
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI LÂM ĐỒNG

Phan Văn Hợi - TTKN Lâm Đồng

     Lâm Đồng là tỉnh có diện tích đất canh tác 
nông nghiệp lớn và là vùng sản xuất rau, hoa, 
cà phê lớn của cả nước. Với việc sản xuất 
nông nghiệp theo hướng đầu tư thâm canh 
dẫn đến việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật của nông dân Lâm Đồng thường cao 
hơn so với các địa phương khác. Hàng năm, 
lượng rác thải trong sản xuất nông nghiệp 
phát thải ra môi trường tương đối lớn. Đặc 
biệt là rác thải nguy hại như vỏ chai, bao bì 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản 
xuất nông nghiệp phát thải ra môi trường 
chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy 
trình chiếm tỷ lệ cao, gây ô nhiễm không nhỏ 
đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
con người. 

     Toàn tỉnh hiện có trên 300.000 ha đất canh 
tác nông nghiệp. Trong đó, diện tích đất sản 
xuất cây hàng năm 122,3 nghìn ha (lúa 26,8 
nghìn ha, ngô 8,3 nghìn ha, rau 70,05 nghìn 
ha, hoa 9,32 nghìn ha...); cây lâu năm 264,0 
nghìn ha (174,1 nghìn ha cà phê; 12,1 nghìn 
ha chè; 26,2 nghìn ha điều; 24,5 nghìn ha cây 
ăn trái...). Trong những năm gần đây, nông 
nghiệp Lâm Đồng đã có những bước phát 
triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế chủ 
lực, chiếm 40,1% trong cơ cấu kinh tế của 

tỉnh. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao toàn tỉnh hiện có 60.228ha (chiếm 
20% diện tích canh tác), trong đó cây rau 
24.016ha, cây hoa 2.927ha, cây đặc sản 
172ha, chè 6.883ha, cà phê 21.946ha; 157ha 
cây dược liệu và 3.827ha lúa chất lượng cao. 
Sản xuất nông nghiệp theo hướng đầu tư 
thâm canh dẫn đến việc sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật của nông dân Lâm 
Đồng cao hơn so với các địa phương khác 
trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có 2.465 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật phân bố ở hầu khắp các huyện, thành 
phố cung ứng cho nông dân đầy đủ các loại 
vật tư nông nghiệp có chất lượng, hiệu quả 
góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.
    Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
trên 300.000ha, lượng thuốc bảo vệ thực vật 
sử dụng hàng năm tại Lâm Đồng từ 3.500 - 
4.000 tấn. Theo tính toán của ngành bảo vệ 
thực vật, với lượng thuốc trên, lượng bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường hàng 
năm tại Lâm Đồng khoảng 250 - 300 
tấn/năm. Từ 2018 đến 2020, toàn tỉnh đã tổ 
chức thu gom, tiêu hủy đúng quy định, trung 
bình hàng năm từ 20,6 - 25,2 tấn bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong đó, 
năm 2018 là 20,6 tấn; năm 2019 là 21,7 tấn; 
năm 2020 là 25,2 tấn (chiếm 10,1% lượng 
bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh/năm). 
Tỷ lệ thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật tại các vùng sản xuất trên địa bàn 
tỉnh còn rất thấp (khoảng 10%) so với lượng 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát thải ra 
môi trường.
   Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã 
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, 
nhiều địa phương đã tăng cường công tác 
tuyên truyền và triển khai công tác thu gom 
đến với người dân, tổ chức. Vì vậy, ý thức của 

