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QUY TRÌNH KIỂM TRA, CẤP MÃ SỐ, GIÁM SÁT VÀ DUY TRÌ
VÙNG TRÁI CÂY PHỤC VỤ XUẤT KHẨU
Nguyễn Minh Trường (t/h) - TTKN Lâm Đồng

Những năm gần đây, chủ trương chuyển đổi
cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản
xuất và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích
được các cấp chính quyền địa phương, ngành
Nông nghiệp và PTNT quan tâm và đặc biệt là
bà con nông dân tích cực hưởng ứng. Trong
đó, nổi bật nhất là phong trào trồng các loại
cây ăn quả có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu
cầu tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu.
Chính vì nguồn cung gia tăng mạnh, trong lúc
nhu cầu nội địa có giới hạn, xuất khẩu chưa
được khai thông nên dẫn đến tình trạng giá
bán trái cây có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên,
muốn xuất khẩu được trái cây phải đáp ứng
được những điều kiện bắt buộc theo thỏa
thuận hợp tác ký kết giữa hai bên.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu Quy trình
kiểm tra, cấp mã số, giám sát và duy trì vùng
trái cây phục vụ xuất khẩu theo hướng dẫn
của Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông
nghiệp và PTNT).
Mục đích của quy trình nhằm đáp ứng các
điều kiện bắt buộc tuân thủ trong thỏa thuận
hợp tác ký kết giữa hai cơ quan bảo vệ thực
vật quốc gia về chương trình xuất khẩu quả
tươi từ Việt Nam sang nước nhập khẩu tương
ứng có yêu cầu. Quản lý được những loài dịch
hại là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước
nhập khẩu theo kết quả của báo cáo phân tích
nguy cơ dịch hại (PRA)/yêu cầu nhập khẩu
của các nước. Kiểm soát được việc sử dụng
các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cấm sử
dụng và dư lượng thuốc BVTV trên nông sản
xuất khẩu.
I. Trình tự kiểm tra, cấp mã số vùng
trồng trái cây xuất khẩu
1. Tiếp nhận hồ sơ của vùng xin cấp mã
- Đơn xin cấp mã số vùng trồng;
- Thông tin về vùng trồng: diện tích, tên
giống, tuổi cây (năm trồng), định vị vườn
trồng, số hộ nông dân trong vùng sản xuất,

người đại diện vùng trồng (họ tên, số điện
thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công
dân);
- Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP
cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có);
- Giấy cam kết thu mua trái cây tươi của các
hộ nông dân.
(Hồ sơ gửi về Cục BVTV/Trung tâm Kiểm
dịch thực vật sau nhập khẩu I hoặc II)
2. Xem xét, thẩm định hồ sơ
Kiểm tra và xác minh các thông tin trong hồ
sơ.
3. Kiểm tra, đánh giá vùng trồng xin cấp
mã
- Kiểm tra, đánh giá những tiêu chí chủ yếu
dưới đây:
+ Diện tích và điều kiện canh tác trong
vùng;
+ Sổ sách ghi chép (nhật ký canh tác) về các
tác động lên vùng trồng;
+ Vệ sinh đồng ruộng;
+ Thành phần dịch hại trong vùng sản xuất;
+ Sử dụng thuốc BVTV, phân bón trong
vùng sản xuất.
- Lấy định vị GPS tại trung tâm của mỗi
vườn trong khu vực vùng sản xuất (vùng đăng
ký mã số) nếu các tiêu chí trên đáp ứng được
yêu cầu của bên nhập khẩu.
4. Hoàn thiện thông tin và cấp mã số cho
vùng trồng xuất khẩu
Bổ sung các thông tin cần thiết sau khi đánh
giá và cấp mã số vùng trồng.
5. Thông báo cho tổ chức/cá nhân xin cấp
mã số vùng trồng xuất khẩu
Thông báo cho tổ chức/cá nhân mã số vùng
trồng được cấp.
II. Trình tự giám sát, duy trì vùng trồng
trái cây xuất khẩu
1. Số lần kiểm tra, giám sát
- Căn cứ vào điều kiện sinh trưởng, phát
triển của cây trồng và dịch hại, tiến hành kiểm
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tra, giám sát 03 (ba) lần:
+ Lần 1: giai đoạn cây ra hoa;
+ Lần 2: giai đoạn quả non;
+ Lần 3: trước khi thu hoạch 20-25 ngày.
2. Nội dung kiểm tra: Theo các tiêu chí
của mục III sau đây.
3. Biện pháp xử lý nếu vùng trồng không
tuân thủ
- Lập biên bản đối với vùng trồng không
tuân thủ, cam kết khắc phục các tiêu chí chưa
đạt của đại diện mã số vùng trồng.
- Trường hợp cần thiết có thể tạm dừng xuất
khẩu trái cây trong mã số hoặc hủy mã số.
III. Các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá
vùng trồng trái cây xuất khẩu
1. Yêu cầu về diện tích và điều kiện canh
tác trong vùng trồng
- Diện tích vùng trồng tập trung tối thiểu 10
ha/mã;
- Vùng trồng trái cây xuất khẩu có thể
không có chứng nhận VietGAP hoặc chứng
nhận tương đương (GlobalGAP…) nhưng
việc canh tác trong vùng phải tuân thủ theo
quy trình VietGAP hoặc quy trình tương
đương. Cơ quan chuyên ngành về BVTV ở
địa phương có trách nhiệm tập huấn cho các
hộ gia đình tham gia trong vùng trồng về
quy trình canh tác làm theo VietGAP nếu
như các hộ gia đình không được các tổ chức
có thẩm quyền cấp chứng nhận VietGAP hay
GlobalGAP;
- Sản phẩm trái cây (tùy theo từng loại trái
được quy định cụ thể) phải được bao trái ít
nhất 03 tuần trước khi thu hoạch;
- Vùng trồng xin cấp mã số phải là vùng sản
xuất tập trung, hạn chế chăn thả gia súc, gia
cầm bên trong vùng trồng;
- Vùng trồng xin cấp mã số phải trồng duy
nhất 01 loại giống cây ăn quả.
2. Yêu cầu về sổ sách ghi chép
- Tổ chức, cá nhân đăng ký xin cấp mã số
phải có sổ sách để đảm bảo việc ghi chép đầy
đủ, rõ ràng mọi tác động lên cây trồng trong
01 vụ canh tác (đốn tỉa, chăm sóc, bón phân,
phun thuốc…).
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- Nếu vùng trồng có nhiều hộ gia đình thì
mỗi hộ phải có 01 quyển sổ ghi chép, người
đại diện của vùng trồng phải có trách nhiệm
tổng hợp thông tin từ sổ ghi chép của từng
thành viên và ghi lại trong sổ chính để trình cơ
quan quản lý khi được yêu cầu.
- Yêu cầu về sổ sách là rất quan trọng nhằm
phục vụ cho công tác giám sát, duy trì mã số
cũng như truy xuất nguồn gốc khi trái cây có
vấn đề ở nước nhập khẩu (dư lượng thuốc,
dịch hại…).
3. Yêu cầu về vệ sinh đồng ruộng
- Xung quanh và bên trong vùng trồng phải
được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là bao bì, chai
lọ, túi nilon thuốc BVTV, phân bón, hoặc các
loại giấy rác khác;
- Phải có 01 khu vực riêng để tập kết và tiêu
hủy bao bì, chai lọ, túi nilon thuốc BVTV,
phân bón, hoặc các loại giấy rác khác của cả
vùng trồng.
4. Yêu cầu về thành phần dịch hại trong
vùng sản xuất
- Cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành điều tra, thu
mẫu và giám định thành phần dịch hại đang có
trên vùng trồng trái cây xuất khẩu;
- Vùng trồng trái cây chỉ được cấp mã khi
không có loài dịch hại nào là đối tượng kiểm
dịch thực vật của nước nhập khẩu theo kết quả
của báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại
(PRA)/yêu cầu nhập khẩu của các nước; hoặc
tổ chức, cá nhân xin cấp mã phải có biện pháp
kiểm soát và phòng trừ, đảm bảo loại dịch hại
đó không xuất hiện trên đồng ruộng. Cơ quan
kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ để giám
sát vấn đề dịch hại.
5. Yêu cầu về sử dụng thuốc BVTV trong
vùng trồng trái cây xuất khẩu
- Vùng trồng trái cây xuất khẩu phải sử
dụng 01 bộ thuốc BVTV (thuốc trừ bệnh, trừ
sâu và trừ cỏ) đảm bảo không chứa các hoạt
chất hóa học mà nước nhập khẩu cấm sử
dụng; đảm bảo việc sử dụng các loại thuốc
khác theo đúng quy trình của cơ quan quản lý
chuyên ngành Trung ương và địa phương.
- Bộ thuốc sử dụng này phải có trong danh
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mục cho phép sử dụng và phải được xác nhận
của Chi cục Trồng trọt và BVTV địa phương.
IV. Yêu cầu về cập nhật, thay đổi thông tin
mã số vùng trồng
Vùng trồng trái cây xuất khẩu nếu có bất kỳ
thông tin thay đổi (về diện tích, số nông hộ,
thông tin đơn vị đại diện mã số) cần thực hiện
bổ sung đầy đủ hồ sơ các thông tin thay đổi
liên quan đến cơ quan quản lý mã số. Đơn xin
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tái chứng nhận và cập nhật mã số vùng trồng
(PUC) cần nêu rõ các nội dung sau:
- Thông tin chi tiết vùng trồng đã cấp mã
(loại trái cây, mã PUC, số nông hộ, diện tích,
địa chỉ vùng trồng và thị trường đã đăng ký).
- Thông tin chi tiết vùng trồng mới cập nhật
(loại trái cây, mã PUC, số nông hộ, diện tích,
địa chỉ vùng trồng và thị trường đã đăng ký).
- Thông tin người đại diện thay đổi (nếu có)

VAI TRÒ CỦA CÂY LẠC DẠI TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ HỮU CƠ
Trần Văn Tuận - TTKN Lâm Đồng
Trong những năm gần đây, ngành cà phê
Lâm Đồng đang tập trung chuyển hướng từ
sản xuất cà phê truyền thống sang sản xuất cà
phê bền vững, cà phê hữu cơ, tăng cường áp
dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến.
Đặc biệt là áp dụng quy trình quản lý cây
trồng tổng hợp (ICM) cho cây cà phê nhằm
giảm chi phí giá thành, tăng hiệu quả kinh tế,
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái là vấn
đề được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh tác
động ngày càng rõ ràng của biến đổi khí hậu.

Nhằm nâng cao giá trị vườn cà phê, giảm
thiểu việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật
phòng trừ sâu bệnh hại, cỏ dại, giảm lượng
phân bón hóa học, chống rửa trôi, xói mòn
đất… Việc trồng cây lạc dại trong vườn cà phê

là cần thiết và phù hợp với xu thế sản xuất
nông nghiệp hữu cơ trong giai đoạn hiện nay.
Cây cà phê vốn là loài cây mọc trong rừng
mưa Nam Mỹ, nguyên tắc muốn cà phê sống
tốt phải có cây che bóng phía trên và thảm
thực vật xanh dưới gốc. Khi canh tác cà phê
theo hướng công nghiệp, người dân đã khiến
vườn cà phê không có cả cây che bóng lẫn
thảm xanh phủ gốc khiến cây đòi hỏi nước
tưới, phân bón nhiều cũng như bệnh hại gia
tăng. Trồng lạc dại là biện pháp thảm xanh
dưới gốc hiệu quả, vừa giữ ẩm, vừa có cây
trồng đa dạng để các loài sâu bệnh hại có chỗ
cư ngụ, tránh gây hại lên cà phê. Về nguyên
tắc sâu bệnh hại luôn tồn tại, nếu vườn canh
tác đa dạng cây trồng chúng sẽ không tập
trung phá một loài cây duy nhất.
Lạc dại là một loài cây họ đậu lâu năm có
nguồn gốc từ Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam
từ năm 1999 thông qua một số dự án hệ thống
canh tác trên nhiều chân đất, từ đất bạc màu,
nghèo dinh dưỡng, đất đồi núi dốc đến đất cát.
Các nghiên cứu và thực tiễn đã chứng minh
tính khoa học về khả năng thích nghi sinh
trưởng tốt, tính phổ rộng cao và trồng xen lạc
dại sẽ chống xói mòn, bảo vệ, cải tạo độ phì
của đất… Lạc dại có lá và hoa như lạc ăn, thân
bò sát mặt đất, ra rễ ở các đốt thân trên, củ
nhỏ, thường chỉ có một hạt to bằng đậu tương,
rễ cọc có thể hình thành từ các đốt và ăn sâu
vào lòng đất. Rễ có nốt sần có khả năng cố
định đạm từ nitơ khí trời rất cao.
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Lạc dại dễ trồng, mỗi cây cà phê chỉ cần
trồng 4 - 5 khóm xung quanh, sau thời gian
trồng 1 - 2 tháng có thể cắt ra để nhân giống
tiếp cho những cây khác giống như việc nhân
giống khoai lang và rau muống. Khi cây phát
triển được 4 - 5 tháng, sẽ tạo thành một thảm
thực vật che phủ toàn bộ vườn cà phê. Đặc
biệt trong mùa khô có thể cắt thân để ủ vào
gốc cà phê, vừa chống bốc thoát hơi nước,
vừa bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Lạc dại
có khả năng chịu hạn tốt, chịu úng cao, có thể
trồng được quanh năm, nhưng tốt nhất là nên
trồng vào mùa mưa với các tỉnh miền Trung
và Tây Nguyên.
Trong các phương pháp che phủ đất, việc
trồng lạc dại dưới gốc cây được áp dụng
nhiều bởi những ưu điểm nổi trội như sau:
Về chống xói mòn, vườn cây cà phê trồng
thảm lạc dại đã làm giảm 72,4% lượng đất
(đồi) bị xói mòn, độ ẩm của đất có thảm lạc
dại luôn cao hơn so với vườn không trồng từ
10 đến 50% tùy thuộc vào độ dày của thảm
che phủ và điều kiện đất đai, vì thế tiết kiệm
nước tưới. Các loài vi sinh vật (VSV) có lợi
tăng rất cao dưới thảm lạc dại. Cụ thể VSV cố
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định đạm tăng 200%, VSV phân giải lân tăng
611,1%, VSV phân giải cellulose tăng
138,1% so với vườn cây cùng loại không
trồng lạc dại. Trồng lạc dại giúp hệ sinh thái
côn trùng đất như giun, dế phát triển, ngày
đêm “cày xới, chế biến lá mục” làm cho đất
thêm tơi xốp. Theo tính toán của NOMAFSI,
trồng lạc dại, lượng chất xanh có thể cung cấp
595kg N, 140kg P2O5, 200kg K2O/ha/năm và
khẳng định chắc chắn điều này sẽ góp phần
quan trọng trong cải tạo độ phì của đất.
Hoa màu vàng của lạc dại hấp dẫn được một
số côn trùng có ích (thiên địch) để hạn chế sâu
hại cây, làm tăng sự thụ phấn cho hoa, lạc dại
che phủ nhanh chóng, khi đạt 90% diện tích
vườn, cỏ dại hoàn toàn có thể được kiểm soát,
lạc dại còn là ký sinh chủ của rệp sáp giúp
chia sẻ áp lực sâu hại cho cây cà phê. Ngoài
ra, thân cây lạc dại còn dùng làm cây phân
xanh hay làm thức ăn cho gia súc…
Việc trồng lạc dại trong vườn cà phê mang
lại hiệu quả cao, phù hợp với xu thế sản xuất
nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi
khí hậu, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp hữu
cơ trong thời gian tới

