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Nhân dịp năm mới 2017 và mừng xuân Đinh Dậu, Ban Biên tập Bản tin 
Khuyến nông Lâm Đồng kính chúc Quý vị lãnh đạo, chính quyền, đoàn 

thể chính trị xã hội, ban ngành các cấp, các cộng tác viên, bạn đọc và bà con 
nông dân năm mới sức khoẻ, an khang - thịnh vượng!

Trong năm qua, Bản tin Khuyến nông Lâm Đồng nhận được sự quan tâm, 
tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo và sự đón nhận nhiệt tình của bà 
con nông dân trong toàn tỉnh. Bản tin Khuyến nông Lâm Đồng đã có nhiều cố 
gắng để ngày một hoàn thiện hơn về nội dung và hình thức nhằm chuyển tải 
các thông tin mới nhất, thiết thực nhất về chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật và công nghệ ứng dụng trong sản xuất; những gương điển hình trong 
phong trào sản xuất… để phục vụ tốt nhất cho bạn đọc. Nhiều bài viết hướng 
dẫn kỹ thuật đã được bà con nông dân học tập, áp dụng vào sản xuất đem lại 
hiệu quả kinh tế cao.

Trong năm qua Ban biên tập bản tin đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình 
của các cộng tác viên trong hoạt động viết tin, bài cho Bản tin Khuyến nông. 
Song trong khuôn khổ cho phép nên Ban biên tập chỉ đăng được một số lượng 
bài nhất định. Trong thời gian tới Ban biên tập rất mong nhận được sự hợp tác 
nhiệt tình của các cộng tác viên, của các đối tác để Bản tin ngày càng tốt hơn 
cả về hình thức và nội dung, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, đặc biệt 
là bà con nông dân trong tỉnh.

Mọi sự góp ý cộng tác xin gửi về:
Phòng Thông tin Huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng
Địa chỉ : 36 Trần Phú - Phường 4 -  Tp. Đà Lạt 
Điện thoại : 063.812932 - 063.829162
Fax : 063.812270
Email : ttknld@gmail.com
Website : http://khuyennong.lamdong.gov.vn

Thư gửi bạn đọc
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Gà là loài vật phổ biến nhất, có ảnh 
hưởng mạnh mẽ và sâu rộng tới cả 
đời sống vật chất lẫn tinh thần của 
người Việt Nam. Suốt chiều dài lịch 
sử dân tộc, những năm Dậu (năm Gà) 
cũng ghi dấu ấn đậm nét, là thời điểm 
diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và 
đầy ý nghĩa...

* Năm Đinh Dậu 157, nhân
dân châu quận Cửu Chân 
và Nhật Nam (Trung 
Bộ) khởi nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của 
Chu Đạt, đánh 
chiếm các 
thành ấp, làm 
tan rã chính 
quyền đô hộ 
của nhà Hán.

* Năm Tân
Dậu 841, binh 
lính An Nam nổi dậy 
đốt thành, cướp kho vũ 
khí, trừ khử quan lại tham tàn 
khiến viên Kinh lược sứ nhà Đường 
hoảng sợ, phải bỏ sứ mệnh cai trị, 
trốn về Quảng Châu (Trung Quốc).

* Năm Đinh Dậu 937, tháng 12, Ngô
Quyền kéo quân từ Thanh Hóa ra trừng trị tên 
phản nghịch Kiều Công Tiễn rồi tích cực chuẩn 
bị kháng chiến chống xâm lược để sau đó làm 
nên chiến thắng Bạch Đằng oai hùng, đánh bại 
giặc Nam Hán, kết thúc hơn 1.000 năm Bắc 
thuộc, mở đầu kỷ nguyên độc lập lâu dài cho 
dân tộc ta.

* Năm Kỷ Dậu 1009, tháng 11, Lý Công
Uẩn được tôn lên ngôi vua, lập ra triều Lý và 
chế độ phong kiến trung ương tập quyền. Ông 
đại xá toàn quốc, xóa bỏ kiện tụng, tù ngục; cho 
phép những người có việc tranh giành, kiện cáo 
được đến tận triều đình tâu bày, đích thân vua 
sẽ phân xử.

* Năm Kỷ Dậu 1069, tháng 3, vua Lý cầm
quân đi dẹp giặc Chiêm Thành xâm lấn biên giới 
nước ta và thắng lớn, chiếm được kinh đô Vijaya, 
bắt sống vua Chế Củ cùng 50.000 quân Chiêm.

* Năm Ất Dậu 1225, tháng 11, Lý Chiêu
Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, 
chấm dứt thời Lý, lập ra triều Trần.

* Năm Ất Dậu 1285, sau Hội nghị Diên
Hồng được tổ chức vào tháng 01 để chuẩn bị 
kháng chiến, quân dân ta - dưới sự chỉ huy 
tài tình của Trần Hưng Đạo - đã kiên cường 
chống trả suốt nửa năm ròng, đánh bại 50 

vạn giặc Nguyên Mông xâm lược. 
Ngày 09 tháng 7, hoàng gia 

và quân đội nhà Trần 
trở về Thăng Long 

ăn mừng chiến 
thắng.

* Năm
Đinh Dậu 
1297, tháng 
3, thực thi 
mạnh mẽ 

cải cách hành 
chính cơ sở: thay 

mới cơ chế quản lý 
và bổ nhiệm quan chức 

địa phương, đổi giáp thành 
hương, duyệt định dân binh các xã.

* Năm Ất Dậu 1405, triều Hồ
tổ chức nhiều cuộc thi văn hóa, triết 

luận, khoa học và quan chức. Cũng năm này, 
tháng 10, định lại quy chế quân ngũ, chia lực 
lượng vũ trang thành nhiều ban, vệ, đội dưới sự 
điều hành chung của Đại tướng quân.

* Năm Kỷ Dậu 1429, tháng 3, triều Lê ban
hành chính sách quân điền. Tháng 8, ấn định 
thể lệ lưu thông và tiêu dùng tiền tệ.

* Năm Ất Dậu 1705, chúa Nguyễn mở
rộng cuộc Nam tiến và ban hành quy định biến 
ruộng đất khai hoang lập hóa thành ruộng đất 
công.

* Năm Kỷ Dậu 1789, đúng dịp Tết Nguyên
đán, vua Quang Trung chỉ huy quân Tây Sơn 
thần tốc tiến ra Bắc, lập nên chiến thắng oanh 
liệt Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa, đại 
phá 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng 
Thăng Long, thống nhất đất nước.

* Năm Đinh Dậu 1837, ban hành chính
sách khuyến nông và bảo đảm giá trị tài chính 
của tiền tệ, vàng bạc. Cũng năm này, triều 
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Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác
định đẩy mạnh tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới, tiếp tục 
phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, tăng năng suất lao 
động, năng suất cây trồng, vật 
nuôi, tăng thu nhập trên đơn vị 
diện tích; mở rộng liên kết sản 
xuất, hình thành và phát triển 
chuỗi giá trị, tổ chức mạng lưới 
thu mua và tiêu thụ nông sản hợp 
lý, giảm khâu trung gian, tăng 
thu nhập cho nông dân, đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng, cụ thể:

Mục tiêu phát triển đến 
năm 2020

Tốc độ tăng trưởng bình 
quân giai đoạn 2016 - 2020 của 
ngành nông nghiệp đạt 5,5 -6%/
năm; cơ cấu kinh tế ngành nông 
lâm, thủy sản đạt 46 - 46,5%; cơ 
cấu nội bộ ngành nông nghiệp: 
trồng trọt 73 - 76%, chăn nuôi 
20 - 22%, dịch vụ 4 - 5%.

Duy trì diện tích canh tác 
nông nghiệp khoảng 300.000 
ha, trong đó ổn định diện tích cà 
phê 150.000 ha, chè 25.000 ha, 

Nguyễn cho thiết lập quan hệ ngoại giao với một số quốc gia 
phương Tây và nhiều nước Đông Nam Á.

* Năm Kỷ Dậu 1849, in xong bộ sách đồ sộ Đại Nam thực
lục chính biên, gồm tới 900 quyển.

* Năm Ất Dậu 1885, ngày 05 tháng 7, Tôn Thất Thuyết chỉ
đạo tấn công giặc Pháp ở kinh thành Huế, rồi đưa vua Hàm Nghi 
ra Quảng Trị, phát động phong trào Cần vương chống Pháp được 
nhân dân cả nước hưởng ứng mạnh mẽ.

* Năm Tân Dậu 1921, ngày 09 tháng 10, lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp Thuộc địa đấu tranh cho 
các dân tộc đang bị nước ngoài đô hộ. Ngày 25 tháng 12, Người 
tham dự Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Pháp.

* Năm Ất Dậu 1945, ngày 15 tháng 5, thống nhất các lực
lượng vũ trang cách mạng thành Việt Nam Giải phóng quân. 
Ngày 13 tháng 8, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc phát lệnh tổng 
khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, giành được chính quyền tại Hà Nội. 
Ngày 30 tháng 8, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt 
Nam sụp đổ. Ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Năm Kỷ Dậu 1969, ngày 25 tháng 01, khai mạc phiên
họp toàn thể lần thứ nhất Hội nghị 4 bên về Việt Nam tại Paris 
(Pháp). Ngày 1 tháng 7, quân và dân Hà Nội bắn rơi chiếc máy 
bay Mỹ thứ 3.300 trên miền Bắc. Ngày 20 tháng 8, Chính phủ ra 
quyết định cải tiến và xây dựng chữ viết của các dân tộc thiểu số. 
Ở miền Nam, ngày 10 tháng 5, thành lập chính quyền cách mạng 
tại Sài Gòn - Chợ Lớn; ngày 23 tháng 5, các phong trào tiến bộ 
tổ chức hội nghị hiệp thương bàn việc triệu tập Đại hội Đại biểu 
quốc dân để cử ra Chính phủ Cách mạng lâm thời.

* Năm Tân Dậu 1981, ngày 27 tháng 3, triển khai thực thi
cải cách toàn diện hệ thống giáo dục phổ thông. Ngày 28 tháng 
9, tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác dân vận.

* Năm Quý Dậu 1993, ngày 04 tháng 7, khai mạc cuộc gặp
mặt thanh niên các dân tộc toàn quốc lần thứ nhất. Ngày 12 tháng 
7, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết về đổi mới và 
tăng cường công tác vận động phụ nữ. Cũng năm này, Việt Nam 
thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước châu Mỹ và châu Phi.

* Năm Ất Dậu 2005, nhiều công trình quan trọng của quốc
gia được khởi công: cầu Phú Mỹ, nhiệt điện Hải Phòng, thủy điện 
Sơn La, lọc dầu Dung Quất. Cũng năm này, công cuộc phòng 
chống tham nhũng được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ngành 
tòa án đẩy cao, thực hiện quyết liệt. Ngày 15/11/2005, UNESCO 
công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt 
tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

* Năm Đinh Dậu 2017 này, cả nước bước vào xuân mới với
những thành tựu to lớn, chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, 
xã hội, khoa học - công nghệ. Cũng năm nay, chúng ta đón mừng 
nhiều lễ kỷ niệm trọng đại và 40 năm Việt Nam trở thành thành 
viên chính thức của Liên Hiệp Quốc (20/9/1977 - 2017) 

Năm 2016, toàn tỉnh có 
49.089 ha diện tích canh 
tác sản xuất ứng dụng 
công nghệ cao. Trong đó:

17.071 ha rau, 3.572 ha 
hoa, 105 ha cây đặc sản. 
Trong đó: 3.791 ha canh 
tác trong nhà kính, 709 ha 
canh tác trong nhà lưới, 
7.443 ha màng phủ nông 
nghiệp.

5.854 ha chè. Trong đó: 
2.258 ha chè chất lượng 
cao ứng dụng đồng bộ 
hệ thống tưới, bón phân 
tự động; 362 ha có chứng 
nhận VietGAP.

18.781 ha cà phê ứng 
dụng nông nghiệp công 
nghệ cao.

3.705 ha sản xuất theo 
hướng VietGAP.
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 Văn Phương 
TTKN Lâm Đồng

Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phát triển 
nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 
năm 2025. Trong đó, xác định đến năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 170 triệu 
đồng/ha/năm, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Lâm Đồng: 

dâu tằm 5.000 - 6.000 ha, điều 
10.000 ha, rau 58.000 ha, hoa 
7.800 ha, phát triển cây dược liệu 
và cây đặc sản để đa dạng hóa 
sản phẩm, nâng cao giá trị sản 
xuất, thu nhập.

Về chăn nuôi, đến năm 2020 
phát triển tổng đàn bò thịt khoảng 
100.000 con; đàn bò sữa trong 
nhân dân đạt từ 40.000 - 50.000 
con và khoảng 20.000 con chăn 
nuôi tập trung tại các trang trại 
doanh nghiệp, nâng sản lượng 
sữa tươi đạt trên 200.000 tấn/
năm. Mở rộng diện tích trồng cỏ 
chăn nuôi lên 4.000 ha để đảm 
bảo nguồn thức ăn phục vụ phát 
triển chăn nuôi; phát triển chăn 
nuôi heo, gà theo hướng trang 
trại, quy mô công nghiệp…; 
Phát triển nuôi cá nước lạnh theo 
quy hoạch khoảng 50 ha với sản 
lượng 784 tấn/ha.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn tăng 
50% so với năm 2015; kim ngạch 
xuất khẩu nông sản đạt 650 - 700 

triệu USD.
Đặc biệt, đến 

năm 2020 có ít nhất 
100 xã, và ít nhất 
6 huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, tỉnh 
đạt chuẩn nông thôn 
mới vào năm 2022; 
Có 51% lao động 
được đào tạo ngành 
nghề nông nghiệp.

Để thực hiện 
được các mục tiêu của Đảng bộ 
tỉnh Lâm Đồng đề ra, ngành 
nông nghiệp xác định:

Tập trung tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp theo hướng phát 

triển bền vững, phát huy lợi thế 
so sánh, tăng trưởng nhanh và 
ổn định: Đảm bảo cơ cấu nông 
nghiệp hợp lý; tiếp tục phát triển 
mạnh trồng trọt, nhất là những 
cây trồng chủ lực của tỉnh theo 
hướng thâm canh, tăng năng 
suất, ứng dụng khoa học - công 
nghệ; tăng tỷ trọng chăn nuôi, 
hình thành các vùng chăn nuôi 
tập trung. Phấn đấu đến năm 
2020 sản lượng rau đạt 2,5 triệu 
tấn, hoa đạt trên 3 tỷ cành, 25% 
sản lượng được xuất khẩu ra thị 
trường nước ngoài; năng suất cà 
phê đạt bình quân 35 tạ/ha, sản 
lượng trên 500.000 tấn; năng 

Năm 2020 giá trị sảN xuất NôNg Nghiệp 
đạt trêN 170 triệu đồNg/ha/Năm

Phát triển nông nghiệP công nghệ cao 
Lâm Đồng Đến năm 2020

Xây dựng và phát triển 8 khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao: Khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú (316,8 ha); 
Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phú Hội (100 ha); 
Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phú An (300 ha); Khu 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thôn 2, xã Gia Lâm, huyện 
Lâm Hà (100 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thôn 
R’Lơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (400 ha); Khu sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao Ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (172 
ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vinaco ở xã Đa 
Nhim, huyện Lạc Dương (177 ha).