Rác thải nguy hại (vỏ chai, bao bì phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật) phát thải ra môi trường

người dân đã từng bước được nâng cao, một 
số bộ phận người dân đã có ý thức tự thu gom 
rác thải bỏ đúng nơi quy định. Nhiều vùng 
sản xuất đã xây dựng và đặt các bể thu gom 
rác tại đầu bờ ruộng canh tác. Tuy nhiên, các 
hoạt động bảo vệ môi trường vẫn mang tính 
nhỏ lẻ, phân tán, không thường xuyên, nên 
hiệu quả mang lại chưa cao. Nhận thức của 
người dân trong việc thu gom rác thải nông 
nghiệp, đặc biệt là rác thải nguy hại từ vỏ bao 
bì, thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế, người 
dân sau khi sử dụng vứt bỏ tại các bờ ruộng, 
sông suối, ao hồ gây ô nhiễm nguồn nước, ô 
nhiễm đất, không khí… Việc đánh giá thực 
trạng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung 
sử dụng, phát sinh bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện. Số 
liệu cập nhật về rác thải trong sản xuất nông 
nghiệp thực hiện chưa có hệ thống, đồng bộ và 
thường xuyên. Trước thực tế đó, việc bảo vệ 
môi trường trong sản xuất nông nghiệp nói 
chung và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói riêng, 
đòi hỏi người dân và chính quyền các cấp, các 
ngành cùng chung tay bảo vệ môi trường tại 
các vùng canh tác nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng.
     Một số giải pháp để bảo vệ môi trường tại 
các vùng canh tác nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh
     Đối với người dân
    Cần nâng cao ý thức về sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Hạn 
chế và không lạm dụng việc sử dụng các hóa 
chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, 
tăng cường sử dụng các sinh phẩm hữu cơ 
trong sản xuất nông nghiệp có lợi cho sức 
khỏe con người.
    Mỗi người dân luôn ý thức thu gom vỏ chai, 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng 
để đúng nơi quy định, tránh tình trạng vứt bỏ 
bừa bãi tại các bờ ruộng, sông suối, ao hồ gây 
ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, không 
khí…
     Đối với các cấp, các ngành
     Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường nói 
chung, trong đó chú trọng tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho các tổ chức, hộ nông dân 
trong việc sử dụng và thu gom vỏ chai, bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Phát 
động nhân dân định kỳ làm vệ sinh các tuyến 
đường thôn xóm, kênh rạch. Trong đó, giao 
cho các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Thanh niên, các thôn, nhóm, 
tổ… làm đầu mối để thực hiện.

     Điều tra, đánh giá hiện trạng các vùng sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu thống kê về rác thải nông 
nghiệp nông thôn, rác thải nguy hại từ vỏ chai, 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật để các cấp, các 
ngành có cơ sở quản lý, chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch bảo vệ các vùng canh tác và đề ra các 
giải pháp bảo vệ môi trường. 
     Xây dựng các bể thu gom rác tại đầu bờ khu 
vực ruộng canh tác, tạo thuận lợi cho người 
dân thu gom và để đúng nơi quy định. Xây 
dựng các kho lưu chứa để thu gom, vận 
chuyển về kho lưu chứa theo từng khu vực địa 
bàn tỉnh nhằm quản lý chất thải rắn nguy hại 
như vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau 
khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 
   Xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
tham gia đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác 
thải nguy hại vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật đảm bảo quy mô, công nghệ xử lý, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, tránh tình trạng rác 
thải ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm cho khu vực 
lân cận
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     Lâm Đồng là tỉnh có diện tích đất canh tác 
nông nghiệp lớn và là vùng sản xuất rau, hoa, 
cà phê lớn của cả nước. Với việc sản xuất 
nông nghiệp theo hướng đầu tư thâm canh 
dẫn đến việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật của nông dân Lâm Đồng thường cao 
hơn so với các địa phương khác. Hàng năm, 
lượng rác thải trong sản xuất nông nghiệp 
phát thải ra môi trường tương đối lớn. Đặc 
biệt là rác thải nguy hại như vỏ chai, bao bì 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản 
xuất nông nghiệp phát thải ra môi trường 
chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy 
trình chiếm tỷ lệ cao, gây ô nhiễm không nhỏ 
đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
con người. 

