 
giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông 
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu xây 
dựng huyện Đơn Dương phát triển toàn diện, có 
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, cơ cấu 
kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp 
lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, du lịch, gắn phát triển nông 
thôn với đô thị, xã hội nông thôn dân chủ, bình 
đẳng ổn định, giàu bản sắc văn hóa, dân tộc, môi 
trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở 
nông thôn vững mạnh, hoạt động đồng bộ, hiệu 
quả, quốc phòng an ninh, trật tự được giữ vững, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân. 

 Tổ chức thực hiện kết luận trên, các cấp, các 
ngành đặc biệt là UBND huyện, UBND các xã, 
thị trấn đang khẩn trương xây dựng và tổ chức 
thực hiện đề án giữ vững và nâng cao chất lượng 
huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, thị trấn 
văn minh đô thị nhằm thực hiện tốt chương trình 
xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn mới - giai 
đoạn giữ vững và nâng cao chất lượng huyện 
nông thôn mới, xã nông thôn mới, thị trấn đô thị 
văn minh, hiện đại.

Các nhiệm vụ chủ yếu trong giữ vững và 
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Trồng rau thủy canh là phương pháp trồng rau
không cần đất, trồng rau trong dung dịch 

dinh dưỡng, là loại hình canh tác không phải làm 
đất, có thể trồng liên tục một loại rau trong nhiều 
vụ, có khả năng thâm canh đạt năng suất cao, sản 
phẩm sau thu hoạch sạch, không có nhiều sâu 
bệnh hại… 

Rau thủy canh bắt đầu nhen nhóm phát triển 
tại Lâm Đồng từ năm 2012, đến nay trồng rau 
thủy canh đang phát triển mạnh. Diện tích trồng 
rau thủy canh tại Lâm Đồng đã lên tới trên 10 ha, 
được trồng chủ yếu tại Đà Lạt (4 ha), Lạc Dương 
(3 ha), Đơn Dương (1 ha), Đức Trọng (2 ha). Các 
loại rau trồng thủy canh chủ yếu là các loại rau 
ăn lá, xà lách như lô lô, rô men, xà lách xoăn, xà 
lách xoong, bó xôi, rau thơm và hiện một số hộ 
đang thử nghiệm trồng các loại cây khác như dâu 
tây, cà chua. 

Đến thăm những trang trại trồng rau thủy 
canh với quy mô lớn toàn bộ khu sản xuất rất 
sạch sẽ, không cần lao động trong khâu chăm 
sóc, dung dịch dinh dưỡng được bơm tự động 
liên tục. Đầu tư trang thiết bị cho sản xuất rau 
thủy canh khá cao khoảng 700 triệu đến 1 tỷ 
đồng/1.000m2. Ngoài vốn đầu tư lớn còn chú ý 
tới vấn đề như thiết kế đường ống, máng nước, 
nguồn nước tưới sạch, kỹ thuật pha chế sử dụng 
dung dịch dinh dưỡng để cây có năng suất, chất 
lượng cao. Đồng thời cần nguồn năng lượng lớn 
đặc biệt là điện, phải chuẩn bị máy phát điện 
khi có sự cố về điện xảy ra. Do vậy những nông 
dân sản xuất nhỏ khó có thể đầu tư. Tuy đầu tư 
lớn nhưng lại thu hồi vốn nhanh, trồng rau thủy 
canh có khả năng thâm canh tăng vụ cao, rau 
xà lách khoảng 11-15 vụ/năm. Năng suất rau 
xà lách khoảng 4-5 tấn/1000m2/vụ. Giá bán các 

nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới:
Quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch đã 

có, rà soát bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo các quy hoạch của địa phương 
phù hợp quy hoạch của ngành, quy hoạch thành 
phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Tiếp tục đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo phục 
vụ ngày càng tốt cho sản xuất và đời sống của 
nhân dân.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp 
gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng công 
nghệ cao, mở rộng các hình thức liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển công nghiệp, 

Phát triển trồng 
rau thủy canh 
tại Lâm Đồng

  nguyễn TḤ THùy 
TTKN Lâm Đồng

sản phẩm rau thủy canh hiện nay tại Lâm Đồng 
35.000-45.000đ/kg tùy loại rau và thị trường tiêu 
thụ. Theo khảo sát tại nhiều hộ trồng rau thủy 
canh, giá vốn các loại xà lách trồng thủy canh 
khoảng 12.000-15.000 đ/kg, nên chỉ khoảng 10-
11 tháng là có thể thu lại vốn đầu tư, và lợi nhuận 
thu được khoảng 600 triệu đồng/1000m2/năm. 

Đa số các nông hộ canh tác rau thủy canh đã 
có thị trường ổn định. Tuy nhiên nếu tiếp tục mở 
rộng thêm diện tích canh tác cần nghiên cứu sâu 
hơn về thị hiếu người tiêu dùng và thị trường mục 
tiêu. Bởi vì hiện nay không những rau thủy canh 
phát triển ở Lâm Đồng mà còn phát triển tại nhiều 
tỉnh thành khác trong cả nước như: Ṽnh phúc, Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh và rất nhiều hộ gia đình tại 
các thành thị trồng rau thủy canh tại nhà 

tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, nâng 
cao thu nhập cho nhân dân.

Thực hiện tốt chủ trương về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục đào tạo. Xây dựng văn hóa 
trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng, phát 
huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong 
xây dựng, phát triển môi trường văn hóa. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện tốt đề án bảo vệ môi 
trường giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực 
hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tham 
nh̃ng, lãng phí, tăng cường đoàn kết và tạo sự 
đồng thuận trong xã hội, bảo đảm an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội 
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Lâm Đồng là một trong những tỉnh vùng 
Tây Nguyên được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy hoạch trồng 
mắc ca, việc phát triển diện tích trồng 
cây mắc ca sẽ góp phần phát triển kinh 
tế tỉnh nhà, phát huy lợi thế so sánh so 
với các vùng khác trong cả nước. 

Cây mắc ca là cây lâm nghiệp đa tác dụng,
thường xanh có nguồn gốc và được trồng 

nhiều ở châu Úc, Haoai (Mỹ), Braxin, Nam Phi 
và một số vùng ở Thái Lan, Trung  Quốc… có 
chu kỳ kinh doanh dài khoảng 40-60 năm cung 
cấp nhân làm thực phẩm giàu dinh dưỡng. Ở 
Việt Nam cây mắc ca đã được trồng ở Ba Vì (Hà 
Nội), Điện Biên, Lạng Sơn, Đăk Lăk, Đăk Nông, 
Thanh Hóa, Lâm Đồng. Tại Lâm Đồng diện tích 
trồng mắc ca khoảng 960 ha (ở các huyện Lâm 
Hà, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, 
Đam Rông, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc),… Cây mắc ca 
bắt đầu trồng vào năm 2003, và từ năm 2009 bắt 
đầu được người dân quan tâm, trồng nhiều, đến 
nay có những cây đã đạt năng suất 30 kg hạt/cây. 
Đây là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cây mắc 
ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các dòng mắc ca 
đã được công nhận và có tiềm năng: 246, 741, 
816, 842, 695, OC, 900, 849, 800, Daddow trồng 
đều có trái, hạt chế biến đã được thị trường chấp 
nhận. Mỗi dòng có những ưu, nhược điểm riêng, 
cần được tiếp tục tuyển chọn để chọn ra những 
dòng tốt nhất phù hợp tại Lâm Đồng. 

Về công tác giống: có các cơ sở cung cấp 
cây giống mắc ca gh́p như Công ty mắc ca Him 
Lam ở Tu Tra - Đơn Dương, Công ty Đức Anh 
ở Phú Hội - Đức Trọng; cây giống của Công ty 
Vinamacca ở Đăk Lăk, Công ty Cổ phần xuất 
khẩu Nông lâm sản chế biến ở Hà Nội. Ngoài ra, 
vẫn còn có một số cơ sở bán giống cây mắc ca 

thực sinh cho người dân (tuy nhiên, bà con nông 
dân không nên trồng cây mắc ca thực sinh). 

Về khâu tách vỏ quả sau thu hoạch: Ngoài 
tách vỏ quả bằng phương pháp thủ công, Công 
ty Mắc ca Việt ở Di Linh, Công ty TNHH cơ 
khí nông nghiệp Thanh Trị ở Đức Trọng đã sản 
xuất máy tách vỏ quả mắc ca, từng bước cơ giới 
hóa trong khâu sau thu hoạch, tăng năng suất lao 
động, giảm giá thành sản phẩm. 

Về chế biến: Có các cơ sở chế biến hạt mắc 
ca được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 
ph́p như Công ty Mắc ca Việt ở Hòa Trung - Di 
Linh; Công ty TNHH Thuận Bảo Khang, cơ sở 
sản xuất Nguyễn Hữu Việt ở Tân Hà- Lâm Hà; 
HTX  Nông nghiệp Việt Xanh ở thị trấn Liên 
Ngh̃a - Đức Trọng. Bên cạnh đó, ở Lâm Đồng 
có các cơ sở sản xuất hạt chế biến khác và trong 
nước có các công ty nhập hạt từ nước ngoài (Úc, 
Trung Quốc...) về sản xuất hạt chế biến. Nhìn 
chung các cơ sở đều chế biến mặt hàng là hạt 
mắc ca sấy nứt phục vụ tiêu dùng trong nước, 
chưa đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị 
nhân hạt mắc ca phục vụ xuất khẩu. Nguyên 
nhân là nguồn nguyên liệu hạt chưa nhiều, các cơ 
sơ chế biến còn nhỏ, đầu tư cho chế biến sâu hạt 
mắc ca cần nhiều vốn, nguồn nguyên liệu trong 
nước chưa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 

Chỉ với thời gian khoảng 6 năm, ngành sản 
xuất mắc ca Lâm Đồng đã có những thành tựu 
đáng kể, từng bước khẳng định vị thế tiên phong, 
đi đầu trong cả nước về sản xuất mắc ca, trên 
chặng đường hình thành phát triển có những 
thuận lợi và khó khăn sau:

* Thuận lợi
Việt Nam nói chung, Lâm Đồng nói riêng đi 

sau về phát triển mắc ca, nên sẽ học và rút kinh 
nghiệm phát triển mắc ca từ các nước đi trước; 
bài học gần nhất là từ Trung Quốc do trồng cây 

hiện trạng và giải pháp 
để phát triển bền vững

  nguyễn Văn Diện
TTKN Lâm Đồng 

Mắc ca Lâm Đồng
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mắc ca thực sinh và trồng ở vùng khí hậu không 
phù hợp nên đã phải phá bỏ nhiều diện tích. 

Chính phủ đã ban hành nghị định số 
210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn và Bộ kế hoạch đầu tư đã có 
thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực 
hiện nghị định này, trong đó có hỗ trợ khi trồng 
mắc ca 50 ha (trồng phân tán thì 500 cây tương 
đương 01 ha trồng thuần).

Tỉnh Lâm Đồng đã có quy hoạch để phát triển 
cây mắc ca giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 
đến 2030, là cơ sở để phát triển mắc ca tại tỉnh 
nhà, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh 
vào trồng mắc ca. Tập đoàn Him Lam đã thành 
lập Công ty mắc ca Him Lam có trụ sở chính tại 
Tu Tra - Đơn Dương; Công ty đã xây dựng vườn 
ươm cây giống mắc ca quy mô triệu cây giống, 
trong thời gian tới xây dựng nhà máy chế biến 
hạt mắc ca; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thuộc 
tập đoàn có gói tín dụng cho người dân vay trồng 
mắc ca, giúp nhanh hình thành vùng nguyên liệu 
mắc ca tập trung có chất lượng cao.

Những vùng trồng cây mắc ca tại Lâm Đồng 
có thiên nhiên ưu đãi, có thổ nhưỡng khí hậu phù 
hợp, ít gió bão; đây là một lợi thế so sánh so với 
các vùng khác trong cả nước và thế giới. 

* Khó khăn
 Ngành sản xuất mắc ca của Việt Nam nói 

chung, Lâm Đồng nói riêng sẽ phải cạnh tranh 
với các nước sản xuất mắc ca trên thế giới. Bắt 
buộc ngành mắc ca trong nước phải chuẩn hóa 
hạt, nhân theo tiêu chuẩn của thị trường thế giới.

Trước đây một số người dân trồng cây giống 
thực sinh, chưa nắm kỹ thuật trồng cây mắc ca; 
dẫn đến chất lượng hạt, nhân chưa đáp ứng nhu 
cầu thị trường, cây chậm có trái hơn cây gh́p, 
năng suất không cao, sẽ gây tác động tâm lý 
không tốt đến người dân trồng mắc ca. Những 
cây không đạt yêu cầu sẽ phải gh́p cải tạo lại.

 Trên thị trường có một số cơ sở sản xuất hạt 
mắc ca chế biến có nguồn gốc hạt không phải 
từ Lâm Đồng nên chất lượng nhân không ngon 
nhưng vẫn lấy thương hiệu là mắc ca Lâm Đồng 
sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu mắc ca Lâm Đồng 
trong thời gian tới. 

Công tác giống còn chậm, giá cây giống 
gh́p cao nên chưa thu hút người dân trồng mắc 
ca. Ngoài ra, cây mắc ca còn cạnh tranh với cây 

trồng khác đang có giá trị kinh tế cao trên thị 
trường như cây bơ, sầu riêng, tiêu...