Xây dựng 19 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao cụ thể: 05 vùng sản xuất rau tại Đà Lạt, Đức Trọng, 
Đơn Dương, Lạc Dương; 03 vùng sản xuất hoa tại Đà Lạt, Đức 
Trọng; 04 vùng sản xuất cà phê tại Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà; 02 
vùng sản xuất chè tại TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm; 02 vùng chăn nuôi 
bò sữa tại Đơn Dương, Đức Trọng; 02 vùng chăn nuôi heo tại Đạ 
Tẻh, Lâm Hà; 01 vùng sản xuất cây ăn trái tại Đạ Huoai.

(Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng tại Hội thảo giới thiệu 
các tiến bộ ứng dụng trong Nông nghiệp công nghệ cao ngày 01/12/2016)

(Xem tiếp trang 28)
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Huyện Đơn Dương có tổng diện tích tự
nhiên 61.135ha. Trong đó, diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp 20.362 ha. Đảng 
bộ huyện Đơn Dương xác định chương 
trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
và chương trình xây dựng nông thôn mới 
là hai trong năm chương trình trọng tâm 
của huyện.

 Cùng với sự nỗ lực của ngành nông 
nghiệp, các công ty, doanh nghiệp và nhân 
dân những năm qua sản xuất nông nghiệp 
của huyện ngày một phát triển toàn diện, 
chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ 
khoa học công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng 
chuyên canh cây trồng, vật nuôi tập trung, 
đặc biệt cây rau, cây lương thực sản xuất 
theo hướng cánh đồng mẫu lớn; trình độ sản 
xuất của người nông dân không ngừng nâng 
lên; cơ sở hạ tầng trên toàn huyện cơ bản 
phục vụ tốt cho việc sản xuất, đi lại và lưu 
thông hàng hoá. 

Nhờ có định hướng rõ ràng nên cơ cấu 
cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện rất đa dạng, phong phú như: lúa, 
bắp, rau, hoa, cà phê, cây ăn quả, cỏ chăn 
nuôi trong đó diện tích sản xuất rau nhiều 
nhất. Đến năm 2016 diện tích rau chiếm tỷ 
lệ trên 57% diện tích đất nông nghiệp, diện 

tích gieo trồng rau 25.000ha trong đó diện 
tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ 
cao đạt trên 82% diện tích. Diện tích rau 
phát triển mạnh do triển khai thực hiện tốt 
công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc 
biệt chuyển từ diện tích lúa 01 vụ và các 
cây trồng khác kém hiệu quả kinh tế. Hiện 
nay, giá trị sản xuất trong nhà kính, nhà lưới 
đã đạt được hiệu quả kinh tế hơn 30% so 
với sản xuất thông thường. Về mở rộng liên 
kết liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm rau ngày càng mở rộng. Các sản phẩm 
rau được liên kết hợp đồng sản xuất gắn với 
tiêu thụ trên địa bàn huyện chiếm 25%/tổng 
sản lượng rau toàn huyện tương đương trên 
200.000 tấn. Đặc biệt công tác xúc tiến thương 
mại được duy trì thường xuyên nên thu hút 
được sự đầu tư và kết nối giao thương với 
nhiều Doanh nhiệp một cách ổn định. Đồng 
thời chú trọng phát triển thương hiệu, nhãn 
hiệu rau trên địa bàn huyện: Toàn huyện có 
51 cơ sở được cấp và đang cấp giấy chứng 
nhận VietGAP với diện tích trên 300ha, có 
5 cơ sở được cấp nhãn hiệu rau Đà Lạt với 
diện tích 78ha đã tạo điều kiện thuận lợi 
trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Giá 
trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 đạt 175 
triệu đồng/ha/năm. 

Về chăn nuôi trên địa bàn huyện có 

Sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao 

gắn với xây dựng  
nông thôn mới   

giai đoạn 2017 - 2020
 Lê Thị Bé

Phòng Nông nghiệp và PTNT Đơn Dương
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11.281 con bò sữa với trên 800 hộ. Trong đó, 
đàn bò sữa trong dân 7.983 con, năng suất 
sữa bình quân 6 tấn/con/chu kỳ, sản lượng 
sữa toàn huyện đạt trên 80 tấn/ngày; doanh 
thu đạt 70 triệu đồng/con/chu kỳ, trên 95% 
hộ chăn nuôi ứng dụng máy vắt sữa, 100% 
chuồng trại đảm bảo yêu cầu. Trên địa bàn 
huyện đã có 07 hộ có quy mô từ 50 con trở 
lên, 02 hộ có quy mô từ 100 con trở lên.  Đặc 
biệt có 03 Công ty thu mua sữa là Công ty 
Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty 
Cổ phần sữa Đà Lạt (Đà Lạt Milk), Công ty 
Friesland Campina Việt Nam (Dutch Lady) 
với 7 trạm thu mua sữa. 

Phát triển sản xuất những năm qua đã có 
nhiều đột phá là nền tảng để kéo các ngành 
khác cùng phát triển, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, năm 2015 thu nhập 
bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, góp 
phần không nhỏ vào thành quả Huyện Đơn 
Dương được công nhận huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới, 
huyện đã rút ra một số bài học kinh 
nghiệm đó là:

 Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy 
và Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông 
thôn mới, có chương trình kế hoạch và bước 
đi cụ thể, phân công rõ ràng. Công khai, 
minh bạch kinh phí đầu tư, các khoản huy 
động đóng góp trong nhân dân, thực hiện tốt 
phương châm Nhân dân là chủ thể dân biết, 
dân bàn, tham gia giám sát và trực tiếp hưởng 
lợi nhằm tạo đồng thuận của nhân dân làm 
nền tảng của phong trào xây dựng nông thôn 
mới và giữ vững huyện Nông thôn mới;

Phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn 
có nhằm thúc dẩy phát triển sản xuất kinh 
doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
vật chất cho người dân.

 Đẩy mạnh việc lồng ghép các chương 
trình, công trình để phát huy hệ thống cơ chế, 
chính sách trong thực hiện để huy động tốt tất 
cả các nguồn lực.

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh 
nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để công tác 
tổ chức triển khai đạt kết quả cao nhất.

Một số định hướng sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

Trong sản xuất nông nghiệp tập trung 
triển khai tốt đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 
2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
Chú trọng công tác tuyên truyền, quy hoạch 
chi tiết phát triển nhóm cây trồng chủ lực của 
huyện, đẩy nhanh tiến độ áp dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất cho năng suất, chất 
lượng cao, tạo sản phẩm vệ sinh an toàn thực 
phẩm; bảo vệ môi trường, quan tâm công tác 
thị trường đặc biệt liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ theo chuỗi tạo thuận lợi tiêu thụ ổn 
định trong sản xuất cho người dân.

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
và đào tạo nguồn nhân lực nhằm duy trì và 
nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, 
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần 
cho người dân nông thôn, nâng thu nhập năm 
sau tăng trên 15% so với năm trước.

Thực hiện tốt đề án giữ vững và nâng cao 
chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng 
huyện Đơn Dương phát triển toàn diện trên 
mọi lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp 
hóa hiện đại hóa đất nước, phù hợp với chủ 
trương đường lối của Đảng và Nhà nước, với 
Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm 
Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Đơn 
Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã 
đề ra 
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phát triỂN sảN xuất - điỂm sáNg trONg 
xÂY DỰNg NôNg thôN mỚi Ở đÀ Lạt

Trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, phát
triển sản xuất, nâng cao thu nhập là một trong 

những tiêu chí quan trọng, tạo tính bền vững cho 
chương trình. Chính tầm quan trọng đó mà cùng 
với một số tác động, định hướng của ngành chức 
năng, bà con nông dân thành phố Đà Lạt đã nỗ 
lực đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập trên mỗi 
đơn vị canh tác, góp sức xây dựng nông thôn mới 
ngày càng hiệu quả và bền vững.

doanh, ông Mai Đăng Khoa đã đầu tư trồng 5 sào 
chè chất lượng cao. Khoảng 1 năm trở lại đây, 
ông Khoa còn đầu tư khoảng 500 triệu đồng làm 
nhà kính đúng chuẩn để canh tác các loại rau, 
hoa ngắn ngày. Nhà nông Mai Đăng Khoa nhẩm 
tính: Trong giai đoạn hiện nay, vườn ớt chuông 
của gia đình đã bước vào giai đoạn kinh doanh, 
cho năng suất giao động từ 700 đến 800 kg/lần 
hái. Thu nhập từ các loại rau hoa ngắn ngày được 
canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao 
trong nhà kính cao ít nhất là gấp 3 lần so với 
trước đây. Ngoài nguồn thu từ các loại nông sản 
ngắn ngày, thì vườn cà phê Arabica hơn 1ha của 
gia đình anh đang bước vào giai đoạn thu hoạch 
với năng suất trên 25 tấn quả tươi, 5 sào chè chất 
lượng cao mỗi năm từ 6 đến 7 lứa cho năng suất 
khoảng 6 tấn… 

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng 
như hiện nay, những đổi mới trong tư duy đầu tư 
canh nông nói trên đã thực sự phát huy hiệu quả, 
vừa tạo thu nhập ổn định cho nông hộ, vừa góp 
sức khai thác hết tiềm năng, lợi thế ở từng địa 
phương. Hiện, toàn thành phố Đà Lạt có 10.500 
ha đất, 46,2% diện tích được ứng dụng công nghệ 
cao. Lợi nhuận bình quân trên 01 ha đất sản xuất 
nông nghiệp đạt khoảng 230 triệu/ha. Cá biệt có 
một số mô hình đầu tư công nghệ cao bài bản, lợi 
nhuận đạt trên 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Không dừng 
lại ở những mô hình sản xuất đơn lẻ, thông qua 
việc triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều 
hình thức hợp tác đã được hình thành dựa trên 
nhu cầu thực tế của bà con nông dân. Trên địa 
bàn 4 xã xây dựng nông thôn mới hiện có 10 hợp 
tác xã bước đầu đi vào hoạt động ổn định, góp 
phần cải thiện thu nhập cho xã viên, nâng cao 
trình độ canh tác và liên kết tìm đầu ra cho nông 
sản. Sát cánh cùng những nỗ lực đó, thành phố 
Đà Lạt đã có nhiều chương trình, định hướng 
phù hợp. Trong đó phải kể đến Đề án phát triển 
sản xuất, nâng cao thu nhập trên cơ sở xác định 
những nhóm cây trồng, vật nuôi và ngành nghề 
lợi thế; Hình thành và hỗ trợ phát triển vùng sản 

  Anh Vũ 

(Xem tiếp trang 11)

Trong xây dựng nông thôn mới, những tác 
động của Nhà nước chỉ mang tính hỗ trợ, định 
hướng, nông dân mới chính là người trực tiếp 
triển khai và hưởng lợi. Nhận thức được điều đó, 
bà con nông dân Đà Lạt đã không ngừng đổi mới 
trong nếp nghĩ, cách làm; dựa vào lợi thế ở từng 
khu vực mà có hướng đầu tư hiệu quả và hợp lý, 
ưu tiên phát triển những mô hình nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao được đầu tư hoàn thiện. 

Với nhà nông Mai Đăng Khoa (ở xã nông 
thôn mới Xuân Trường) thì cà phê là cây trồng  
mang lại nguồn thu chủ lực cho gia đình anh. 
Tuy nhiên, nếu chỉ độc canh 1 loại cây trồng 
thì rất dễ bị thất thu nếu giá thu mua trên thị 
trường không được “thuận buồm xuôi gió”. Và, 
thực tế thời gian qua cho thấy đã có nhiều năm, 
bà con nông dân chuyên canh cây cà phê ở Xuân 
Trường cũng như nhiều địa phương trong tỉnh 
bị ảnh hưởng đến thu nhập vì giá thấp, sâu bệnh 
hại nhiều... Trước thực tế đó, bên cạnh hơn 1ha 
cây cà phê Arabica đang trong giai đoạn kinh 
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Lâm Đồng có khoảng 7.594 ha đất canh tác
hoa, trong đó hoa cúc chiếm trên 40% diện 

tích trong cơ cấu các loại hoa tại địa phương. Đây 
là loại hoa thương phẩm có giá trị kinh tế cao, phù 
hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, 
được chú trọng đẩy mạnh phát triển. Tuy nhiên,  
vấn đề cung cấp ánh sáng cho cây bằng đèn điện 
đóng một vai trò hết sức quan trọng vì chu kỳ 
sinh trưởng hoa cúc cần bổ sung ánh sáng điện 01 
tháng liên tục với thời gian chiếu sáng cho cây từ 
7 - 8 giờ mỗi ngày, đây là khoản chi phí không hề 
nhỏ đối với từng nông hộ trồng hoa cúc. 

Các vùng trồng hoa cúc tập trung của tỉnh như 
TP. Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc 
Dương, đèn led sử dụng chiếu sáng cho hoa cúc 
đã được một số nông hộ trồng hoa cúc áp dụng, 
đem lại hiệu quả bước đầu khá tốt như cây hoa 
cúc sinh trưởng, phát triển tốt, chiều cao  cây đạt 
trên 90 cm, màu sắc đẹp, giảm được 50% - 75% 
lượng điện năng tiêu thụ so với đèn compact, từ 
đó giảm đầu tư ban đầu, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao cho nông dân, giúp tiết kiệm điện năng tiêu 
thụ cho quốc gia, đặc biệt là trong giờ cao điểm 
(từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau).  Tuy nhiên, 
hiện nay người dân chủ yếu dùng đèn compact 
20W (số lượng 1.000 bóng đèn compact/ha) để 
thắp sáng 8 giờ (ban đêm) mỗi ngày.

Hiện nay, trên thị trường các loại đèn led 
chưa phong phú về chủng loại và giá cả, đa số 
đèn led của các hãng đang được thử nghiệm như 
của Mỹ (10W), Hàn Quốc (6,5W), Điện quang (5-

THỰC TRẠNG VIỆC  
SỬ DỤNG ĐÈN LED 
CHIẾU SÁNG CHO  

HOA CÚC CẮT CÀNH
  Thu hằng

TTKN Lâm Đồng

10W),… Trong các loại bóng này chỉ có đèn led 
Mỹ đã được thương mại hóa, đèn led Hàn Quốc 
được cơ quan chuyên môn thử nghiệm đạt kết quả 
tốt, các loại đèn led do Việt Nam sản xuất chỉ mới 
thử nghiệm trực tiếp, chưa có kết quả cụ thể. Do đó 
nông dân chưa có sự tin tưởng cao, chưa mạnh dạn 
đầu tư, không biết lựa chọn loại nào giá cả rẻ mà 
chất lượng tốt, đang trong tâm lý chờ đợi sự hỗ trợ 
của nhà nước, chờ đợi người khác mua dùng trước 
xem hiệu quả ra sao. Đặc biệt, giá đèn led quá đắt 
so với đèn compact, đèn compact giá dao động 
từ 30.000 - 35.000 đồng/bóng, trong khi đó đèn 
led gấp 3 - 4 lần, dao động từ 100.000 - 200.000 
đồng/bóng, tùy công suất, chất lượng bóng,... Đây 
là một trong những lý do làm nông dân chưa mạnh 
dạn đầu tư.