     Toàn tỉnh hiện có trên 300.000 ha đất canh 
tác nông nghiệp. Trong đó, diện tích đất sản 
xuất cây hàng năm 122,3 nghìn ha (lúa 26,8 
nghìn ha, ngô 8,3 nghìn ha, rau 70,05 nghìn 
ha, hoa 9,32 nghìn ha...); cây lâu năm 264,0 
nghìn ha (174,1 nghìn ha cà phê; 12,1 nghìn 
ha chè; 26,2 nghìn ha điều; 24,5 nghìn ha cây 
ăn trái...). Trong những năm gần đây, nông 
nghiệp Lâm Đồng đã có những bước phát 
triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế chủ 
lực, chiếm 40,1% trong cơ cấu kinh tế của 

tỉnh. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao toàn tỉnh hiện có 60.228ha (chiếm 
20% diện tích canh tác), trong đó cây rau 
24.016ha, cây hoa 2.927ha, cây đặc sản 
172ha, chè 6.883ha, cà phê 21.946ha; 157ha 
cây dược liệu và 3.827ha lúa chất lượng cao. 
Sản xuất nông nghiệp theo hướng đầu tư 
thâm canh dẫn đến việc sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật của nông dân Lâm 
Đồng cao hơn so với các địa phương khác 
trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có 2.465 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật phân bố ở hầu khắp các huyện, thành 
phố cung ứng cho nông dân đầy đủ các loại 
vật tư nông nghiệp có chất lượng, hiệu quả 
góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.
    Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
trên 300.000ha, lượng thuốc bảo vệ thực vật 
sử dụng hàng năm tại Lâm Đồng từ 3.500 - 
4.000 tấn. Theo tính toán của ngành bảo vệ 
thực vật, với lượng thuốc trên, lượng bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường hàng 
năm tại Lâm Đồng khoảng 250 - 300 
tấn/năm. Từ 2018 đến 2020, toàn tỉnh đã tổ 
chức thu gom, tiêu hủy đúng quy định, trung 
bình hàng năm từ 20,6 - 25,2 tấn bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong đó, 
năm 2018 là 20,6 tấn; năm 2019 là 21,7 tấn; 
năm 2020 là 25,2 tấn (chiếm 10,1% lượng 
bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh/năm). 
Tỷ lệ thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật tại các vùng sản xuất trên địa bàn 
tỉnh còn rất thấp (khoảng 10%) so với lượng 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát thải ra 
môi trường.
   Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã 
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, 
nhiều địa phương đã tăng cường công tác 
tuyên truyền và triển khai công tác thu gom 
đến với người dân, tổ chức. Vì vậy, ý thức của 

người dân đã từng bước được nâng cao, một 
số bộ phận người dân đã có ý thức tự thu gom 
rác thải bỏ đúng nơi quy định. Nhiều vùng 
sản xuất đã xây dựng và đặt các bể thu gom 
rác tại đầu bờ ruộng canh tác. Tuy nhiên, các 
hoạt động bảo vệ môi trường vẫn mang tính 
nhỏ lẻ, phân tán, không thường xuyên, nên 
hiệu quả mang lại chưa cao. Nhận thức của 
người dân trong việc thu gom rác thải nông 
nghiệp, đặc biệt là rác thải nguy hại từ vỏ bao 
bì, thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế, người 
dân sau khi sử dụng vứt bỏ tại các bờ ruộng, 
sông suối, ao hồ gây ô nhiễm nguồn nước, ô 
nhiễm đất, không khí… Việc đánh giá thực 
trạng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung 
sử dụng, phát sinh bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện. Số 
liệu cập nhật về rác thải trong sản xuất nông 
nghiệp thực hiện chưa có hệ thống, đồng bộ và 
thường xuyên. Trước thực tế đó, việc bảo vệ 
môi trường trong sản xuất nông nghiệp nói 
chung và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói riêng, 
đòi hỏi người dân và chính quyền các cấp, các 
ngành cùng chung tay bảo vệ môi trường tại 
các vùng canh tác nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng.
     Một số giải pháp để bảo vệ môi trường tại 
các vùng canh tác nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh
     Đối với người dân
    Cần nâng cao ý thức về sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Hạn 
chế và không lạm dụng việc sử dụng các hóa 
chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, 
tăng cường sử dụng các sinh phẩm hữu cơ 
trong sản xuất nông nghiệp có lợi cho sức 
khỏe con người.
    Mỗi người dân luôn ý thức thu gom vỏ chai, 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng 
để đúng nơi quy định, tránh tình trạng vứt bỏ 
bừa bãi tại các bờ ruộng, sông suối, ao hồ gây 
ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, không 
khí…
     Đối với các cấp, các ngành
     Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường nói 
chung, trong đó chú trọng tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho các tổ chức, hộ nông dân 
trong việc sử dụng và thu gom vỏ chai, bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Phát 
động nhân dân định kỳ làm vệ sinh các tuyến 
đường thôn xóm, kênh rạch. Trong đó, giao 
cho các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Thanh niên, các thôn, nhóm, 
tổ… làm đầu mối để thực hiện.