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở LÂM ĐỒNG
Anh Vũ - Đài PT-TH Lâm Đồng
Từ nhiều năm gần đây, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đảm bảo,
ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn quan tâm đến việc đào tạo nguồn lao động có trình độ, tay
nghề. Đây là một trong những vấn đề then chốt, nhằm tạo ra một lượng nông sản đủ lớn, chất
lượng vượt trội, năng suất ổn định cung ứng cho thị trường. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng
như hiện nay, vấn đề trên càng có ý nghĩa.
Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh
về sản xuất nông nghiệp. Nhất là từ khi chương
trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
được đẩy mạnh, nhiều loại nông sản như: rau,
hoa, chè, cà phê, bò sữa… được đầu tư bài bản,
với quy trình canh tác tiên tiến. Hiện, toàn tỉnh
Lâm Đồng có gần 58.000 ha canh tác nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm trên
20% tổng diện tích canh tác nông nghiệp toàn
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tỉnh. Thu nhập của nhiều mô hình được đầu tư
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh lên
đến hàng tỷ đồng/ha/năm. Để có được kết quả
mong đợi như thế, một trong những vấn đề
then chốt mà ngành nông nghiệp và bà con
nông dân luôn quan tâm, đó là: Nâng cao kỹ
thuật canh tác, tăng cường ứng dụng khoa học
kỹ thuật vào thực tế sản xuất.
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Hiện nay, bên cạnh những nhà nông trẻ
được đào tạo bài bản, nhanh nhậy trong việc
tìm hiểu, áp dụng những kỹ thuật canh tác
mới…, thì vẫn còn một lượng lớn những nhà
nông canh tác theo kinh nghiệm thực tiễn, kỹ
thuật truyền miệng. Bởi vậy, thông qua nhiều
hình thức, ngành nông nghiệp, Hội Nông dân
và các doanh nghiệp đã tổ chức các đợt tập
huấn, hội thảo đầu bờ, nhằm bổ sung và cập
nhật cho nhà nông những thông tin và kỹ thuật
sản xuất liên quan; tạo điều kiện cho bà con
tham khảo và nhân rộng nhiều cách làm phù
hợp, hiệu quả. Nhờ đó mà mức độ ứng dụng
công nghệ cao vào sản xuât nông nghiệp ở
Lâm Đồng ngày càng tăng; nhiều diện tích
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông
nghiệp thông minh ở Lâm Đồng được đầu tư
khoa học. Địa bàn áp dụng mở rộng ra nhiều
khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.
Nhà nông Nguyễn Đức Huy (ở phường 9,
thành phố Đà Lạt) nhấn mạnh, đầu tư nông
nghiệp công nghệ cao hiện nay tốn nhiều công
sức, tiền của. Bởi vậy, trước khi đầu tư, nông
dân phải tìm hiểu hết sức kỹ càng. Trình độ
canh tác của nhà nông cũng cần phải được
nâng cấp song hành mới mong vận hành hiệu
quả cơ sở hạ tầng, quy trình canh tác tiên tiến.
Điểm thuận lợi là bên cạnh ngành nông
nghiệp địa phương, trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng hiện có nhiều đơn vị chuyên nghiên cứu
và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho bà con
nông dân. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp,
trường Đại học, cơ sở đào tạo chuyên ngành
nông nghiệp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn,
hội thảo đầu bờ nhằm giúp bà con nông dân
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nâng cao trình độ sản xuất cập nhật nhiều
thông tin nông nghiệp liên quan.
Khoa Nông lâm (Trường Đại học Đà Lạt)
là đơn vị chuyên đào tạo 2 bộ môn, là: Nông
học và Công nghệ sau thu hoạch. Với phương
châm “Học tập gắn với thực tiễn”, đơn vị này
đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho sinh viên thực
tập, tích lũy kinh nghiệm, nắm bắt xu thế đầu
tư nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương
và trên thế giới. Song song đó, hợp tác nghiên
cứu và chuyển giao công nghệ trong nhiều
lĩnh vực, như: Sản xuất rau an toàn, Bảo tồn
giống; Nhân giống nuôi cấy mô thực vật,
Quản lý chuỗi cung cấp nông sản, Tư vấn về
sản xuất rau an toàn và công nghệ sau thu
hoạch hoặc mở các lớp đào tạo ngắn hạn về
nuôi cấy mô, Phân tích nông hóa thổ nhưỡng;
sâu bệnh, tuyến trùng; Thực phẩm vì sức
khoẻ… Hàng trăm sinh viên được đào tạo bài
bản mỗi năm đã góp phần rất lớn việc ổn định
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục
vụ phát triển nông nghiệp ở Lâm Đồng và
nhiều địa phương trong cả nước.

TS. Phạm Ngọc Tuân - Phó Khoa Nông
Lâm, Trường Đại học Đà Lạt cho biết:
“Không chỉ đào tạo lý thuyết đơn thuần, Khoa
Nông lâm còn chú trọng khâu thực hành, tạo
những điều kiện thuận lợi để sinh viên thực
tập tại các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
cao ở địa phương, tham gia các khóa đào tạo
tại một số quốc gia có nền nông nghiệp tiên
tiến trên thế giới… Nhờ đó mà sau khi ra
trường, nhiều nhà nông trẻ vừa nắm vững lý
thuyết, vừa nắm được thực hành để vận dụng
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vào thực tế công việc.”
Hiện, đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh
tiếp tục đang là hướng đầu tư được tỉnh Lâm
Đồng ưu tiên đẩy mạnh trong giai đoạn hiện
tại và nhiều năm kế tiếp. Giải pháp đó góp
phần rất lớn giúp nhà nông đạt được 2 mục
tiêu mà 1 nền nông nghiệp hiện đại đặt ra, đó
là: Hiệu quả kinh tế khả quan, môi trường sản
xuất đảm bảo. Hiện, bên cạnh những định
hướng phù hợp, cơ sở hạ tầng đảm bảo…, thì
nguồn lao động nông nghiệp có trình độ kiến
thức và kỹ thuật tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng
quan tâm đào tạo. Hơn 10 năm trở lại đây,

hàng chục ngàn lao động nông thôn đã được
đào tạo. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp
chiến 66%.
Thông qua việc triển khai Đề án Đào tạo
nghề nông thôn, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục
tiêu: mỗi năm, dạy nghề cho lao động nông
thôn trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng từ
7.000 đến 10.000 người/năm. Trong đó, 70%
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây được xem
là một trong những vấn đề có ảnh hưởng đến
định hướng đầu tư, phát triển nông nghiệp ở
địa phương. Nhất là với những loại cây trồng,
vật nuôi được sản xuất ứng dụng công nghệ
cao, phát triển theo chuỗi liên kết sản xuất

SẢN XUẤT DÂU TÂY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở VÙNG ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐAM RÔNG

Nguyễn Văn Chính
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đam Rông

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ
đạo và tạo điều kiện của các cấp, các ngành
của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đam Rông; ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông có bước
phát triển mạnh mẽ, nhất là từ năm 2018 trở
lại đây. Hiện nay, diện tích sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao ở huyện Đam Rông đạt
trên 16 ha, tập trung chủ yếu ở xã Đạ K’Nàng
và xã Phi Liêng, thu nhập trung bình từ 900
triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm.
Một trong những mô hình sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu của
huyện Đam Rông hiện nay là mô hình sản
xuất dâu tây của gia đình anh Phí Văn Thìn ở
thôn Trung tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam
Rông. Qua quá trình tìm hiểu và học hỏi các
mô hình trồng dâu tây ứng dụng công nghệ
cao ở Đà Lạt và Lạc Dương, anh Phí Văn Thìn
nhận thấy cây dâu tây có thể trồng thích hợp
với khí hậu tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông
nên đầu năm 2019 anh Phí Văn Thìn quyết
định chuyển đổi một phần diện tích nhà kính
trồng ớt chuông của gia đình sang trồng dâu
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Mô hình trồng dây tây công nghệ cao
của gia đình anh Phí Văn Thìn
tây, giống dâu tây anh Thìn chọn là giống dâu
tây Hàn Quốc (Hàn Santa) được trồng trên giá
thể có máng chứa và đặt trên giàn, kết hợp với
tưới nước, châm phân tự động qua hệ thống
tưới nhỏ giọt. Ban đầu chi phí đầu tư xây dựng
nhà kính, giàn, máng đặt giá thể trồng dâu, hệ
thống tưới nhỏ giọt và tiền mua giống dâu
khoảng 500 triệu đồng/1.000m2. Dâu được
trồng trên giàn, có máng để chứa giá thể, cách
mặt đất khoảng 1-1,2m; dâu được trồng thành
hàng với khoảng cách 10 cm/cây, một máng
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trồng 02 hàng. Giá thể được trộn từ trấu và xơ
dừa, giữa hai luống dâu đặt một hệ thống dây
tưới nhỏ giọt, trên mặt máng phủ màng nilon để
giảm nước bốc hơi và hạn chế bệnh cho cây.
Nhờ quá trình tìm hiểu, học hỏi kinh
nghiệm và nắm chắc kỹ thuật canh tác, sau
hơn 01 năm trồng dâu tây ứng dụng công nghệ
cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, anh
Thìn nhận thấy mô hình dâu tây phát triển tốt,
bước đầu cho kết quả khả quan và thu nhập
cao hơn các loại cây trồng khác, sản phẩm
được tiêu thụ tại địa phương và bán cho
thương lái tại Thành phố Hồ Chí Minh, năng
suất trung bình đạt từ 2,5 - 3,0 tấn/sào, bán với
giá 200 ngàn đồng/kg, trừ các khoản chi phí
đầu tư giống, phân bón, công chăm sóc… lợi
nhuận thu được từ 180 - 250 triệu đồng/sào.
Thấy được hiệu quả từ việc trồng dâu tây
mang lại cũng như có đầu ra ổn định, anh Thìn
tiếp tục đầu tư thêm 1.000 m2 diện tích canh
tác cây dâu tây, nâng diện tích trồng cây dâu
tây lên 2.000 m2.
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Anh Phí Văn Thìn cho biết: “Trồng dâu tây
đòi hỏi phải có kỹ thuật, chăm sóc, thu hoạch
tỉ mỉ hơn các loại cây trồng khác nhưng cho
thu nhập cao gấp 1,5 - 2 lần so với trồng ớt
chuông hoặc cao gấp 4 - 5 lần trồng cà chua,
dưa leo baby”.
Với kết quả bước đầu của mô hình trồng
dâu tây công nghệ cao của gia đình anh Phí
Văn Thìn, là người dám nghĩ, dám làm, mạnh
dạn đầu tư đang được nhiều nông hộ trên địa
bàn đến tham quan, học tập, trao đổi.
Qua tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi
của gia đình anh Thìn ở thôn Trung tâm, xã
Phi Liêng; cùng với sự quan tâm của các cấp,
ngành trong thời gian tới sẽ tiếp tục kích
thích, tạo nhiều động lực cho nông hộ ở địa
phương tích cực thi đua, đẩy mạnh áp dụng
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với
những mô hình sinh kế phù hợp, góp phần
thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra

MÔ HÌNH TRỒNG MĂNG TÂY XANH THEO CHUỖI LIÊN KẾT GIÁ TRỊ

Hoàng Thị Luyên
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cát Tiên
Từ năm 2019 đến nay, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo đầu tư hỗ trợ cho các
mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, trong đó có “Dự án chuỗi liên kết sản
xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2019 - 2020”. Chương trình đã thực
hiện hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Cát chuyển đổi diện tích đất cát ven sông
Đồng Nai sang loại cây rau có giá trị kinh tế rất cao hiện nay trên thị trường - hình thành chuỗi
liên kết sản xuất cây măng tây xanh.
Dọc theo tuyến đường tỉnh ĐT 721, chúng kết của nhà nước, HTX đã tập trung các
tôi đến thăm vườn măng tây xanh tại thị trấn nguồn vốn để đầu tư phát triển cây măng tây
Phước Cát của anh Bế Ích Học - Giám đốc xanh theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón,
HTX nông nghiệp Phú Gia - người nông dân thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học
cần cù, chăm chỉ và mạnh dạn chuyển đổi làm để sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn cho người
giàu từ vùng đất nông nghiệp.
tiêu dùng. Bên cạnh đó, HTX đã đầu tư hệ
HTX nông nghiệp Phú Gia được thành lập thống tưới nước kết hợp bón phân tự động, sử
năm 2018, gồm có 10 thành viên. Diện tích dụng máy móc cơ giới hóa trong làm cỏ,
sản xuất cây măng tây của HTX là 4,5 ha. Từ phòng trừ sâu bệnh để nâng cao hiệu quả kinh
năm 2019 đến nay, với nguồn kinh phí hỗ trợ tế, giảm chi phí lao động trong sản xuất.
350 triệu đồng từ hỗ trợ phát triển chuỗi liên
Trước khi bén duyên với cây măng tây
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xanh, anh Bế Ích Học đã trồng nhiều loại cây
như cây điều, cây cà phê, trồng cỏ nuôi bò...
nhưng hiệu quả kinh tế mang lại vẫn chưa
cao, chưa đảm bảo kinh tế để con cái ăn học.
Trăn trở trước việc phải chuyển đổi sang trồng
cây gì thay thế cho các cây trồng có sẵn tại địa
phương nhưng hiệu quả chưa cao, trong một
lần tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh
Bình Thuận, anh Học đã quyết tâm phải
chuyển đổi cây trồng cũ sang trồng cây măng
tây xanh, chuyển đổi phương thức canh tác
sang hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ
cao để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên vùng
đất cát ven sông.