Chính vì vậy, để đèn led có thể chiếm lĩnh thị 
trường, đã đến lúc nhà nước cần ban hành các cơ 
chế chính sách như: cơ chế huy động các nguồn 
vốn đầu tư; hỗ trợ nông dân mua đèn led trả góp, 
khuyến cáo cho nông dân các loại đèn led đảm 
bảo chất lượng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học công nghệ, thực hiện các mô hình trình 
diễn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
về sử dụng tiết kiệm điện để nông dân dần dần 
thay đổi tập quán, thói quen sử dụng điện theo 
hướng tốt. Hy vọng trong tương lai gần, đèn led 
sẽ thay thế đèn compact trong việc chiếu sáng 
cho cây hoa cúc, góp phần tiết kiệm năng lượng, 
bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng đến 
một nền sản xuất nông nghiệp bền vững 

Công nghệ chiếu sáng đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, cụ thể là sự chuyển tiếp từ bóng 
đèn sợi đốt sang bóng compact và hiện nay là đèn led. Việc ứng dụng đèn led vào sản xuất 
là hết sức quan trọng giúp cho nông dân giảm được chi phí tiêu thụ điện năng trong quá 
trình sản xuất, hơn nữa đèn led có tuổi thọ vào khoảng 35 nghìn đến 50 nghìn giờ, lớn hơn 
nhiều lần so với bóng huỳnh quang và sợi đốt, rất khó bị phá hủy bởi sự va đập và không 
gây độc hại, thân thiện với môi trường…
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Nhà nuôi tằm ông Nguyễn Văn Hiển hộ dân nuôi 
tằm lớn làng nghề Đông Anh 5

Nghề trồng dâu, nuôi tằm ở Đông Anh - Nam
Ban - huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã qua 

bao thăng trầm, nhưng người dân nơi đây vẫn 
đứng vững và vượt qua những lúc khó khăn tưởng 
chừng như không thể trụ nổi, thế mà cái nghề đã 
đeo lấy người dân, và đến hôm nay với 154 hộ 
dân ở Đông Anh 3 và Đông Anh 5 đã thành lập 
làng nghề trồng dâu nuôi tằm vào tháng 11/2015 
để giữ lấy và phát triển cái nghề này.

Với tính chịu bương, chịu khó, cần cù cộng 
với kinh nghiệm lâu năm, lại được sự ủng hộ 
của chính quyền địa phương và hỗ trợ của các 
ngành chuyên môn, làng nghề trồng dâu nuôi tằm 
Đông Anh 3 và Đông Anh 5 được thành lập và 
người dân thực sự an tâm với nghề. Nhờ nghề 
này mà nhiều người dân trong làng đã thoát khỏi 

Hướng pHát triển bền vững cHo ngHề 

  hoài nAm  
TTKN Lâm Đồng

trồng dâu nuôi tằm
khó khăn, nghèo đói vươn lên làm giàu một cách 
chính đáng và ngày càng thu hút số hộ tham gia 
trồng dâu nuôi tằm tăng lên, nâng cao vị thế làng 
nghề, tăng thu nhập cho người dân, góp phần gìn 
giữ và phát triển làng nghề truyền thống theo 
hướng bền vững.

Theo chị Vương Thị Nga và ông Nguyễn 
Văn Hiển là tổ trưởng hai làng nghề cho biết, 
nghề trồng dâu nuôi tằm của bà con nơi đây đã 
có kinh nghiệm từ nhiều năm trước, nghề trồng 
dâu nuôi tằm đã trải qua bao thăng trầm, gian nan 
nên người dân cũng có người đeo bám, có người 
chuyển đổi trồng cây khác. Cách đây khoảng 3-4 
năm, trồng dâu nuôi tằm có giá cao và ổn định 
người dân lại quay lại với nghề trồng dâu nuôi 
tằm và cũng mong muốn duy trì và phát triển 
hơn nên một số hộ dân đã tham gia và thành lập 
nên 2 làng nghề trồng dâu nuôi tằm Đông Anh 
3 và Đông Anh 5. Với khoa học kỹ thuật ngày 
một phát triển, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng nhẹ 
nhàng hơn, thu nhập cao hơn và ít vất vả hơn 
trước đây nhiều. Con tằm giống thì đã có công ty 
và một số nông dân nuôi đến tuổi 3, người dân 
chỉ mang về và nuôi từ tuổi 4,5. Với tổng diện 
tích trồng dâu 31ha được trồng các giống dâu cao 
sản có năng suất lá cao nên việc thu hái cũng rất 
nhanh. Một hộ mỗi năm có thể nuôi được 7-8 lứa 
tằm và hộ ít thì cũng nuôi 1 hộp trứng/lứa, thu 
được khoảng 40 - 45 kg kén/hộp trứng, giá kén 
tằm khoảng 120.000 - 128.000 đồng/kg. Riêng 
ông Hiển cho biết gia đình ông với diện tích 
3,5 sào trồng dâu đủ cho nuôi 04 hộp trứng mỗi 
lứa, mỗi năm ông nuôi được 32-35 hộp, với giá 
125.000 đồng/kg kén thì mỗi năm doanh thu từ 
trồng dâu nuôi tằm của gia đình là 200 triệu, trừ 
chi phí giống vật tư còn lãi 100 triệu đồng/năm, 
ngoài ra, ông còn 1ha trồng cà phê năm 4 và mới 
chuyển  đổi trồng 1,5 sào chuối tiêu.

Ông Hiển còn cho biết: “Nuôi tằm cần có 
nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật và phải vệ sinh khử 
trùng sạch nhà nuôi, nhà nuôi tằm phải cách ly 
với nhà ở thì việc vệ sinh mới thuận tiện, lá dâu 
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phải sạch nếu không thì tằm dễ bị bệnh, 
thậm chí còn chết. Giai đoạn tằm chín, 
nhiếu nơi người nuôi tằm sử dụng loại 
thuốc kích thích cho tằm chín nhanh, còn 
ở làng nghề thì người nuôi tằm chú ý đến 
chất lượng đầu ra nên không dùng các loại 
thuốc kích thích tằm chín để không ảnh 
hưởng đến chất lượng tơ”.

Là một tổ trưởng làng nghề, ông luôn 
suy nghĩ làm sao để xứng với cái tên gọi 
“Làng nghề trồng dâu nuôi tằm”, thì không 
chỉ đơn thuần là trồng dâu và nuôi tằm mà 
cần phải có ươm tơ, cung cấp con giống và 
đầu ra sản phẩm cho bà con. Trước những 
băn khoăn đó ông đã tìm các đối tác thu 
mua kén dệt thành tấm thảm, hy vọng 
trong thời gian tới nếu chương trình hợp 
tác này thành công thì người dân làng nghề 
sẽ có thêm thu nhập và cái quan trọng nữa 
là đang tìm đầu ra cho sản phẩm tằm sụn, 
nhộng tằm… 

“Mô hình làng nghề trồng dâu nuôi 
tằm” đã trở thành hướng đi bền vững cho 
nhiều nông dân. Nhờ trồng dâu, nuôi tằm 
bà con đã mua sắm được nội thất tiện nghi, 
đời sống được nâng lên, xây được nhà mới 
khang trang, đường làng cơ bản được bê 
tông hóa, chỉ còn con đường vào Đông 
Anh 5 là chưa được bê tông, vẫn đường đá 
ghồ ghề và mưa thì bùn trơn lầy lội, đoạn 
đường này dài khoảng gần 6km đã được 
thành phố Hà Nội thống nhất đầu tư cho 
bà con nơi vùng kinh tế Lâm Hà - Lâm 
Đồng, hy vọng con đường sẽ sớm được 
khởi công trong thời gian tới giúp cho bà 
con nơi đây đi lại thuận lợi hơn và cùng 
nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Làng nghề được hình thành giúp cho 
nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững, 
từng bước vươn lên phát triển kinh tế, làm 
giàu. Tuy nhiên để phát triển đúng nghĩa 
của làng nghề, ông Hiển và chị Nga cùng 
một số nông dân còn mong muốn thành lập 
được một tổ hợp tác để liên kết giữa các 
hộ dân trong việc sản xuất và tìm đâu ra 
cho việc tiêu thụ kén tằm và các sản phẩm 
của kén như: nhộng tằm, xơ tơ khi mà nghề 
trồng dâu tằm phát triển mở rộng trong thời 
gian tới 

xuất rau, hoa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao... 
Đã có trên 1.200 mô hình với tổng kinh phí thực hiện 
16.334 triệu đồng được triển khai.

Ông Lương Trọng Nghĩa - Hợp tác xã Nông nghiệp 
Dịch vụ Khải Hoàng TP. Đà Lạt khẳng định: đã sống 
bằng nghề trồng cà phê ở Trạm Hành thì gần như nông 
dân nào cũng có kỹ thuật canh tác tương đối. Vấn đề là 
làm sao chất lượng phải ngày càng đảm bảo theo tiêu 
chuẩn hiện hành mà các nhà thu mua đặt ra và năng 
suất phải ổn định, không vấp phải tình trạng năm được 
mùa năm mất mùa. Bởi thế, khi tham gia vào Hợp tác 
xã bà con nông dân được hỗ trợ thêm về kỹ thuật canh 
tác cà phê theo quy trình VietGAP: Từ khâu ghi nhật ký 
nông vụ, chăm bón, trồng cây che bóng,… đến khâu thu 
hoạch, bảo quản, tiêu thụ,… tất cả phải được triển khai 
thường xuyên và bài bản chứ không triển khai theo kiểu 
thích thì áp dụng, không thích thì bỏ ngang. Cũng thông 
qua hình thức liên kết này, 49 hộ xã viên với khoảng 
100ha cà phê chè còn được chia sẻ nhiều thông tin nông 
nghiệp liên quan. Nhờ áp dụng theo quy trình VietGAP 
mà cà phê của nông dân Hợp tác xã Khải Hoàng không 
chỉ ổn định ở năng suất 20 tấn tươi/ha, mà chất lượng 
ngày càng đảm bảo; đầu tư tại nhiều nông hộ giảm 
khoảng từ 20 đến 30% nhờ bà con đầu tư, áp dụng kỹ 
thuật mới, hạn chế được thất thoát, lãng phí trong quá 
trình canh tác. Quan trọng hơn là khi đã có một lượng 
nông sản đủ lớn, Hợp tác xã có thể đàm phán giá cả, ký 
hợp đồng bao tiêu nông sản với các đối tác.

Thành phố Đà Lạt vốn là vùng đất lành để nhiều 
loại nông sản thế mạnh như: rau, hoa, chè, cà phê… 
sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại 
ở đó thì khó khai thác hết được những tiềm năng và lợi 
thế sẵn có ở địa phương. Bởi vậy, bằng những nỗ lực 
của bản thân và sự hỗ trợ, định hướng của Nhà nước 
thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, nông 
dân thành phố Đà Lạt đã tìm ra nhiều hướng đầu tư 
canh nông hợp lý, vừa nâng cao thu nhập cho mỗi nông 
hộ, vừa góp sức cùng Nhà nước xây dựng nông thôn 
mới hiệu quả và bền vững. Thu nhập ổn định, nông dân 
Đà Lạt mạnh dạn đóng góp tiền của, công sức cùng 
Nhà nước triển khai xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 
2011 - 2015, doanh nghiệp và người dân thành phố Đà 
Lạt đã đóng góp gần 315 tỷ đồng để xây dựng nông 
thôn mới 

(Tiếp theo trang 08)

phát triỂN sảN xuất...



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng12

SOÁ 06/2016THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

Nhằm nâng cao năng suất 
và chất lượng, nâng cao thu 
nhập cho người chăn nuôi 
bò thịt. Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng đã thực 
hiện mô hình “Nâng cao 
chất lượng đàn bò thịt bằng 
giống bò BBB”. Qua một 
năm triển khai thực hiện 
bằng phương pháp thụ tinh 
nhân tạo, đã có 73 bê con lai 
F1 được sinh ra từ 75 con bò 
cái mẹ.

Bò BBB (Blanc - Blue -
Belgium) là giống bò 

chuyên thịt của Bỉ, bò có màu 
lông trắng, xanh lốm đốm 
hoặc trắng lốm đốm và cơ bắp 
rất phát triển. Bê sơ sinh có 
khối lượng 45,5 kg. Bê 6-12 
tháng tăng trọng bình quân 
1.300gram/ngày. Bê đực 1 năm 
tuổi nặng 470-490kg, bê cái 
370-380 kg. Trưởng thành bò 
đực nặng 1.100-1.200kg, bò 
cái 710-720kg. Giống bò BBB 
được đưa vào lai tạo với đàn bò 

lai địa phương để tạo ra con lai 
F1 có tầm vóc lớn, tăng trọng 
nhanh bước đầu đã đạt được kết 
quả rất tốt. Do kết hợp được cả 
đặc tính tốt của con bố và bò 
cái Việt Nam, bê F1 BBB sinh 
ra khỏe mạnh, thích nghi tốt 
với điều kiện môi trường sống, 
tăng trọng nhanh, theo kết quả 
đề tài “Khảo sát công thức lai 
tạo giống bò thịt cao sản từ bò 
lai Sind với bò lai xanh trắng Bỉ 
(BBB) và ứng dụng trong chăn 
nuôi bò thịt ở Hà Nội thì tỷ lệ 
thịt xẻ khoảng 60 - 63%. 

Đơn Dương là một huyện 
có truyền thống phát triển 
chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Trên 
địa bàn huyện hiện có khoảng 
12.160 con bò thịt trong đó 
60% là bò lai sind, diện tích 
đất sử dụng cho trồng cỏ chăn  
nuôi là 750ha, là huyện có 
nhiều điều kiện để phát triển 
chăn nuôi gia súc đồng cỏ. 
Do đó, việc xác định lựa chọn 
huyện Đơn Dương là nơi triển 

Mô hình bò lai bbb 
thực trạng và định hướng 
phát triển

 Xuân Duy 
TTKN Lâm Đồng

khai thực hiện mô hình đã được 
khảo sát và đánh giá sơ bộ khả 
năng thích nghi của đàn bê 
trong tương lai. Bước đầu lựa 
chọn 75 con bò cái và các nông 
hộ tham gia mô hình được hỗ 
trợ 80% chi phí về tinh bò đực 
giống BBB, 50% chi phí vật tư 
và 100% công phối giống. Để 
lai tạo được giống bò BBB, đòi 
hỏi bò cái nền phải là bò sinh 
sản từ lứa 2 - 4, trọng lượng trên 
280kg. Bởi bê lai F1 BBB có 
trọng lượng lớn, nếu bò cái nền 
nhỏ, sinh sản lần đầu thì sẽ khó 
khăn trong việc sinh đẻ, trường 
hợp bê quá to có thể phải can 
thiệp bằng biện pháp mổ để lấy 
bê. Nếu ở các giống bò khác, bê 
con sinh ra khoảng 20kg trở lại 
thì bê lai BBB đạt từ 28 - 35 kg.