     Điều tra, đánh giá hiện trạng các vùng sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu thống kê về rác thải nông 
nghiệp nông thôn, rác thải nguy hại từ vỏ chai, 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật để các cấp, các 
ngành có cơ sở quản lý, chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch bảo vệ các vùng canh tác và đề ra các 
giải pháp bảo vệ môi trường. 
     Xây dựng các bể thu gom rác tại đầu bờ khu 
vực ruộng canh tác, tạo thuận lợi cho người 
dân thu gom và để đúng nơi quy định. Xây 
dựng các kho lưu chứa để thu gom, vận 
chuyển về kho lưu chứa theo từng khu vực địa 
bàn tỉnh nhằm quản lý chất thải rắn nguy hại 
như vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau 
khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 
   Xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
tham gia đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác 
thải nguy hại vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật đảm bảo quy mô, công nghệ xử lý, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, tránh tình trạng rác 
thải ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm cho khu vực 
lân cận
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Giải pháp thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025

Phan Minh Sơn-Chi cục PTNT Lâm Đồng

    Trong 10 năm qua, chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được 
những thành tựu to lớn, tạo nên bước ngoặt 
trong phát triển nông thôn của tỉnh. Diện mạo 
nông thôn khởi sắc, hạ tầng sản xuất, đời sống, 
văn hóa, xã hội thay đổi rõ rệt, đáp ứng một 
cách căn bản nhu cầu của người dân. Kinh tế 
nông thôn phát triển, có sự chuyển dịch từ nông 
nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ nông thôn, 
từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn 
với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng 
ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp 
phần tăng sự hài lòng của cư dân nông thôn, tạo 
nền tảng ổn định chính trị - xã hội thông qua 
tăng thu nhập và giảm nghèo nông thôn. Tuy 
nhiên, kinh tế nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn: Cơ cấu lại nông nghiệp chưa đồng đều, 
nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; năng 
suất lao động thấp; thu nhập và đời sống của 
người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp 
nhiều khó khăn. Qua hơn 02 năm triển khai 
thực hiện có thể đánh giá những thuận lợi và 
khó khăn, tồn tại như sau:
    Thuận lợi
  Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo 
UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, 
ngành đặc biệt là sự đồng thuận cao của UBND 
cấp huyện, xã trong chỉ đạo và triển khai thực 
hiện Chương trình OCOP tại địa phương; các 
văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai 
thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh ban 
hành kịp thời; thông qua công tác tuyên truyền, 
tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức cho 
cán bộ quản lý, các chủ thể hiểu được ý nghĩa 
và tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; công tác hỗ trợ xúc tiến thương 
mại được tăng cường giúp các chủ thể trưng 
bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối, giao thương 
và ký kết các hợp đồng sản phẩm OCOP của 
tỉnh với hệ thống siêu thị, đơn vị kinh doanh 
nông sản thực phẩm an toàn, liên kết tiêu thụ 
sản phẩm, tiến tới hình thành các điểm giới 