Anh Bế Ích Học bên vườn măng tây xanh
Được sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, anh Học
đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã nông
nghiệp Phú Gia để làm đầu mối liên kết cho
các hộ nông dân trong hợp tác xã với Công ty
Cổ phần Phát triển Nông nghiệp GAPFOOD
(Cần Thơ) để sản xuất thử nghiệm 4,5 ha cây
măng tây xanh.
Anh Học cho biết, hiện nay cây măng tây
xanh của Hợp tác xã đã xuống giống được
trên 5 tháng, đã bắt đầu cho măng thu hoạch
nhưng số lượng còn ít. Toàn bộ đầu ra của sản
phẩm đã được Công ty Cổ phần Phát triển
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Nông nghiệp GAPFOOD cam kết thu mua
toàn bộ với giá 40.000 đồng trở lên. Công ty
đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với HTX để
hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng hộ dân,
phân tích mẫu đất, nước định kỳ để có kế
hoạch bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu
bệnh hại; đồng thời cung cấp phân bón hữu cơ
vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc
sinh học đảm bảo chất lượng và thấp hơn giá
thị trường trên địa bàn huyện. Hiện nay, hầu
hết toàn bộ diện tích được áp dụng cơ giới
hóa, tưới nước bón phân tự động nên hạn chế
được công lao động; sản phẩm được sản xuất
sạch theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học.
Trong thời gian tới, khi cây măng tây xanh
cho thu nhập ổn định, các chuyên gia của
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp
GAPFOOD cho biết mỗi sào (1.000m2) măng
tây sẽ cho thu hoạch từ 15 - 17kg măng mỗi
ngày. Như vậy, sau khi trừ chi phí người dân
sẽ thu được ít nhất 400.000 - 500.000 đồng
“lãi ròng”.
Trong năm 2020, Hợp tác xã nông nghiệp
Phú Gia đang tiếp tục triển khai ký kết hợp
đồng liên kết sản xuất với các hộ dân trên địa
bàn thị trấn Phước Cát, xã Đức Phổ, xã Phước
Cát 2 để mở rộng diện tích trồng cây măng tây
xanh; đảm bảo nguồn sản phẩm hàng hóa để
phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên thị trường và
xuất bán theo chuỗi liên kết. Hiện nay, việc
trồng cây măng tây xanh đã và đang mở ra
một xu hướng phát triển kinh tế mới cho vùng
đất cát ven sông của người dân trên địa bàn thị
trấn Phước Cát nói riêng và người dân trên địa
bàn huyện Cát Tiên nói chung, góp phần vào
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện,
tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích,
đồng thời giúp người dân vươn lên làm giàu.
Hiện nay, ngành nông nghiệp của huyện
đang tập trung tham mưu UBND huyện chỉ
đạo triển khai xây dựng các dự án liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo nên bước đột
phá về phương thức và kỹ thuật trong sản xuất
nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị
sản phẩm. Xây dựng các mô hình sản xuất có
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hiệu quả để thúc đẩy phát triển nông nghiệp.
Đặc biệt là nhân rộng mô hình sản xuất rau an
toàn và một số mặt hàng nông sản chủ lực
khác theo hướng hàng hóa có tính cạnh tranh
cao; nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện
tích, tạo ra những sản phẩm chất lượng có giá
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trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường tiêu thụ.
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền
vững; đồng thời cũng góp phần để thực hiện
thành công Chương trình xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn huyện

ĐẨY MẠNH CHẾ BIẾN - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ HẠT CÀ PHÊ LÂM ĐỒNG
Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng
Lâm Đồng là địa phương có diện tích cà phê lớn thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên. Trong bối
cảnh giá cà phê vối nhân xô ở mức thấp như hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng nông sản
càng được chú trọng. Và, một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu nói trên đã và đang
được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên phát triển, đó là đẩy mạnh sơ chế, chế biến cà phê.

Máy chế biến cà phê
Niên vụ 2020-2021, tỉnh Lâm Đồng có trên
170.000 ha cà phê. Hiện, năng suất bình quân
đạt trên 31 tạ/ha, sản lượng gần 520.000 tấn.
Trong số đó, nhiều diện tích cà phê được ghép
cải tạo đúng quy trình, kỹ thuật thâm canh
đảm bảo…, năng suất và chất lượng hết sức
khả quan.
Với một lượng cà phê được sản xuất ra
hàng năm tương đối lớn như thế, một trong
những vấn đề đã được ngành nông nghiệp chú
trọng từ nhiều năm gần đây, đó là đẩy mạnh
hoạt động sơ chế, chế biến cà phê. Đây được
xem là giải pháp nâng cao giá trị hạt cà phê
Lâm Đồng trên thị trường, nên nhiều doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã tham
gia vào lĩnh vực này tương đối mạnh mẽ.
Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 33
doanh nghiệp hoạt động chế biến cà phê và
trên 250 cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ cá thể

với tổng công suất chế biến khoảng 300.000 320.000 tấn nhân (chiếm khoảng 60-70%
tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh).
Ông Đoàn Mạnh Trình, Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu cà phê Tám Trình (xã Gia
Lâm, huyện Lâm Hà) cho biết, doanh nghiệp
hiện có khoảng 2.300m2 nhà xưởng, với năng
lực chế biến khoảng 12 tấn cà phê/giờ. Cơ sở
hạ tầng được đầu tư đảm bảo đã giúp doanh
nghiệp tăng cường phát triển sản xuất - kinh
doanh cà phê sạch, cà phê cao cấp cung ứng
cho thị trường. Đầu ra ổn định, ngoài diện tích
cà phê của riêng mình, Công ty Tám Trình
còn liên kết với trên 400 nông hộ địa phương
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cà phê sạch.
Hiệu quả thực tế mang lại khả quan đã giúp
các hộ nông dân liên kết yên tâm đầu tư, phát
triển sản xuất.

Sơ chế sản phẩm cà phê
Để hoạt động sơ chế, chế biến cà phê ngày
càng phát triển, ngành nông nghiệp Lâm
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Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở,
nhằm giúp các doanh nghiệp và bà con nông
dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, ổn định chất lượng và sản lượng nông
sản cung cấp cho các nhà máy thu mua - chế
biến cà phê. Thông qua đó, nhiều hình thức
liên kết sản xuất, bao tiêu cà phê được hình
thành. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng
20 chuỗi liên kết sản xuất cà phê, với gần
9.200 hộ tham gia, diện tích trong chuỗi là

trên 18.960 ha.
Thực tế cho thấy, với mặt hàng cà phê, sau
khi được rang xay, chế biến, giá trị 1 kg cà phê
tăng gấp từ 3 đến 6 lần. Hiệu quả khả quan
như thế nên ngành nông nghiệp Lâm Đồng
đang tiếp tập trung triển khai nhiều giải pháp
để đẩy mạnh hoạt động chế biến nông sản nói
chung, chế biến cà phê nói riêng. Đây chính là
cơ sở để nâng cao giá trị hạt cà phê Lâm Đồng
trên thị trường trong và ngoài nước

LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NGÀNH CHĂN NUÔI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
Huỳnh Văn Minh
Chi cục CNTY và TS Lâm Đồng
Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả
tiềm năng đất đai, lao động và huy động các
nguồn lực để phát triển chăn nuôi có hiệu quả
và bền vững; bên cạnh việc ứng dụng có hiệu
quả tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản
xuất chăn nuôi thì công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm và phát triển các chuỗi liên kết sản
xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp
cho đầu ra của sản phẩm ổn định; từng bước
nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông
nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân,
xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản
và Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm
tơ; năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ
triển khai thực hiện 04 dự án chuỗi liên kết tổ
chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên
lĩnh vực chăn nuôi. Phát triển liên kết sản xuất
dâu tằm tơ gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng
bước nâng cao chất lượng sản phẩm kén tằm,
tơ lụa để tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm kén
tằm, tơ lụa góp phần phát triển bền vững
ngành dâu tằm tơ. Phát triển liên kết sản xuất
gắn với chăn nuôi bò thịt cao sản gắn với tiêu
thụ sản phẩm để ngành chăn nuôi bò thịt phát
triển hiệu quả và bền vững, theo hướng tăng
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năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cao,
trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào chăn nuôi và khai thác, phát huy mạnh mẽ
các tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Thu mua, phân loại kén tằm
Một số nhiệm vụ và các giải pháp để phát
triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian
tới.
Nhiệm vụ
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông
dân, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan tham
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gia chuỗi kiên kết; hướng dẫn, hỗ trợ nông
dân, các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất hình
thành các Hợp tác xã kiểu mới để thực hiện
nhiệm vụ cầu nối trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm.
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, từng
bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp,
hiện đại; tăng cường kêu gọi các doanh
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, lĩnh vực
chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho
nông dân.
Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại
và kết nối thị trường; nghiên cứu, xác định
nhu cầu thị trường làm cơ sở xác định quy mô,
chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của thị trường.
Giải pháp
Về thông tin, tuyên truyền: Tổ chức các
hoạt động thông tin, tuyên truyền về sản xuất
theo chuỗi giá trị để hỗ trợ và thúc đẩy phát
triển nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng
và sức cạnh tranh trong từng khâu của chuỗi
giá trị.
Về tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất:
Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng
kỹ thuật phục vụ sản xuất; rà soát, cập nhật,
bổ sung kịp thời định hướng vùng chăn nuôi,
đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái và
nhu cầu của thị trường.
Về khoa học công nghệ: Triển khai đầy đủ,
kịp thời các cơ chế, chính sách, nhất là chính
sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới cho nông
dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ hiện đại, ưu tiên sử dụng
công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tăng năng
suất, giảm thiểu chi phí đầu vào, chi phí trung
gian để tăng khả năng cạnh tranh của sản
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phẩm, ngành hàng nông sản trên thị trường.
Về thị trường tiêu thụ: Tăng cường thực
hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường; tổ
chức có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại
và kết nối thị trường, chú trọng vai trò tham
gia của doanh nghiệp; hỗ trợ tổ chức tốt khâu
vận chuyển, lưu thông hàng hóa và hệ thống
kênh phân phối.
Về tài chính, đầu tư: Lồng ghép nguồn vốn
các chương trình, dự án thực hiện tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới;
tăng cường huy động mọi nguồn vốn và tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang
hoạt động cũng như các nhà đầu tư mới đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; duy trì
ổn định môi trường đầu tư, đổi mới công tác
xúc tiến đầu tư, trong đó chú trọng khuyến
khích các dự án ứng dụng công nghệ cao.
Về cơ chế, chính sách: Triển khai đồng bộ
các cơ chế, chính sách liên quan để thúc đẩy
hoạt động sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ các
đối tượng tham gia chuỗi liên kết, bao gồm:
chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh khi có
rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và thị trường;
đồng thời, tạo điều kiện cho nông dân, doanh
nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng
sản xuất - kinh doanh và tham gia tích cực, có
trách nhiệm vào chuỗi giá trị sản phẩm.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tập
trung công tác đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nông thôn, chú trọng công tác
đào tạo nghề cho nông dân; tập huấn kiến
thức, kỹ năng tổ chức và quản trị sản xuất kết
hợp tổ chức tham quan những mô hình sản
xuất tiên tiến, có hiệu quả thiết thực, giúp
nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả trên
diện tích đất canh tác

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT CHO NHÀ NUÔI CHIM YẾN
Tại Lâm Đồng, nghề nuôi chim yến khá phát triển
trong khoảng 2 năm trở lại đây, mang lại nguồn thu
nhập cao, ít dịch bệnh, không tốn thức ăn… Nhiều
địa phương như các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm,

Thu Hằng - TTKN Lâm Đồng
Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc… đã có rất nhiều nhà
nuôi chim yến 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng được dựng lên.
Tuy nhiên, không phải nhà yến nào cũng thu hút
được chim yến do khâu kỹ thuật chưa đảm bảo.
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Mô hình nhà nuôi yến áp dụng công nghệ IoT
Khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật nuôi
chim yến là làm nhà cho chim ở. Chim yến là loài
hoang dã, chưa được thuần dưỡng, quen sống
trong các hang động tự nhiên. Do vậy, muốn dụ
được chim yến cần tạo ra một môi trường sống
như ngoài tự nhiên để chúng luôn cảm thấy an
toàn. Ngoài tiền đầu tư ban đầu lớn, kỹ thuật nuôi
yến khá phức tạp cần lưu ý như kỹ thuật xây nhà
cho yến, vị trí nhà yến, giờ mở loa, loại loa, âm
lượng, âm thanh trong và ngoài nhà, cách bố trí
hệ thống phun sương…
Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công
nghệ, nuôi yến áp dụng công nghệ 4.0 mà cụ thể
là công nghệ IoT giúp mọi việc trở nên đơn giản
hơn. Sử dụng hệ thống IoT giúp người nuôi yến

Quy trình cài đặt nhà nuôi yến cụ thể như sau:
Thiết bị

Thời gian hoạt động

Ghi chú

Loa ru
Loa phóng
Loa dẫn

4h-3h30 phút (hôm sau)
5h30-19h
6h-20h

Đèn chống chim cú

18h30 phút-5 h

Thay đổi thời gian bắt đầu
tùy theo mùa

Máy tạo ẩm

80%-85%

1-2 năm đầu của nhà yến có thể
điều chỉnh độ ẩm cho phù hợp

Phun sương - Tắm yến

7h-9h/ mỗi giờ chạy 2 phút
14h-17h/ mỗi giờ chạy 2 phút
7h-9h/ mỗi giờ chạy 15 phút
14h-17h/ mỗi giờ chạy 15 phút