* Một số giải pháp để phát triển mắc ca
bền vững

 Cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư 
trồng, xây dựng nhà máy chế biến sâu, nâng cao 
giá trị nhân mắc ca. Để sản xuất mắc ca hiệu quả, 
bền vững cần liên kết bốn nhà (Nhà nước, nhà 
doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông) cùng 
tham gia sản xuất mắc ca theo nhu cầu thị trường 
trong nước và thế giới.

Tuyển chọn những dòng mắc ca có năng suất, 
chất lượng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng ở Lâm Đồng từ những dòng đang trồng. 
Tiếp tục bình tuyển những cây mắc ca thực sinh 
trội, ưu tú, làm cây đầu dòng mới từ những vườn 
cây thực sinh đang trồng.

Xây dựng thương hiệu mắc ca Lâm Đồng, 
trước tiên cần quản lý về chất lượng, nguồn gốc 
sản phẩm hạt  trên thị trường, sản phẩm có nhãn 
mác ở Lâm Đồng phải đảm bảo đúng nguồn gốc 
hạt từ Lâm Đồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 
và khuyến cáo người dân nên trồng cây mắc ca 
gh́p, tránh thiệt hại, rủi ro cho người dân khi 
trồng cây thực sinh. Huấn luyện cho người dân về 
việc trồng, chăm sóc, thu hoạch mắc ca để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm đòi hỏi trong khâu sau 
thu hoạch người dân phải tuân thủ đúng kỹ thuật. 

Thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng 
cây mắc ca, làm đầu mối cung cấp nguyên liệu 
cho nhà máy chế biến. Tập trung đầu tư duy trì, 
phát triển những diện tích mắc ca có năng suất, 
chất lượng, chú trọng về chất lượng không phát 
triển về số lượng 
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Các lò mổ gia cầm nhỏ lẻ chưa đảm bảo vệ sinh thú y 
và an toàn thực phẩm

Công tác kiểm soát giết mổ,
kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong hoạt động giết 
mổ động vật nhằm đảm bảo 
cho công tác phòng, chống dịch 
bệnh lây lan và đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm cho người 
tiêu dùng. 

Trung tâm Nông nghiệp 
huyện Đạ Tẻh triển khai thu 
phí, lệ phí trong công tác thú y 
trên địa bàn huyện Đạ Tẻh theo 
luật thú y năm 2015 có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, 
thời gian bắt đầu thực hiện vào 
ngày 01/10/2016 trên địa bàn 
toàn huyện. 

Với mục đích đưa luật thú 
y mới được Quốc hội khóa 13 
thông qua đi vào cuộc sống 
nhất là đối với các hộ, các tổ 
chức kinh doanh, buôn bán, vận 
chuyển gia súc, gia cầm và sản 

phẩm từ gia súc, gia cầm hiểu 
rõ hơn về công tác thu phí, lệ 
phí trong hoạt động giết mổ 
động vật hiện nay. Đặc biệt, 
tuyên truyền, vận động các chủ 
hộ giết mổ gia súc, gia cầm xây 
dựng lò mổ đảm bảo tiêu chuẩn 
vệ sinh thú y và an toàn thực 
phẩm. Việc thực hiện kiểm soát 
giết mổ được tiến hành trên tất 
cả các hộ, các tổ chức có lò giết 
mổ nhỏ lẻ tại huyện Đạ Tẻh có 
số lượng và mức thu như sau: 

Giết mổ trâu bò có công 
suất từ 1-50 con/ngày mức thu 
14.000 đồng/con.

Giết mổ heo từ 15 kg/con trở 
lên có công suất từ 1-100 con/
ngày mức thu 7.000 đồng/con.

Giết mổ thỏ và động vật có 
khối lượng tương đương mức 
thu 3.000 đồng/con

Giết mổ gia cầm, thủy cầm 

Kiểm soát giết mổ, 
kiểm tra vệ sinh  

an toàn thực phẩm 
tại huyện Đạ Tẻh

  PHạM Xuân Hồng
TTNN huỵn Đạ Tẻh

5-10 con trở lên mức thu 200 
đồng/con.

Động vật khác tùy theo loại 
động vật.

Để hoạt động kiểm soát giết 
mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong hoạt động giết 
mổ tại huyện Đạ Tẻh có hiệu 
quả, Trung tâm Nông nghiệp 
huyện phối hợp với công an 
huyện, Ban quản lý chợ Đạ Tẻh 
và các phòng ban liên quan tiến 
hành triển khai thực hiện tuần tự 
theo quy trình giết mổ động vật 
cụ thể:

Thành lập các tổ kiểm tra 
lâm sàng động vật được giết 
mổ tại các lò mổ vào chiều hôm 
trước, trước khi đưa vào giết mổ 
đảm bảo động vật phải khỏe 
mạnh, không dịch bệnh mới 
được giết mổ.

Kiểm tra việc thực hiện yêu 
cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở 
giết mổ, động vật giết mổ. Thực 
hiện các qui định đối với người 
trực tiếp tham gia giết mổ động 
vật.

Kiểm tra trước và sau khi 
giết mổ để phát hiện các yếu 
tố gây bệnh, gây hại cho động 
vật, sức khỏe con người và môi 
trường.

Kiểm tra thân thịt và đóng 
dấu tại chợ, đóng dấu kiểm soát 
giết mổ, hoặc dán tem vệ sinh 
thú y, thu phí, lệ phí kiểm soát 
giết mổ hàng ngày.

Để công tác phòng, chống 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 
cầm ở huyện Đạ Tẻh đảm bảo 
an toàn, không lây lan phát triển 
thành dịch c̃ng như đảm bảo 
công tác an toàn thực phẩm cho 
người dân trong và ngoài huyện, 
đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt 
chẽ và sự phối hợp nhịp nhàng 
của chính quyền các cấp từ huyện 
đến xã, thị trấn và các phòng ban, 
các tổ chức chính trị xã hội trên 
địa bàn huyện Đạ Tẻh 
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Huyện Đơn Dương có lợi thế về điều kiện tự
nhiên, khí hậu và đất đai để phát triển chăn 

nuôi bò sữa; tính đến tháng 9/2016, tổng đàn bò 
sữa là 11.021 con (đàn bò sữa trong dân 8.095 
con), có 532 hợp đồng được ký kết tiêu thụ sữa 
giữa Công ty Vinamilk với các hộ chăn nuôi. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương chủ yếu 
là bò HF thuần chủng, chiếm trên 90% tổng đàn, 
năng suất sữa 
từ 6.000-6.500 
kg/chu kỳ sữa 
305 ngày, chất 
lượng sữa đạt 
yêu cầu so 
với giống bò 
sữa HF thuần 
chủng. 

Sản lượng 
sữa tươi trên 
địa bàn huyện 
được 3 đơn 
vị thu mua 
là: Công ty 
V i n a m i l k , 
Công ty Friesland Campina Việt Nam (cô gái Hà 
Lan), Công ty cổ phần sữa Đà Lạt (Dalatmilk). 
Nhìn chung, công tác tổ chức thu mua, tiêu thụ 
sản phẩm sữa tươi hoạt động có hiệu quả, các 
doanh nghiệp đã thu mua hết sản lượng sữa tươi 
sản xuất ra hàng năm cho người chăn nuôi.

Ngoài ra, nghề chăn nuôi bò sữa trên địa 
bàn huyện Đơn Dương đã được chú trọng và 
từng bước thay đổi phương thức chăm sóc, nuôi 
dưỡng, đầu tư cải tiến chuồng trại, cơ giới hóa 
trong chăn nuôi bò sữa và chuyển hướng chăn 
nuôi tập trung, đầu tư đồng bộ. Nguồn thức ăn 
tự nhiên dồi dào và có thể tái tạo ổn định, nhiều 
phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương đã hỗ trợ 
bổ sung vào nguồn dinh dưỡng của đàn bò tại 
địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi trên, người chăn 
nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương còn gặp phải 
một số khó khăn như:

Chi phí nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn, 
giá con giống cao, nguồn cung ứng con giống bò 
sữa đảm bảo chất lượng còn hạn chế, tiêu thụ sản 
phẩm sữa tươi một số nông hộ còn gặp khó khăn.

Phần lớn chăn nuôi bò sữa tập trung trong 
các nông hộ với quy mô nhỏ, tư duy chăn nuôi 
theo phương thức tận dụng.

Trình độ người chăn nuôi còn thấp, khó 
khăn trong việc 
ứng dụng khoa học 
kỹ thuật; thiếu quan 
tâm ghi ch́p, cập 
nhật trong quản lý 
đàn và phối giống.

Hệ thống thu 
gom sữa còn ít, các 
trạm thu mua sữa ở 
xa cơ sở sản xuất.

Người chăn nuôi 
bò sữa ít có cơ hội 
để chia sẻ kinh 
nghiệm và trao đổi 
với cán bộ chuyên 

môn c̃ng như giữa những người chăn nuôi bò 
sữa với nhau.

Để nghề chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn 
Dương phát triển cần một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật chăn nuôi

Đổi mới công tác chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, tăng cường thực hành nhiều hơn và giảm 
bớt lý thuyết. 

Xây dựng khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh cho 
bò sữa để hướng dẫn và giúp người chăn nuôi có 
thể lựa chọn khẩu phần phù hợp với từng nông 
hộ, giúp họ linh hoạt sử dụng các phương pháp 
thay đổi thức ăn.

Giới thiệu và chuyển giao các trang thiết bị 
tiên tiến cho người chăn nuôi bò sữa. 

- Giảm chi phí, giảm giá thành

  Bùi Hằng 
TTKN Lâm Đồng

(Xem tiếp trang 25)
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Hoa lay ơn (Gladiolus communis L.) thuộc lớp
một lá mầm (Monocotyledoneae), họ Lay 

ơn (Iridaceae). Chi lay ơn (Gladiolus) có khoảng 
260 loài với trên 10.000 giống khác nhau, trong 
đó 250 loài từ Châu Phi, 10 loài từ Châu Âu - Á. 

Lay ơn ưa khí hậu mát mẻ, không chịu được 
nắng nóng. Nhiệt độ thích hợp là 15-
270C. Ở vùng nhiệt đới, nhiệt 
độ mùa hè cao quá sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới 
sự sinh trưởng của cây 
và chất lượng hoa (cây 
sinh trưởng chậm, hoa 
nhỏ, ít hoa, tuổi thọ 
cành hoa ngắn), sức đề 
kháng ḱm nên sâu bệnh 
hại nặng hơn.

Lay ơn là cây ưa ánh 
sáng, cần 100% ánh sáng trực 
tiếp. Nếu thiếu ánh sáng 
cây sinh trưởng yếu, bị 
vóng và dễ nhiễm bệnh, 
hoa nhỏ. Thời gian chiếu 
sáng mỗi ngày từ 12 - 14 
giờ với cường độ chiếu 
sáng 6000lux là phù hợp 
nhất. 

Lay ơn là loại hoa 
ưa ẩm nhưng không chịu 
được úng nước. Khi bị 
úng nước, bộ rễ sẽ bị tổn 
hại, củ thối, cây vàng úa 
và chết. Độ ẩm đất thích 
hợp đối với cây lay ơn khoảng 70 - 75%. Nếu độ 
ẩm thấp cây sinh trưởng chậm, năng suất thấp. 

Đất trồng lay ơn phải có độ tơi xốp cao, 
thoáng khí, giữ nước tốt và có độ phì nhiêu cao. 
Vì vậy, đất thịt là đất trồng lay ơn lý tưởng nhất. 

Chuẩn bị đất: Chọn đất thịt nhẹ, tơi xốp, 
bằng phẳng, thoát nước tốt, pH = 6 - 6,5. Đất được 
làm sạch cỏ dại và tàn dư thực vật của vụ trước. 
Đất được cày sâu 30- 40 cm, tơi xốp, khử tuyến 
trùng bằng ethoprophos 10% (20-30 kg Mocap 
hạt/ha), khử vi khuẩn bằng calcium hypochlorite 
(30 kg/ha).

Lưu ý: Không được trồng 2 vụ lay ơn liên tục 
trên một mảnh đất, tốt nhất nên luân canh cây 
trồng khác 2-3 năm.

Lên luống, xẻ rạch: Lên luống cao, bề mặt 
luống 1,2-1,3 m, bề mặt luống bằng phẳng, tưới 
ẩm và phun thuốc diệt mầm cỏ dại. Rải phân lân, 
phân vi sinh và tưới ẩm trước khi xẻ rạch. Xẻ 

rạch: xẻ rạch theo chiều ngang của luống, độ sâu 
của rạch khoảng 12-15 cm, các rạch cách nhau 
25-30cm.

Chọn củ giống và trồng: Chọn củ giống 
đồng đều về kích thước và màu sắc, mầm và rễ 

đều, khỏe mạnh, sạch bệnh, virus và không 
bị sứt sẹo. Củ giống nên được xử 

lý trước khi trồng: ngâm củ 
khoảng 10-15 phút trong 

Iprodione (Rovral), 
mancozeb (Mancozeb, 
Dithane) 2%, hong 
khô trước khi trồng.