thiệu và bán sản phẩm.
    Công tác triển khai thực hiện chương trình 
OCOP được cơ quan chuyên môn hướng dẫn 
trực tiếp đến Phòng chuyên môn cấp huyện, 
thành phố, UBND cấp xã và các chủ thể có sản 
phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, 
nội dung chính là công tác thành lập Hội đồng 
OCOP cấp huyện; phát triển sản phẩm; lập hồ 
sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm; một 
số chủ thể tham gia nhiệt tình, tích cực hoàn 
thiện nâng cấp chất lượng sản phẩm, hoàn thiện 
hồ sơ minh chứng để đăng ký tham gia chương 
trình. 

    Việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm 
OCOP tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi 
cho các chủ thể tham gia chương trình với hạng 
sao cao hơn và đưa sản phẩm tham gia thị 
trường trong và ngoài nước.
     Khó khăn, tồn tại 
   Chương trình OCOP là chương trình mới; 
công tác phối hợp của các cấp ngành, địa 
phương, đơn vị liên quan chưa cụ thể. Do vậy, 
trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều 
lúng túng. Hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm 
khá phức tạp, đơn vị chủ thể của sản phẩm khó 
tự kê khai hồ sơ mà cần sự hỗ trợ của cán bộ 
chuyên môn của cấp huyện như: Phương án 
phát triển sản phẩm OCOP, kế hoạch bảo vệ 
môi trường, hồ sơ minh chứng nguồn gốc xuất 

Sản phẩm OCOP tham gia chấm điểm
 phân hạng năm 2020
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xứ, hợp đồng bao tiêu sản phẩm, xác nhận 
nguồn gốc nguyên liệu, lao động địa phương, 
câu chuyện sản phẩm…
    Chưa gắn trách nhiệm của các cấp, nhất là 
cấp xã; chưa tạo được “làn sóng” từ Chương 
trình OCOP; bộ máy thực hiện chương trình 
OCOP không có, phải tích hợp vào chương 
trình nông thôn mới; đội ngũ triển khai thực 
hiện chương trình còn mỏng và yếu; chủ thể 
(Doanh nghiệp, HTX, cơ sở…) chưa thấy 
được lợi ích của chương trình OCOP, chưa 
mặn mà, ngại thay đổi mẫu mã sản phẩm và 
phương thức kinh doanh hiện đại, chưa quen 
với thủ tục, hồ sơ tham gia (các chủ thể chỉ 
mong muốn đầu ra sản phẩm); Bộ tiêu chí 
đánh giá còn nhiều khó khăn trong quá trình 
thực hiện; hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện môi 
trường; chưa có làng nghề, làng nghề truyền 
thống có sản phẩm tham gia OCOP.
    Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời 
gian tới
   Đến năm 2025 tiếp tục nâng cấp và phát 
triển sản phẩm OCOP với mục tiêu số lượng 
đạt 168 sản phẩm/130 chủ thể tham gia. Trong 
đó: 70 sản phẩm 3 sao; 80 sản phẩm 4 sao; 18 
sản phẩm 5 sao. Tạo điều kiện cho 100% chủ 
thể đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm 
OCOP tỉnh Lâm Đồng nhằm đưa sản phẩm 
tham gia thị trường trong và ngoài nước.
    Đào tạo, tập huấn cho 900 lượt người tham 
gia; tổ chức 25 đợt xúc tiến thương mại sản 
phẩm chương trình OCOP Lâm Đồng ở các sự 
kiện tại các tỉnh và thành phố trong nước. 
   Một số giải pháp thực hiện chương trình 
OCOP giai đoạn 2021-2025
    Thứ nhất, Chương trình OCOP là chương 
trình mới nhằm phát triển kinh tế cho khu vực 
nông thôn, nhưng phải thực hiện ở cả khu vực 
đô thị. Ðể thực hiện thành công chương trình 
mục tiêu quốc gia, các địa phương cần chỉ đạo 
quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp ở địa 
phương; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban 
ngành xây dựng thực hiện kế hoạch triển khai 
chương trình OCOP, nâng cao trách nhiệm 