Máy tạo mùi

Với quy trình như trên đảm bảo tạo môi
trường thuận lợi nhất cho yến sinh sống và làm
tổ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ yến, theo
dõi và kiểm soát tốt tình trạng nhà yến mọi lúc,
mọi nơi.
Bà con nuôi yến có thể tham khảo nuôi yến
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quản lý nhà yến tốt hơn, với điện thoại di động
bạn có thể quản lý nhà yến mọi lúc, mọi nơi. Phát
hiện các sự cố nhà yến kịp thời để xử lý (amply,
hệ thống phun sương bị hỏng…); tạo môi trường
tốt nhất cho yến sinh sống và làm tổ, gia tăng đàn
yến và chất lượng tổ yến trắng, đẹp hơn nhờ ẩm
độ và nhiệt độ thích hợp. Ngoài ra phần mềm ứng
dụng còn có thể truy xuất nguồn gốc tổ yến để
phục vụ cho thị trường xuất khẩu chính ngạch,
không lo tổ yến mất giá, khó bán. Ngoài ra, hệ
thống IoT trong nhà yến còn có một số các chức
năng nâng cao khác như sử dụng cả 2 hệ thống
điện: điện mạng lưới và điện dự phòng UPS.
Dùng hệ thống 2 loa ru hoạt động xen kẽ để đảm
bảo tuổi thọ Amply (thiết kế sự hoạt động từng
loa xen kẽ, không bao giờ hoạt động cùng lúc. Hệ
thống phun sương tạo ẩm theo cảm biến với thời
gian hoạt động chủ động (ví dụ tạo ẩm ban ngày
80-85%, ban đêm tắt tạo ẩm để không lạnh chim
vào những tháng mùa đông). Hệ thống cảnh báo
sự cố nhà chim yến qua tin nhắn điện thoại (hư
hỏng thiết bị, máy móc, thiếu nước, máy tạo
ẩm…). Cảm biến đếm số lượng chim yến trong
nhà nuôi. Ghi nhận điện năng tiêu hao của nhà
yến, phát hiện loa, Amply bị hỏng. Ứng dụng có
thể cài đặt lịch trình hoạt động lên đến 365 ngày
nên khi người nuôi yến phải đi xa thì tính năng
này sẽ giúp trông nom nhà yến.

theo công nghệ IoT giám sát nhà yến từ xa như
Công ty TNHH Nông nghiệp số AgriConnect;
tại Lâm Đồng hiện nay Công ty mở Showroom
tại thành phố Bảo Lộc: cửa hàng NYRIKEN địa
chỉ 969A Trần Phú, phường B’Lao, thành phố
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
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MỘT SỐ GIỐNG THỦY SẢN CÓ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN TẠI LÂM ĐỒNG
Văn Thành - TTKN Lâm Đồng
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, chủ yếu phục vụ nhu cầu
cải thiện đời sống gia đình. Những năm gần
đây, nghề nuôi trồng thủy sản trong tỉnh đang
đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như cơ
sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất còn manh
mún, quy mô nhỏ, dịch bệnh… trong đó, chất
lượng con giống luôn là vấn đề được người
nuôi quan tâm, bởi đây là yếu tố gần như quyết
định đến 50% sự thành bại của vụ nuôi. Vì vậy,
lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện nuôi
tại địa phương là vấn đề vẫn luôn được quan
tâm hàng đầu của các cấp, các ngành cũng như
người nuôi trồng thủy sản hiện nay.

Kết quả một số giống nuôi mới

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh tiếp
cận được đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế
trên thị trường, phù hợp với điều kiện tại Lâm
Đồng. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm
Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai một số
mô hình trình diễn các giống cá như cá hô, cá
ét mọi, cá chài, cá leo. Qua theo dõi, đánh giá
kết quả đã cho thấy các đối tượng nuôi đều
thích nghi với môi trường sinh trưởng và phát
triển tốt. Các mô hình được triển khai trên địa
bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, hầu hết
các mô hình đều được người dân nhiệt tình ủng
hộ và nhân rộng. Giá trị kinh tế các mô hình
đem lại hiệu quả cao hơn các đối tượng truyền

thống từ 20-30% trên một đơn vị diện tích
nuôi.
Kết quả kiểm tra, đánh giá nuôi cá hô trên
địa bàn huyện Đạ Tẻh và Di Linh cho thấy sau
10 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 80%, trọng lượng
bình quân đạt 1 kg/con. Năng suất đạt 3,6
tấn/300m3. Doanh thu từ mô hình đạt là 360
triệu đồng, lợi nhuận đạt 182 triệu đồng. Huyện
Lâm Hà là địa bàn phù hợp cho sinh trưởng và
phát triển của cá chài và cá ét mọi, đây là
những đối tượng có tỷ lệ sống cao và tốc độ
tăng trưởng khá nhanh. Sau thời gian triển khai
12 tháng, tỷ lệ sống của mô hình đạt 85%,
trọng lượng bình quân đạt 1,5 kg/con, năng
suất đạt 4,5 tấn/300m3. Doanh thu từ mô hình
là 300 triệu đồng, lợi nhuận đạt 200 triệu đồng.
Đối với mô hình cá leo được triển khai từ tháng
5/2020 tại thành phố Bảo Lộc, qua theo dõi,
kiểm tra cho thấy cá thích nghi tốt với môi
trường, sinh trưởng và phát triển nhanh, sau 5
tháng nuôi trọng lượng cá đạt 0,4-0,5 kg/con,
tỷ lệ sống đạt 91%. Dự kiến sau 8 tháng nuôi
trọng lượng đạt 1,2 kg/con, năng suất đạt 3
tấn/200m3. Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng
định cá leo là đối tượng phù hợp với điều kiện
tại thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận như
huyện Bảo Lâm, Di Linh.
Kết quả các mô hình đạt được cho thấy Lâm
Đồng là địa phương có điều kiện phù hợp để
phát triển các đối tượng nuôi như cá hô, cá
chài, cá ét mọi và cá leo. Đây là những đối
tượng có triển vọng phát triển với quy mô lớn,
với hình thức nuôi đa dạng như nuôi ao, nuôi
lồng bè, từ đó giúp người dân có được những
lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp nhằm thay thế
các đối tượng nuôi truyền thống, qua đó nâng
cao chất lượng sản phẩm thủy sản, ngày càng
đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.
Với việc đưa các giống mới vào nuôi tại địa
phương trong thời gian qua đã góp phần vào sự
nghiệp xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập,
giải quyết công ăn việc làm cho người lao
động… đồng thời đóng góp đáng kể vào phát
triển kinh tế nông hộ trên đại bàn toàn tỉnh

13

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

SOÁ 03/2020

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG
VÀ GÂY TRỒNG CÂY TAM THẤT TẠI LÂM ĐỒNG

Vườn ươm cây giống Tam thất tại Đà Lạt

Tam Thất (Panax pseudoginseng (Burk) F.H.
Chen) còn có tên là Kim bất hoán, Nhân sâm
tam thất… thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae).
Đây là cây thảo dược quý, được sử dụng lâu đời
trong y học cổ truyền của các nước vùng châu Á
- Thái Bình Dương. Tam thất được dùng chữa
thổ huyết, nôn ra máu, đái ra máu, lỵ ra máu…
Tam thất có tác dụng tăng nhanh quá trình phục
hồi sức khỏe cho bệnh nhân suy nhược, tăng nội
tiết sinh dục, trị vô sinh… Trong thời gian gần
đây, Tam thất được dùng như Nhân sâm điều trị
ung thư cũng có kết quả (Võ Văn Chi, 2012).
Hiện nay, việc nghiên cứu nhân giống, gây
trồng các loài cây thuộc chi Panax (Araliaceae)
nói chung và Tam thất (Panax pseudoginseng)
nói riêng đang được quan tâm cho mục tiêu bảo
tồn và phát triển dược liệu.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất và
sử dụng Tam thất, Viện Khoa học Lâm nghiệp
Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tiến hành thực
hiện đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và
gây trồng cây Tam thất (Panax pseudoginseng
(Burk) F.H. Chen) tại Lâm Đồng”. Đề tài
nghiên cứu do thạc sĩ Giang Thị Thanh làm chủ
nhiệm cùng với các cộng sự thực hiện từ năm
2017-2020. Theo kết quả nghiên cứu bước đầu,
nhóm nghiên cứu đã xác định kỹ thuật nhân
giống hữu tính và vô tính cây Tam thất, đồng
thời bước đầu xác định được kỹ thuật trồng cây
Tam thất tại Lâm Đồng. Theo đó, trong phương
pháp nhân giống hữu tính, đã nghiên cứu ảnh
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Nguyễn Minh Trường - TTKN Lâm Đồng
hưởng của nồng độ và thời gian xử lý GA3
(Gibberellic Acid) đến sự nảy mầm của hạt Tam
thất; nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột
bầu đến sinh trưởng của cây con trong giai đoạn
vườn ươm. Trong nhân giống vô tính, đã nghiên
cứu ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng và
thời gian khử trùng tới kết quả khử trùng; ảnh
hưởng của nồng độ Auxin tới hình thành mô
sẹo; ảnh hưởng của BA (chất điều hòa sinh
trưởng) tới hình thành chồi. Kết quả trồng thử
nghiệm Tam thất trong nhà kính và dưới tán
rừng tự nhiên (tại thành phố Đà Lạt) cho thấy:
Sau 18 tháng
theo dõi, sinh
trưởng của Tam
thất trồng trong
nhà kính có sự
khác biệt và lớn
hơn cả về
đường kính củ
và trọng lượng
củ so với mô
hình trồng dưới
tán rừng tự
nhiên lá rộng
Củ Tam thất sau trồng 12 tháng thường xanh.
tại Đà Lạt
Với mô hình
trồng trong nhà kính, tỷ lệ sống đạt 83,33% và
tỷ lệ nảy chồi mới là 20,00%, đường kính củ
trung bình là 10,50 mm, trọng lượng củ trung
bình là 1,63-1,72 g.
Được biết, thông qua việc thực hiện đề tài
này, nhóm nghiên cứu đã sản xuất ra một số
lượng cây giống Tam thất để cung ứng ra thị
trường, nhằm thu hồi một phần kinh phí cho
ngân sách nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có
nhu cầu mua giống cây Tam thất có thể liên hệ
Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và
Tây Nguyên (số 9 Hùng Vương, phường 10,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại
02633822131) hoặc thạc sĩ Giang Thị Thanh, số
điện thoại 0974401977 để biết thêm thông tin
chi tiết
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NHÀ LƯỚI KIỂU MỚI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nguyễn Thị Thùy - TTKN Lâm Đồng
Hiện nay, canh tác nông nghiệp đang đứng
trước những thách thức lớn do ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu, do đó cần phải có những đổi
mới để thích ứng với biến đổi khí hậu. Canh
tác trong nhà lưới là một biện pháp giảm thiểu
một số biến động của thời tiết như mưa đá,
côn trùng vào gây hại. Tuy nhiên, kiểu canh
tác nhà lưới cũ có nhiều hạn chế như không
tránh được mưa nhiều liên tục, chỉ ngăn cản
được các loài côn trùng có kích cỡ lớn, độ bền
thấp.

Kiểu nhà lưới mới hiện nay được thiết kế
có mái nghiêng so với mái ngang như trước
đây nên mái nhà lưới này không làm nước
mưa đọng lại như mái ngang, chiều cao mái
cao hơn so với kiểu cũ khoảng 1-2m làm cho
không khí trong nhà lưới thông thoáng. Kết

cấu toàn bộ chân, mái vòm được làm bằng sắt
tròn nên rất chắc chắn, vòm mái phía trên đều
có gắn nẹp có thể lắp nylon khi cần thiết để
che mưa toàn bộ mái, tất cả các chỗ nối của
nhà lưới đều được bắt bằng vít, do đó có thể
tháo rời và di chuyển dễ dàng. Chân nhà lưới
được phủ bằng một lớp mạ kẽm, có độ bền
cao, không bị rỉ. Lưới phủ được làm bằng lưới
thái có độ dày lớn trên 52 lỗ/cm2, ngăn được
mưa đá và cả giọt mưa lớn không làm dập lá
cây trồng trong nhà lưới, ngăn được các loài
côn trùng có kích thước nhỏ, lưới phủ cũng có
độ bền rất cao, khoảng 4-5 năm mới phải thay
lưới, còn bộ khung sắt có độ bền cao hơn so
với trụ bê tông hoặc trụ sắt thường.
Ngoài ra, nhà lưới kiểu mới còn được trang
bị 2 hệ thống tưới linh hoạt đó là tưới phun
sương phía trên làm mát cây trong những
ngày nắng nóng và hệ thống tưới nhỏ giọt
phía dưới vừa tiết kiệm phân bón vừa tiết
kiệm nước tưới rất hiệu quả. Nhà lưới kiểu
mới được đánh giá khá phù hợp với nhiều loại
rau, hoa hiện nay, chi phí để làm 1 nhà lưới
dao động khoảng 90-100 triệu đồng/1.000m2.
Vì độ bền cao nên nhà lưới kiểu mới có chi
phí khấu hao ít chỉ khoảng 2 triệu
đồng/vụ/1.000m2 giảm được chi phí sản xuất
cho nông hộ, đồng thời giúp nông hộ có thể
chuyển sang làm mái nhà lợp nylon đơn giản
và dễ dàng

THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO
CỦA GIỐNG LÚA NẾP QUÝT TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH
Lê Hoàng Thưởng - TTNN huyện Đạ Tẻh
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển lớn mạnh của thương hiệu gạo nếp Quýt Đạ Tẻh,
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển xanh Việt Nam
(Green.D) tại TP. Hồ Chí Minh, UBND xã An Nhơn, HTX Quyết Tâm ở xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh
thực hiện chương trình sản xuất lúa an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ hướng tới
hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao trên địa bàn huyện Đạ Tẻh nhằm nâng cao
năng lực trong quản lý, sử dụng giống lúa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, hướng đến xây
dựng vùng sản xuất lúa an toàn, chất lượng cao gắn thị trường tiêu thụ sản phẩm.
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Việc áp dụng các kỹ thuật đơn giản trước,
trong và sau thời điểm thu hoạch lúa để nâng
cao chất lượng lúa gạo, phù hợp với thị hiếu
của người tiêu dùng đang rất được chú trọng.
Nếp Quýt là giống lúa địa phương có nhiều
đặc tính tốt, có giá trị thương phẩm cao, thích
nghi khi sản xuất đại trà tại địa phương, giống
cho chất lượng cơm ngon và được trồng chủ
yếu trong vụ Mùa và vụ Đông Xuân hàng
năm. Lúa sau khi thu hoạch được bán tươi
trực tiếp cho Hợp tác xã, doanh nghiệp và các
thương lái tại địa phương.