Cách trồng: Đặt 
củ trong các rãnh đã 

xẻ trước, đặt ngay ngắn 
đáy củ tiếp xúc với mặt 

đất, mầm hướng lên phía 
trên giúp cho mầm củ phát 

triển tốt và thẳng, trồng 
với mật độ 250.000 
- 300.000 củ/ha, tùy 
thuộc vào kích cỡ củ 
và loại giống.

Lấp một lớp đất 
mặt dày khoảng 2,5 
- 3 cm, lấp cẩn thận 
tránh không làm củ bị 
nghiêng ngã và gãy 
mầm trong khi lấp, 
tưới ẩm đều ngay sau 
khi trồng.

Phân bón và cách bón phân: Lượng phân bón 
sử dụng cho 1ha: Phân chuồng: 40 - 50m3, vôi: 
1000kg, lượng phân vô cơ nguyên chất: 150kg N 
- 120kg P2O5 - 150kg K2O, vi sinh: 300kg, Magiê 
sulphat: 100kg.

Phương pháp bón: Có thể sử dụng phân đơn 
chất hoặc phức hợp cân đối theo lượng nguyên 
chất nói trên. Nếu sử dụng phân đơn: cần 326 kg 
urê, 750 kg super lân, 250 kg kali đỏ. Bón lót: 
toàn bộ phân chuồng, vôi, phân vi sinh và magiê 
sulphat, lân super 375kg.

Bón thúc

Đợt 
bón 
thúc

Ngày 
sau 

trồng

Lượng phân (kg/ha)
Giai đoạn 
sau trồngUre Super 

lân
Kali 
đỏ

1 10-15 81,5 187,5 Cây lên khỏi mặt đất
2 25-30 163 187,5 125 Lên luống 
3 50-55 81,5 - 125 Cây bắt đầu trổ đòng
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Nếu sử dụng phân NPK 20 - 20 - 15: cần 
600kg, 65kg ure, 100kg kali đỏ.

Bón lót: toàn bộ phân chuồng, vôi, phân vi 
sinh và magiê sulphat, 200 kg NPK.

Bón thúc

Đợt 
bón 
thúc

Ngày 
sau 

trồng

Lượng phân (kg/ha)
Giai đoạn 
sau trồngNPK Ure Kali 

đỏ
1 10-15 100 32,5 - Cây lên khỏi mặt đất
2 25-30 150 32,5 50 Lên luống 
3 50-55 150 - 50 Cây bắt đầu trổ đòng

Bổ sung phân bón lá và vi lượng bằng cách 
phun Atonik, Miracle, Ba lá xanh, Tinh phân 
cá… kết hợp với những lần bón thúc (phun trước 
khi cây phát sinh chồi hoa, phun vào lúc mát trời 
và tưới vào sáng sớm hôm sau để hạn chế sự phát 
triển của nấm bệnh).

Tưới nước: Mỗi thời kỳ sống cây lay ơn cần 
nhu cầu về nước khác nhau. Đặc biệt trong giai 
đoạn cây mới trồng và bắt đầu ra lá thứ 5 đến lá 
thứ 8, cần nhu cầu rất lớn về nước, nếu thiếu nước 
cây mọc không đều và ảnh hưởng đến sự phân hóa 
hoa dẫn đến cành hoa ngắn, ít hoa.

Tưới nước thường xuyên tưới nước đảm bảo 
độ ẩm cho cây, thiếu nước làm cho hoa ngắn và 
nhỏ, củ nhỏ.

Tỉa nhánh, lên luống: Sau khi trồng 7 - 10 
ngày, mầm cây mọc lên khỏi mặt đất, tiến hành 
loại bỏ các chồi phụ chỉ để lại 1 chồi chính để 
phát triển khỏe mạnh. 

Lên luống lần 1: Khi cây được 2 - 3 lá tiến 
hành xăm xới, bón thúc và lên luống lần 1, vun 
nhẹ một lớp đất mỏng vào cạnh gốc. Khoảng 2 
tuần sau tiến hành vun gốc đợt 2, đợt này cần vun 
cao để chống đổ cho cây và tạo điều kiện cho cây 
sinh củ con. Sau đợt vun này tiến hành giăng lưới 
giúp cho cây không đổ và cành hoa không bị cong.

Sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ
Sâu xám (Agrotis upsilon): Thường phá hoại 

ở thời kỳ cây non, khi gặp thời tiết ẩm và ấm sâu 
phát triển mạnh hơn. Sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật có các 
hoạt chất sau 
để phòng trừ: 
D i a z i n o n , 
A b a m e c t i n , 
Cypermethrin 
+ profenofos, 
Esfenvalerate.

R ầ y 

xanh: Xuất hiện thường xuyên trên đồng ruộng, 
chích hút nhựa cây làm cây vàng úa. Rầy xanh 
còn là đối tượng trung gian truyền bệnh virus. Sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất sau để 
phòng trừ: Abamectin, Acetamiprid, Azadirachtin, 
Buprofezin, Cypermethrin.

Bọ trĩ (Frankliniella occidentalis): Chúng có 
kích thước rất nhỏ, thường xuất hiện khi cây được 
1 tháng tuổi, chúng chích hút thân làm cây sinh 
trưởng chậm làm hoa không nở được hoặc bị ḿo 
mó. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt 
chất sau để phòng trừ: Imdacloprid, Abamectin, 
Cypermethrin, Dinotefuran, Emamectin benzoate. 

Bệnh mốc xám (Botrytis sp.): Do nấm 
Botrytis blight gây ra, bệnh dễ xuất hiện trong 
điều kiện mưa nhiều và đất ẩm ướt. Những đốm 
nâu và ướt xuất hiện trên cánh hoa, thân, sau đó 
xâm nhập vào củ, củ sẽ tiếp tục thối trong thời 
gian lưu trữ.

Biện pháp phòng trừ: Dùng Fulhumaxin 
5.65 SC phun theo liều lượng khuyến cáo, ngoài 
ra có thể tham khảo sử dụng thuốc có các hoạt 
chất sau để phòng trừ: Iprodione, Chlorothalonil, 
Thiophanate-Methyl.

Bệnh thối xám (Sclerotinia gladioli): Bệnh 
xâm nhiễm trên lá và thân gây thối nh̃n nhưng 
không có mùi hôi, bệnh thường phát triển mạnh 
trong điều kiện ẩm ướt. Vết bệnh lúc đầu có màu 
nâu vàng hay nâu xám, trên mô bệnh thường thấy 
1 lớp bào tử nấm màu trắng hay màu nâu đen hình 
bất định.

Biện pháp phòng trừ: Có thể tham khảo sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất sau: 
Carbendazim, Chlorothalonil, Iprodione.

Bệnh đốm nâu (Pleospora herbarum): Vết 
bệnh nhiều, 
hình tròn, bầu 
dục màu nâu 
đen nằm rải 
rác ở ḿp lá, 
phiến lá, gặp 
thời tiết ẩm 
ướt vết bệnh 
lan rộng. Nấm 
phát triển thích 
hợp ở 18-300C, ẩm độ cao 90%. Trời mưa ẩm ướt 
bệnh phát triển mạnh.

Biện pháp phòng trừ: dùng Fulhumaxin 
5.65SC, ngoài ra có thể tham khảo thuốc bảo 
vệ thực vật có các hoạt chất sau để phòng trừ:  
thuốc gốc đồng hoặc thuốc có gốc Carbendazim, 
Benomyl 
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Phòng bệnh  
thối búP chè,  

bọ cánh tơ trên 
cây chè cành

Vào những những tháng mùa mưa như 
hiện nay, sâu bệnh hại chính trên cây 
chè là Bọ cánh tơ và bệnh thối búp chè 
đang là vấn đề được nhiều bà con nông 
dân trồng chè quan tâm. 

1. Bệnh thối búp chè (Collectotrichum
theae Petch) phát sinh và phát triển trong điều 
kiện nóng ẩm độ cao từ tháng 5 đến tháng 11, 
nhưng nặng nhất vào khoảng tháng 7, 8, 9. Bệnh 
thường gây hại từng khu vực hoặc từng nương 
chè, làm giảm năng suất và chất lượng búp chè. 
Bệnh thường phát sinh phát triển gây hại nhiều 
trên các nương chè bón nhiều đạm, bón phân 
khoáng không cân đối. 

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh 
thường xuất hiện ở lá, búp non, cuống lá và cành 
non. Vết bệnh lúc đầu bằng đầu kim, màu đen, 
sau loang rộng ra, có khi dài tới 2cm, bệnh nặng 
làm cả búp bị khô. Sợi nấm màu trắng, bào tử 
nấm không màu, hình hạt đậu. Bào tử lây lan nhờ 
gió, mưa. Nấm bệnh phát triển thuận lợi trong 
điều kiện nhiệt độ khoảng 270C, ẩm độ trên 90%. 
Vườn ươm thường bị bệnh nặng hơn vườn chè 
kinh doanh. Giống PH1 và LDP1 bị thối búp 
nặng hơn các giống chè Shan (TB14, LD97).

Biện pháp phòng trừ:
+ Biện pháp canh tác: Bón phân cân đối 

NPK, tăng lượng phân Kali trong thời kỳ bệnh 
phát triển mạnh. Tạo thông thoáng trong vườn 
ươm, phát hiện bệnh sớm vào tháng 7 - 10.

+ Biện pháp hóa học: Khi bệnh mới xuất hiện 
cần sử dụng các loại thuốc gốc Citrus oil (MAP 
Green 3SL); Eugenol (Genol 0.3 SL, 1.2SL); 
Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP); Chitosan 
(Stop 15WP);... phun ngay khi bệnh chớm xuất 
hiện ở đầu mùa mưa. Liều lượng sử dụng theo 
khuyến cáo trên bao bì.

2. Bọ cánh tơ (Physothrips setiventris Bagn)
Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bọ cánh 

tơ thường gặp hút chất dinh dưỡng ở lá non, nhất 
là khi lá chè chưa nở (tôm chè), vì thế khi lá xòe 
ra, triệu chứng gây hại của bọ cánh tơ thể thiện ở 
mặt dưới lá, hai vệt màu xám song song với gân 
chính. Tôm chè bị bọ cánh tơ hại thường sần sùi, 
cứng dòn, hai ḿp lá và chóp lá cong lên. Khi 
bị nặng chè bị rụng lá, nhất là chè con. Bọ non 
sống tập trung ở búp và gân lá non, ít di chuyển. 
Thời thiết ẩm và không lạnh lắm thích hợp cho 
đời sống của bọ cánh tơ. Chè dãi nắng thường bị 
hại nặng hơn chè trồng trong bóng râm. Ở Lâm 
Đồng, bọ cánh tơ thường xuất hiện nặng vào 
tháng 3 - 4 và tháng 7 - 9. 

 Biện pháp phòng trừ:
+ Biện pháp canh tác: Hàng năm cày xới xáo 

để diệt nhộng trong đất. Lấp kín bộ rễ chè, nếu rễ 
chè hở ra ngoài nhiều nương chè sẽ bị bọ cánh tơ 
phá hoại. Trồng cây che bóng, thu hái đúng lúc, 
hái hết lá và búp non để giảm mật độ bọ cánh tơ.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc các 
loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin (Javitin 
36EC, Tungatin 1.8 EC, 3.6 EC…), Emamectin 
benzoate (Dylan 2EC, Emaben 2.0ME, 3.6WG, 
Tungmectin 1.0EC, 1.9EC)…

Phòng bệnh  
thối búP chè,  

bọ cánh tơ trên 
cây chè cành

  BBT
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Trước đây, chăn nuôi của bà con nông dân được
thực hiện theo phương thức tận dụng các nguồn 

thức ăn sẵn có của tự nhiên và các phụ phẩm của 
trồng trọt nên giống gia súc, gia cầm như trâu, bò, 
heo, gà… c̃ng chủ yếu là giống địa phương không 
đòi hỏi cao về nguồn thức ăn và để thích nghi với 
điều kiện thức ăn sẵn có, song năng suất sản phẩm 
rất thấp, không ổn định. Chuyển sang phương thức 
chăn nuôi mới là chăn nuôi lấy trứng, thịt, sữa, hiệu 
quả chăn nuôi phụ thuộc rất lớn vào khả năng cho 
năng suất sản phẩm của vật nuôi. Do vậy để nâng 
cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh 
tế trong chăn nuôi có nhiều yếu tố chi phối quyết 
định. Cụ thể:

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất chăn
nuôi

Trong chăn nuôi, con giống có vai trò rất quan 
trọng trong việc cải thiện khả năng sản xuất của thế 
hệ sau. Ví dụ: trong chăn nuôi heo, giá trị của một 
con heo đực giống tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế 
cao hơn nhiều so với một con nái nhất là trong điều 
kiện hiện nay đang áp dụng phổ biến kỹ thuật gieo 
tinh nhân tạo.

Việc cung cấp khẩu phần thức ăn cân đối và phù 
hợp là yếu tố rất quan trọng đối với chăn nuôi gia 
súc, gia cầm. Sự thiếu hụt các chất khoáng đa lượng 
và vi lượng, thiếu đạm, các vitamin,… trong khẩu 
phần hoặc thức ăn có chất lượng ḱm (bị ôi chua, 
mốc,…) là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 
chất lượng sản phẩm thịt, trứng, sữa… 

Trong chăn nuôi thức ăn chiếm 60 - 70% giá 
thành sản phẩm. Vì vậy người nuôi cần có phương 
pháp sử dụng thức ăn hợp lý, sử dụng đúng chủng 
loại và đúng theo từng giai đoạn phát triển của vật 
nuôi sẽ giúp tiết kiệm chi phí và làm tăng hiệu quả 
sử dụng thức ăn. 

Vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng vắc xin, tiêu 
độc khử trùng cho đàn vật nuôi không tốt c̃ng là 
yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến năng suất chăn nuôi.

2. Các biện pháp nâng cao năng suất trong
chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay nói 
chung và trong chăn nuôi nói riêng, ngoài việc áp 
dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất 
chăn nuôi, thì vấn đề chăn nuôi an toàn, tạo sản 

phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang 
được tập trung thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia 
tăng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi 
và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Một số 
biện pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo sản 
phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

* Biện pháp về giống vật nuôi
Người chăn nuôi cần lựa chọn con giống phù 

hợp với mục đích chăn nuôi vì giống giữ vai trò 
tiền đề để quyết định phương thức nuôi và hiệu quả 
chăn nuôi. Trong chăn nuôi nông hộ, với xu hướng 
tạo con nuôi thương phẩm, người chăn nuôi cần lựa 
chọn các giống có tiềm năng, năng suất cao.

Trong chăn nuôi heo có thể sử dụng các giống: 
Duroc, Pietrain, Landrace, Yorshire và các giống 
heo lai thương phẩm 3 máu, 4 máu chất lượng tốt 
và tạo nhiều nạc.

Trong chăn nuôi bò: Áp dụng phương pháp 
thụ tinh nhân tạo để đẩy nhanh tiến bộ di truyền 
của các giống bò có năng suất, chất lượng cao 
như: bò lai BBB, lai Brahman ngoại, bò lai sind, 
Droughtmaster, Red Angus… nhằm nâng cao tỷ lệ 
thịt của bò lai, hiệu quả kinh tế được nâng lên.

Trong chăn nuôi dê: Sử dụng các giống dê lai 
nâng cao tầm vóc, sản lượng thịt (dê lai Bách Thảo, 
lai Boer...). 

Trong chăn nuôi gia cầm: Lựa chọn các giống 
hướng thịt như gà lai chọi, gà tam hoàng, lương 
phượng, các giống vịt dòng super, vịt bầu cánh 
trắng. 

Khi lựa chọn được giống vật nuôi phù hợp mục 
đích, kết hợp với các biện pháp nuôi dưỡng thích 
hợp sẽ tạo ra những sản phẩm thịt chất lượng tốt mà 

Biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả 
trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

  Văn Đắc 
TTKN Lâm Đồng
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không cần đến tác động của các hóa chất, chất tạo 
nạc, chất kích thích tăng trọng.

* Biện pháp về dinh dưỡng: Nếu sử dụng
thức ăn tự phối trộn, phải bảo đảm hàm lượng đạm 
tối thiểu theo nhu cầu từng giai đoạn phát triển của 
vật nuôi, cần bổ sung các vi khoáng, vitamin, các 
axít amin thiết yếu (multivitamin, premix...), bởi 
vì những chất này thường thiếu trong các nguyên 
liệu sẵn có (tấm, cám, ngô, khoai, sắn) khi phối 
trộn thức ăn.

Không sử dụng thức ăn của giống vật nuôi này 
cho các vật nuôi khác do nhu cầu dinh dưỡng của 
mỗi giống vật nuôi khác nhau. Đặc biệt, không lợi 
dụng thức ăn công nghiệp của heo, gia cầm để cho 
gia súc nhai lại ăn. 

Với chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu thì nhu cầu sử 
dụng thức ăn chính là thức ăn thô xanh (>90%), vì 
vậy để giảm giá thành, người nuôi cần tăng cường 
tận dụng và chuyển đổi các diện tích trồng lúa, rau 
màu và một số cây trồng khác ḱm hiệu quả sang 
trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc nhai lại sẽ vừa 
giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, 
tạo tiền đề chuyển đổi dần phương thức chăn nuôi 
gia súc nhỏ lẻ, tận dụng sang nuôi tập trung, bán 
công nghiệp. Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, 
kháng sinh không được ph́p sử dụng trong chăn 
nuôi. 

Tuy nhiên người chăn nuôi cần phân biệt rõ 
chất cấm với một số chất bổ sung được ph́p sử 
dụng để cân đối khẩu phần ăn và nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi như một số multivitamin, chất tạo nạc tự 
nhiên Chromium, Premix, Carnitine, axit formic, 
probiotic. Ngoài ra, việc bổ sung chế phẩm thảo 
dược vào thức ăn cho vật nuôi đã cải thiện tăng 
trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và chi phí thức ăn/
kg tăng trọng và giảm tỷ lệ tiêu chảy đã và đang 
được thử nghiệm và cho hiệu quả tốt.

* Biện pháp chăm sóc và vệ sinh phòng bệnh
Cần thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm mầm bệnh 
từ môi trường lên vật nuôi, đồng thời hạn chế sự lan 
truyền bệnh của vật nuôi ra môi trường. Định kỳ 
phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn vật nuôi, vệ sinh 
sát trùng chuồng trại, sát trùng dụng cụ chăn nuôi, 
người chăm sóc, hạn chế khách tham quan, cách 
ly vật nuôi mới nhập, những con bị bệnh. Không 
lạm dụng kháng sinh bổ sung vào thức ăn, nước 
uống để phòng bệnh cho vật nuôi. Trong điều kiện 
sử dụng thuốc thú y trong điều trị bệnh cần thực 
hiện đúng nguyên tắc ngưng thuốc trước khi giết 
mổ theo hướng dẫn của nhà sản xuất tránh tồn dư 
kháng sinh trong sản phẩm khi giết mổ 

Thức ăn thô xanh chiếm vị trí rất quan trọng
đối với gia súc ăn cỏ nói chung và bò sữa nói 

riêng, thức ăn thô xanh chiếm đến 80% khẩu phần 
ăn hàng ngày của bò sữa, thức ăn tinh chỉ là thức 
ăn bổ sung tùy theo lứa tuổi và khả năng cho sữa 
của bò (bò đang mang thai, nuôi con, khai thác 
sữa hay cạn sữa...). Hiện nay, đa số các hộ chăn 
nuôi bò sữa đều áp dụng phương pháp cho bò ăn 
riêng từng loại nguyên liệu thức ăn, trong đó, thức 
ăn tinh được cho bò ăn trước hoặc sau khi vắt sữa, 
sau đó mới cho ăn thức ăn thô xanh. Đây là việc 
cung cấp chất dinh dưỡng không đồng nhất và 
phương pháp này không phù hợp với đặc điểm 
sinh lý của bò sữa vì thường xuyên làm thay đổi 
hệ vi sinh vật dạ cỏ. 

Thông thường, khi cho bò sữa ăn khẩu phần 
nhiều thức ăn tinh bò sẽ nhai lại ít hơn, tiết nước 
bọt ít hơn so với khẩu phần chứa nhiều thức ăn 
thô nhiều xơ, dẫn đến pH dạ cỏ giảm. Khi pH 
dạ cỏ giảm, các vi khuẩn phân giải xơ hoạt động 
ḱm, dẫn đến giảm tỷ lệ tiêu hóa chất xơ, từ đó 
lượng thức ăn tiêu thụ c̃ng giảm và sản lượng sữa 
giảm theo, tình trạng này ḱo dài bò sữa có thể bị 
rối loạn tiêu hóa. Để tăng hiệu quả chăn nuôi bò 
sữa, hiện nay một số trang trại, gia trại đã áp dụng 
phương thức cho bò ăn theo khẩu phần phối trộn 
hỗn hợp tổng số (TMR), phương pháp này đang 
được áp dụng rộng rãi trong chăn nuôi bò sữa trên 
thế giới và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TMR (Total Mixed Ration): là khẩu phần 
kết hợp giữa thức ăn thô xanh với thức ăn tinh 
(gồm các loại thức ăn hạt, các nguyên liệu cung 
cấp năng lượng, đạm,…), các phụ phẩm nông 
nghiệp và công nghiệp, các chất bổ sung khoáng, 
vitamin và các chất phụ gia được phối trộn với 
một tỷ lệ nhất định thành một khẩu phần hỗn hợp 
hoàn chỉnh, đồng nhất và cân bằng dưỡng chất, 
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn 
sinh trưởng và phát triển của từng cá thể bò. 

Ưu điểm của thức ăn TMR là:
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Đầy đủ dinh dưỡng: năng lượng, vật chất khô, 
đạm, b́o, xơ, vitamin và khoáng chất... đáp ứng 
nhu cầu, thích hợp với sinh lý tiêu hóa, giảm biến 
động pH dạ cỏ.

Trộn lẫn được các loại thức ăn có mùi vị 
không dễ chịu (thức ăn ủ chua, rơm ủ urê…), bò 
không thể lựa chọn loại nguyên liệu mà chúng 
thích và loại bỏ thức ăn mà chúng không thích.

Toàn đàn được ăn cùng thời gian, giảm thiểu 
sự cạnh tranh.

Kiểm soát hiệu quả sử dụng thức ăn thông 
qua biến động lượng sữa hàng ngày, từ đó điều 
chỉnh phù hợp nhu cầu; giúp bò ḱo dài độ bền 
cho sữa, từ đó nâng cao năng suất sữa của đàn bò.

Tiết kiệm nhân công, tăng năng suất lao động 
do tăng cơ giới hóa trong các khâu chăn nuôi (đối 
với những hộ sử dụng máy trộn).

Lượng dưỡng chất như nhau góp phần ổn 
định độ pH hệ vi sinh vật dạ cỏ giúp bò chuyển 
hóa hiệu quả thức ăn thành sữa, nâng cao khả 
năng sinh sản, cải thiện thể trạng, tăng năng suất, 
chất lượng sữa.

* Phương pháp phối trộn thức ăn TMR:
- Đối với những hộ chưa có máy trộn thức ăn 

TMR và quy mô đàn thấp, có thể áp dụng một số 
cách sau:

Cách 1: Dùng bạt trải dưới nền, sau đó rải đều 
cỏ đã băm lên trên, sau đó rắc đều các loại thức 
ăn bổ sung như: thức ăn ủ chua, cám hỗn hợp, 
vitamin, khoáng... lên trên lớp cỏ rồi dùng tay, 
xẻng hoặc cào trộn thật đều các thực liệu thành 
hỗn hợp rồi cung cấp cho đàn bò theo khẩu phần 
đã định lượng cho từng đối tượng bò.

Cách 2: Có thể cho tất cả các nguyên liệu 
gồm thức thô xanh, thức ăn tinh, các nguyên liệu 
bổ sung vitamin và khoáng vào máng ăn của mỗi 

Phối trộn khẩu Phần thức ăn hoàn chỉnh cho 

 Xuân Duy 
TTKN Lâm Đồng

Bò sữa
cá thể bò, sau đó dùng tay để đảo thật đều các 
nguyên liệu.

- Đối với những hộ đã có máy trộn TMR 
cách phối trộn như sau: Trước hết, cho thức ăn 
thô xanh vào máy trộn, sau đó là bắp ủ hoặc cỏ 
ủ chua, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung được đưa 
vào cuối cùng. Thời gian trộn/mẻ nên tuân thủ 
theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất máy trộn 
thức ăn TMR.

* Lưu ý:
Tuyệt đối không cho nước vào hỗn hợp thức 

ăn TMR.
Đối với những nguyên liệu số lượng ít 

(khoáng, vitamin…) thì phải trộn thật đều với 
nguyên liệu có số lượng nhiều (cám gạo, cám 
bắp, cám hỗn hợp…) sau đó mới trộn vào trong 
hỗn hợp thức ăn TMR.

Đối với thức ăn TMR sau khi phối trộn xong 
chỉ sử dụng trong ngày, không bảo quản lâu để 
tránh ôi thiu và nấm mốc do quá trình lên men, 
gây rối loạn tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy cho đàn bò. 

Có thể cho bò ăn thức ăn TMR ngay sau mỗi 
lần vắt sữa. Điều này giúp giảm nguy cơ bệnh 
viêm vú do trong thời gian bò đứng ăn từ 30 - 60 
phút thì cơ vòng núm vú có thời gian đóng lại 
hoàn toàn, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn từ 
nền chuồng vào bầu vú gây viêm vú cho bò.

Khi chuyển đổi từ cách cho ăn truyền thống 
(thức ăn tinh + thô cho ăn riêng lẻ) sang thức ăn 
TMR nên chuyển đổi từ từ để tránh cho bò bị 
stress khi thay đổi thức ăn đột ngột, có thể gây 
xáo trộn tiêu hóa ảnh hưởng đến năng suất, chất 
lượng sữa của đàn bò, cách chuyển đổi như sau:

+ Ngày đầu tiên: Cho ăn 75% thức ăn theo 
phương thức c̃ (truyền thống) + 25% thức ăn 
theo phương thức mới (TMR).

+ Ngày thứ hai: Cho ăn 50% thức ăn theo 
phương thức c̃ + 50% thức ăn theo phương thức 
mới (TMR).

+ Ngày thứ ba: Cho ăn 25% thức ăn theo 
phương thức c̃ (truyền thống) + 75% thức ăn 
theo phương thức mới (TMR).