Gia đình anh Nguyễn Văn 
Hoan thôn Lạc Nghiệp, xã Tu 
Tra, Đơn Dương là một trong 
những hộ dân được hỗ trợ tinh 
bò giống BBB, Anh cho biết: 
“Con bê nhà tôi sinh được hơn 
6 tháng tuổi, có trọng lượng 
khoảng 180 kg, tôi thấy vượt 
trội hẳn so với các bê con 
giống khác được sinh ra cùng 
thời điểm (bê lai sind khoảng 
110kg) trên địa bàn”. 

Còn gia đình ông Nguyễn 
Văn Giáp tại thôn Suối Thông 
C2, xã Tu Tra, cho biết: “Ban 
đầu tôi lưỡng lự không muốn 
tham gia vì đây là giống mới, 
nếu phối không thành công thì 
chậm mất mấy tháng sinh sản 
của bò. Nhưng sau khi được 
cán bộ Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng tư vấn, tôi đã tham 
gia mô hình và tới giờ tôi thấy 
đó là quyết định đúng. Hiện 
tại bê lai F1 BBB của tôi nặng 
khoảng 150 kg sau 5 tháng nuôi, 
lớn nhanh hơn hẳn các giống bê 
lai khác”. 

(Xem tiếp trang 27)
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Cà chua trồng trong nhà kính ứng dụng 
công nghệ cao

Cà chua có thể trồng trên nhiều loại đất khác
nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất có cấu 

tượng nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt 
(đất thịt pha cát, đất bazan,…), pH từ 5,5 - 7,5, 
thích hợp nhất từ 6 - 6,5.

Nhiệt độ thích hợp từ 21 - 240C, nếu nhiệt độ 
đêm thấp hơn ngày 4 - 50C thì cây cho nhiều hoa. 
Cà chua là cây ưa sáng, ở cường độ ánh sáng thấp 
hô hấp gia tăng trong khi quang hợp bị hạn chế, 
sự tiêu phí chất dinh dưỡng bởi hô hấp cao, do đó 
cây sinh trưởng kém. 

Khi cây ra hoa đậu trái và trái đang phát triển 
là lúc cây cần nhiều nước nhất, nếu đất quá khô, 
hoa và trái non dễ rụng; nếu đất thừa nước, hệ 
thống rễ cây bị tổn hại và cây trở nên mẫn cảm 
với sâu bệnh. Nếu gặp mưa nhiều vào thời gian 
này, trái chín chậm và bị nứt.

Giống: Tùy theo điều kiện và nhu cầu của 
thị trường: Anna, Ritar là hai giống được trồng 
phổ biến.

Cây con giống mua tại các cơ sở ươm cây 
giống đã công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy 
định. Cây giống ghép với gốc cà chua kháng 
bệnh héo rũ vi khuẩn.

Tiêu chuẩn lựa chọn giống xuất vườn: Cây 
giống cà chua ghép.

Độ tuổi
(ngày)

Chiều 
cao cây 

(cm)

Đường 
kính cổ 
rễ (mm)

Số lá 
thật Tình trạng cây

30-35 12-15 1,5-2,5 5-6 Cây khoẻ mạnh, 
cân đối, không 
dị hình, rễ chớm 
đáy bầu, ngọn 
phát triển tốt, 
không có biểu 
hiện nhiễm sâu 
bệnh

Chuẩn bị vật liệu trồng: Bạt nylon phủ 
luống và hệ thống tưới tự động trên vườn trồng, 
giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế 
sâu bệnh hại, sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn an 
toàn, VietGAP,…

Chuẩn bị đất:
Chọn đất trồng cách xa các khu công nghiệp, 

bệnh viện, nhà máy,… (không gần nguồn nước ô 

QUY TRÌNH CANH TÁC CÀ CHUA THEO HƯỚNG 
ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

 BBT

nhiễm và nước thải của các nhà máy, bệnh viện). 
Vệ sinh vườn, dọn sạch tàn dư thực vật, cày 

xới và bón vôi để giảm độ chua của đất, phơi ải 
đất từ 1 - 2 tuần để tiêu diệt một số sâu bệnh hại, 
sau đó lên luống bón lót. Mùa khô lên luống 15 
- 20cm, rãnh 30cm, mặt luống rộng 1,2m trồng 
hàng đôi hoặc hàng đơn. Mùa mưa lên luống 20 
- 25cm, rãnh 30cm, mặt luống rộng 90 cm. Phân 
bón lót được rải đều trên bề mặt luống, dùng 
cuốc xăm đều sau đó phủ 1 lớp đất lên bề mặt 
luống, tưới ẩm đều, tiến hành phủ bạt nylon đục 
lỗ trồng cây.

Trồng và chăm sóc
Mùa khô trồng hàng đôi: hàng x hàng 70cm, 

cây x cây 50cm theo kiểu nanh sấu. Mật độ: 27.000 
- 30.000 cây/ha. Mùa mưa trồng hàng đơn cây x 
cây 50 - 60cm, mật độ 18.000 - 20.000 cây/ha. 

Khi trồng cần lấp kín phần bầu đất không 
vùi quá sâu, không lắp đất quá vết ghép để đảm 
bảo tỷ lệ cây sống cao, trồng xong cần tưới đủ 
ẩm để cây nhanh chóng phục hồi. Từ 7 - 10 ngày 
sau trồng tiến hành kiểm tra trồng dặm lại các 
cây bị chết.

Tưới nước: Sử dụng nguồn nước không bị ô 
nhiễm, nước giếng khoan, nước suối đầu nguồn, 
không sử dụng nước thải, nước ao tù, ứ đọng lâu 
ngày. Từ khi trồng đến hồi xanh tưới 1-2 lần/ngày, 
sau đó tưới ngày 01 lần, tưới đẫm giữ độ ẩm đất 
từ 60 - 70%. Khi cây ra hoa lượng nước nhiều 
hơn, độ ẩm đất 70 - 80%. 
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 Sau trồng 20 - 25 ngày bón phân cho cây 
cà chua, loại bỏ cây bị sâu, bệnh hại nặng… tỉa 
bớt lá chân, để vườn được thông thoáng. Gom lá 
bệnh tiêu hủy xa vườn trồng hoặc gom tập trung 
để ủ làm phân hữu cơ.

- Làm giàn: Khi cây cao 40 - 60cm làm giàn 
để giúp cây phân bố đều trên luống, thuận tiện 
cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

- Tỉa chồi: Tỉa kịp thời khi nhánh mới nhú 
ra 3 - 5cm để dinh dưỡng tập trung nuôi quả, 
thường xuyên tỉa bỏ mầm nách vô hiệu. Dùng 
tay đẩy gãy, không dùng móng tay ngắt hoặc 
dùng kéo cắt vì dễ nhiễm bệnh qua vết thương.

- Tỉa quả: Tùy theo giống mỗi chùm chỉ để 
4 - 6 quả, nhằm nâng cao giá trị thương phẩm.

Bón theo cách 1:

Hạng mục Tổng số Bón lót
Bón thúc

Lần 1 
10 NST

Lần 2 
25 NST

Lần 3 
40 NST

Lần 4 
55 NST

Phân chuồng 40 tấn 40 tấn
Hữu cơ vi sinh 1.000 kg 1.000 kg
Vôi 1.500 kg 1.500 kg
Borat 5 kg 5 kg
Urê 522 kg 122 kg 40 kg 90 kg 120 kg 150 kg
Lân super 562,5 kg 412,5 kg 150 kg
Kali 458 kg 208 kg 80 kg 120 kg
Can xi-bo 50 kg 25 kg 25 kg

Bón theo cách 2:

Hạng mục Tổng số Bón lót
Bón thúc

Lần 1 
10 NST

Lần 2 
25 NST

Lần 3 
40 NST

Lần 4 
55 NST

Phân chuồng 40 tấn 40 tấn
Hữu cơ vi sinh 1.000 kg 1.000 kg
Vôi 1.500 kg 1.500 kg
Borat 5 kg 5 kg
Lân super 133 kg 133 kg
Urê 73 kg 73 kg
NPK 15-5-20 1.375 kg 275kg 50 kg 150 kg 400 kg 500 kg
Can xi-bo 50 kg 25 kg 25 kg

- Bấm ngọn: Đối với giống có thời gian sinh 
trưởng dài, cao cây, trong giai đoạn gần cuối thu 
hoạch nên bấm ngọn để quả lớn đều, thu tập trung.

Phân bón và cách bón phân: Tính cho 1 ha/vụ.
Phân bón: Phân hữu cơ: 40 tấn; Vôi: 1 - 1,5 

tấn; Borat: 5kg; canxi bo: 50kg; hữu cơ vi sinh: 
1.000kg; có thể dùng phân hữu cơ vi sinh đa tác 
dụng thay cho phân hữu cơ.

- Phân hoá học nguyên chất: 240kg N - 90 kg 
P2O5 - 275kg K2O.

Hoặc dùng phân đơn hoặc NPK tương đương
Cách 1: Urê: 520kg; Super Lân: 560 kg; 

Kali: 460kg.
Cách 2: NPK 15-5-20: 1.375kg; Urê: 73kg; 

Super lân: 133kg.

* Ngoài ra có thể sử dụng phân bón lá bổ
sung thêm theo khuyến cáo in trên bao bì.

Một số phương pháp phòng trừ sâu bệnh 
hại cà chua tổng hợp:

- Vệ sinh vườn: Luôn vệ sinh vườn dọn sạch 
cỏ rác và tàn dư thực vật khác, cắt tỉa lá già và xử 
lý cách xa vườn trồng.

- Cây giống: Chọn cây giống sạch bệnh, nên 
sử dụng cây giống đạt tiêu chuẩn, độ đồng đều 
cao, phát huy ưu điểm của giống, sức sống khỏe, 

năng suất cao. 
- Mật độ trồng và kỹ thuật trồng: Trồng với 

mật độ thích hợp, tránh trồng dày sẽ tạo ẩm độ 
cao, nấm bệnh phát triển. Sử dụng phân bón hợp 
lý, tránh bón thừa đạm cây dễ bị sâu bệnh.

- Đặt bẫy dính: Đa số giai đoạn trưởng thành 
của các đối tượng sâu hại bị hấp dẫn bởi màu 
vàng. Vì vậy sử dụng bẫy dính màu vàng để diệt 
sâu hại là biện pháp thích hợp, giảm được chi phí 
phòng trừ sâu hại, an toàn cho sản phẩm và môi 
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Hiện nay, việc phòng trị bệnh cho đàn heo
trong quá trình chăn nuôi, bà con nông dân 

còn gặp phải những khó khăn trong việc chẩn 
đoán bệnh, dễ nhầm giữa các bệnh, nhất là các 
bệnh đỏ xuất hiện trên heo như bệnh Dịch tả, Phó 
thương hàn, Tụ huyết trùng, Đóng dấu… 

Trong 4 bệnh đỏ ở trên, bệnh dịch tả thường 
gặp ở mọi lứa tuổi heo, bệnh phó thương hàn 
thường mắc ở lứa tuổi dưới 3 tháng tuổi, bệnh tụ 
huyết trùng, đóng dấu heo thường mắc ở lứa tuổi 
từ 3 tháng tuổi trở lên. Vì vậy khi heo từ 3 tháng 
tuổi trở lên, khi mắc bệnh không nên chẩn đoán 
bệnh là phó thương hàn và ngược lại heo con (đặc 
biệt là heo con theo mẹ) không chẩn đoán là tụ 
huyết trùng hoặc bệnh đóng dấu.

Mức độ lây lan và tính chất mùa vụ
Đối với bệnh dịch tả heo, có khả năng lây lan 

rất nhanh, khi trong đàn có một con nhiễm bệnh 
thì chỉ trong một thời gian rất ngắn là lây nhiễm 
cả đàn, và lan ra cả khu vực xung quanh. Khi thấy 
mức độ lây nhiễm như trên chúng ta chẩn đoàn 
heo có thể bị bệnh dịch tả.

Bệnh tụ huyết trùng heo thường hay xảy ra 
vào mùa mưa hoặc cuối mùa mưa, nhất là vào 
những ngày mưa phùn kéo dài, còn đối với những 
bệnh đỏ khác có thể xảy ra quanh năm, bất cứ 
thời điểm nào trong năm.

Khả năng đề kháng và nốt xuất trên da
Bệnh dịch tả hoặc phó thường hàn ban đầu 

thường không có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe 
nhiều, chỉ gầy yếu dần, nhiều con vẫn đi lại chạy 
nhảy bình thường, tiến triển bệnh chậm. 

trường. Các bẫy dính này treo ngay phía trên của 
vòm lá hoặc treo xung quanh nhà kính, với mật 
độ 1 bẫy/2m2.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và phát triển 
quần thể thiên địch tự nhiên sẵn có trên vườn như 
bọ rùa, ruồi ăn thịt, nhện ăn thịt...

 Sử dụng chế phẩm Trichoderma để rải vào 
đất hoặc phun lên cây, không sử dụng thuốc hóa 
học tùy tiện, chỉ nên sử dụng các loại thuốc có 
phổ tác động hẹp, thuốc thế hệ mới phân giải 
nhanh, thuốc ít độc đối với thiên địch nhưng 
hiệu quả đối với các loài sâu bệnh hại. Ưu tiên sử 
dụng các loại thuốc thảo mộc và thuốc có nguồn 
gốc sinh học. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải 
theo nguyên tắc “4 đúng”. 

Trước khi sử dụng thuốc trên diện rộng, cần 
phun thử trên diện tích hẹp để tránh những rủi ro 
đáng tiếc xảy ra.

- Luân canh cây trồng khác họ cà 

Heo mắc tụ huyết trùng hoặc bệnh đóng dấu 
thì khác hẳn, bệnh thường tiến triển rất nhanh, 
nhiều con chưa kịp điều trị hoặc mới điều trị một 
hai mũi tiêm đã chết.

Trạng thái ăn uống cũng có nhiều khác nhau: 
Bệnh dịch tả, phó thương hàn thường con vật hay 
có đặc tính lúc ăn lúc không, lúc con vật bỏ ăn là 
lúc con vật sốt cao nhưng khi hạ sốt con vật lại 
muốn ăn uống.

Về màu sắc da: Khi heo mắc bệnh tụ huyết 
trùng hoặc đóng dấu tuy chưa biểu hiện xuất 
huyết trên da nhưng niêm mạc mắt lúc nào cũng 
đỏ, niêm mạc thường đỏ sẫm khác thường. 

Heo mắc bệnh dịch tả hay phó thương hàn da 
thường rất nhợt nhạt, khi xuất huyết lấm tấm trên 
da thì gần như heo đã ở giai đoạn cuối sắp chết.