Nông dân thu hoạch lúa nếp Quýt tại xã An Nhơn

Năng suất giống lúa nếp Quýt thu hoạch
đúng thời điểm (đúng độ chín sinh lý) góp
phần gia tăng năng suất, chất lượng và giảm tỷ
lệ hạt nứt gãy và tăng tỷ lệ thu hồi gạo
nguyên. Nếu thu hoạch sớm hơn chín sinh lý,
độ ẩm của hạt cao do lúa còn nhiều hạt xanh,
chất lượng lúa kém, ảnh hưởng tới quá trình
xay xát, tỷ lệ gạo nguyên giảm. Nếu thu hoạch
muộn, ngoài việc lúa quá chín dễ rụng, độ ẩm
của hạt thấp sẽ làm tăng tỷ lệ gãy của hạt do
va đập cơ học khi tuốt lúa. Lâu nay, người
nông dân thường xác định thời điểm thu
hoạch lúa theo kinh nghiệm, theo biến động
của thời tiết hoặc là theo yêu cầu thời điểm
của thương lái thu mua lúa. Thời điểm thu
hoạch lúa không đồng nhất đã ít nhiều ảnh
hưởng đến chất lượng gạo nếp Quýt.
Từ đề tài chọn lọc, phục tráng giống lúa nếp
Quýt và tiếp tục phát triển gạo nếp Quýt theo
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hướng gạo đặc sản và tham gia thị trường gạo
chất lượng cao. Xác định, chất lượng thương
phẩm là tiêu chuẩn quan trọng liên quan đến
lợi nhuận khi sản xuất nông sản. Các chỉ tiêu
về chất lượng thương phẩm quyết định nhiều
đến giá trị thương mại khi phát triển các giống
lúa đặc sản. Để có cơ sở đánh giá chất lượng
gạo sau xay xát, phẩm chất cơm của giống lúa
nếp Quýt Đạ Tẻh với mật độ sạ đại trà 140kg
lúa giống/ha, tại 3 thời điểm thu hoạch: 30
ngày sau trổ, 35 ngày sau trổ và 40 ngày sau
trổ được gửi đi phân tích tại Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam để đánh giá
các chỉ tiêu chất lượng về chất lượng gạo sau
xát như tỷ lệ thu hồi tiềm năng của gạo lật
(%), tỷ lệ thu hồi tiềm năng của gạo xát (%),
tỷ lệ gạo nguyên (%), trọng lượng 1.000 hạt
(g), độ hóa kiềm (cấp), hàm lượng Protein (%)
và phẩm chất cơm như mùi thơm, mềm dẻo,
độ dính, độ nở, độ trắng, độ bóng, vị ngon. Ở
3 thời điểm thu thoạch số hạt chắc/bông lúa
giữ ổn định ở mức trung bình 83 hạt
chắc/bông. Năng suất thực tế chênh lệch
không lớn giao động từ 5,43 tấn lúa tươi/ha
khi thu hoạch ở thời điểm 30 ngày sau trổ đến
5,6 tấn lúa tươi/ha khi thu hoạch ở thời điểm
40 ngày sau trổ.
Kết quả phân tích, thử nghiệm kết quả sau
xay xát, khi được thu hoạch cùng thời điểm 40
ngày sau trổ thì tỷ lệ thu hồi gạo nguyên và
trọng lượng 1.000 hạt đạt cao nhất. Cụ thể: Tỷ
lệ thu hồi gạo nguyên đạt 50,09% và trọng
lượng 1.000 hạt gạo khô đến 26,34g tại ruộng
thí nghiệm ở xã An Nhơn; ở thị trấn Đạ Tẻh tỷ
lệ thu hồi gạo nguyên đạt 58,71% và trọng
lượng 1.000 hạt gạo khô đạt 26,07g. Hai tiêu
chí quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến
hiệu quả kinh tế của các đơn vị tiêu thụ lúa
gạo nếp Quýt. Phẩm chất gạo do nhiều yếu tố
quyết định như: Giống, môi trường, kỹ thuật
canh tác, thời điểm thu hoạch, công nghệ sau
thu hoạch... ngoài giống là yếu tố cơ bản
quyết định đến chất lượng gạo, thì xác định
đúng thời điểm cũng là yếu tố ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng gạo thương phẩm. Gạo
(Xem tiếp trang 18)
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HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY MẮC CA Ở XÃ ĐẠ K’NÀNG
Nguyễn Văn Diện - TTKN Lâm Đồng
Nói đến huyện Đam Rông, là mọi người sẽ
nghĩ ngay đến một vùng đất còn nhiều khó
khăn của tỉnh Lâm Đồng (vì đây là huyện
nghèo của tỉnh); tuy nhiên trong những năm
gần đây, tại Đam Rông đã xuất hiện nhiều mô
hình kinh tế hiệu quả như trồng chuối La ba,
mắc ca, nuôi cá nước lạnh...Tại đây ngoài cây
cà phê, bơ, chuối La ba… thì cây mắc ca (một
giống cây lâm nghiệp mới đa tác dụng) đang
dần khẳng định giá trị kinh tế. Qua giới thiệu
tôi được biết tại xã Đạ KNàng, huyện Đam
Rông có một người nông dân đang trồng diện
tích mắc ca lớn của huyện khoảng 08 ha, đó là
anh Nguyễn Văn Nghiêm ở thôn Trung tâm.

Sau khi đi qua một dốc cao, trên triền đồi là
một vườn mắc ca xanh tốt với những chùm quả
trên cây được trồng theo hàng và tạo tán rất bài
bản, có tán cân đối. Qua trao đổi, anh Nghiêm
cho biết: “Vào năm 2011, qua giới thiệu của
người quen (người đã có hiểu biết về cây mắc
ca), cho biết vùng xã Đạ KNàng có điều kiện
khí hậu thích hợp trồng được mắc ca và chỉ chỗ
mua cây giống mắc ca ở nhà ông Đinh Kim
Thu ở huyện Krông Năng - Đắk Lắk; ở đó
trồng cây mắc ca ghép, là một trong những địa
điểm trồng thử nghiệm cây mắc ca đầu tiên ở
Việt Nam. Sau khi tham quan vườn của ông
Thu và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây
mắc ca, anh quyết tâm trồng thử nghiệm cây
mắc ca. Vào thời điểm đó giá cây giống ghép
khá cao (giá khoảng 85.000đ/cây) và cũng do

quãng đường đi lại xa nên anh quyết định mua
700 cây thực sinh về trồng (giá khoảng
35.000đ/cây), anh đã chọn cây thực sinh giống
816, OC, 849. Ban đầu anh cũng lo lắng, vì
mắc ca là cây trồng mới, không biết khả năng
ra hoa đậu quả và thị trường đầu ra thế nào.”
Khi ấy, diện tích đất của anh chủ yếu là
trồng cà phê, vì vậy khi trồng xen cây mắc ca
trong vườn cà phê có nhiều lợi ích là tăng thu
nhập trên một đơn vị diện tích, giảm rủi ro về
thị trường, tăng độ che phủ đất giảm xói mòn;
quan trọng hơn là khi cây mắc ca chưa cho thu
hoạch anh vẫn có nguồn thu từ cà phê. Sau 3, 4
năm trồng; cây mắc ca không phụ lòng người,
đã cho những lứa quả bói đầu tiên, năm 2014
anh thu được quả bói khoảng hơn 200 kg. Như
vậy ngoài nguồn thu từ cà phê anh bắt đầu có
thêm nguồn thu từ cây mắc ca. Cà phê của anh
đạt năng suất trung bình 3,5 tấn/ha, những năm
đầu tán cây mắc ca còn nhỏ không ảnh hưởng
đến năng suất cà phê. Do anh trồng cây mắc ca
với khoảng cách 6m một cây, vì vậy khi cây
mắc ca lớn đã cạnh tranh ánh sáng với cây cà
phê; một phần do năng suất cà phê giảm và giá
cà phê lại xuống thấp nên năm 2019 anh đã
quyết định phá bỏ hết cây cà phê để tập trung
đầu tư chăm sóc cho cây mắc ca.
Anh cho biết thêm: “Để trồng mắc ca thành
công cần nắm rõ kỹ thuật trồng chăm sóc cây,
trồng cây ghép có nguồn gốc rõ ràng, tạo tán
và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh định kỳ giai
đoạn quả nhỏ; tuy mắc ca là giống cây rừng dễ
chăm sóc nhưng để cây mắc ca có năng suất
cần đầu tư phân bón (Vào giai đoạn kinh
doanh mỗi cây bón 2 kg phân NPK 16-16-8
+TE và hai bao phân chuồng). Khi trồng xen
cây mắc ca trong vườn cà phê nên trồng
khoảng 100 cây/ha để sau này khi cây mắc ca
lớn không ảnh hưởng đến cây cà phê và vẫn có
nguồn thu từ hai cây”. Sau này, khi đã có kinh
nghiệm trồng mắc ca và nhận thấy trồng mắc
ca có hiệu quả kinh tế anh mua thêm cây mắc
ca ghép về trồng; đến nay, anh đã trồng tổng
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diện tích khoảng 8 ha mắc ca, diện tích cho thu
hoạch quả khoảng 4,5 ha. Năm 2019 anh thu
được khoảng hơn 9 tấn hạt tươi, với giá
khoảng 110 ngàn đồng/kg hạt anh thu khoảng
1 tỷ đồng và năm 2020 anh thu được khoảng
15 tấn hạt (với giá 90 ngàn đồng/kg, anh thu
được khoảng 1,4 tỷ đồng), ở vùng đất Đam
Rông đây thực sự là một nguồn thu mơ ước
của nhiều người. Thời gian đầu nguồn hạt mắc
ca còn ít, người tiêu dùng chưa biết nhiều về
sản phẩm mắc ca, thị trường chưa ổn định; bây
giờ anh đã yên tâm vì sản phẩm hạt làm ra đã
có đầu ra ổn định.
Ban đầu sản lượng quả còn ít, anh tách vỏ
quả mắc ca xanh bằng biện pháp thủ công là
đập bằng tay; sau này khi lượng quả thu hoạch
nhiều anh đã mua máy tách vỏ quả mắc ca, áp
dụng cơ giới hóa trong khâu sau thu hoạch
giúp giảm chi phí mà tăng năng suất lao động
lên gấp hơn 10 lần. Để gia tăng giá trị hạt mắc
ca, anh mua tủ sấy hạt và dụng cụ tách hạt; anh
chế biến khoảng 1 tấn hạt mắc ca sấy chín để
bán cho khách quen trong và ngoài tỉnh, sản
phẩm hạt mắc ca chế biến được khách hàng
đánh giá cao vì chất lượng thơm ngon.
Mô hình trồng cây mắc ca của anh được bà
con nông dân trong và ngoài tỉnh, đại diện
Hiệp hội mắc ca Việt Nam đến tham quan học
tập. Bà con trong xã Đạ KNàng đã nhân rộng

diện tích trồng mắc ca, trong đó có cả những
người đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây mắc
ca. Ngoài ra anh còn nhập cây giống mắc ca
ghép ở Đắk Lắk về bán cho người dân quanh
vùng.
Anh là một nhà nông ham học hỏi, dám làm
và chịu khó tìm hiểu cái mới; trước đây anh
cũng đã trồng thử một sào cây sa chi, cây sinh
trưởng phát triển tốt và đã cho thu hoạch hạt.
Anh không dùng thuốc diệt cỏ, đợi cỏ lên cao
rồi dùng máy cắt dập tại chỗ tận dụng làm
nguồn phân bón hữu cơ, để bảo vệ sức khỏe
cho chính mình và bảo vệ môi trường. Trong
vườn mắc ca có những cây đạt năng suất 2530 kg hạt/cây; những cây không đạt tiêu chuẩn
như năng suất thấp, vỏ hạt dày anh sẽ cưa để
ghép cải tạo lại, anh sẽ chọn những cây có
năng suất cao vỏ hạt mỏng để chọn lấy cành
ghép và đã ghép cải tạo thử nghiệm một vài
cây.
Anh cho biết kế hoạch sắp tới sẽ đầu tư
chăm sóc vườn mắc ca theo hướng hữu cơ để
tăng chất lượng hạt, tốt cho sức khỏe và môi
trường mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của người tiêu dùng. Với một người năng
động, ham học hỏi như anh tôi nghĩ kế hoạch
của anh sẽ thành công để tiếp tục khẳng định
thương hiệu mắc ca Lâm Đồng trên thị trường
trong nước và xuất khẩu nhiều tiềm năng

(Tiếp theo trang 16)
nếp Quýt có cơm mềm, hàm lượng protein cao
đến 6,9%. Độ mềm dẻo, độ dính, độ nở của
cơm phụ thuộc nhiều vào đặc tính di truyền
của giống lúa nên cơm ở các công thức thí
nghiệm có độ mềm dẻo được đánh giá bằng
nhau. Điều này cho thấy thời điểm thu hoạch
không ảnh hưởng đến các đặc tính này.
Tất cả các công thức đều cho chất lượng
màu cơm như nhau (được đánh giá có màu
trắng ngà và rất bóng, điểm tuyệt đối 5/5 theo
10 TCVN 590-2004). Cơm từ giống lúa nếp
Quýt được thu hoạch tại thời điểm 40 ngày sau
trổ được đánh giá là rất ngon và có vị ngọt nhất
nhóm nếp (thang điểm 5/5 theo 10 TCVN
590-2004). Cho thấy sự tương thích giữa giống
nếp Quýt với thổ nhưỡng khí hậu địa phương

là rất lớn. Đối với hai công thức thu hoạch ở
thời điểm 30 và 35 ngày sau trổ, do lúa thu
hoạch sớm nên thời gian tích lũy dinh dưỡng
trong hạt lúa chưa đủ, vì vậy độ ngon cơm
giảm.
Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh được trồng tại huyện
Đạ Tẻh có chất lượng gạo sau xay xát cao, phù
hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu. Qua kết quả khảo nghiệm
và nghiên cứu thì việc khuyến cáo người nông
dân nên thu hoạch tại thời điểm 40 ngày sau trổ
thì chất lượng lúa gạo nếp Quýt và phẩm chất
cơm cao nhất, góp phần cho việc quảng bá và
đưa sản phẩm gạo nếp Quýt Đạ Tẻh vào thị
trường tiêu thụ trong và ngoài nước

18

SOÁ 03/2020

TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG LAN HỒ ĐIỆP
Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

Được sự giới thiệu của chị K’Thía Khuyến nông viên xã N’Thol Hạ, chúng tôi
đến tham quan vườn hoa Lan hồ điệp của anh
Nguyễn Hữu Ánh (sinh năm 1972) ở thôn
Biaray, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm
Đồng. Là người dân quê gốc Quảng Ngãi vào
Thành phố Hồ Chí Minh học tập và sinh sống
nhiều năm, từng kinh doanh, buôn bán và mở
cửa hàng bán hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2018, anh quyết định từ Thành phố Hồ
Chí Minh về vùng đất N’Thol Hạ để thuê đất
trồng Lan hồ điệp cùng với người em trai của
mình và quyết định lập nghiệp tại đây.