+ Ngày thứ tư trở đi dùng 100% thức ăn theo 
phương thức mới (TMR) 
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Bệnh xuất huyết 
(Nguồn: thuyanvietnam.com.vn)

Nghề nuôi thủy sản nước
ngọt hiện nay đã và đang 

phát triển mạnh cả về diện tích 
nuôi, đối tượng nuôi và hình 
thức nuôi. Tuy nhiên, với tình 
hình biến đổi khí hậu ngày 
càng trở nên phức tạp, môi 
trường nuôi bị ô nhiễm trầm 
trọng, bệnh trên cá ngày càng 
diễn biến phức tạp và lây lan 
nhanh. Trong khi đó, người 
nông dân còn nuôi theo kinh 
nghiệm là chính, việc phòng 
bệnh cho cá chưa được quan 
tâm đúng mức, nên trong quá 
trình nuôi, mỗi khi cá bị bệnh 
việc chữa trị còn lúng túng. Đối 
với các loại cá nước ngọt, một 
trong những bệnh thường xảy 
ra trong giai đoạn chuyển mùa 
thường gặp phải là xuất huyết 
và bệnh viêm ruột gây thiệt hại 
lớn đến kinh tế cho người nuôi 
trồng thủy sản. Sau đây chúng 
tôi giới thiệu đến bà con nông 
dân cách phòng và trị các bệnh 
trên như sau:

Bệnh xuất huyết: Bệnh 
gây thiệt hại lớn, thông thường 
cá phát bệnh khi nhiệt độ nước 
từ 25 - 320C, xuất hiện từ tháng 

3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến 
tháng 10 hằng năm. Bệnh xuất 
huyết đốm đỏ ở cá thể hiện ở 
hai dạng đó là xuất huyết đốm 
đỏ do vi khuẩn và vi rút gây ra.

 Về dấu hiệu bệnh lý bên 
ngoài: Cá ḱm ăn hoặc bỏ ăn 
bơi lờ đờ trên tầng mặt. Da cá 
màu tối, mất nhớt, trên thân cá 
xuất hiện các đốm đỏ, mang 
xuất huyết và tái xám, dính 
bùn, mắt lồi, hậu môn sưng 
đỏ, đặc biệt cá có mùi tanh đặc 
trưng, ruột xuất huyết và không 
có thức ăn, cơ quan nội tạng 
đều xuất huyết và có dịch.

 Cá bị bệnh xuất huyết do 
vi khuẩn: Vảy rụng bong ra, 
các vây xơ rách, tia vây cụt dần, 
xuất hiện các đốm đỏ trên thân 
và các gốc vây quanh miệng, 
dần dần các vết lót ăn sâu vào 
cơ thể, ruột chứa đầy hơi, thành 
ruột xuất huyết, nhiều chỗ bị 
hoại tử. Cá bị bệnh từ 1-2 tuần 
có thể chết với tỉ lệ từ 30-40%. 

Cá bị bệnh xuất huyết do 
vi rút: Xoang miệng, xoang 
mang, nắp mang, mắt và gốc 
vây đều xuất huyết đặc biệt là 
dưới lớp da xuất huyết, cá bị 
nặng toàn thân xuất huyết, tróc 
vảy và lớp da của cá làm cơ 
dưới da có màu đỏ, bên trong 
thành ruột xuất huyết cục bộ 
nhưng không hoại tử. Nếu cá bị 
bệnh 3-5 ngày có thể chết và tỉ 
lệ chết từ 60-80% nhiều ao tỉ lệ 
chết 100%.

Phòng trị bệnh xuất huyết 
và bệnh viêm ruột trên 

  Văn THànH 
TTKN Lâm Đồng

cá nước ngọt 
Biện pháp phòng bệnh
Áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh tổng hợp, qua 
mỗi vụ nuôi cần có thời gian 
tẩy trùng ao, giống thả phải 
đạt kích cỡ và không có mầm 
bệnh, mật độ thả nuôi phù hợp. 
Trong quá trình nuôi thường 
xuyên khử trùng môi trường 
nước nuôi bằng vôi với liều 
lượng 2kg vôi bột/100m3, định 
kỳ một tháng bón từ 1-2 lần. 
Vôi được hoà loãng với nước 
tạt đều khắp ao. Trong khẩu 
phần ăn hàng ngày giảm lượng 
thức ăn xanh tăng thức ăn tinh, 
cho ăn đầy đủ không để cá bị 
đói và bổ sung các loại vitamin 
C, B. Complex. Đặc biệt tăng 
cường chất dinh dưỡng trước 
thời gian chuyển mùa và trong 
mùa phát bệnh.

Trị bệnh
- Cá bị bệnh xuất huyết 

do vi rút nên khoanh vùng để 
tiêu huỷ đàn cá bệnh và có biện 
pháp tẩy trùng ao nuôi kịp thời 
tránh bệnh lây lan sang những 
vùng nuôi xung quanh.

 - Đối với bệnh xuất huyết 
do vi khuẩn: Sử dụng một 
trong các loại thuốc để phòng, 
trị cho cá như: Thuốc KN - 04- 
12 cho cá ăn 3 ngày liên tục, 
liều lượng 2 - 4g thuốc/kg cá/
ngày. Hoặc sử dụng Sulfamid 
liều dùng 150 - 200 mg/1 kg 
cá/ngày.

Bệnh viêm ruột: Do vi 
khuẩn Aeromonas punctata, 
thích hợp với nhiệt độ 250C. 
Bệnh xuất hiện vào mùa nhiệt 
độ cao, không khí oi bức, chất 
đáy nhiều mùn bã hữu cơ, môi 
trường ao bị ô nhiễm nhất là ở 
khu vực cho cá ăn.

Cá bị bệnh có biểu hiện 
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Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là giải pháp 
quan trọng để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo ở địa phương. Thực hiện chủ trương trên, những năm 
qua huyện Đam Rông đã mạnh dạn đầu tư và đưa nhiều 
giống cây, con mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. Trong đó, nổi bật là hiệu quả từ mô hình trồng ớt xuất 
khẩu, chanh không hạt, rau thương phẩm, bò sinh sản và 
đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực 
hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Trước đây, hơn 6 ha đất canh
tác của gia đình ông Lâm Tấn 

Sơn, ở thôn 2, xã Liêng S’rônh 
chủ yếu trồng cà phê và một số 
cây trồng ngắn ngày khác. Sau 
nhiều năm canh tác, nhưng hiệu 
quả kinh tế mang lại c̃ng chẳng 
là bao. Với bản chất cần cù, sáng 
tạo ông Sơn suy ngh̃ để tìm loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế 
cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên ở nơi đây. Năm 2010, trong 
một lần về thăm quê ở tỉnh Ṽnh Long, thấy cây chanh không hạt 
phát triển tốt cho năng suất cao, ông đã mua hơn 50 cây giống về 
trồng thử nghiệm. Sau 2 năm chăm sóc, cây chanh cho thu hoạch 
vụ đầu tiên, ông bán được 5 triệu đồng. Nhận thấy cây chanh không 
hạt phù hợp với đất đai, khí hậu, đặc biệt cho hiệu quả kinh tế. Vì 
vậy, ông đã mạnh dạn chặt bỏ hơn 1 ha cà phê đang cho thu hoạch 
để chuyển sang trồng chanh không hạt. Theo tính toán của ông 
Sơn 1 cây chanh sau 4 năm chăm sóc sẽ cho thu khoảng 40kg quả, 
năng suất đạt từ 35-40 tấn quả/ha. Với giá bán dao động từ 17.000-
20.000 đồng/kg, thì 1 ha cây chanh không hạt sẽ cho thu hơn 400 
triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí đầu tư và công chăm sóc. Ông Sơn 
cho biết: “Đối với cây chanh không hạt lợi nhuận thu được rất cao, 
với 1 ha chanh không hạt như của tôi hiện nay nếu thu hoạch ở năm 
thứ 4 thì nó tương đương với 5 ha cà phê”.

Trước đây, hàng nghìn m2 đất sản xuất vườn hộ của các gia 
đình Hội viên phụ nữ ở xã Đạ R’sal bị bỏ hoang. Gia đình chị Trần 
Thị Thành ở thôn Phi Có, xã Đạ Rsal - là một trong những thành 
viên trong thôn tham gia mô hình ô dinh dưỡng của Hội liên hiệp 
Phụ nữ xã. Từ khi đăng ký tham gia mô hình ô dinh dưỡng chị đã 
mạnh dạn đầu tư cải tạo lại hơn 1.000m2 vườn tạp của gia đình để 
chuyển sang trồng các loại rau theo hướng an toàn, nhằm bổ sung 

  Lê Tuấn 
Đài TT - TH Đam Rông

Điểm nhấn chuyển Đổi  
cơ cấu cây trồng, vật nuôi  

ở Đam rông

ḱm ăn, bỏ ăn, bụng cá trương 
to, có ban đỏ, hậu môn đỏ lồi. 
Xoang cơ thể tiết dịch, thành 
ruột bị viêm và chảy máu, trên 
thành ruột có màu đỏ, dịch 
vàng hay hồng chảy ra từ hậu 
môn. Cá vận động chậm chạp, 
bơi tách đàn, chết nhanh.

 Phòng bệnh
Làm tốt công tác cải tạo ao, 

xử lý và vệ sinh ao nuôi trước 
khi thả giống.

Cho cá ăn tuân theo nguyên 
tắc 4 định (định lượng, định 
chất, định vị trí và định thời 
gian cho ăn), sử dụng thức ăn 
đảm bảo chất lượng, tuyệt đối 
không dùng thức ăn bị ôi thối.

Xử lý cá giống trước khi 
thả nuôi (tắm cho cá bằng nước 
muối nồng độ 2-3% trong 10-
15 phút để loại bỏ mầm bệnh). 
Định kỳ dùng 10 gram tỏi trộn 
với 10kg thức ăn cho cá ăn 
trong 3 ngày.

 Trị bệnh: Khi cá bị bệnh 
trong cùng một lúc phải dùng 
cả thuốc tiêu diệt các tác nhân 
bên trong và tác nhân bên 
ngoài, cụ thể:

Dùng Ca(OCl)2 (Clorua 
vôi) rải xuống ao với nồng độ 
1g/m3 nước để diệt vi khuẩn 
ngoài môi trường nước.

Dùng Sulfaganidin trộn 
vào thức ăn để diệt vi khuẩn 
bên trong cơ thể với liều lượng 
cứ 10kg cá cho ăn 1 gram thuốc 
trong một ngày, ăn liên tục 6 
ngày nhưng từ ngày thứ 2 giảm 
đi 1/2  (Xem tiếp trang 25)
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Bước đầu thành công 
của một tri thức trẻ  

vì sức khỏe cộng đồng

Trong khi bạn bè đồng trang lứa ổn định 
với công việc và cuộc sống gia đình thì chị 
vẫn thường trăn trở với việc làm sao cho 
cộng đồng có được những sản phẩm nông 
nghiệp sạch để sử dụng hàng ngày vào bữa 
ăn, vừa bảo vệ sức khỏe, đồng thời cũng 
góp phần bảo vệ môi trường và từ đó ý 
tưởng canh tác nông nghiệp hữu cơ ra đời, 
với khu vườn hơn 3.000m2.

Chị là một tri thức trẻ Nguyễn Thị Minh Trâm, 
sinh ra từ một gia đình thuần nông nơi “gió như 
phan, nắng như rang” thuộc thôn Minh Quý, Phước 
Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. Năm 2007 tốt 
nghiệp Đại học với tấm bằng kỹ sư, chuyên ngành 
kỹ thuật môi trường; Ngay từ đó chị đã không được 
đến với nghề, chị tiếp tục vừa học vừa làm, đến 
năm 2010 chị tốt nghiệp ngành kế toán tài chính 
trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, với 
chuyên ngành mới chị đã được vào làm việc ở một 
ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí 
Minh. Công việc mới tưởng chừng chị sẽ bằng lòng 
ổn định với công việc và cuộc sống hiện tại, nhưng 
xuất thân từ nhà nông, cộng với sự đam mê khám 
phá đã ngấm vào người chị.

Đầu năm 2016 chị thay đổi một công việc 
bớt áp lực hơn để dành toàn tâm cho ý tưởng nông 
nghiệp hữu cơ. Trong một lần đi du lịch tại Đà 
Lạt chị đã b́n duyên với nông nghiệp hữu cơ. Tại 
khu vườn của chị và những người cộng sự áp dụng 
nghiêm ngặt nguyên tắc 5 không: không sử dụng 
phân bón hóa học; không sử dụng thuốc trừ sâu độc 

hại; không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng; 
không sử dụng chất diệt cỏ; không sử dụng cây 
trồng biến đổi gien.

Ban đầu bước vào canh tác gặp rất nhiều khó 
khăn vì rất ít tài liệu hướng dẫn, nhưng với ý chí 
vượt khó chị cùng với những người cộng sự đã vượt 
qua. Khi tạo ra được những sản phẩm như ý thì chị 
lại tiếp tục đau đầu lo làm sao đưa được sản phẩm 
tốt đến tận tay người tiêu dùng. Để khách hàng tin 
dùng sản phẩm nhà vườn, chị đã phải mời tổ chức 
quốc tế về nông nghiệp hữu cơ đến Việt Nam để 
chứng nhận sản phẩm; với quy trình đánh giá khắt 
khe theo tổ chức hữu cơ quốc tế và cuối cùng các 
sản phẩm từ vườn của chị đã nhận được chứng nhận 
hữu cơ “Canada organic” đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Canada 
và EU.