Trạng thái phân: Trong thực tế hiện nay, hầu 
hết heo mắc 4 bệnh đỏ phân lúc đầu đều táo nhưng:

 + Đối với heo bị dịch tả phân thường tròn 
và rất cứng, bề mặt có màng nhầy đen bóng, khi 
chuyển sang trạng thái lỏng phân cũng có màu 
đen, mùi khắm đặc biệt.

+ Bệnh phó thương hàn khi phân chuyển sang 
trạng thái lỏng thì phân lại có màu vàng nhớt.

+ Đối với bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu 
nếu không mắc bệnh ghép khác thì heo thường ít 
khi chuyển sang trạng thái ỉa chảy kéo dài.

Chẩn đoán 
phân biệt  

các bệnh đỏ 
trên đàn heo

  Văn Đắc
TTKN Lâm Đồng

Nguồn Internet

Bệnh đóng dấu

Bệnh tụ huyết trùng

Bệnh phó thương hàn

Bệnh dịch tả



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng16

SOÁ 06/2016KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

Điều trị bệnh
Thông qua việc dùng thuốc kháng sinh để điều 

trị, nếu heo mắc bệnh tụ huyết trùng hoặc đóng dấu 
khi dùng 1 - 2 liều kháng sinh là con vật thường 
chuyển bệnh, có khi trở lại bình thường. Trường hợp 
dùng kháng sinh mà không thấy tiến triển thì phải 
nghĩ ngay đến bệnh khác, có thể là dịch tả hoặc phó 
thương hàn,...  

- Bệnh dịch tả: Phòng bệnh bằng vaccin nhược 
độc chủng C, hiện không có thuốc điều trị.

- Bệnh phó thương hàn: Phòng bệnh bằng vaccin 
vô hoạt phó thương hàn heo: tiêm lần 1 heo 20 - 30 
ngày tuổi, tiêm lần 2 vào 40 - 50 ngày tuổi với liều 
lượng 2ml/con.

 Điều trị bằng kháng sinh: Oxytetraxyclin dùng 
liều 50 mg/kg thể trọng trong 5 - 6 ngày;  Enrofloxacin 
dùng liều 1ml/10kg thể trọng/ngày trong 5 - 6 ngày; 
Navet - thiasone dùng liều 1ml/15kg thể trọng/ngày 
trong 3 - 5 ngày; kết hợp với thuốc điều trị cần dùng 
các thuốc trợ tim mạch, trợ sức như cafein, vitamin 
B2, vitamin C, chất điện giải.

- Bệnh tụ huyết trùng: Phòng bệnh bằng vaccin 
keo phèn tụ huyết trùng với liều 3ml/con, vaccin 
nhũ hóa tụ huyết trùng với liều 1-2ml/con. Trị bệnh: 
Kanamycin dùng liều 30 - 50 mg/kg thể trọng trong 
3 - 5 ngày; Streptomycin dùng liều 30 - 50 mg/kg thể 
trọng trong 3 - 5 ngày; Enrofloxacin dùng liều 20 - 
25 mg/kg thể trọng trong 3 -5 ngày; kết hợp với thuốc 
điều trị cần dùng các thuốc trợ tim mạch, trợ sức như 
cafein, vitamin B1, vitamin C.

- Đóng dấu heo: Phòng bệnh bằng vaccin, có 3 
loại vaccin phổ biến: vaccin nhược độc nhị giá phòng 
bệnh đóng dấu và bệnh tụ huyết trùng, sử dụng với liều 
lượng 3 ml/con; vaccin VR2 sử dụng với liều lượng  
2 ml/con; vaccin vô hoạt sử dụng với liều lượng 3 ml/con. 
Trị bệnh: Dùng kháng huyết thanh: tiêm dưới da với liều: 
<45kg tiêm 5 - 10ml/con; >45kg tiêm 20 - 40ml/con.

Điều trị bằng kháng sinh: Một số loại kháng sinh 
có hiệu lực đối với vi khuẩn đóng dấu heo: Penicillin 
tiêm bắp liên tục 3 - 4 ngày, 2 ngày đầu dùng liều 
40.000UI/kg thể trọng, 2 ngày sau dùng liều 30.000UI/kg 
thể trọng; Ampicillin dùng liều 40 mg/kg thể trọng 
trong 3 - 4 ngày; Oxytetraxyclin dùng liều 30 mg/kg 
thể trọng trong 3 - 4 ngày;  Enrofloxacin dùng liều 20 
mg/kg thể trọng trong 3 - 4 ngày; Cephaflexin dùng 
liều 20 - 30 mg/kg thể trọng trong 3 - 4 ngày; kết hợp 
với thuốc điều trị cần dùng các thuốc trợ tim mạch, 
trợ sức như cafein, vitamin B1, vitamin C.

Trên đây là cách phân biệt và điều trị một số 
bệnh đỏ trên đàn heo, hi vọng là sẽ giúp ích cho bà 
con chăn nuôi trong quá trình chẩn đoán và phòng trị 
bệnh hiệu quả cho đàn heo nuôi tại gia đình 

Với phương châm “không cho đất 
nghỉ, không ngừng tay ta”, ông Võ 
Văn Quốc không ngừng chuyển đổi 
giống cây trồng để tăng năng suất, 
chất lượng, hiệu quả kinh tế. Chính sự 
thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, khoa 
học, nắm bắt nhu cầu của thị trường 
và sự lao động miệt mài đã mang lại 
thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi 
năm, đưa gia đình ông trở thành triệu 
phú nông dân, góp phần xây dựng 
nông thôn mới, thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội tại địa phương.

Đến thôn Tân Phú, xã Tân Hội, huyện Đức
Trọng không ai không biết đến cái tên 

Võ Văn Quốc. Trên diện tích gần 1,1ha của 
gia đình ông, luôn xuất hiện những giống cây 
trồng mới, lạ, lần đầu tiên được trồng tại địa 
phương. Từ những năm 1980, gia đình ông 
vào vùng đất này lập nghiệp. Ban đầu trồng 
mía đường, được một thời gian, mía đường 
khó tiêu thụ, ông quyết định chuyển đổi sang 
trồng cà phê kết hợp với cây ăn trái sầu riêng. 
Vào thời điểm cà phê tụt giá, trong lúc thị 
trường heo thịt sôi động, năm 2006, ông lại 
một lần nữa chuyển đổi mô hình sản xuất 
sang chăn nuôi heo. Việc chăn nuôi heo kết 
hợp với sản xuất cây ăn trái sầu riêng đã mang 
lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông trong 
một thời gian dài. 

Đến năm 2010, chăn nuôi heo gặp khó 
khăn, phần do dịch bệnh, phần do giá cả bấp 
bênh, bất lợi cho người chăn nuôi, ông Quốc lại 
mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi trồng nấm bào 
ngư. Thấy trồng nấm bào ngư mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, nhiều hộ trong xã, trong khu 
vực đua nhau phát triển. Hệ quả, giá nấm trên 
thị trường xuống thấp, do cung vượt cầu. Tuy 
trồng nấm vẫn có lợi nhuận, nhưng không cao, 
vợ chồng ông Quốc lại chuyển đổi sang trồng ớt 
ngọt trong nhà kính, với diện tích 2,5 sào, cho 
năng suất 15 tấn/vụ, năm trồng hai vụ. Nhờ liên 
kết và được Công ty Fresh Studio Innovation 
cấp chứng nhận cho sản phẩm ớt ngọt của gia 
đình ông đạt các tiêu chuẩn của Metro nên toàn 
bộ ớt ngọt của gia đình ông Quốc được Công 
ty thu mua cung cấp cho siêu thị tại các thành 
phố lớn như Hà Nội, Nha Trang và TP. Hồ Chí 
Minh với giá khá cao, đã mang lại doanh thu, 
lợi nhuận cho gia đình rất lớn. 
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Ông Võ Văn Quốc bên mô hình phúc bồn tử

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, giá ớt 
ngọt xuống thấp 7.000 đồng/kg. Năm 2013, qua 
tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, thấy mô 
hình phúc bồn tử của hộ ông Huỳnh Trung Quân 
tại thôn Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, ông đã liên hệ và đặt 
mua 4.000 cây giống đem về trồng trên diện tích 
2,5 sào của gia đình. Thấy được năng suất, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế cao từ cây phúc bồn tử 
mang lại, sau một năm, ông đã quyết định nhân 
giống ra 3,5 sào đất còn lại. Hiện nay, gia đình 
ông đã có 6 sào trồng phúc bồn tử. Hiện mỗi 
ngày, vườn phúc bồn tử của gia đình ông cho thu 
hoạch khoảng 20 - 25kg, xuất đi các điểm du lịch 
lớn: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Nha 
Trang, Đà Nẵng… qua đường hàng không và gửi 
xe khách. Với giá bán 150.000 - 210.000 đồng/kg, 
sau khi trừ mọi chi phí phân bón, công chăm sóc, 
thu hoạch… đã mang lại doanh thu cho gia đình 
ông 600 - 700 triệu đồng/năm. Ngoài cung cấp 
trái tươi, với những trái chín quá, gia đình ông 
còn cho ra sản phẩm siro phúc bồn cung cấp cho 
thị trường.

Ông Quốc cho biết: “So với các loại cây trồng 
khác, trồng phúc bồn tử an nhàn hơn nhiều, không 
mất công làm đất trồng mới nhiều lần mà chỉ đầu 
tư một lần, thu hoạch được nhiều năm, giá thành 
cao và ổn định. Cây trồng trong nhà kính sâu bệnh 
ít, chủ yếu quan tâm cung cấp nguồn dinh dưỡng 
cho cây. Một năm cung cấp phân hữu cơ tập trung 
một lần, phân vô cơ được cung cấp thường xuyên 
cho cây qua hệ thống tưới nhỏ giọt để tăng năng 
suất. Với 6 sào phúc bồn tử, mỗi ngày khoảng 
300.000 đồng tiền phân bón vô cơ. Phân vô cơ chủ 
yếu là phân kali, phân lân phân đạm và bổ sung 
thêm các trung vi lượng Mg, Ca, Bo, Fe, Zn phun 
lên lá. Nếu thiếu các nguyên tố trung, vi lượng đó, 
cây phúc bồn tử sẽ không sinh trưởng, phát triển 
tốt và trái sẽ không đạt năng suất, chất lượng”.

Cùng với cây phúc bồn tử, hiện ông đang đầu 
tư 30.000 chậu trồng hoa lan vũ nữ xuất khẩu. 
Cây giống hoa được ông lấy từ giống nuôi cấy 
mô của Công ty TNHH Hoa Mặt Trời và được 
Công ty bao tiêu sản phẩm. Hệ thống nhà lưới 
được ông đầu tư hiện đại, hệ thống giàn chống 

bằng dây cáp với trụ sắt vững chắc, lưới che của 
Hà Lan Với chi phí đầu tư cho mỗi chậu bao gồm 
cây giống, đá tổ ong, dây treo với giá gần 50.000 
đồng/chậu. Dự tính sang cuối năm 2017, vườn 
lan của ông sẽ cho thu hoạch và mang lại doanh 
thu lớn cho gia đình.

Với quyết tâm làm giàu và kinh nghiệm trong 
sản xuất nông nghiệp, ông Võ Văn Quốc nói rằng: 
Vùng đất Tân Hội có lợi thế về đất đai, khí hậu 
mà mình không biết vươn lên làm giàu là bỏ phí 
cơ hội. Vấn đề là ở chỗ, phải nắm bắt nhanh, nhạy 
nhu cầu của thị trường để chuyển đổi cây trồng 
hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Với 
lại, mình làm giàu chân chính từ sản xuất không 
phải chỉ cho bản thân mình, mà cho tương lai con 
cháu và cho quê hương, làng xóm. 

Bởi nếu chỉ biết an phận thì với gần 1,1 ha 
trồng cà phê xen sầu riêng cũng đã giúp gia đình 
ông đủ sống nhưng ông muốn xã hội ngày một 
tiến bộ hơn, phát huy được nội lực, đi tiên phong 
trong chuyển đổi giống cây trồng để bà con xung 
quanh học hỏi, làm giàu chính đáng.

Chính những cách nghĩ và cách làm đó mà 
ông Võ Văn Quốc được xem là một trong những 
hạt nhân đi đầu trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới tại xã Tân Hội, góp phần không nhỏ 
trong chung tay đưa huyện Đức Trọng trở thành 
huyện nông thôn mới trong thời gian tới 

người tiên phong trong chuyển đổi giống tại địa phương
 Văn Thọ 

TTKN Lâm Đồng



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng18

SOÁ 06/2016TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM

Khoảng 3 năm trước đây,
hơn 2ha cà phê già cỗi 

của gia đình anh Nguyễn Thế 
Chỉnh, ở thôn Đạ Pin, xã Đạ 
K’Nàng năng suất chỉ 
đạt 2 tấn cà phê nhân 
trên một hecta. Nhận 
thấy năng suất cà phê 
chưa đạt với yêu cầu 
thực tế, sau khi tham 
gia khóa học ghép, cải 
tạo cà phê do ngành 
Nông nghiệp huyện tổ 
chức, anh đã nắm bắt 
được các quy trình kỹ 
thuật ghép chồi cà phê. 
Từ đó anh đã cắt bỏ 
một số gốc cà phê già 
cỗi để ghép giống mới có năng 
suất và sản lượng cao hơn. Sau 
hơn 3 năm chăm sóc, đến nay, 
hơn 1ha cà phê ghép của gia 
đình anh cho thu nhập hơn 5 
tấn cà phê nhân, cao gấp hơn 
2 lần so với trước đây. Anh 
Chỉnh cho biết: “Qua lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, tôi có thể chăm sóc vườn 
cà phê của gia đình tôi năng suất 
chỉ đạt từ 2 - 2,5 tấn/ha tăng lên 
4 - 5 tấn/ha. Hiện nay, một số 
bà con nông dân trong thôn đã 
áp dụng khoa học kỹ thuật mới 

vào để tăng năng suất cà phê 
trên cùng một đơn vị diện tích 
như gia đình chúng tôi”.

Thông qua các lớp chuyển 

giao khoa học kỹ thuật đã giúp 
nhiều hộ nông dân trên địa bàn 
huyện áp dụng vào sản xuất có 
hiệu quả, nhất là nâng cao kiến 
thức trong cách chăm sóc cây 
trồng đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số. Trước đây, hơn 1ha cà 
phê của gia đình ông K’Nhiệm 
ở thôn Păng Pá, xã Đạ K’Nàng 
thường xảy ra sâu bệnh, từ khi 
tham gia lớp học nghề về cách 
chăm sóc và phòng trừ sâu 
bệnh, năng suất cà phê của gia 
đình đã tăng lên đáng kể. Ông 
K’Nhiệm, chia sẻ: “Từ khi được 

Đưa kiến thức sản xuất nông 
nghiệp đến với bà con nông dân

  Lê Tuấn 
Đài TT - TH Đam Rông

Với phương thức cầm tay chỉ việc, trong những năm 
qua, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề 
huyện Đam Rông đã phối hợp với ngành Nông nghiệp 
và Hội nông dân huyện mở các lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp cho bà 
con nông dân trên địa bàn huyện. Qua các lớp chuyển 
giao khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng 
suất và sản lượng trên diện tích cây trồng, nhất là diện 
tích cây cà phê. 

học nghề trồng, chăm sóc cây 
cà phê, bản thân tôi đã hiểu và 
biết cách ghép cà phê, tỉa cành, 
tạo tán, phòng trừ sâu bệnh. Từ 
đó, năng suất cà phê của gia 
đình tôi tăng lên qua các năm 
canh tác”.