Anh Nguyễn Hữu Ánh bên vườn Lan hồ điệp

Tiếp xúc ngành lan nhiều năm, với niềm
đam mê hoa lan, ý chí vượt khó, sự nhạy bén
và khát vọng vươn lên làm giàu. Qua quá trình
tìm tòi, học hỏi và liên hệ tham quan thực tế
với các cơ sở trồng lan tại Lâm Đồng, từ tháng
5/2018 anh Ánh đã mạnh dạn bỏ ra chi phí
hàng tỷ đồng để đầu tư vườn lan với 40.000
chậu Lan hồ điệp trên diện tích gần 2.000m2.
Anh là một trong những người đầu tiên trên
địa bàn xã N’Thol Hạ trồng thử nghiệm và
thành công với mô hình công nghiệp sản xuất
hoa lan khép kín áp dụng công nghệ cao.
Vườn Lan hồ điệp của gia đình anh Ánh với
nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu là một mã
số riêng. Giống Lan hồ điệp được anh đặt mua

trực tiếp tại Đài Loan, với những chậu lan
giống đạt chuẩn (kích cỡ 2.5), có giá 70.000 80.000 đồng/chậu, sau 04 tháng trồng là có
thể cho thu hoạch. Cây Lan hồ điệp được anh
bán nguyên chậu là chủ yếu. Khi hoa nở từ 05
bông trở lên, anh thuê nhân công đóng thùng
vận chuyển đi cho các thương lái tại các thành
phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh... Với thị trường tiêu thụ khá ổn định
120.000 - 130.000 đồng/chậu/cây, trung bình
hàng tháng anh xuất ra thị trường hơn 2.000
chậu, sau khi trừ chi phí mang lại thu nhập
cho gia đình anh 50 - 60 triệu đồng/tháng. Đó
là thu nhập hàng tháng, vừa qua do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19, thị trường tiêu thụ bị
chững lại bởi vận chuyển gặp khó khăn nên
hiện nay, anh tập trung xử lý phân hóa mầm
hoa lan, cắt không cho lan ra bông để cây Lan
hồ điệp nở bông đẹp vào dịp Tết. Theo anh
Ánh, với khoảng 40.000 chậu Lan hồ điệp
được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết do nhu cầu
cao của người chơi Lan để “chưng” Tết, giá cả
lại cao (chậu đẹp bán giá từ 150.000 - 200.000
đồng/chậu) mang lại thu nhập cho gia đình
anh hàng tỷ đồng.
Anh Ánh chia sẻ: “Làm nông bằng nghề
trồng lan là sống được, thị trường lan khá ổn
định, cắt cành để cắm hoặc chơi hoa chậu. Hồ
điệp dễ tiêu thụ trên thị trường là do hoa nở có
màu sắc đẹp, thời gian nở kéo dài từ 1,5 - 2
tháng. Vì vậy, nhiều người dân chơi hoa luôn
muốn chọn hoa Lan hồ điệp ghép thành chậu
lớn (5 hoặc 7 hoặc 9 chậu nhỏ) để chơi Tết vì
đây là hoa rất quý phái, sang trọng và có giá
trị”.
Cây Lan hồ điệp dễ trồng, dễ chăm sóc, ít
tốn diện tích, phù hợp với vùng đất N’Thol Hạ
nói riêng và cả vùng đất Đơn Dương, Đức
Trọng... mang lại thu nhập khá lớn. Tuy nhiên,
việc trồng Lan hồ điệp đòi hỏi chi phí đầu tư
ban đầu rất lớn về cây giống, hệ thống nhà
kính hiện đại, hệ thống nhà lưới (đen) để giảm
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bớt lượng ánh sáng, hệ thống quạt điều hòa để
điểu chỉnh ẩm độ, nhiệt độ trong nhà kính
thích hợp để cây lan sinh trưởng và phát triển
tốt. Phân bón cho Lan hồ điệp chủ yếu NPK là
chính, 7 - 10 ngày tưới 1 lần. Việc chăm sóc
Lan hồ điệp phải ngay từ ban đầu, cần tạo môi
trường tối ưu cho lan sinh trưởng phát triển tốt
và cho chất lượng hoa đẹp. Nhà trồng lan cần
phải được đầu tư hệ thống làm mát, có hệ
thống mái che, đảm bảo nhiệt độ trong nhà
kính xung quanh 250C. Thời tiết nắng nóng
cần lưu ý buổi sáng và chiều mở mái che để
lan quang hợp, buổi trưa nắng cần che lại để
tránh ánh sáng trực xạ làm bỏng lá. Tuy nhiên,
vì Lan hồ điệp ưa ẩm nên rất dễ bị nấm và lây
lan rất nhanh nên cần lưu ý cứ khoảng 03 ngày
nên pha thuốc trừ nấm vào trong nước tưới và
phun cho cây để phòng trừ kịp thời. Nhờ sự
đam mê và học hỏi được nhiều kinh nghiệm
nên vườn Lan hồ điệp của gia đình anh Ánh
lúc nào cũng xanh tốt, lá dày, hoa nở cánh dài
nhìn rất đẹp.
Ông K’ Beo - Phó Bí thư, kiêm Chủ tịch
HĐND xã N’Thol Hạ cho biết: “Hiện toàn xã
có 03 hộ trồng Lan hồ điệp trên diện tích gần
1,3ha. Lan hồ điệp là loại hoa cao cấp có giá
trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao, sản phẩm có
sức tiêu thụ lớn và bán được giá, mang lại
nguồn lợi kinh tế khá lớn cho người trồng hoa.

SOÁ 03/2020

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương
sẽ khuyến khích, hỗ trợ hội viên Hội Nông
dân và nông dân trên địa bàn có đam mê nghề
trồng lan đến tham quan học hỏi kinh nghiệm,
nhân rộng mô hình trồng lan theo công nghệ
cao để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt
trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm”.
Với hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình
trồng hoa Lan hồ điệp của gia đình anh Ánh
được xem là hướng đi mới, giúp tăng thêm thu
nhập, phát triển kinh tế gia đình. Trồng Lan hồ
điệp ứng dụng công nghệ cao, thị trường tiêu
thụ ổn định đã giúp vườn hoa lan của anh Ánh
thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Đây là khoản lợi
nhuận đáng mơ ước đối với nhiều nông dân
trồng hoa công nghệ cao trong tỉnh Lâm Đồng

CHÀNG KỸ SƯ GIAO THÔNG ĐAM MÊ VỚI MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP
Lê Thị Hiệp - Cát Tiên
Xuất thân từ con nhà nông, sinh ra và lớn
lên trên cái nôi của vùng đất mang đậm tính
lịch sử và truyền thống của nền văn minh lúa
nước, anh Trần Huy Zét sinh năm 1990, ở tổ
dân phố 1, thị trấn Phước Cát đã làm cho
chúng ta từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác,
nếu thoạt nghe thì không ai tin, nhưng đó là
bức tranh thật và muôn màu của cuộc sống tại
vùng quê Cát Tiên.
Với cái tên Zét - theo ông Trần Huy Hải bố của anh Zét kể lại hài hước rằng: ông là
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người rất nghiền hút thuốc, thậm chí thuốc lá
đối với ông như là đôi bạn thân tri kỷ, cho nên
từ lúc vợ ông mang bầu cho đến khi sinh con
ông hút rất nhiều thuốc, chỉ thích thuốc
“ZÉT”, nên khi anh Zét cất tiếng khóc chào
đời, ông Hải đặt ngay cho con mình cái tên
ngộ nghĩnh ấy - cái tên mà thời buổi này hiếm
có Trần Huy Zét. Khi được hỏi về cái tên bố
đặt cho mình khác với bạn bè trang lứa, anh
có buồn không? Anh Zét cười và nói: là kỷ
niệm của bố, nên anh rất vui và tự hào! Anh
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còn đùa, không chỉ riêng anh, mà 5 anh chị em
còn lại đều được bố đặt cho cái tên rất ngộ, có
lẽ mỗi cái tên của chúng tôi là kỷ niệm của bố:
Úc, Ý, Y, Âu, Rin.
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đồng/kg (bán sỉ), trọng lượng xuất từ 1,4-1,5
kg/con gà. Ngoài diện tích đất dùng làm
chuồng trại, anh còn trồng 01 ha sầu riêng
(đang kỳ kiến thiết cơ bản), 02 ha mía - vừa
dùng làm thức ăn cho bò vừa bán cho thương
lái; 01 ha cỏ... qua hơn 1 năm chăn nuôi, trồng
trọt anh Zét có lãi ròng trên 200 triệu đồng.
Vẫn với nét mặt hớn hở, anh Zét nói thêm:
Anh đang mở rộng chuồng trại để nuôi thêm
bò, gà; trồng bưởi da xanh, măng cụt, dừa
xiêm Thái....

Anh Trần Huy Zét bên chuồng nuôi Dúi
Anh Trần Huy Zét được đào tạo chuyên
môn kỹ sư giao thông vận tải, nhưng ra trường
lại đam mê và có đầu óc sáng tạo trong làm
nông nghiệp. Anh kể: anh học xong đại học
giao thông năm 2014, sau 5 năm làm việc tại
thành phố với mức lương cũng đảm bảo cho
cuộc sống ở nơi đô thành, nhưng anh lại cảm
thấy không phù hợp, có cái gì đó thiếu thiếu,
với lại anh nghĩ về gia đình bố mẹ đã già yếu,
đất vườn lại nhiều, bỏ hoang phí quá trong lúc
mình lại đi làm thuê, bố mẹ anh làm nông,
sinh được 6 người con, nhưng đã nuôi cả 6
người con học xong đại học, thì không cớ gì
làm nông không giàu được. Năm 2019 anh
quyết định về Cát Tiên lập nghiệp - mảnh đất
mình đã sinh ra và lớn lên.
Từ suy nghĩ để đi đến từng việc làm của
anh Zét trên mảnh đất nơi anh sinh ra đã minh
chứng anh là người có sự đam mê với nghề
làm nông. Đó là hình ảnh 50 con dúi (giống từ
các trại giống tại tỉnh Đồng Nai), được nuôi
trong nhà xây kín, phân ô cẩn thận và bài bản,
trong đó, dúi sinh sản là 30 con, thức ăn chủ
yếu là mía và tre tự nhiên; 31 con bò, trong đó
bò sinh sản là 15 con, được nuôi nhốt, thức ăn
chủ yếu là rơm khô và cỏ, dự kiến sẽ phát triển
lên 50 con bò; anh còn nuôi gà thịt 1.500
con/đợt là xuất chuồng, với giá 70.000

Anh Zét đang chăm sóc đàn bò của gia đình
Với cơ ngơi ban đầu xây dựng được là quá
tốt đối với một người thanh niên vừa lập
nghiệp như anh, người kỹ sư giao thông
chuyển sang làm nông nghiệp. Khi được hỏi
vấn đề gì khó khăn nhất, thì anh cho biết “đó
là vốn”. Anh bộc bạch: Sau khi ra trường anh
có làm việc ở một số Công ty tại Thành phố
Hồ Chí Minh, cũng đã tích lũy được một ít
vốn, còn lại bố mẹ cho mượn và vay ngân
hàng để đầu tư. Về kỹ thuật áp dụng anh tìm
hiểu thêm trên mạng, tham gia các lớp tập
huấn, trải nghiệm cùng với sự chịu làm của
mình anh có quyền hi vọng sẽ áp dụng tốt tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn
nuôi. Vì thế, việc anh tiếp tục mở rộng sản
xuất của mình trong tương lai còn phụ thuộc
nhiều ở vốn, song, anh sẽ cố gắng biến ước
mơ của mình thành hiện thực - quyết tâm làm
một ông chủ nhỏ miệt vườn tại Cát Tiên, bởi
“không có gì là không thể”
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NGƯỜI CÁN BỘ LÀM KINH TẾ GIỎI
Ngọc Thanh