Hiện tại khu vườn tại thôn Đa Đum 2, Đạ Sar, 
Lạc Dương chỉ mới cho ra các loại rau củ quả ôn 
đới như: cải thảo, cà rốt, khoai tây, bí, măng tây, 
đậu các loại, bắp cải, súp lơ… chị còn tiếp tục ấp ủ 
ý định mở một vườn rau ăn lá nhiệt đới hữu cơ tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Với thu nhập đầu ra còn 
hạn chế, nhưng thu nhập tại vườn c̃ng đủ để trang 
trải cuộc sống hiện tại và tạo công ăn việc làm cho 
5 lao động tại địa phương với mức lương thu nhập 
ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới khi người tiêu dùng tin chọn 
và sử dụng sản phẩm hữu cơ, chị tin rằng sẽ có nhiều 
mô hình tương tự ra đời, góp phần bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng đem lại sức khỏe và cuộc sống ấm no 
cho người nông dân, giúp người dân an tâm với bữa 
ăn hàng ngày, khuyến khích sản xuất nông nghiệp 
sạch, người nông dân sẽ thấy được việc sản xuất 
sạch mang lại nhiều tiện ích lâu dài có giá trị kinh tế 
lớn, có sức cạnh tranh cao bảo vệ sức khỏe bản thân 
cho chính người sản xuất, cộng đồng và gia tăng thu 
nhập từ phát triển nông nghiệp bền vững.

Về thăm khu vườn, gặp chị và những người 
cộng sự đang chăm sóc cây trồng mồ hôi còn thấm 
đẫm trên áo nhưng vẫn nở nụ cười, tôi và những 
người cùng đi rất cảm kích và thán phục ý tưởng 
dám ngh̃ dám làm vượt khó đi lên, tự tìm tòi học 
hỏi kinh nghiệm, tiến tới làm chủ công nghệ, đem 
lại sức khỏe và cuộc sống ấm no cho bà con nông 
dân của một “tri thức trẻ lứa tuổi 8x”; nhưng cái 
làm tôi thán phục hơn cả là một tấm lòng tâm huyết 
bước đi đúng với mục đích cao cả là vì sức khỏe 
của cộng đồng và bảo vệ môi trường sống.

Để thử nghiệm những sản phẩm hữu cơ sạch, 
độc giả có thể  tìm đến cửa hàng  OriFarm  số 
339/26 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vườn tại thôn  
Đa Đum 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng 

Bước đầu thành công 
của một tri thức trẻ  

vì sức khỏe cộng đồng
  Tạ MinH Đức 

Hội CCB TP. Bảo Lộc
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Trong những năm gần đây, tình hình 
thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Lâm 
Đồng nói riêng đang diễn biến rất phức 
tạp và có những dấu hiệu bất thường 
nên những mô hình độc canh không còn 
mang lại hiệu quả cho người dân sản 
xuất cà phê trên địa bàn huyện Di Linh.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa 
khô, chống xói mòn đất vào mùa mưa, nhiều 
người dân đã có những hướng sản xuất mới cho 
gia đình và ngày càng 
có nhiều mô hình xen 
canh đạt hiệu quả 
cao. Một trong những 
mô hình thành công 
là mô hình của anh 
Lê Thế X́t ở thôn 13, 
xã Hoà Nam, huyện 
Di Linh. Đến thăm 
vườn cà phê trồng 
xen sầu riêng của gia 
đình anh X́t, chúng 
tôi ai nấy đều trầm 
trồ, thán phục cách 
làm ăn của anh. Một 
mảnh vườn xanh tốt, 
tầng trên là sầu riêng, 
tầng dưới là cà phê.

Anh X́t phấn 
khởi chia sẻ cho 
chúng tôi biết: “Khi 
gia đình mới vào Di Linh lập nghiệp, cuộc sống 
gặp rất nhiều khó khăn và vất vả. Nhưng với sự 
cần cù, chịu khó, vợ chồng anh đã dành dụm tiền, 
mua được 3 ha đất”. Ban đầu không có vốn, với 
phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình anh 
trồng bắp và đậu, một vài năm tích góp được ít 
vốn, năm 1995 gia đình anh trồng cà phê. Sau 
nhiều năm độc canh cây cà phê, anh nhận thấy 
cây cà phê phải tưới nhiều nước, nhiều phân nên 
làm suy kiệt và làm chai cứng đất, cùng với đó là 
hạn hán ḱo dài đã làm cho cây cà phê sinh trưởng 
và phát triển ḱm, dẫn đến năng suất cà phê giảm 
dần, kinh tế mang lại thấp, chi phí đầu tư thì ngày 
càng cao. 

Từ thực tế đó, năm 2003 anh đã mạnh dạn 
trồng thử nghiệm xen canh hơn 200 gốc sầu riêng 
gh́p vào vườn cà phê, lúc đầu chưa am hiểu nhiều 
về kỹ thuật nên vườn sầu riêng phát triển chậm, 
không nản chí, anh đi học hỏi kinh nghiệm một số 
hộ trồng cà phê xen với cây ăn quả, gặp gỡ cán bộ 
khuyến nông, rồi học kinh nghiệm trồng sầu riêng 
qua báo đài, ti vi. Hiểu rõ về kỹ thuật, đến năm 
2010 anh quyết định trồng xen thêm sầu riêng, cứ 

2 hàng cà phê anh trồng một hàng sầu riêng. Đến 
nay trên tổng diện tích 3 ha, anh đã trồng được 
khoảng 600 cây sầu riêng xen với cà phê. Năm 
2016, với hơn 200 cây sầu riêng thu được 15 tấn 
với giá bán tại vườn là 30.000 đồng/kg cho thu 
nhập 450 triệu đồng; 10 tấn cà phê (thu hoạch năm 
2015) bán với giá 36.000 đồng/kg thu 360 triệu 
đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lãi trên 
600 triệu đồng.

Anh X́t chia sẻ, khi trồng xen cây sầu riêng 
với cây cà phê như 
sau: “Trồng xen cây 
sầu riêng để vừa chắn 
gió và che bóng cho 
cà phê vì thế đã tiết 
kiệm lượng nước tưới, 
chống được khô hạn 
vào mùa khô. Thực tế 
cho thấy, với những 
diện tích trồng thuần 
cà phê mỗi vụ phải 
tưới 4 - 5 đợt nước, 
còn trồng xen chỉ tưới 
2 - 3 đợt. Cây cà phê 
khi trồng xen cây sầu 
riêng không chỉ tăng 
năng suất cho cà phê 
mà còn tạo thêm thu 
nhập từ cây sầu riêng”. 
Vào thời điểm mùa 
mưa, anh X́t rong tỉa 

bớt các cành thấp nhằm tạo sự thông thoáng cho 
vườn cây, cung cấp đủ lượng ánh sáng cho cây cà 
phê, tránh phát sinh sâu bệnh. Vào mùa khô, nhờ có 
sự xen canh nên giúp điều hòa khí hậu trong vườn 
cây, giảm được sâu bệnh c̃ng như cải thiện độ phì 
nhiêu của đất. Vì vậy trong mùa khô cây có thể phát 
triển tốt và đảm bảo năng suất.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, anh 
X́t đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi những hướng 
đi mới cho riêng mình. Anh tâm sự: “Quả thật, 
khi trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê, vừa 
giúp cà phê tăng khả năng chịu hạn, vừa cho năng 
suất ổn định và hạn chế được sự xói mòn đất, tôi 
mong rằng ngày càng có nhiều mô hình xen canh 
để hướng đến sản xuất một nền nông nghiệp bền 
vững”. Đây là mô hình thâm canh bền vững đang 
được nhiều người quan tâm, nó không những 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, chất lượng tốt, năng 
suất ổn định mà còn thân thiện với môi trường. Vì 
thế, mô hình xen canh cây ăn quả trong vườn cà 
phê ngày càng được nhân rộng trên địa bàn huyện 
Di Linh, trở thành một trong những hướng đi bền 
vững của ngành cà phê 

Hiệu quả mô h̀nh 
cà Phê xen canh s̀u riêng 
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Đà Lạt là vùng rau ôn đới của cả nước, rau củ
baby được trồng tại Đà Lạt cách đây khoảng 

3-4 năm, với diện tích nhỏ tại một số công ty, 
doanh nghiệp, thời gian gần đây nhiều nông dân 
đã tiếp cận với các loại rau này và trồng nhân 
rộng. Các loại rau củ có kích thước lớn ít được thị 
trường ưa chuộng như trước đây, thay vào đó là 
các mặt hàng rau củ có kích thước nhỏ, màu sắc 
đa dạng. Rau củ baby được sản xuất tại Đà Lạt 
hiện đang được thị trường tiêu thụ nhiều là cà rốt, 
củ cải, cà chua, dưa leo, ớt ngọt. Các loại rau củ 
baby trên đều là các loại cây phù hợp với khí hậu 
ôn đới, thích hợp trồng tại các vùng có khí hậu 
mát mẻ. 

Vừa qua để đánh giá khả năng thích nghi, 
hiệu qủa kinh tế và hoàn thiện quy trình trồng 
và chăm sóc các loại rau củ baby. Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai thực hiện 
mô hình “Thử nghiệm trồng rau củ baby” với quy 
mô 2.200 m2 tại xã Hiệp An - Đức Trọng. 

Mô hình thực hiện trồng các loại rau cà rốt 
baby (500 m2), củ cải baby (500 m2), bắp cải 
baby (200 m2), súp lơ baby (1.000 m2). Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng hỗ trợ 100% giống; 50% 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả sau 2,5 
tháng trồng các loại rau củ baby đã cho thu hoạch. 
Qua đánh giá các loại rau củ baby đều phù hợp 
với điều kiện khí hậu đất đai của địa phương. 

Về hiệu quả kinh tế cà rốt baby cho lợi nhuận 
14 triệu đồng/500m2/80 ngày; củ cải baby thu lợi 
nhuận 5 triệu đồng/500m2/35 ngày; súp lơ baby 
thu lợi 16 triệu đồng/1.000m2/tháng (thời gian 
thu hoạch ḱo dài 6 tháng). Các loại rau củ baby 

trong mô hình được các nông hộ bán online qua 
mạng và bán cho Hợp tác xã nông nghiệp Tiến 
Huy. So với nhiều loại rau thông thường, các loại 
rau củ baby cho thu nhập cao hơn và thời gian từ 
trồng đến thu hoạch ngắn hơn. 

Theo anh Võ Tiến Hùng nông hộ tham gia 
mô hình cho biết: “Trước đây tôi đã trồng cà 
chua baby với năng suất khoảng 2-3 kg/cây và 
giá bán khoảng 20.000 đồng/kg nhưng khi thực 
hiện trồng củ cải baby và cà rốt baby, tốn ít công 
chăm sóc, ít sâu bệnh hại và lợi nhuận thu nhanh 
hơn, trong thời gian tới tôi vẫn tiếp tục trồng các 
loại rau củ này, nhưng để giảm rủi ro tôi sẽ trồng 
rải diện tích để ngày nào c̃ng cho thu hoạch”. 
C̃ng theo anh Từ Hữu Chương, nông hộ tham 
gia mô hình cho biết anh sẽ trồng luân canh các 
loại rau củ baby này trong thời gian tới để tranh 
thủ thị hiếu người tiêu dùng. Mặt khác để cải tạo 
đất vì trước đây anh đã trồng dưa leo baby với 
năng suất thu được 3kg/cây với giá bán 12.000-
14.000đ/kg đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ thành công của mô hình, Trung tâm 
Khuyến nông đã tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm 
giới thiệu mô hình cho bà con nông dân tham 
quan học tập. Qua hội thảo bà con nông dân đánh 
giá các loại rau củ phát triển tốt, cho lợi nhuận 
cao, họ sẽ tìm hiểu thêm để chuyển đổi sang 
trồng các loại rau này trong thời gian tới. Tuy 
nhiên, khi muốn phát triển mô hình trồng rau củ 
baby, bà con nông dân cần nghiên cứu thị trường 
và ký hợp đồng tiêu thụ trước khi phát triển ồ ạt 
để tránh sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn nhu cầu 
thị trường dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp 

rau củ 
baby 
hướng 
chuyển đổi 
mang lại 
hiệu quả 
kinh tế

  nguyễn TḤ THùy 
TTKN Lâm Đồng
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Lãnh đạo TTKN kiểm tra mô hình

Trong quá trình canh tác cây
cà phê, tưới nước là một 

khâu rất quan trọng giúp cho cây 
cà phê sinh trưởng và phát triển 
tốt, điều chỉnh sự ra hoa, đậu 
quả. Hiện nay, nguồn nước tưới 
ngày càng khan hiếm, nguồn 
nước ngầm tự nhiên không phải 
vô hạn, nếu sử dụng không đúng 
và lãng phí sẽ khiến mực nước 
ngầm giảm sút nghiêm trọng dẫn 
đến tình trạng thiếu nước vào 
mùa khô. Cùng với đó, phương 
pháp tưới nước của người trồng 
cà phê chưa hiệu quả, tâm lý 
thông thường của nông dân là 
tưới càng nhiều nước càng tốt, 
gây lãng phí nước, tốn nhiều 
công sức và chi phí.