Với phương thức cầm tay 
chỉ việc, học tập hiện trường, 
hướng dẫn trực tiếp cho bà con 
nông dân về cách ghép chồi, tỉa 
cành, tạo tán, bón phân và phòng 
trừ các loại sâu bệnh gây hại trên 
diện tích cà phê. Anh Lê Hồng 
Phong, khuyến nông viên xã Phi 
Liêng, huyện Đam Rông cho 
biết: “Trước khi chúng tôi hướng 
dẫn cho học viên thực hành ngoài 
hiện trường, chúng tôi đã khảo 
sát trước một số vườn cà phê của 
các hộ phù hợp với nội dung của 
lớp học. Hướng dẫn cho học viên 

cách tỉa cành, nhận diện 
các loại sâu bệnh gây hại 
trên cây cà phê để có biện 
pháp xử lý kịp thời để 
tăng năng suất cho cây cà 
phê đem lại hiệu hiệu quả 
kinh tế cao hơn”.

Theo đánh giá của 
Hội Nông dân huyện, 
việc mở các lớp dạy 
nghề, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật đã góp 
phần nâng cao năng suất 

và sản lượng cây cà phê, từ đó 
đời sống của các hộ dân không 
ngừng được cải thiện. Ông Vũ 
Xuân Quế, Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Đam Rông, cho biết: 
“Qua việc chuyển giao khoa 
học kỹ thuật cho bà con nông 
dân, được đông đảo bà con tiếp 
cận và áp dụng vào sản xuất của 
gia đình. Đặc biệt, trong đó có 
việc tái canh cây cà phê, nhận 
thức của bà con ngày một  được 
nâng cao, từ đó đời sống của bà 
con được nâng lên. Trước đó 

(Xem tiếp trang 27)
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Phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, trong
những năm gần đây Hội Cựu chiến binh 

huyện Đạ Huoai đã vận động cán bộ, hội viên 
tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển đổi 
giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. 
Góp phần từng bước giúp gia đình các hội viên 
giảm nghèo nhanh và bền vững.

Chúng tôi đến thăm gia đình hội viên Nguyễn 
Thị Nga ở thôn 1, xã Đạ Ploa là tấm gương điển 
hình của hội cựu chiến binh xã với mô hình cải 
tạo đàn bò. Cách đây 3 năm, gia đình bà canh 
tác gần 3ha cây trồng, chủ yếu là điều, cà phê. 
Nhưng do thiếu lao động, nên việc sản xuất cây 
trồng đem lại hiệu quả kinh tế không cao. Bà 
Nga bàn với gia đình quyết định chuyển 2ha cây 
cà phê, điều kém năng suất sang trồng cỏ để nuôi 
bò. Lúc đầu, bà chỉ nuôi 03 cặp mẹ con, sau 01 
năm bò cái sinh sản 03 con bê. Thấy việc nuôi 
bò ít vất vả mà có lời ngay nên bà tiếp tục đầu tư 
vốn mua thêm 06 con bò giống lai (bò Úc), trong 
đó 05 bò cái và 01 bò đực giống. Đến nay, sau 03 
năm chăn nuôi, đàn bò của gia đình bà phát triển 
lên 25 con, nuôi theo hình thức nuôi nhốt không 
thả rông, hàng ngày cung cấp thức ăn cho bò tại 
chuồng. Ngoài chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, gia 
đình bà rất chú trọng đến việc tiêm phòng vắccin 
đầy đủ và định kỳ cho đàn bò để phòng chống 
dịch bệnh, nên đàn bò phát triển rất tốt, không 
xảy ra dịch bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Bá Thượng 
- Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đạ PLoa cho 
biết: “Ngoài gia đình bà Nga, ở xã Đạ Ploa còn 
nhiều hộ cựu chiến binh thoát nghèo nhờ trồng cỏ 
nuôi bò. Hội luôn duy trì vốn hỗ trợ cho các hội 
viên khó khăn để nuôi bò. Riêng 02 năm 2015 - 
2016, toàn xã đã phát triển 30 con bò trong hội 
viên cựu chiến binh”.

Những năm đầu đến lập nghiệp ở thôn 2, 
xã Đoàn Kết, gia đình anh Đinh Thanh Thúy 
là hộ nghèo của xã. Nhà đông con, vợ mất sớm 
một mình anh bươn chải làm đủ mọi việc để 
kiếm tiền nuôi con và tích lũy mua đất để canh 
tác. Với mô hình xen canh các loại cây trồng 
như: Cà phê, hồ tiêu và điều, sau nhiều năm 

gây dựng, kinh tế của gia đình anh phát triển 
vượt bậc. Và điều đáng nói là gia đình anh đã 
thoát nghèo bền vững, một năm tổng thu nhập 
từ vườn trên 300 triệu đồng. Các con anh đều 
được đi học và có việc làm ổn định.

Ông Trương Thông - Chủ tịch Hội cựu chiến 
binh xã Đoàn Kết cho biết: “Phong trào chuyển 
đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao, được hội viên cựu chiến binh xã Đoàn Kết 
nhân rộng trong các chi hội, với mô hình 1+1, 
1+2, 1+3 (mô hình một hội viên cựu chiến binh 
giúp một người, hai người, ba người không tham 
gia trong hội thoát nghèo), hội viên tham gia giúp 
nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng địa 
phương vững mạnh. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình 
cựu chiến binh thoát nghèo, vươn lên làm giàu 
chính đáng.

Hiện nay, Hội cựu chiến binh huyện Đạ 
Huoai phát động phong trào: “Hội viên cựu chiến 
binh chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị 
văn minh”. Mỗi cơ sở hội xây dựng chương trình 
hoạt động thiết thực như: Mô hình làm hàng rào 
xanh, đóng góp tiền thu gom rác thải, mua bảo 
hiểm y tế tự nguyện, tu sửa đường giao thông 
nông thôn, tham gia chương trình cải tạo đàn bò 
của huyện...

Những tháng còn lại của năm 2016, Hội cựu 
chiến binh huyện Đạ Huoai tiếp tục phát động 
đợt thi đua nước rút về công tác giảm nghèo, xây 
dựng tổ chức hội vững mạnh, hội viên cựu chiến 
binh gương mẫu. Thiết thực lập thành tích chào 
mừng Đại hội cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại 
hội cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Huoai 
với phong trào phát triển kinh tế

 Đặng Dũng 
Đài TT-TH huyện Đạ Huoai
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Cách đây gần 2 năm, sau khi nuôi gà đẻ không
thành công, anh đã lên mạng, tìm đến các mô 

hình nuôi thỏ tại địa phương và các vùng lân cận 
để học hỏi cách nuôi. Khi đã có 1 số kiến thức về 
con thỏ, anh Hoài mạnh dạn đầu tư vốn  tiết kiệm 
được hơn 10 triệu đồng và hơn 40 triệu đồng vốn 
vay của Ngân hàng chính sách xã hội để chuyển 
sang nuôi thỏ thương phẩm. Với diện tích hơn 
100m2, anh Hoài xây dựng khu chuồng trại gồm 
02 dãy, mỗi dãy ngăn 10 
lồng, mỗi lồng chia ra 
từng ô nhỏ, kích thước 
mỗi ô 0,35m. Mỗi ô đều 
trang bị máng đựng thức 
ăn và máng nước. Ngoài 
ra, để dễ quản lý, trên 
mỗi ô anh đều đánh dấu 
theo dõi thời gian sinh 
trưởng, phát triển của thỏ. 
Dưới đáy chuồng anh lại 
nuôi thêm đàn chuột bạch 
để tận dụng nguồn thức 
ăn rơi vãi của Thỏ. Anh 
Hoài còn dự tính sau khi 
mở rộng chuồng trại, ở 
dưới sẽ nuôi trùn quế.

Lúc đầu anh Hoài 
mua 10 cặp thỏ giống 
Newzealand, thỏ Bướm 
về nuôi vì đây là giống 
thỏ dễ nuôi, hợp với khí 
hậu địa phương,  có trọng 
lượng từ khi sinh đến khi 
trưởng thành đều cao hơn 
giống thỏ địa phương. Anh Lê Xuân Hoài cho biết: 
“Thỏ nuôi khoảng 5 tháng đạt trọng lượng bình 
quân từ 2,5 -3 kg/con. Đặc biệt, đây là giống có khả 
năng sinh sản nhanh, thỏ cái sau 6 tháng nuôi đã bắt 
đầu sinh sản, bình quân mỗi năm sinh sản từ 6 -8 
lứa, mỗi lứa trung bình gần 10 con. Thỏ đẻ được 15 
ngày thì mở mắt và tập ăn cùng mẹ, được 20 ngày 
có thể tách mẹ, nuôi dưỡng để bán thương phẩm và 
nuôi dưỡng thỏ mẹ để chuẩn bị cho lứa mới”.

 Hàng ngày, sau thời gian làm việc ở xã, anh 
Hoài lại dành thời gian cắt cỏ, vệ sinh chuồng trại 
để tạo độ thông thoáng, sạch sẽ, thoáng mát. Cũng 
như vuốt ve, theo dõi từng con thỏ xem chúng phát 
triển như thế nào. Nhờ sự chăm sóc chu đáo nên 
đàn thỏ ngày càng phát triển tốt.

Thực tế cho thấy thỏ là con vật dễ nuôi, dễ 
chăm sóc, ít bị bệnh, nên anh Hoài đã nhân rộng 

giống ra thêm để bán cho các hộ có nhu cầu nuôi. 
Hiện nay, thỏ thương phẩm có giá khá cao giao 
động từ 80 -95.000 đồng/kg tùy vào trọng lượng. 
anh Hoài cho biết: “So với nuôi gà trước đây thì 
nuôi thỏ lãi hơn nhiều, hiệu quả kinh tế cao. Một 
con thỏ từ lúc nuôi đến lúc xuất chuồng ăn hết 
0,5kg cám với giá hơn 10.000 đồng, còn lại là tận 
dụng các nguồn thức ăn có sẵn trong vườn như rau 
lang, cỏ đồng tiền, cỏ dại… Trong khi đó, thỏ lại 

ít bị nhiễm bệnh so với 
các con vật nuôi khác”.

Tuy nhiên, trong quá 
trình nuôi thỏ để đạt hiệu 
quả kinh tế cao người 
nuôi cũng cần phải chú ý 
vệ sinh chuồng trại phải 
luôn sạch sẽ, thoáng mát, 
tránh mưa tạt, gió lùa… 
Thỏ là loài chịu lạnh 
kém nên vào mùa mưa, 
lạnh cần giữ ấm cho 
thỏ. Nên chọn nơi yên 
tĩnh, xung quanh phải 
làm rào chắn để chống 
chuột, chó, mèo. Thức 
ăn cho thỏ phải sạch, 
ráo nước mới cho thỏ ăn, 
nếu không thỏ sẽ bị tiêu 
chảy. Đặc biệt thỏ là loài 
gặm nhấm nên thức ăn 
chủ yếu là cho ăn nhiều 
vào ban đêm để không 
làm ảnh hưởng đến khả 
năng sinh trưởng của thỏ. 

Đồng thời, cần cho thỏ ăn thêm chuối chát giúp 
thỏ tiêu hoá tốt, không bị tiêu chảy. Thỏ thường 
bị một số bệnh như bệnh cầu trùng, ung nhọt do 
để chuồng trại bẩn, bệnh viêm mũi do thời tiết… 

Nhờ nắm vững kỹ thuật và chịu khó học hỏi 
kiến thức về chăn nuôi nên trong suốt 2 năm qua 
mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Hoài luôn phát 
triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. Và đặc biệt là 
anh Hoài đã có được nhiều kinh nghiệm chủ động 
phòng chống dịch bệnh cho đàn thỏ, giảm được 
chi phí, rủi ro trong chăn nuôi. Nhiều bà con nông 
dân trong vùng đã tìm đến anh để học cách chăn 
nuôi thỏ. Có thể nói, thành công từ mô hình nuôi 
thỏ của anh Lê Xuân Hoài đã mở ra hướng lựa 
chọn mới trong chăn nuôi cho người dân để tăng 
thêm thu nhập, cải thiện đời sống 



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng 21

SOÁ 06/2016 HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG

Hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống giám sát độ ẩm đất

Lâm Đồng là tỉnh có vùng rau, hoa lớn nhất
cả nước, việc quản lý vi khí hậu cho cây 

trồng đạt năng suất hiệu quả và chất lượng là 
rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng triển khai mô hình 
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản 
lý vi khí hậu trong nhà kính trồng rau, hoa công 
nghệ cao”.

Với quy mô 05 hệ thống/05 hộ tham gia. 
Với mức đầu tư thực hiện mô hình Nhà nước hỗ 
trợ 50%, nông hộ đóng góp 50%. Hệ thống điều 
khiển bao gồm các loại thiết bị như hệ thống điều 
khiển trung tâm, thiết bị giám sát độ ẩm đất; thiết 
bị giám sát vi khí hậu nhà kính (giám sát các 
yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng trong nhà kính);  
thiết bị điều khiển mở rộng, tủ điện, van điện, 
trạm quan sát thời tiết.

Chức năng của hệ thống là giám sát độ ẩm 
đất, để lấy dữ liệu và cảnh báo cho người sử dụng; 
giám sát vi khí hậu nhà kính (theo dõi các yếu tố 
trong nhà kính như nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và 
gửi dữ liệu cho hệ thống điều khiển trung tâm và 
cảnh báo cho người sử dụng); phân tích các yếu 
tố bất lợi của môi trường có thể ảnh hưởng tới cây 
trồng (như ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng, gió, mưa và 
gửi vào hệ thống); phân tích nhu cầu nước tưới của 
cây trồng theo từng giai đoạn khác nhau và cảnh 
báo cho người sử dụng; điều khiển hệ thống tưới, 
và một chức năng quan trọng đó là ghi nhật ký 
đồng ruộng để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ thông tin QUẢn LÝ 
Vi KhÍ hẬU tROng nhÀ KÍnh tRỒng RaU, hOa

  nguyễn Thị Thùy 
TTKN Lâm Đồng

Hoạt động của hệ thống dựa trên hiệu ứng 
đám mây, tất cả các thiết bị điều khiển đều được 
gắn thẻ sim từ đó sẽ phát sóng và thu nhận sóng 
đến thiết bị điều khiển trung tâm sau đó hệ thống 
sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại cho người sử dụng 
và điều khiển các thiết bị của hệ thống. Với địa 
hình dốc như ở Đà Lạt thì hệ thống này càng phát 
huy các điểm mạnh như không tốn công để tưới 
vì người quản lý có thể điều khiển tự động và 
thiết lập lịch tưới một cách chi tiết và chính xác 
để hệ thống hoạt động theo đúng lịch trình đã 
được thiết lập. Mặt khác, ngoài tiết kiệm công 
lao động còn tiết kiệm năng lượng (điện năng), 
khi sử dụng hệ thống điều khiển tưới thông minh 
tiết kiệm được 20% điện năng do kiểm soát chỉ 
tưới đủ lượng nước cây trồng cần qua hệ thống 
cảnh báo. Đồng thời tiết kiệm phân bón cho cây 
trồng từ 20-30%.