Anh Nguyễn Hồng Ngọc bên vườn cà chua của gia đình

Anh Nguyễn Hồng Ngọc ở xã Ka Đô, huyện
Đơn Dương sinh năm 1964, tuy năm nay mới
tròn 56 tuổi nhưng khi nói đến nông dân
Nguyễn Hồng Ngọc thì không chỉ bà con nông
dân xã Ka Đô mà kể cả bà con nông dân trong
toàn huyện Đơn Dương cũng đều cảm phục
trân trọng, thương yêu, quý mến. Anh Ngọc
còn là đại biểu Hội đồng nhân dân, chủ tịch hội
khuyến học của xã Ka Đô luôn luôn nhiệt tình,
tận tâm, tận tụy với công việc xã hội.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ka Đô, một
trong những vùng đất trù phú của huyện Đơn
Dương. Ngay từ nhỏ anh Ngọc đã chịu khó với
công việc ruộng đồng, vì vậy sau khi lập gia
đình gia tài cha mẹ để lại cho anh chỉ có 2 sào
đất nông nghiệp để gieo trồng các loại rau
thương phẩm, những năm đó làm nông nghiệp
chỉ mong đủ ăn, nếu làm giỏi thì may ra có chút
ít vốn để dành tái sản xuất, thế nhưng sau khi
đã tích lũy được ít vốn và học hỏi được chút ít
kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp, anh Ngọc đã mạnh dạn chuyển đổi
trồng các loại rau ngắn ngày sang trồng các loại
rau cao cấp như cà chua, ớt chuông và su su.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất do
dó chỉ vài năm sau gia đình anh không chỉ có
của ăn của để mà anh còn mua thêm được 1 ha
đất để chuyên canh các loại rau quả theo mô
hình luân canh, có nguồn thu nhập từ cây rau
thương phẩm và kinh doanh nông sản, năm
2004 anh Ngọc đã xây dựng được một căn nhà
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3 tầng khang trang diện tích trên 300m2 trị giá
trên 2,5 tỷ đồng ở ngay trung tâm xã Ka Đô.
Đến thăm gia đình anh Ngọc trong một ngày
giữa tháng 8, ngồi nhâm nhi bên ly trà, anh
Ngọc tâm sự : Hiện nay gia đình anh đã có 1,5
ha đất nông nghiệp, toàn bộ diện tích đất sản
xuất anh đã đầu tư làm nhà lưới và lắp đặt hệ
thống tưới phun, tưới nhỏ giọt theo công nghệ
tiên tiến của Israel, để minh chứng những gì
anh làm được sau những giây phút hàn huyên
chuyện nhà, chuyện xã hội, chuyện con cái và
kể cả chuyện thời sự của đất nước trong thời
điểm cả nước đang tập trung chống dịch
Covid-19, anh tiếp tục đưa chúng tôi lên chiếc
xe du lịch 7 chỗ ngồi trị giá gần 1 tỷ đồng mà
anh vừa sắm năm 2019, mục đích mua xe ô tô
là để đi du lịch, đi thăm bà con và kể cả đi thăm
vườn cà chua. Nhìn vườn cà chua xanh tươi tốt
đang ra trái trĩu quả anh Ngọc cho biết thêm,
toàn bộ diện tích 5 sào đất, sau khi thu hoạch
xong vườn su su thu nhập được vài trăm triệu
đồng anh tiếp tục đầu tư vốn để trồng 16 ngàn
cây cà chua, nhờ biết chăm sóc đúng quy trình
kỹ thuật, do vậy vườn cà chua của gia đình anh
Ngọc vươn lên xanh tốt, không có nấm bệnh,
cây cao, quả nhiều, chỉ sau khi trồng được hơn
30 ngày, anh đã bán cho thương lái 16 ngàn cây
cà chua với giá bình quân 10 ngàn đồng/ cây,
tổng thu nhập được160 triệu đồng, sau khi đã
trừ các khoản chi phí đầu tư anh còn lãi được
100 triệu đồng, một nguồn thu nhập mà hàng
ngàn hộ nông dân trong huyện Đơn Dương đều
mơ ước.
Anh Ngọc chia sẻ thêm: Với 5 sào đất chuyên
canh cà chua và rau thương phẩm bình quân
mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu
đồng, đó là chưa kể nguồn thu từ 1 ha đất
chuyên canh cây cà chua và ớt chuông mỗi năm
cũng cho thu nhập lên đến trên 1,2 tỷ đồng.
Quả thật như lời anh nói, nếu như ai đã tận mắt
nhìn thấy phương pháp trồng, chăm sóc cây cà
chua của anh thì mới thấy được một người
nông dân không chỉ nắm vững kỹ thuật canh
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là một người ham học hỏi, chịu khó tìm tòi
nghiên cứu trên mạng Internet, trên sách báo,
trên đài để áp dụng vào lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp theo hướng công nghệ cao, anh cho biết
sắp đến anh sẽ chuyển sang sản xuất nông
nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công
nghệ thông minh để nâng cao năng suất sản
lượng cây trồng và còn nâng cao chất lượng
sản phẩm để đáp ứng cho thị trường tiêu thụ
trong nước và xuất khẩu sang các nước trong
khu vực. Không chỉ là một nông dân sản xuất
kinh doanh giỏi, biết làm giàu bằng sức lao
động của chính mình mà đến nay anh Nguyễn
Hồng Ngọc còn có một niềm hạnh phúc lớn
hơn đó là gia đình anh có 2 người con thì cả 2
cháu đều thành đạt, cháu gái của anh sau khi đã
tốt nghiệp đại học đã lập gia đình có công ăn
việc làm ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh,
còn cháu trai cũng đã hoàn thành chương trình
đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hiện
nay đang làm việc cho một công ty ở nước Mỹ.
Với anh không chỉ làm kinh tế giỏi mà anh
còn có một niềm hạnh phúc là có một gia đình
ấm no, hạnh phúc, con cháu đều thành đạt. Đối
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với công việc xã hội, anh là một đại biểu Hội
đồng nhân dân xã mà còn kiêm luôn chức danh
chủ tịch hội khuyến học xã Ka Đô, tuy rất bận
rộn với công việc gia đình nhưng nhiều năm
qua anh vẫn tích cực tham gia công tác xã hội,
luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh
Nguyễn Hồng Ngọc được Đảng ủy, HĐND,
UBND và ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ka Đô
đánh giá là một đại biểu có tinh thần trách
nhiệm trong việc xây dựng hệ thống chính
quyền địa phương ngày càng được nhân dân
tin tưởng và anh còn chủ động xây dựng tổ
chức hội khuyến học của xã Ka Đô ngày càng
vươn lên vững mạnh, được Hội Khuyến học
huyện Đơn Dương đánh giá là một cán bộ hội
điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng
xã hội học tập. Nhận xét về anh, các đ/c lãnh
đạo huyện ủy, UBND huyện Đơn Dương đều
đánh giá anh Nguyễn Hồng Ngọc là một trong
những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của
huyện Đơn Dương đồng thời còn là nông dân
sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Lâm Đồng,
anh vinh dự được UBND huyện, hội khuyến
học và UBND xã Ka Đô tặng nhiều giấy khen

CÂY MƯỚP HƯƠNG NGỌT TRÊN ĐẤT ĐOÀN KẾT
Mướp, loại nông sản phục vụ bữa ăn của
người tiêu dùng là loại trái được ưa chuộng
trong các bữa ăn của người Việt. Tại tổ dân phố
Đoàn Kết, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà,
một nhóm hộ nông dân đang canh tác những
giàn mướp sạch, cho quả ngọt cung cấp cho thị
trường và mang lại thịnh vượng cho nông hộ.
Thăm vườn mướp hương của anh Nguyễn
Văn Thực, người thường được bà con TDP đoàn
kết gọi là anh Nam, giữa lúc anh đang tỉa lá cho
những dây mướp già. Anh Thực cho biết, đất
trồng mướp nguyên là đất trũng, chuyên trồng
lúa 1 vụ nhờ nước trời. Bà con cải tạo vào làm
giàn, trồng một số loại cây ăn trái như dưa leo,
chanh dây và cây mướp hương. Theo anh Thực,
cây mướp là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, cho
năng suất cao và thị trường đầu ra ổn định.
Anh Nguyễn Văn Thực chia sẻ, anh trồng

Diệp Quỳnh
mướp từ hạt, hạt được gieo trực tiếp xuống đất
đã làm kỹ, bón phân tơi xốp, lên luống thấp, chỉ
sau 1 tuần, hạt nứt mầm và mọc rất nhanh.
......Lúc đó, người trồng cần cắm chói tre cho
mướp leo, sau đó để mướp leo lên giàn. Sau 48
ngày kể từ lúc xuống giống, cây mướp cho thu
hoạch lứa đầu tiên và thu kéo dài trong 8 tháng.
Mướp phát triển rất nhanh và cho năng suất rất
cao. Như nhà anh Thực, 1 sào mướp anh trồng
200 gốc, thu hoạch được trung bình 3 tấn trái/
tháng. Một vụ mướp, anh thu trung bình 20 tấn
trái, với giá bán bình quân 3.500 đồng/kg, một
thu nhập khá cao so với các cây trồng khác.
Điều làm cây mướp được nông dân ưa
chuộng là cây phát triển rất nhanh, mau có thu
hoạch. Với khả năng lớn cực nhanh, chỉ cần 1
tuần là bông hoa mướp cái đã có thể trái và cho
thu hoạch với trọng lượng 300-400 gram/trái.
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Vườn mướp nhà anh Nguyên Văn Thực
treo miếng keo bẫy ruồi vàng
Cây mướp lại ít sâu bệnh, nhu cầu phân bón
rất ít. Mướp cũng là loại cây chịu hạn tốt, chỉ
cần tưới 1 tuần/lần. Vườn đã được bắt giàn tưới
tự động nên việc chăm sóc của bà con rất nhàn.
Anh Thực cho biết, mướp hái cách ngày, ngày
hái ngày nghỉ. Sau mỗi đợt thu hoạch rộ, người
nông dân cần làm lá, vặt bỏ lá già, tạo thông
thoáng cho giàn để cây ra lứa mới.
Điều khá đặc biệt của người nông dân trồng
mướp TDP Đoàn Kết là việc trị sâu bệnh trong
vườn mướp. Anh Nguyễn Văn Thực nhận xét,
cây mướp ít sâu bệnh, chỉ có đối tượng ruồi
vàng đục trái là gây hại nhiều nhất. Trái mướp
non bị ruồi vàng chích hút sẽ chậm lớn, sâu trái,
quăn và khó tiêu thụ. Thay vì sử dụng các loại
thuốc phun xịt, bà con đã sử dụng các miếng
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bẫy ruồi vàng. Đó là những miếng keo có màu
vàng, rất hấp dẫn ruồi vàng. Ruồi bay tới và bị
dính vào miếng keo. Một sào mướp chỉ cần treo
20 miếng keo dính là đủ. Với giá chỉ 10 ngàn
đồng/miếng, chi phí 200 ngàn đã bảo vệ an toàn
cho 1 sào mướp trong vòng 15 ngày. Sau 15
ngày, miếng keo giảm tác dụng, người trồng lại
thay miếng keo mới. Việc sử dụng bẫy keo trị
ruồi vàng đã giúp vườn mướp an toàn đồng thời
bảo vệ môi trường, giúp trái mướp sạch, an toàn
cho sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài gia đình
anh Nguyễn Văn Thực còn có gia đình anh Vũ
Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thức… đều áp dụng
biện pháp trừ dịch hại bằng bẫy, không sử dụng
thuốc trừ ruồi trên cây mướp.
Với 1 sào mướp, người trồng chỉ tốn 500
ngàn tiền giống, gần 4 triệu tiền keo dính bẫy
ruồi, phân chuồng ủ hoai. Trong khi đó, với giá
trung bình 3.500 đồng/kg, 1 sào mướp cho thu
trên 10 triệu đồng/tháng, trừ chi phí còn xấp xỉ
70 triệu đồng/sào/vụ 9 tháng. Mướp thu hoạch
được đóng bao, để ngay tại nhà, có thương lái
vào tận nơi thu mua mang đi. Mướp hương trái
vừa phải, thu hoạch trái bánh tẻ vừa độ ngọt nên
thị trường ưa chuộng. Người Đoàn Kết trồng ra
bao nhiêu mướp, thương lái thu mua hết và
chuyển về vựa, phân phối trong và ngoài tỉnh.
Chính từ cánh đồng sâu của tổ Đoàn Kết, những
trái mướp được trồng, thu hoạch và mang lại thu
nhập ổn định cho những người nông dân chăm
chỉ