Hiện nay, có rất nhiều 
phương pháp tưới nước giúp 
giảm được lượng nước tưới mà 
vẫn đảm bảo được nhu cầu của 
cây cà phê như tưới nhỏ giọt, 
tưới phun mưa,… Tuy nhiên, 
những biện pháp tưới này đòi 
hỏi chi phí đầu tư ban đầu khá 
cao không phải người dân nào 
c̃ng có khả năng làm được. 

Lâm Đồng: Thử nghiệm mô hình Tưới
TiếT kiệm cho cây cà phê

 Văn THọ - THanH Sơn

Hệ thống tưới tiết kiệm nước  
hoạt động

Bên cạnh đó, với hệ thống 
tưới tiết kiệm nước còn tiết 
kiệm nhân công đáng kể, chỉ 
cần 1 người khởi động máy và 
đi kiểm tra, còn với hình thức 
thông thường cần tới 2 - 3 nhân 
công; đặc biệt với hình thức 
tưới mới này còn kết hợp được 
cả việc bón phân vào cây cà 
phê, phân được hòa vào bể rồi 
bơm theo hệ thống, giúp cho 
việc tưới rất nhanh mà vẫn đảm 
bảo được việc cung cấp chất 
dinh dưỡng cho cà phê. 

Hệ thống tưới nước tiết 
kiệm kết hợp bón phân cho cây 
cà phê sẽ tiết kiệm hơn so với 
phương pháp tưới nước truyền 
thống, tiết kiệm từ 20 - 30% 
lượng nước tưới và phân bón, 
tiết kiệm công lao động và điều 
quan trọng là chủ động được 
thời gian bón phân mà không 
phụ thuộc vào thời tiết. Với 
những ưu điểm đó, hệ thống tưới 
tiết kiệm đang là hình thức tiên 
tiến phù hợp với địa hình và khí 
hậu vùng đất Tây Nguyên nói 
chung và Lâm Đồng nói riêng 

Xuất phát từ thực tế trên, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng xây dựng mô hình thử 
nghiệm “Tưới nước tiết kiệm 
cho cây cà phê vối ở giai đoạn 
kinh doanh” cho 02 hộ tại thị 
trấn Di Linh với quy mô 0,5 ha/
hộ. Tại 02 hộ được chọn triển 
khai mô hình, vườn cà phê đều 
đang trong thời kỳ kinh doanh, 
vừa có đủ diện tích thử nghiệm 
tưới tiết kiệm vừa có diện tích 
cà phê đối chứng để so sánh 
hiệu quả của mô hình.

Việc thử nghiệm hệ thống 
tưới tiết kiệm bằng phương 
pháp tưới phun gốc có nhiều 
ưu điểm như hệ thống tưới đơn 
giản, dễ lắp đặt, nguyên liệu dễ 
kiếm, giá rẻ phù hợp với điều 
kiện kinh tế của bà con nông 
dân. Đặc biệt, hệ thống có thể 
điều chỉnh lượng nước tưới phù 
hợp với sự tăng trưởng và phát 
triển của cây trồng trong từng 
giai đoạn không tạo nên dòng 
chảy mặt đất, không phá vỡ kết 
cấu đất do tia phun hạt nhỏ. 
Tùy theo nhu cầu sử dụng nước 
mà người quản lý hệ thống điều 
chỉnh lưu lượng, áp lực thông 
qua van khống chế. Nước có 
áp lực chuyển động trong các 
đường ống đến thiết bị tưới để 
cung cấp cho cây trồng. Thiết 
bị tưới phun mưa khi có dòng 
nước áp lực đi đến đập vào mặt 
chắn hay cánh quay sẽ phân x́ 
dòng nước phun ra không khí ở 
dạng các hạt mưa nhỏ làm ướt 
đều bề bặt đất ngay tại gốc.
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Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, năm 2016 trên địa bàn huyện
Đạ Tẻh, Trung tâm Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch thực hiện “Mô hình canh tác lúa theo tiêu 

chuẩn VietGAP gắn với xây dựng Cánh đồng lớn - Chương trình nông nghiệp công nghệ cao năm 
2016”. 

Mô hình được xây dựng trên quy mô 200 ha sản xuất Nếp Quýt, gồm 340 hộ nông dân tham gia 
tại xã An Nhơn, vụ mùa năm 2016. Chương trình được khởi động từ khâu khảo sát, tập huấn nhận thức 
về chương trình VietGAP, quy trình ứng dụng VietGAP trên cây lúa. Thời gian xuống giống bắt đầu 
từ ngày 13/9 - 20/9/2016. Nông dân tham gia sản xuất lúa VietGAP được hỗ trợ một phần kinh phí 
mua lúa giống, nấm Trichoderma để xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch và phân bón lót trước khi gieo sạ.

Tiêu chuẩn sản xuất thực hành nông nghiệp tốt VietGAP ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nông nhiệp 
phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của cả người sản xuất và tiêu dùng, lợi ích của xã hội, sức khoẻ 
cộng đồng và môi trường. Sản phẩm hạt gạo Nếp Quýt được UBND huyện lập kế hoạch cung ứng cho 
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam làm nguồn xuất khẩu có giá trị 

MÔ HÌNH VIETGAP TRÊN CÂY LÚA
  ngô TḤ Hương 

TTNN huỵn Đạ Tẻh
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Tính toán đầy đủ, chính xác nhu cầu 
dinh dưỡng của đàn bò để vừa đảm bảo 
cung cấp đầy đủ lượng thức ăn nhưng 
không gây lãng phí. Chủ động nguồn 
thức ăn thô đặc biệt là cỏ xanh đủ cung 
cấp cho bò. Tập trung chọn lựa và hỗ trợ 
cho nông dân trồng những giống cỏ chất 
lượng, có năng suất cao.

- Hỗ trợ dịch vụ kiểm định chất 
lượng sữa tươi nguyên liệu. Để giúp 
đỡ người chăn nuôi bò sữa kiểm soát và 
nâng cao chất lượng sữa, hạn chế việc 
đánh giá chất lượng sữa thiếu minh bạch 
và công khai trong thu mua, đồng thời tư 
vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 
hộ chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các 
yêu cầu của đơn vị thu mua sữa.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
và liên kết tiêu thụ sản phẩm

Tăng cường kiểm tra chất lượng con 
giống; kiểm soát dịch bệnh và chú trọng 
công tác bảo vệ môi trường sinh thái. 
Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh và các giải pháp chăn nuôi an toàn 
trên đàn bò sữa.

Khuyến khích và phát triển các mô 
hình liên kết như: Tổ hợp tác, Hợp tác 
xã, liên minh Hợp tác xã để làm đầu mối 
tổng hợp các nguồn lực (về vốn, nhân 
lực, đất đai) và các loại hình dịch vụ trên 
l̃nh vực chăn nuôi bò sữa.

Liên kết với các doanh nghiệp 
trong việc cung cấp vật tư nông nghiệp, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng 
chống dịch bệnh và ký kết hợp đồng tiêu 
thụ sản phẩm sữa tươi cho nông dân; 
chế biến thức ăn gia súc, chế biến sữa; 
tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ 
khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ, 
trong đó các doanh nghiệp đóng vai trò 
làm trung tâm  

Chăn nuôi bò sữa tại 
huyện Đơn Dương...

(Tiếp theo trang 11)

(Tiếp theo trang 19)

thực phẩm an toàn hàng ngày cho gia đình và cung ứng 
cho thị trường. Hiện nay, trong vườn gia đình chị trồng 
nhiều loại rau như: Rau cải, rau muống, rau xà lách và 
một số loại rau khác. Theo tính toán của chị, trung bình 
mỗi ngày vườn rau này cung ứng cho bà con trong vùng 
từ 10 đến 15 kg rau an toàn với thu nhập 150 - 200 nghìn 
đồng/ngày. Chị Thành chia sẻ: “Khi ở trên huyện, trên 
tỉnh về đây để triển khai làm mô hình ô dinh dưỡng, gia 
đình tôi đã học tập và làm theo, đến nay gia đình tôi đã 
trồng được rau sạch để ăn và bán cho người dân quanh 
vùng”. 

Ngoài khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi 
giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, những 
năm qua, huyện Đam Rông còn tạo điều kiện và khuyến 
khích các hộ dân tập trung phát triển đàn bò.

Năm 2010, gia đình anh Rơ Ông Ha Líp, thôn Đạ 
Kao I, xã Đạ Tông vinh dự là một trong số ít hộ ở thôn 
được bình x́t để triển khai mô hình nuôi bò sinh sản do 
Nhà nước hỗ trợ thông qua chương trình 134. C̃ng trong 
năm ấy, gia đình anh được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản 
giống lai sind, với giá trị 10 triệu đồng. Hiện nay, con 
bò của gia đình anh đã sinh được 2 bê con, lứa đầu anh 
đã bán được 11 triệu đồng. Số tiền bán bò anh sử dụng 
vào việc đầu tư phân bón để chăm sóc cà phê, lúa, bắp 
và lo cho con cái ăn học. C̃ng từ ngày được hỗ trợ mô 
hình bò cái sinh sản mà kinh tế gia đình anh đã dần dần 
khá lên và hiện nay đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo 
trong thôn.       

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở 
huyện Đam Rông thời gian qua đã khẳng định hướng đi 
đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo 
hướng tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai 
đoạn 2005 - 2015 đạt hơn 18%; diện tích cây trồng đạt 
hơn 2 ngàn ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 
đạt 28 triệu đồng/người/năm, tăng 24 triệu đồng so với 
năm 2005; tổng đàn gia súc đạt hơn 19 ngàn con, tăng 
1,7 lần so với năm 2005. Đặc biệt, năm 2015 giá trị sản 
xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi đạt gần 1.300 tỷ đồng. 

Có thể khẳng định, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Đam 
Rông những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, 
qua đó góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương và từng bước nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân từ sản 
xuất nông nghiệp  

Điểm nhấn chuyển Đổi... 
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Với xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch 
và bền vững Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, 
ngoài sản xuất các loại phân bón NPK chuyên dùng cho 
các loại cây trồng chủ lực của tỉnh. Công ty đã đầu tư 
công nghệ sản xuất các loại phân bón hữu cơ vi sinh và 
phòng thí nghiệm ứng dụng vi sinh vật có ích đưa vào 
trong sản phẩm phục vụ thị trường hiện nay như: Hữu cơ 
Trichoderma, BLC 09 cải tạo đất, BLC 08 phòng ngừa 
bệnh cho các loại cây trồng…

Ngoài các nguyên tố đa lượng như đạm (N), lân 
(P2O5), kali (K2O), phân bón hữu cơ vi sinh của Công 
ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng còn bổ sung nhiều 
nguyên tố trung vi lượng quan trọng như canxi, magie, 
lưu huỳnh, đồng, kẽm, sắt, bo… và hàm lượng hữu cơ 
cao giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển một cách 
bền vững. Đặc biệt là có chứa các vi sinh vật có ích như: 
Nấm Trichoderma sp., Xạ khuẩn chi Streptomyces sp., 
Vi khuẩn Bacillus sp.,…

Nấm Trichoderma sp. vai trò đối kháng và tiêu diệt 
được nhiều loại nấm gây bệnh cây trồng và tuyến trùng 
hại rễ như: Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Sclerotium 
rolfsii, Phytophthora palmivora, Pythium sp,… gây bệnh 
hại rễ.

Xạ khuẩn chi Streptomyces sp. có khả năng tạo thành 
số lượng lớn các chất kháng sinh ức chế vi khuẩn, nấm 
sợi, virus và nguyên sinh động vật. Các chất kháng sinh 
sinh ra từ xạ khuẩn có tác dụng nhanh, dễ phân huỷ, có 
tác dụng chọn lọc cao, độ độc thấp, không gây ô nhiễm 
môi trường, còn có khả năng kháng các vi sinh vật đã 
kháng lại các loại thuốc hoá học.

Vi khuẩn Bacillus sp. có khả năng sống và ổn định 
rất cao trong mọi loại đất. Do đó, góp phần phân giải các 
hợp chất lân khó tan trong đất, giúp cây trồng hấp thu tốt 
hơn dinh dưỡng trong đất, cải thiện kết cấu đất, làm cho 
đất tơi xốp hơn và giảm lượng phân hoá học cần phải 
cung cấp cho cây trồng.

2. Cách dùng và quy trình bón phân hữu cơ vi
sinh

 Cách dùng: Bón vào lúc trời mát, đất đủ ẩm, bón 
thúc thích hợp nhất là vào đầu và cuối mùa mưa. Nếu sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sau 20 - 30 ngày mới bón 
phân hữu cơ vi sinh. Không trộn chung với vôi, các loại 
phân vô cơ để bón và bón phân hữu cơ vi sinh sau 10-15 
ngày mới bón phân hóa học.

Quy trình bón phân: Bón lót khi trồng: 2 - 3 kg/cây, 
bón thúc đầu và cuối mùa mưa: 1,5 - 2 kg/cây/lần bón 

Hỏi: Chị Hoa ở phường 11 - TP. Đà 
Lạt hỏi: Mùa này, vườn hoa cúc nhà tôi 
trên lá thấy bị rỉ sắt nhiều. Gia đình tôi 
đang dùng thuốc Anvil. Nhờ hướng dẫn 
thêm cách xử lý?