Ngoài ra, việc kiểm tra nồng độ muối (EC), 
và pH của nước tưới luôn luôn được đo một cách 
chính xác và báo về cho người sử dụng thông 
qua điện thoại thông minh. Qua đánh giá của các 
nông hộ, sử dụng hệ thống điều khiển thông minh 
đã giảm chi phí lao động và vật tư nông nghiệp 
cho mỗi hộ từ 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Từ đó, 
nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. 

Hệ thống điều khiển tưới thông minh là một 
trong những công nghệ mới góp phần hiện đại 
hóa nền sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến 
đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt đồng thời hạn 
chế sức lao động của con người
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Mô hình nuôi cá hô thương phẩm tại huyện Đạ Tẻh

Lâm Đồng là tỉnh vùng núi
cao, hoạt động sản xuất 

thủy sản chủ yếu là nuôi thuỷ 
sản nước ngọt với quy mô nhỏ, 
phát triển trên diện tích mặt 
nước tận dụng và chủ yếu phục 
vụ nhu cầu cải thiện đời sống 
gia đình. Trong những năm gần 
đây, cùng với việc phát triển 
nuôi các đối tượng cá truyền 
thống thì việc đưa các đối 
tượng nuôi mới, có giá trị kinh 
tế cũng được người dân đưa 
vào nuôi thử nghiệm như cá 
chình, cá lăng chấm, cá bống 
tượng... Việc phát triển các đối 
tượng mới đã góp phần đa dạng 
đối tượng nuôi thủy sản trên 
địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu 
của thị trường, đồng thời giúp 
người dân tăng thu nhập, cải 
thiện kinh tế gia đình. 

Với mục đích tạo thêm đối 
tượng nuôi mới giúp người dân 
có thêm lựa chọn đối tượng nuôi, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường 
về sản phẩm thủy sản ngon, chất 
lượng. Năm 2016, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã thực 
hiện mô hình nuôi cá hô thương 
phẩm trong ao đất với quy mô 
0,2ha/2 hộ và được triển khai 
trên địa bàn xã Hà Đông và xã 
Mỹ Đức của huyện Đạ Tẻh. Các 
hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 
80% con giống; 50% thức ăn, 
thuốc và hóa chất. Thời gian triển 
khai từ tháng 7/2016, các nông 
hộ tham gia mô hình được cán 
bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật 
nuôi, phòng trị bệnh cho cá. 

Sau 5 tháng thực hiện, cho 
thấy tỷ lệ cá sống đạt 82%, 
trọng lượng bình quân của cá đạt 

Kết quả mô hình nuôi 
cá hô thương phẩm 

trong ao đất 
  Văn Thành 

TTKN Lâm Đồng

0,7kg/con. Dự kiến sau thời gian 
nuôi 12 tháng trọng lượng cá sẽ 
đạt từ 1,5-1,8 kg/con; Cá thích 
nghi với điều kiện môi trường, 
sinh trưởng và phát triển nhanh, 
tỷ lệ nhiễm bệnh thấp, nguồn 
nước và các chỉ tiêu môi trường 
phù hợp với sự sinh trưởng của 
cá, các hộ đều thực hiện đúng 
theo quy trình và sự hướng dẫn 
của cán bộ kỹ thuật. Bên cạnh 
đó, nhằm giúp các nông hộ và 
người dân trên địa bàn huyện 
hiểu và nắm rõ được kỹ thuật 
nuôi và áp dụng quy trình vào 
nuôi tại gia đình, việc đưa cá hô 
vào nuôi là hoàn toàn phù hợp 
với điều kiện khí hậu của địa 
phương cũng như nhu cầu của 
người dân trong việc tìm các đối 
tượng nuôi mới có giá trị kinh 
tế trên địa bàn huyện Đạ Tẻh 
Trung tâm Khuyến nông đã tiến 
hành tổ chức hội thảo đầu bờ 
nhằm giới thiệu cho bà con học 
tập và nhân rộng.

Hiện nay giá bán cá hô 
thương phẩm trên thị trường 
khoảng 160.000 đồng/kg. Sau 
khi trừ chi phí đầu tư, dự kiến 
tổng lợi nhuận thu được từ mô 
hình khoảng 70 triệu đồng, lợi 
nhuận bình quân khoảng 35 triệu 
đồng/hộ. Với những kết quả mô 
hình đạt được đã cho thấy Đạ Tẻh 
là địa phương có điều kiện phù 
hợp cho việc nuôi cá hô thương 
phẩm. Đây cũng là cơ sở để nhân 
rộng mô hình trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng nơi có điều kiện thích 
hợp cho việc phát triển nuôi cá 
hô. Mô hình đã giúp người dân 
có được những lựa chọn đối 
tượng nuôi nhằm thay thế các đối 
tượng nuôi truyền thống, nâng 
cao chất lượng sản phẩm thủy 
sản, đáp ứng nhu cầu thị trường, 
đồng thời góp phần vào việc bảo 
tồn và phát triển loài cá quý hiếm 
có nguồn gốc từ sông Mê Kông
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Từ đề án nâng cao chất lượng giống cây 
trồng, vật nuôi, trong năm 2015 Trung tâm 
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã xây dựng 
mô hình chăn nuôi heo sinh sản hướng 
nạc cho 16 hộ/ 16 xã với tổng số 32 con. 
Sau một năm thực hiện đến nay có hơn 300 
con heo con được sinh ra từ heo mẹ hỗ trợ.

Nhằm cải tạo đàn heo nái tại địa phương và 
hướng tới phát triển đàn heo nái siêu nạc, tăng 
năng suất nạc trên đàn heo lai, giảm giá thành, 
hạn chế dịch bệnh, góp phần vào phát triển kinh 
tế địa phương. Trong năm 2015, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Đạ Tẻh xây dựng “Mô hình chăn 
nuôi heo sinh sản hướng nạc”, với quy mô 32 con 
heo nái giống Landrace, triển khai giao cho 16 
nông hộ tại các xã, thị trấn: Triệu Hải, Đạ Pal, 
Quốc Oai, Hương Lâm và thị trấn Đạ Tẻh. Điều 
kiện để các nông hộ tham gia mô hình phải có kinh 
nghiệm chăn nuôi, có tâm huyết, có nhân công lao 
động và tuân thủ các kỹ thuật mà cán bộ kỹ thuật 
của Trung tâm Nông nghiệp huyện chuyển giao. 

Kinh phí đầu tư cho một con heo nái 6,7 triệu 
đồng/con, nhà nước hỗ trợ 2 triệu đồng/con, dân 
đóng góp 4,7 triệu đồng/con, heo có trọng lượng 
từ 60 - 80kg/con, các nông hộ nuôi trong thời 
gian khoảng 2 tháng là có thể phối giống cho sinh 
sản. Thời gian đầu giao giống cho các nông hộ, 
một số con mắc bệnh hô hấp, cán bộ kỹ thuật đã 
hướng dẫn cách chăm sóc và hướng dẫn cho các 
nông hộ phòng trị kịp thời. Ngoài ra, một số hộ 
tham gia mô hình được Trung tâm Nông nghiệp 
huyện hỗ trợ tinh phối giống sinh sản là giống 

Kết quả mô hình nuôi  
heo nái sinh sản hướng nạc

  Bùi hằng - Bùi Trung Văn

Landrace (từ mô hình thụ tinh nhân tạo dòng tinh 
heo sinh sản thuộc chương trình sự nghiệp năm 
2016), khi heo mẹ đẻ ra heo con, các nông hộ có 
thể giữ lại làm giống, nhân đàn còn một số hộ 
khác không có mục đích giữ lại làm giống thì họ 
tự mua tinh giống (Duroc, Yorshire…) về phối, 
heo con sinh ra nuôi với mục đích bán thịt.

Sau một năm triển khai mô hình đến nay số 
heo sinh sản phát triển tốt là 30/32 con, số heo 
con được sinh ra (tính bình quân) con/nái là 11 
con, sau khi heo nái sinh sản có một số con bị 
viêm, đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách 
xử lý kịp thời. Điển hình có hộ bà Nguyễn Thị 
Hoa, khu phố 6A, thị trấn Đạ Tẻh, ông Nguyễn 
Hữu Thành, Nguyễn Xuân Lợi ở xã Quảng Trị, 
ông Khanh - xã Triệu Hải… số heo con sinh ra 
tại các nông hộ đồng đều, da hồng, bóng đẹp 
được các nông hộ giữ lại để nuôi tiếp, một số 
nông hộ khác bán giống heo con khoảng 2 triệu 
đồng/cặp, đa số các nông hộ nuôi theo hình thức 
bán công nghiệp, còn tận dụng thức ăn là chủ 
yếu. Nhìn chung, mô hình chăn nuôi heo sinh sản 
hướng nạc đã được bà con hưởng ứng nhiệt tình, 
và chăm sóc nuôi dưỡng rất tốt, một số hộ giữ lại 
số heo con để nhân rộng thêm và tăng đàn. 

Có thể nói, mô hình chăn nuôi heo nái sinh 
sản hướng nạc khá phù hợp với điều kiện khí 
hậu tại Đạ Tẻh, đàn heo sinh sản và phát triển 
tốt. Trong thời gian tới, mô hình chăn nuôi heo 
nái sinh sản hướng nạc cần được nhân rộng tại 
các xã khác trong huyện, đáp ứng mục đích tăng 
năng suất, chất lượng trong chăn nuôi.
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Trong thời gian từ ngày 22/11/2016 đến ngày 09/12/2016,
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đồng loạt tổ chức 06 lớp 

tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho 200 học viên là khuyến 
nông viên, cộng tác viên khuyến nông trên địa bàn toàn tỉnh, thời 
gian tổ chức 4 ngày/lớp. 

Nội dung tập huấn được phân theo 2 đối tượng, đối tượng 
khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông tuyển chọn trước 
năm 2015 tập trung trao đổi các nội dung về: Đổi mới hoạt động 

khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng; 
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; Giới thiệu về ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất; Nông nghiệp Việt 
nam trước cơ hội thách thức Hội nhập kinh tế thế giới. Đối tượng 
khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông tuyển chọn năm 
2015, 2016 tập trung trao đổi các nội dung về: Kỹ năng và phương 
pháp tập huấn cho nông dân; Kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý cho 
cây trồng; Kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho một 
số đối tượng cây trồng chính. 

Trong thời gian tập huấn, học viên được giảng viên trao đổi phương 
pháp, kỹ năng và những kiến thức cơ bản trong sản xuất, các cơ chế 
chính sách nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Học 
viên tham gia các lớp tập huấn đều quan tâm và đánh giá cao các nội 
dung trao đổi của giảng viên, tại đây học viên được chia nhóm thảo 
luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong sản xuất tại mỗi địa phương. 

Kết thúc khóa tập huấn, đa số các học viên đánh giá cao về nội 
dung và phương pháp truyền đạt của giảng viên, giúp học viên tiếp 
cận được với nhiều kiến thức mới và thiết thực, đồng thời thông qua 
lớp tập huấn đã giúp cho học viên mạnh dạn hơn trong giao tiếp và 
tự tin hơn khi đứng trước người nông dân, từ đó dễ dàng hơn trong 
việc trao đổi với nông dân tại địa phương, hỗ trợ tốt hơn cho người 
dân trong sản xuất nhằm tăng năng suất, cải thiện thu nhập, nâng 
cao đời sống 

Trồng trọt
- Cây lúa: Tập trung gieo 

cấy lúa vụ Đông Xuân, chăm 
sóc, bón phân thúc kịp thời 
giúp cây sinh trưởng tốt, sử 
dụng giống xác nhận, giống có 
năng suất, chất lượng và kháng 
rầy, hạn chế dùng giống kém 
chất lượng, không rõ nguồn 
gốc, 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 hai đang gây hại 
như bệnh đạo ôn, khô vằn. 
Theo dõi các đối tượng dịch 
hại khác như: vàng lá sinh lý, 
sâu cuốn lá nhỏ, phòng trừ ốc 
bươu vàng gây hại giai đoạn 
cây con, có biện pháp cấy dặm 
kịp thời đảm bảo cây lúa sinh 
trưởng đồng đều… phòng trừ 
kịp thời khi dịch gây hại.

- Cây cà phê: Có kế hoạch 
phòng trừ hiệu quả mọt đục 
cành, rệp sáp. Sau thu hoạch 
tiến hành cắt tỉa và xác định 
thời điểm tưới nước phù hợp. 
Yêu cầu tưới đúng và đủ lượng 
nước, triển khai bón phân mùa 
khô kết hợp tưới.

- Cây chè: Thực hiện các 
biện pháp giữ ẩm, tủ gốc, chủ 
động đào ao hồ nhỏ dự trữ 
nguồn nước tưới cho cây chè 
ngay đầu mùa khô nhất là đối 
với vùng chè cao sản, chè chất 
lượng cao.Bà con nông dân cần 
bón phân, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật có trong danh mục 
được phép sử dụng trên cây chè 
đúng kỹ thuật, đảm bảo thời 
gian cách ly. Thực hiện việc thu 
hái đúng quy trình, đúng phẩm 
cấp để nâng cao chất lượng chè 

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG, 
NGHIỆP VỤ CHO LỰC LƯỢNG 

KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ SỞ NĂM 2016
  ThAnh Phương 

TTKN Lâm Đồng
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nguyên liệu. 
- Cây điều: Thăm đồng 

phát hiện và phòng trừ kịp thời 
Bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây 
hại.

- 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 phát sinh trên miệng cạo 
ảnh hưởng đến năng suất và 
chất lượng mủ cạo. Chuẩn bị 
vào mùa khô cần có biện pháp 
tủ gốc giữ ẩm cho vườn cao su 
và phòng chống cháy rừng vào 
mùa khô.

- Cây tiêu: Chăm sóc, bón 
phân, có biện pháp tưới nước 
phù hợp vì giai đoạn quả lớn 
cần lượng nước khá nhưng lại 
vào mùa khô nên cần phải tưới 
thì năng suất mới cao, vệ sinh 
đồng ruộng, Theo dõi và phòng 
trừ sâu bệnh tổng hợp, hạn chế 
tiêu bị bệnh chết nhanh, chết 
chậm. Lưu ý trong phòng trừ 
sâu bệnh trên cây tiêu: hạn 
chế dùng thuốc hóa học, tăng 
cường sử dung thuốc sinh học 
phòng trừ nấm và vi khuần.