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2020
Trồng trọt
Cây lúa: Chuẩn bị xuống giống sản xuất vụ lúa
Đông Xuân 2020-2021: Tiến hành vệ sinh đồng
ruộng; tu bổ, nạo vét kênh mương thủy lợi; triển
khai làm đất kết hợp với bón phân lót. Trước khi
gieo cấy lúa, khuyến cáo bà con nông dân nên sử
dụng giống nguyên chủng hoặc giống xác nhận,
tăng cường áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng”
và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất
lúa. Sau khi gieo cấy, cần lưu ý các biện pháp kỹ
thuật như dặm tỉa, trừ cỏ, bón phân thúc, điều tiết
nước hợp lý và thường xuyên kiểm tra đồng ruộng
để phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Lưu ý các đối
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tượng thường xuất hiện gây hại như sâu cuốn lá,
rầy nâu…
Cà phê: Chăm sóc vườn cà phê giai đoạn cuối
mùa mưa, tiến hành bón phân đợt cuối trong năm.
Lưu ý, khi bón phân phải lấp đất để tăng hiệu quả
sử dụng phân bón. Chuẩn bị các điều kiện về nhân
lực, vật lực, trang thiết bị để tiến hành thu hoạch,
sơ chế, bảo quản cà phê. Khuyến cáo bà con nông
dân thu hoạch cà phê đúng độ chín để đảm bảo
năng suất và nâng cao chất lượng hạt cà phê. Khi
thu hoạch cà phê phải tiến hành phơi sấy kịp thời,
không để xẩy ra tình trạng ủ đống quả cà phê gây
mốc, đen và ảnh hưởng đến chất lượng cà phê
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nhân. Sau khi thu hoạch quả cà phê, tiến hành vệ
sinh đồng ruộng; thu dọn các tàn dư thực vật; thu
gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; gia cố
bồn cà phê để chuẩn bị tưới nước; tiến hành cưa
đốn những cây còn khỏe nhưng cho trái ít, trái nhỏ
để chuẩn bị ghép chồi vào đầu mùa mưa năm sau.
Thường xuyên thăm vườn cà phê để phát hiện và
phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại kịp thời.
Cây chè: Bắt đầu thời vụ cưa đốn vườn chè (từ
tháng 10 đến tháng 01 năm sau) với các hình thức
như đốn đau, đốn lửng, đốn phớt tùy thuộc vào
tình hình cụ thể của vườn cây. Tiếp tục chăm sóc,
bón phân, vệ sinh đồng ruộng để cây chè sinh
trưởng tốt. Tiến hành thu hoạch chè theo lứa hái,
sơ chế, bảo quản và vận chuyển chè búp tươi đến
nơi tiêu thụ kịp thời. Theo dõi, phát hiện tình hình
sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc
có trong danh mục được đăng ký sử dụng trên cây
chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
có nguồn gốc sinh học. Một số đối tượng gây hại
trên cây chè cần lưu ý phòng trừ kịp thời như bọ
xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ.
Cây điều: Tiếp tục bón phân, chăn sóc và phòng
trừ sâu bệnh cho cây điều. Khi bón phân cho cây
điều phải bón rải đều theo mép tán, bón xong phải
lấp đất để tăng hiệu quả sử dụng phân bón.
Thường xuyên thu dọn tàn dư thực vật, thu gom
chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thường
xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp
phòng trừ kịp thời. Lưu ý các đối tượng thường
xuất hiện gây hại trên cây điều vào cuối mùa mưa
như bọ xít muỗi, bệnh thán thư.
Cây tiêu: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng,
rong tỉa cành của cây trụ sống nhằm đảm bảo ánh
sáng giúp cho vườn tiêu sinh trưởng, phát triển tốt.
Tiến hành cắt, tỉa bỏ những cành tăm, cành vượt;
bón phân theo từng đợt, rải phân đều theo mép tán
trụ tiêu và vùi lấp đất. Thường xuyên kiểm tra
vườn tiêu để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp
thời. Lưu ý, cắt tỉa thông thoáng phần dây tiêu sà
xuống sát mặt đất, tạo khoảng trống từ 15-20 cm
cách mặt đất để hạn chế lây nhiễm sâu bệnh lên trụ
tiêu.
Cây rau, hoa: Chuẩn bị làm đất, xuống giống
các loại rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên
đán. Tiến hành cày xới kỹ và xử lý đất trước khi
gieo trồng vụ mới. Lưu ý, nên luân canh với cây
trồng khác họ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh
gây hại. Quản lý tốt vườn ươm cây giống, theo dõi
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và phòng trừ các đối tượng côn trùng môi giới (bọ
phấn, bọ trĩ) lây truyền virus gây bệnh xoăn lá cà
chua, bệnh sọc thân trên cây hoa cúc… Đối với
diện tích rau, hoa đang trong thời kỳ chăm sóc,
tiến hành bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu
bệnh kịp thời, tuân thủ biện pháp quản lý dịch hại
theo quy trình phòng trừ tổng hợp. Ưu tiên sử
dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc
sinh học trên cây rau và tuân thủ đúng thời gian
cách ly trước khi thu hoạch sản phẩm. Thu hoạch
các loại rau, hoa đúng độ tuổi để đảm bảo năng
suất và chất lượng sản phẩm.
Chăn nuôi
Tiêm phòng đợt 2 cho toàn đàn gia súc, gia cầm
và tăng đàn. Thu hoạch cỏ để bảo quản dự trữ thức
ăn cho trâu, bò.
Phòng bệnh, giám sát dịch bệnh cho toàn đàn
gia súc, gia cầm lúc giao mùa. Đối với heo thịt, bò
thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần loại
bỏ những con đẻ kém.
Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh
như Tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò,
heo, dịch tả heo,... Đối với gia cầm: cúm gia cầm,
Gumboro, Newcastle, CRD.
Thủy sản
Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi,
điêu hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao
nuôi và khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với từng
đối tượng nuôi. Thu hoạch những con đạt kích cỡ
thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ.
Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường
ruột).
Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn theo
đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và vitamin
vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề kháng. Thực
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá
nuôi.
Chú ý: Bệnh nấm thân, vi khuẩn mang và xuất
huyết thân.
Lâm Nghiệp
Đây là giai đoạn gần cuối mùa mưa, làm cỏ kết
hợp bón thúc lần cuối cùng trong năm. Kết hợp
phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng vào mùa
khô. Đối với rừng trồng, gom đốt thực bì có kiểm
soát, đốt vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thu hái hạt
giống cây thông ba lá khi vỏ quả màu cánh gián,
hạt thơm
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HOÄP THÖ KHUYEÁN NOÂNG

HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG
Hỏi: Heo bỏ ăn, nằm một chỗ, sốt 40 40,50C, ỉa chảy, có biểu hiện vàng da, đái ra
máu và phù đầu, tỷ lệ chết cao. Thịt có mùi
khét. Xin cho biết cách phòng và trị bệnh như
thế nào?
Anh Lê Huy Thông - xã Liên Hiệp, huyện
Đức Trọng
Trả lời:
Có thể chẩn đoán heo bị bệnh nghệ, bệnh do
xoắn khuẩn Leptospira gây nên, thường gọi là
bệnh lepto, bệnh xoắn khuẩn, bệnh khét (vì thịt
heo ngửi cũng thấy mùi khét đặc trưng). Bệnh
lây lan qua nước tiểu, phối giống, qua chuột.
Khi chuồng nuôi có bệnh nghệ, heo khỏi bệnh
vẫn mang mầm bệnh 1 - 2 năm sau. Bệnh vẫn
xảy ra lẻ tẻ ở vài nơi.
Phòng bệnh
Đây là bệnh lây lan sang cả người do vậy cần
phòng bệnh nghiêm ngặt, nhất là người trực
tiếp thường xuyên tiếp xúc với heo. Khi trong
đàn có con bị nhiễm bệnh cần cách ly, điều trị
triệt để những con bị bệnh, đồng thời phòng
bệnh cho toàn đàn. Mỗi năm định kỳ lấy máu đi
kiểm tra phát hiện bệnh ở đàn heo giống. Heo
kiểm tra dương tính phải cách ly. Tiêu diệt
chuột, ngăn riêng khu vực nuôi heo và các gia
súc khác. Tiêm phòng vaccine Lepto cho heo
nái và heo đực 2 lần/năm, heo thịt tiêm phòng
vào lúc 3 tháng tuổi.
Trị bệnh
Có thể dùng các loại kháng sinh dòng
Penicillin, Tetracyclin, Streptomycin tiêm
bắp. Hoặc dùng Strepnovil (Streptomycin
+ Suanovil) 1 ml/5 kg thể trọng, 2 lần/ngày,
trong 3 - 4 ngày. Hoặc dùng phối hợp 2 loại
thuốc là: sáng dùng Pneumotic 1 ml/10 kg thể
trọng, chiều dùng Spec-tilin 1 ml/10 kg thể
trọng. Sử dụng liên tục trong 5 ngày liền. Bên
cạch đó phối hợp dùng các loại Vitamin B, C để
tăng sức đề kháng cho heo. Chú ý chăm sóc hộ
lý tốt cho heo trong thời gian điều trị.
Hỏi: Bò nhà tôi sốt cao 41 - 420C, bỏ ăn,
niêm mạc mắt, mũi, miệng đỏ sẫm rồi tái tím.
Hạch bên cổ sưng to, thở khó, làm lưỡi thè ra
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ngoài, đi lại khó khăn. Lúc đầu táo bón, sau
lại ỉa lỏng, phân có lẫn máu và niêm mạc ruột,
bụng chướng to, vài ngày con vật nằm liệt, đái
ra máu nước tiểu có mùi khai đặc biệt, vật yếu
dần rồi chết trong 5 ngày. Xin cho biết cách
phòng trị bệnh này ra sao?
Anh Nguyễn Văn Tân - xã Đinh Lạc, huyện
Di Linh
Trả lời
Với những biểu hiện bên ngoài như trên, có
thể chẩn đoán bò bị bệnh tụ huyết trùng. Bệnh
có thể lây truyền trực tiếp từ gia súc, sản phẩm
của chúng hoặc qua dụng cụ chăn nuôi, chuyên
chở. Ở thể quá cấp tính thì con vật sốt cao 41 420C, đột ngột trở nên hung dữ, điên cuồng,
chết trong vòng 24 giờ, ít có biểu hiện đặc
trưng. Một số trâu bò vượt qua được giai đoạn
cấp tính thường chuyển sang thể mãn tính, vật
đi lại khó khăn, ăn uống giảm sút, gầy yếu, một
số ít có sức chịu đựng thì những biểu hiện này
nhẹ dần và khỏi, nhưng phải hàng tháng sau
mới hồi phục.
Điều trị
Khi phát hiện bò bị bệnh cần dùng thuốc
kháng sinh để điều trị và phát hiện sớm thì
điều trị có khả năng khỏi cao. Có thể dùng một
số kháng sinh sau đây: Streptomycin 4 - 6 g
cho mỗi trâu bò, tiêm bắp thịt mỗi ngày 1 lần.
Tiêm liền trong 4 - 5 ngày; hoặc Penicillin +
Streptomycin: 2 g/100 kg thể trọng/ngày;
hoặc Kanamycin 10 ml/100 kg thể
trọng/ngày. Bên cạnh đó cần có các thuốc hỗ
trợ con vật: Cafein, Vitamin B1, B complex,
Vitamin C tiêm hàng ngày. Có thể truyền thêm
các dung dịch điện giải như dung dịch NaCl
0,9% có glucose 5% 1.000 ml mỗi ngày.
Phòng bệnh
Tiêm vaccine phòng bệnh cho bò 2 lần/năm
vào vụ đông xuân và hè thu. Giữ vệ sinh
chuồng trại. Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cho ăn
uống đầy đủ, chăn thả hợp lý, không để con vật
làm việc quá sức. Gia súc chết nghi bệnh phải
khai báo với thú y, chôn sâu đổ vôi bột vào hố
chôn

SOÁ 03/2020

THOÂNG TIN GIAÙ CAÛ

TÌNH HÌNH GIÁ NÔNG SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TẠI LÂM ĐÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

* Sản phẩm rau, củ, quả
Trong 9 tháng đầu năm 2020, do thị trường tiêu
thụ giảm nên giá trung bình các sản phẩm rau, củ,
quả như xà lách coron, hành lá, đặc biệt là ớt sừng
và ớt chuông Đà Lạt (khó khăn trong việc xuất
khẩu)… đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019,
cụ thể:
+ Ớt chuông Đà Lạt từ giữa cuối tháng 2 6/2020 và từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 9/2020, do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số Công
ty gặp khó khăn trong việc xuất khẩu ớt sang thị

trường Trung Quốc nên giá giảm mạnh xuống còn
4.000 - 5.000 đồng/kg (có những thời điểm không
có thương lái thu mua, nông dân phải phá bỏ cả
vườn), hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ
bản đã được kiểm soát nên tình hình xuất khẩu đã
được thông quan, giá ớt có giá 35.000 đồng/kg.
Trung bình 9 tháng đầu năm 2020, ớt chuông Đà
Lạt (màu đỏ) đạt 15.741 đồng/kg, giảm 11.203
đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu vàng) đạt 17.013
đồng/kg, giảm 11.659 đồng/kg so với cùng kỳ
năm 2019.

+ Tương tự ớt chuông Đà Lạt, ớt sừng (Đơn
Dương) cũng bị giảm mạnh do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19 (có lúc 4.000 - 5.000

đồng/kg). Trung bình 9 tháng đầu năm 2020, ớt
sừng đạt 9.802 đồng/kg, giảm 11.892 đồng/kg so
với cùng kỳ năm 2019.

+ Hành lá, xà lách coron, su su, bắp cải, do thị
trường tiêu thụ giảm (lượng khách du lịch giảm
mạnh bởi dịch bệnh Covid-19, các nhà hàng
khách sạn phải đóng cửa) nên giá trung bình 9
tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm

2019, cụ thể: Hành lá 8.339 đồng/kg, giảm 5.167
đồng/kg; xà lách coron 7.622 đồng/kg, giảm 2.889
đồng/kg; su su 2.856 đồng/kg, giảm 719 đồng/kg;
bắp cải 1.681 đồng/kg, giảm 641 đồng/kg so với
cùng kỳ năm 2019.

- Cà chua, củ dền, su hào… trong 9 tháng đầu
năm 2020, do thị trường tiêu thụ mạnh và ít bị
cạnh tranh bởi nguồn hàng từ Trung Quốc và các
tỉnh phía Bắc nên giá luôn duy trì ở mức cao so

với cùng kỳ. Cà chua 9.283 đồng/kg, tăng 2.605
đồng/kg; củ dền 3.744 đồng/kg, tăng 2.328
đồng/kg; su hào 3.183 đồng/kg, tăng 1.795
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.
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- Một số sản phẩm còn lại như cải thảo, đậu leo,
hành tây… trong 9 tháng đầu năm 2020, giá khá
ổn định so với cùng kỳ năm 2019.
* Sản phẩm hoa
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên
người dân ít ra đường, nhiều lễ hội bị tạm ngừng,
các nhà hàng, khách sạn vắng khách nên nhu cầu
hoa để cắm cũng ít đi. Vì vậy, giá trung bình các
loại hoa Đà Lạt trong 9 tháng đầu năm 2020 đều

giảm so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Hoa hồng
đỏ Đà Lạt 18.483 đồng/chục, giảm 2.972
đồng/chục; hoa lily Concador 61.333 đồng/bó,
giảm 14.278 đồng/bó; hoa lily Sorbone 51.750
đồng/bó, giảm 8.694 đồng/bó; hoa cúc cành
21.302 đồng/chục, giảm 3.465 đồng/chục; hoa cúc
chùm 9.693 đồng/bó, giảm 1.179 đồng/bó; hoa lay
ơn 27.300 đồng/chục, giảm 1.867 đồng/chục so
với cùng kỳ năm 2019.

* Sản phẩm cây công nghiệp
Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình
xuất khẩu nông sản nên giá cà phê vối nhân xô 9

tháng đầu năm 2020 tiếp tục giảm so với cùng kỳ,
giá trung bình 9 tháng đầu năm đạt 30.519 đồng/kg,
giảm 1.120 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.

* Sản phẩm chăn nuôi
- Lợn hơi: Do ảnh hưởng của tình hình Dịch tả lợn
Châu Phi nên nguồn cung lợn hơi khan hiếm, giá
lợn hơi trung bình 9 tháng đầu năm 2020 đạt 83.641
đồng/kg, tăng 41.022 đồng/kg so với cùng kỳ 2019.

Hiện nay, việc chăn nuôi tái đàn đang gặp nhiều
khó khăn (về con giống, thức ăn, dịch bệnh…) nên
giá lợn hơi vẫn ở mức cao 83.000 đồng/kg. Dự báo
trong thời gian tới. nguồn cung sản phẩm thịt lợn
vẫn khan hiếm.

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 9
tháng đầu năm 2020 và ổn định so với cùng kỳ năm
2019.

* Sản phẩm vật tư phân bón: Các sản phẩm vật
tư phân bón có giá khá ổn định trong 9 tháng đầu
năm 2020
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