Trả lời: Triệu chứng bệnh mặt trên lá 
xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng da 
cam hoặc màu gỉ sắt, bệnh nặng các chấm 
nhỏ liên kết lại thành đám lớn có màu nâu 
đỏ. Vết bệnh xuất hiện ở cả mặt dưới lá, 
chồi non, cuống lá, đôi khi hại cả thân cây 
làm cho thân teo tóp lại. Nếu không chữa 
kịp thời bệnh lan rộng cả mặt lá, làm cho 
cây cháy lá, lá vàng, rụng sớm làm giảm 
hiệu suất quang hợp của cây và thẩm mỹ 
cành hoa.

Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm 
Puccinia Chrysanthemi gây ra. Bào tử 
nấm lan truyền trong không khí, trên tàn 
dư cây bệnh còn sót lại, khi gặp điều kiện 
ẩm độ cao nhiệt độ thích hợp (18-210C), 
bệnh phát triển mạnh.

Đối với cây hoa cúc bị bệnh gỉ sắt, gia 
đình chị đã dùng thuốc Anvil là đúng, đây 
c̃ng là một loại thuốc có thể phòng trừ 
bệnh này. Tuy nhiên, muốn nâng cao hiệu 
quả phòng trừ  chị cần chú ý: 

+ Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ.
+ Chọn giống sạch bệnh.
+ Trồng đúng mật độ (mật độ cao, 

vườn ẩm bệnh nhiều): mật độ cúc đơn 
55.000 - 60.000 cây/1.000m2 (12x14cm); 
cúc chùm 45.000 - 50.000 cây/1.000m2 

(12x16 cm).
+ Không tưới nước vào buổi chiều… 

tạo ẩm ban đêm, sáng gặp nắng nóng, điều 
kiện cho bệnh phát triển.

+ Luân phiên thuốc, phối trộn các 
loại thuốc để nâng cao hiệu quả phòng 
trừ như: Giai đoạn cây chưa có nụ lớn: kết 
hợp thuốc gốc Zn làm dày lá như (Zinep, 
Mancozeb,...) + thuốc đặc trị bệnh (Anvil, 
Daconil, Tutola 2,0 AS, Sea&Sea 12 
WP). Giai đoạn có nụ to: chỉ dùng các loại 
thuốc đặc trị như trên để lá không bị bám 
ảnh hưởng chất lượng cành hoa 

(Tiếp theo trang bìa 2) (Tiếp theo trang bìa 3)
VAi trò cỦA hỮU cơ Vi Sinh... hộp thư khuyến nông
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- Quản lý cỏ dại phù hợp: 
Cỏ dại trong vườn cà phê đang 
là đối tượng làm tốn khá nhiều 
chi phí của người nông dân vì 
những tác hại của chúng như 
cạnh tranh dinh dưỡng với cây 
trồng, lưu giữ nguồn sâu bệnh... 
Tuy nhiên nếu bà con nông dân 
có biện pháp quản lý cỏ dại phù 
hợp thì chúng không những 
không có hại mà còn mang lại 
rất nhiều lợi ích cho vườn cà 
phê như duy trì độ ẩm của đất, 
tạo thảm thực vật tăng độ phì 
cho đất, duy trì hệ vi sinh vật 
đất, một số loại cây họ đậu như 
cây lạc dại thì còn có thêm khả 
năng cố định đạm, nitơ trong 
đất, các cành, lá già khi rụng 
xuống tạo độ mùn, giúp tơi xốp 
đất ngăn chặn sự xói mòn giữ 
đất không cho nước cuốn trôi, 
làm giảm lực nước mưa chống 
chai đất. Theo khuyến cáo của 
các nhà khoa học trong mùa 
mưa cứ 15 ngày bà con dùng 
máy cắt cỏ một lần là hợp lý. 
Biện pháp trồng cây họ đậu phủ 
đất c̃ng được các nhà khoa học 
khuyến cáo vì những lợi ích mà 
cây họ đậu mang lại.

- Tưới tiết kiệm: Hiện nông 
dân vẫn sử dụng lượng nước 

tưới nhiều hơn khuyến cáo, 
trong khi theo các chuyên gia 
tưới nước ít hơn vẫn có thể 
bảo đảm năng suất cho cà phê. 
Các thử nghiệm thực tế trong 
những điều kiện thích hợp đã 
chứng minh rằng: tưới nước ít 
hơn 40% so với lượng nước 
được khuyến cáo sẽ không 
làm giảm năng suất cà phê. 
Theo như khuyến cáo của các 
chuyên gia, với khoảng 400 lít/
cây/đợt tưới là đủ để đạt hiệu 
quả kinh tế và năng suất. Ngoài 
cách tưới truyền thống là tưới 
gốc tưới nhỏ giọt, tưới phun 
mưa đang là hướng đi bền vững 
trong điều kiện khí hậu ngày 
càng nóng lên, lượng nước tưới 
ngày càng khan hiếm.

Ngoài các biện pháp trên 
thì cân bằng dinh dưỡng cho 
cây cà phê dựa vào độ phì của 
đất và năng suất vườn cây là 
một giải pháp mang tính chiến 
lược và hiệu quả kinh tế trong 
giai đoạn biến đổi khí hậu. Là 
đơn vị sáng tạo dẫn đầu trong 
l̃nh vực dinh dưỡng cây trồng 
tại Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Công Nông Nghiệp Tiến Nông 
đã phối hợp cùng các nhà khoa 
học đầu ngành nghiên cứu, 

Vườn cà phê trồng cây lạc dại phủ đất của anh Thái Doãn Quỳnh, tại 
xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

chăm sóc cà phê... 
(Tiếp theo trang bìa 4)

sáng tạo cho ra đời bộ sản phẩm 
dinh dưỡng Tiến Nông ứng 
dụng công nghệ hơi nước, urea 
hoá lỏng, chelate và đang hoàn 
thiện công nghệ mới như tháp 
cao, nano, CRF, SRF, SCT với 
các đặc điểm phù hợp với các 
loại cây trồng nói chung và cây 
cà phê nói riêng. 

Không ngừng nâng cao cải 
tiến các sản phẩm, phân bón 
Tiến Nông với các đặc điểm 
ưu việt như kết hợp đầy đủ 13 
nguyên tố thiết yếu cho cây cà 
phê trong một hạt phân theo 
từng sản phẩm phù hợp với từng 
giai đoạn của sinh trưởng, phát 
triển của cây cà phê; phân chậm 
tan có kiểm soát, hạn chế việc 
phân bị mất mát do xói mòn 
hay bay hơi, việc bón phân hoàn 
toàn không phụ thuộc vào việc 
tưới tiêu, quá trình phân giải 
của phân vẫn diễn ra ngay cả 
khi không cung cấp nước; công 
nghệ chelate giúp các nguyên 
tố dinh dưỡng được hấp phụ tối 
đa ở dải pH rộng hơn; kết hợp 
cùng bộ sản phẩm xử lý cải tạo 
nâng pH đất, tạo môi trường 
thuận lợi giúp cây cà phê hấp 
thụ được dinh dưỡng tối đa. 
Cây khỏe mạnh, tăng khả năng 
chống chịu sâu bệnh c̃ng như 
hạn hán, năng suất cà phê được 
nâng lên và ổn định.

Với tầm nhìn tương lai, 
nền nông nghiệp hiện đại phải 
mang tính bền vững. Tiến 
Nông sắp cho ra thị trường bộ 
sản phẩm hữu cơ vi sinh theo 
công nghệ sinh học tiên tiến 
của Cộng hòa Liên Bang Đức 
với những đặc điểm ưu việt, 
nhằm mang lại những vườn cà 
phê bền vững và chất lượng 
ổn định. Đây là giải pháp đáp 
ứng nền Nông nghiệp hữu cơ 
và thích ứng với điều kiện biến 
đổi khí hậu hiện nay

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG
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Trồng trọt
Cây lúa: Tập trung chăm sóc, bón phân thúc 

kịp thời giúp cây sinh trưởng tốt, thường xuyên 
thăm đồng phát hiện kịp thời những diện tích bị 
sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp 
thời, theo dõi phòng trừ các đối tượng dịch hại 
đang gây hại như: rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh 
lem ĺp hạt, sâu đục thân... tiếp tục gây hại trên 
lúa hè thu muộn, nông dân không nên phun thuốc 
trừ sâu cuốn lá c̃ng như các loại thuốc phổ rộng 
để trừ rầy khi mật số thấp tránh bộc phát rầy và 
lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa 
mùa và đông Xuân 2016-2017; Phun phòng trừ 
bệnh đạo ôn lá trên cây lúa tại Di Linh, Đạ Tẻh, 
Đức Trọng. Vàng lá sinh lý nhiễm tại Đạ Tẻh - 
Ốc bươu vàng: gây hại cục bộ tại Đơn Dương, 
Đức Trọng và một số vùng trồng lúa khác.

Theo dõi các đối tượng dịch hại khác như 
bệnh khô vằn, bọ tr̃, vàng lá sinh lý, sâu cuốn lá 
nhỏ, sâu đục thân gây hại giai đoạn lúa đứng cái 
- đòng trổ… để có biện pháp phòng trừ kịp thời 
khi dịch gây hại. Ngoài ra, cần phòng trừ chuột 
hại cục bộ. 

Cây công nghiệp
Cà phê: Bón phân giai đoạn cuối mùa mưa, 

chuẩn bị vào vụ thu hoạch, bà con cần chuẩn bị 
nhân lực và vật lực đầy đủ. Bên cạnh đó, cần có 
biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu đục thân 
và bọ xít muỗi gây hại cà phê chè, bệnh vàng lá, 
bệnh khô cành, khô quả, rệp sáp, gỉ sắt,…

Chè: Vệ sinh đồng ruộng, thu gom và dọn 
sạch cỏ dại xung quanh vườn, hạn chế sâu bệnh 
hại phát triển, khi phát hiện dịch hại thì phòng trừ 
kịp thời bằng các loại thuốc đăng ký sử dụng cho 
cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, 
chăm sóc thu hoạch chè theo đúng kỹ thuật. Một 
số đối tượng sâu bệnh cần lưu ý: bọ xít muỗi, bọ 
cánh tơ, bệnh thối búp, rầy xanh, phồng lá chè.

Cây điều: Lưu ý phòng trừ kịp thời các đối 
tượng bọ xít muỗi gây hại tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, 
Cát Tiên, Đam Rông, bệnh thán thư tại Đạ Tẻh, 
Đạ Huoai, Cát Tiên.

Các loại cây ăn quả: Sau thu hoạch tập 
trung chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cành, tạo tán.

Cây cao su: Chăm sóc, bón phân và thăm 
đồng phát hiện bệnh để phun phòng kịp thời, 
những diện tích cao su thời kỳ kinh doanh lưu ý 

bệnh nấm hồng và lót sọc miệng cạo phát sinh 
ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mủ cạo.

Cây tiêu: Chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, 
khơi thông hệ thống mương thoát nước kịp thời 
trong mùa mưa, không để ngập nước khi mưa. 
Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, hạn chế tiêu bị 
bệnh chết nhanh, chết chậm.

Cây rau, hoa: Tập trung chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh kịp thời trong giai đoạn mùa mưa. 
Những diện tích đã thu hoạch song cần vệ sinh 
đồng ruộng sạch trước khi làm đất xuống giống 
cây trồng mới. Trên cây cà chua bà con cần lưu 
ý phòng trừ bệnh xoăn lá virus lây lan và gây 
hại, các vườn ươm cần có biện pháp quản lý sâu 
bệnh hại cây giống cà chua, người sản xuất cần 
áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh 
hại. Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, 
không trồng cây họ cà liên tục trong nhiều vụ 
trên cùng một diện tích.

Lâm nghiệp
Rừng trồng từ năm 1 đến năm 3: Chăm sóc 

rừng lần cuối trong năm, làm cỏ bón phân, phát 
dọn thực bì, kết hợp gom đốt thực bì phòng chống 
cháy rừng vào mùa khô; đốt có kiểm soát lúc sáng 
sớm hoặc chiều mát.

Đối với rừng giai đoạn nuôi dưỡng: Phát 
dọn thực bì, kết hợp gom đốt thực bì phòng chống 
cháy rừng vào mùa khô; đốt có kiểm soát lúc sáng 
sớm hoặc chiều mát.

Về Chăn nuôi  
Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 

cầm và chủ động nguồn con giống để tăng đàn; 
Thu hoạch cỏ để bảo quản dự trữ thức ăn cho trâu 
bò, rà soát, tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia 
cầm mới nhập đàn, mới sinh, gia súc chưa được 
tiêm phòng đợt 1 để tiêm phòng đợt 2.  

Lưu ý: Vào thời tiết giao mùa hiện nay, bà 
con chăn nuôi cần phòng một số bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm như: bệnh Lở mồm long móng, Tụ 
huyết trùng, Đóng dấu lợn, Dịch tả lợn, Cúm lợn, 
Newcastle disease, Cúm gia cầm, Cầu trùng… 

Về Thủy sản
Bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn chuyển mùa 

(chú ý phòng bệnh xuất huyết thân, đường ruột), 
điều chỉnh lượng nước trong ao nuôi. Thu hoạch 
những con đạt kích cỡ thương phẩm, thả giống bù 
nuôi vụ phụ và quản lý chăm sóc cá 

Công việc nhà nông tháng 10 ĐẾN THÁNG 12/2016
(BBT)