- Cây rau, hoa: Tập trung 
chăm sóc, bón phân, phòng trừ 
sâu bệnh, đảm bảo năng suất, 
chất lượng và sản lượng cung 
cấp vào dịp Tết Nguyên Đán 
2017. Trong sử dụng thuốc 
phòng trừ cần ưu tiên sử dụng 
thuốc sinh học và các sàn phẩm 
có thời gian cách ly ngắn, đảm 

bảo an toàn cho người sử dụng 
và môi trường. Những diện 
tích chuẩn bị xuống giống cây 
trồng mới cần chú ý bổ sung 
phân hữu cơ đã ủ hoai mục 
hoặc phân hữu cơ vi sinh giúp 
cải tạo đất.

Trên cây cà chua những 
diện tích bị bệnh xoăn lá virus 
cần tiêu hủy và xử lý nguồn 
bệnh lây lan, phòng trừ bệnh 
mốc sương, đốm lá và sâu 
xanh,… kịp thời luân canh 
cây trồng, không trồng cây họ 
cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các 
ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn 
lá virus. Quản lý tốt côn trùng 
chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) 
tại vườn ươm và vườn trồng, có 
thể dùng các loại thuốc có hoạt 
chất: Dinotefuran, Thiame-
thoxam, Citrus oil, Oxymatrine  
theo  khuyến cáo trên bao bì sử 
dụng.   

Lâm nghiệp
Tiếp tục công tác phòng 

chống cháy rừng vào mùa khô. 
Thu hái một số hạt giống cây 
rừng: thông ba lá, keo, muồng 
đen. Đóng bầu, ươm cây giống 
để chuẩn bị cây giống trồng 
rừng vào đầu mùa mưa. Tỉa 
thưa, nuôi dưỡng rừng trồng. 
Khai thác trắng rừng trồng để 
chuẩn bị đất trồng rừng vào 
mùa mưa.

Chăn nuôi  
Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt 

đàn gia súc, gia cầm, vỗ béo, 
giám sát dịch bệnh, giữ ấm cho 
heo con, loại bỏ gà đẻ kém, 
bổ sung đàn gà hậu bị, chú ý 
phòng bệnh và nhập đàn mới. 

Đảm bảo và cung cấp đầy đủ 
thức ăn thô xanh cho đàn trâu 
bò. Chuẩn bị các điểu kiện cần 
thiết để chuẩn bị tiêm phòng 
đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm.  

Lưu ý: Bà con chăn nuôi 
cần phòng một số bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm như: bệnh Lở 
mồm long móng (trâu, bò, heo), 
Tụ huyết trùng heo, Newcastle 
disease (bệnh gà rù), Cúm gia 
cầm,… 

Thủy sản
Cá nước ngọt (trắm cỏ, 

trôi, mè, chép, rô phi, điêu 
hồng…): Kiểm tra nguồn nước 
và hệ thống ao nuôi, bổ sung 
khoáng chất và vitamin vào 
khẩu phần ăn giúp cá tăng sức 
kháng bệnh và khả năng chống 
chịu với thời tiết. San lọc, phân 
loại đàn cá, có chế độ chăm sóc 
hợp lý. Phòng và  trị các bệnh 
thường gặp như đốm đỏ, trùng 
mỏ neo, các bệnh xuất huyết… 
Thu hoạch cá, vệ sinh và cải tạo 
ao nuôi kết hợp phơi nền đáy 
ao. Tiến hành lấy nước, kết hợp 
bón phân gây màu để chuẩn bị 
xuống giống vụ nuôi mới (đầu 
tháng 4).

Cá nước lạnh (cá tầm, cá 
hồi): Kiểm soát nguồn nước, 
vệ sinh nguồn nước bằng 
thuốc Virkon A hoặc thuốc tím 
(KMnO4). Kiểm soát các yếu 
tố môi trường: nhiệt độ, oxy 
hòa tan, pH, NH3. Thực hiện 
các biện pháp phòng bệnh tổng 
hợp cho cá nuôi. Cho cá ăn 
theo đúng khẩu phần, san lọc 
và phân cỡ đàn cá để có chế độ 
chăm sóc hợp lý  

Công việc nhà nông tháng 01 ĐẾN THÁNG 03/2017
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Hỏi: Anh Thắng ở Đà Lạt hỏi heo trong 
chuồng chỉ chừng 5 - 6 con. Mùa lạnh nên 
tăng cường thêm chất gì cho heo chống lạnh?

Trả lời: Nhiệt độ thấp kéo dài kết hợp với ẩm 
độ không khí cao làm cơ thể vật nuôi tốn nhiều 
năng lượng để chống rét, làm giảm sức đề kháng 
của cơ thể, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như: 
Dịch tả, tụ huyết trùng, bệnh đường hô hấp, có 
điều kiện bùng phát. Một số biện pháp phòng 
chống rét cho heo như sau:

- Che chắn chuồng trại bằng bạt, tấm ni lông 
lớn hoặc các loại vật liệu khác tránh gió lùa. 
Thường xuyên giữ nền chuồng khô, ráo (nên sử 
dụng đệm lót sinh học sẽ vừa giữ ấm cho heo, 
vừa hạn chế dịch bệnh… vệ sinh sạch sẽ, định 
kỳ phun thuốc khử trùng 20 - 30 ngày/lần để 
hạn chế vi trùng gây bệnh phát sinh, phát triển. 

- Khẩu phần ăn phải đảm bảo cân đối dinh 
dưỡng, bổ sung các vitamin, muối và các chất 
khoáng,… Nên cho gia súc ăn nhiều bữa trong 
ngày để đảm bảo không bị đói, có đủ năng lượng 
để chống rét. Cho heo uống nước ấm hòa muối 
với lượng khoảng 5g/100 kg thể trọng. Tiêm 
phòng vaccine Tai xanh, Lở mồm long móng, 
Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn.

Hỏi: Chị Hương ở Lâm Hà hỏi đàn heo đã 
3 tuần tuổi, một con thấy bỏ ăn, nằm một chỗ, 
2 mắt sưng, vùng đầu hơi phù lên, xin hỏi heo 
con mắc bệnh gì? 

Trả lời: Theo như chị mô tả thì đàn heo nhà 
chị bị nhiễm E.coli phù đầu, bệnh do vi khuẩn 
E.coli gây ra, khi có các nguyên nhân dẫn tới 
stress như: thay đổi thức ăn đột ngột, biến động 
thời tiết làm cho heo con bị lạnh dẫn đến giảm 
nhu động ruột sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho E.coli 
gây bệnh. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính xảy 
ra rất nhanh, gây chết nhiều heo nhất là những con 
to, khỏe, mập hay ăn chóng lớn trong đàn. Heo 
theo mẹ và sau cai sữa hay mắc nhất và dễ chết 
nhất. Đây là bệnh cũng khó điều trị và khi đã có 
những triệu chứng điển hình tỷ lệ khỏi không cao. 
Chị nên cho heo tập ăn sớm, tiêm vaccine phòng 
trên heo nái trước khi sinh (3 - 5 tuần) hoặc heo 
con 14 ngày tuổi. Khi trong đàn có con có triệu 
chứng bệnh phải cách ly heo ốm và phòng bệnh 
toàn đàn cho heo bằng một trong các loại kháng 
sinh sau: Colistine, Tiamuline hoặc Gentamycine 
liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có 
thể dùng kháng thể để kết hợp phòng và điều trị. 
Kết hợp với việc ngừng cho heo ăn 12 giờ và cho 
uống tự do, sau đó cho ăn lại từ ít đến tăng dần đến 
đủ khẩu phần thức ăn.

Hỏi: Anh Hoà ở Đức Trọng hỏi đàn heo 
con của gia đình anh được 15 ngày tuổi, ỉa phân 
loãng, màu trắng, ít thối, có bệnh gì không?

Trả lời: Heo nhà anh mắc hội chứng tiêu 
chảy phân trắng ở heo con có thể do một số 
nguyên nhân sau:

+ Điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng: Do quá trình 
chăm sóc, nuôi dưỡng heo mẹ không đầy đủ, nhất 
là giai đoạn có chửa, heo mẹ bị thiếu chất dinh 
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dưỡng, khoáng, nhất là sắt (Fe), cô ban (Co), canxi 
(Ca), vitamin B12... làm bào thai phát triển kém, 
do đó heo con sơ sinh dễ bị bệnh phân trắng. Do 
rối loạn trao đổi chất vì heo con bú sữa mẹ kém 
phẩm chất, thiếu chất dinh dưỡng, nhất là thiếu 
sắt. Uống phải nguồn nước không đảm bảo vệ …

+ Do đặc điểm sinh lý heo con, khi mới sinh, 
trung tâm điều tiết thân nhiệt của heo con chưa 
hoàn chỉnh, do vậy nó không kịp thích nghi với 
sự thay đổi bất thường của thời tiết, khí hậu. Thời 
tiết thay đổi, heo con mất cân bằng giữa hai quá 
trình sản nhiệt và thải nhiệt. Đặc điểm này đã lý 
giải tại sao bệnh lại hay xảy ra hàng loạt, ồ ạt khi 
khí hậu thời tiết thay đổi thất thường. 

Ngoài ra, nhu cầu sắt của heo con trong 20 
ngày đầu rất cao, mỗi ngày heo con cần  từ 7 
-12mg sắt, trong khi đó sữa mẹ chỉ đủ cung cấp 
cho heo con 1mg sắt mỗi ngày. Điều này dẫn 
đến tình trạng heo con thiếu sắt. Việc bổ sung 
thêm sắt cho heo con là rất cần thiết và quan 
trọng. Chúng ta có thể bổ sung sắt cho heo con 
vào ngày thứ 3 với ngày 10, mỗi lần 1ml/con; 
hoặc cũng có thể chỉ cần 1 mũi vào ngày thứ 3 
với lượng là 2ml/con.

+ Do vi khuẩn đường ruột: Thường do 
kế phát khi sức đề kháng của heo con giảm, 
các vi khuẩn có sẵn trong đường ruột E.coli, 
Salmonella phát triển nhanh chóng gây bội 
nhiễm, tăng độc lực gây bệnh.

- Điều trị: Dùng kháng sinh có độ mẫn cảm 
cao với vi khuẩn E.coli và Salmonella như: Neo-
mycine, Antidia. Đặc trị tiêu chảy, hay một số 
loại kháng sinh có nguồn gốc thảo dược như viên 
vân mộc hương, Becberin, các nước sắc của các 
lá, quả chát chứa nhiều Tanin như hồng xiêm, 
nước sắc lá sim, lá ổi… Dùng các chế phẩm sinh 
học Complex - subsilit, bột Subtilit, bổ sung các 
nguyên tố vi lượng như: Fe, Cu…

Thân hình bê lai F1 BBB to hơn hẳn bê lai 
sind, bê lai F1 BBB có thân hình nở nang, vai, 
lưng rộng, nguồn thức ăn cung cấp cho bê lai 
F1 BBB không đòi hỏi khắt khe mà vẫn bình 
thường như giống bò địa phương nên rất dễ trong 
chăm sóc sau sinh. Đến thời điểm hiện tại, sau 
1 năm triển khai thực hiện đã có 73 con bê lai 
F1 BBB được sinh ra, bê sơ sinh có trọng lượng 
trung bình từ 28 -35 kg/con, tất cả bê con sinh 
ra đều khỏe mạnh, cho thấy khả năng thích nghi 
cao với điều kiện khí hậu tại huyện Đơn Dương 
và phát triển tốt về thể trạng. 

Trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của 
đàn bê lai F1 BBB và hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc bê từ 01 tháng tuổi tới khi trưởng thành 
để có cơ sở đánh giá sự thích nghi của bê con và 
hiệu quả kinh tế của mô hình so với chăn nuôi 
các loại bê lai khác trên địa bàn.

Mô hình nâng cao chất lượng đàn bò thịt bằng 
giống bò BBB là mô hình có nhiều tiềm năng để 
phát triển và nhân rộng, giúp nâng cao tầm vóc 
của giống bò thịt tại địa phương, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập của người chăn 
nuôi, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. 
Đặc biệt việc phát triển mô hình của Trung tâm 
Khuyến nông đã cho thấy hướng đầu tư đúng đắn, 
kịp thời và theo đúng định hướng phát triển bò thịt 
của tỉnh nhà giai đoạn 2016 - 2020 

chưa có chuyển giao khoa học kỹ thuật quyết liệt 
thì năng suất cây cà phê của nhiều hộ gia đình 
chỉ đạt trên dưới 2 tấn, hiện nay đạt khoảng 6-7 
tấn. Đây là một quá trình chuyển giao khoa học 
kỹ thuật có hiệu quả, bà con cũng rất phấn khởi”.

Tuy nhiên, để phát triển ngành nông nghiệp 
một cách bền vững, ngoài việc đầu tư của Đảng, 
Nhà nước trong việc đào tạo nghề, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi, 
thì các nông hộ cần chủ động trong việc xây dựng 
các mô hình kinh tế mới, đưa các sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt vào thực 
tiễn…. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao giá trị 
sản xuất nông nghiệp ở địa phương 

(Tiếp theo trang 18)

(Tiếp theo trang 12)

Đưa kiến thức sản xuất...

Mô hình bò lai bbb...
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Hoa bàng đã nở đoá xuân
Tháng giêng đi khắp đảo gần đảo xa 
Tàu từ đất mẹ tàu ra
Hồn quê bật thức…
Tiếng gà gáy trưa

Mai đào như nở trong mơ
Cúc sen còn phải chực chờ phía sau
Bày mâm sắp cỗ thay nhau
Đảo xa tết lính khác đâu quê nhà

Chua dưa dịu giọng thịt thà
Giòn hành thơm kiệu đậm đà bánh chưng
Ngọt lời ngọt ý thành xuân
Từ qua xương máu càng trân quý tình

Đi từ thuở lính tân binh 
Sơn Ca, Nam Yết, Ba Bình, Len Đao…
Mỗi xuân thêm một tự hào
Từ qua đạn lửa càng cao thêm mình.  

Xuân Trường Sa
  PhAn Thành minh

TRANG VAÊN NGHEÄ
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suất bình quân chè toàn tỉnh đạt 12 tấn/ha, sản lượng 300.000 tấn 
chè búp tươi; phát triển 300 ha cây dược liệu; phát triển chăn nuôi 
bò sữa, bò thịt cao sản, xây dựng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm 
bò thịt cao sản từ các giống BBB, Kobe…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ liên kết hợp 
tác, chú trọng tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đến 
năm 2020 trên 40% nông dân trong tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế 
tập thể, trên 70% nông sản được tiêu thụ qua các hợp đồng mua bán.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 
vững; chú trọng công tác chuyển đổi giống cây trồng, chú trọng nghiên cứu, chọn lọc giống mới có chất 
lượng cao. Xây dựng và phát triên thương hiệu, thị trường rau, hoa Lâm Đồng; tăng cường hợp tác, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng phương pháp mới, công nghệ mới vào 
thực tiễn sản xuất; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu….

(Tiếp theo trang 5)Lâm Đồng: 