của từng địa phương, nhất là cấp xã. Tùy điều 
kiện, đặc điểm, cần lựa chọn bước đi, lộ trình 
thích hợp, lựa chọn các sản phẩm lợi thế của 
địa phương để đầu tư phát triển, nâng cấp 
thành sản phẩm cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, 
cấp quốc gia và tiến tới xuất khẩu. 
    Thứ hai, Thực hiện tốt công tác thông tin, 
tuyên truyền qua các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương và Trung ương; 
nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, thị trường 
tiêu thụ hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp 
của chương trình OCOP, từ đó kích thích tiêu 
thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động 
lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát 
triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương.
    Thứ ba, Các thủ tục, hồ sơ hỗ trợ người sản 
xuất phải thực hiện nhanh gọn, đội ngũ cán bộ 
quản lý nhà nước cần nhiệt tình, tâm huyết và 
có hiểu biết để chỉ đạo thúc đẩy đề xuất, sáng 
kiến về sản phẩm từ dưới lên (từ các doanh 
nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất). Địa phương 
cần vận dụng sáng tạo chính sách phát triển 
ngành nghề nông thôn trong quá trình thực 
hiện, sáng tạo các mô hình phát triển kinh tế 
nông thôn, linh hoạt trong triển khai thực hiện 
từ các cơ chế, chính sách chung của Trung 
ương, của tỉnh và điều kiện đặc thù, phù hợp 
với địa phương. 
    Thứ tư, Cách thức thực hiện và sự tham gia 
của cộng đồng từ ý tưởng cho đến việc đăng 
ký nhãn hiệu đưa sản phẩm ra thị trường: 
Người dân là chủ nhân của quá trình, Nhà 
nước chỉ đóng vai trò kiến tạo, tư vấn, hỗ trợ 
đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương 
hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm 
và định hướng quy hoạch các vùng sản xuất 
hàng hóa, dịch vụ, không áp đặt ý chí chủ 
quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất 
các sản phẩm OCOP.
    Thứ năm, Xác định số lượng sản phẩm cần 
tập trung nâng cấp theo quyết định của tỉnh và 
chỉ đạo của Trung ương; triển khai chu trình 
phát triển sản phẩm OCOP cho linh hoạt phù 
hợp với tình hình thực tế địa phương
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CUNG ỨNG NÔNG SẢN ONLINE
Anh Vũ 

    Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu 
cung cấp nông sản tận nhà càng được ưa 
chuộng. Để đáp ứng nhu cầu đó, bà con 
nông dân, các tổ hợp tác, HTX và doanh 
nghiệp… trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 
nhiều hình thức cung ứng nông sản phù 
hợp với điều kiện sản xuất - kinh doanh 
trong thời điểm hiện nay.
     

     Được thành lập từ năm 2016, HTX Dịch vụ 
Nông nghiệp Tổng hợp Thủy canh Việt (ở 
phường 9, thành phố Đà Lạt) là đơn vị chuyên 
sản xuất, cung ứng các loại nông sản ngắn 
ngày được canh tác theo quy trình nông 
nghiệp thông minh IoT tương đối bài bản. 
Hiện, ngoài 7 nông hộ xã viên (với khoảng 3 
ha đất trồng các loại rau, củ, quả tại thành phố 
Đà Lạt), Thủy canh Việt còn liên kết với một 
số HTX trong và ngoài tỉnh trồng cà chua, ớt, 
dưa lưới... Với một lượng nông sản an toàn 
làm ra mỗi ngày tương đối lớn, nên ngoài 
những đầu mối tiêu thụ truyền thống (gồm các 
cửa hàng tiện tích, các siêu thị trong cả 
nước…), thì thời gian gần đây, HTX Thủy 
canh Việt còn ưu tiên đẩy mạnh kênh mua 
bán, cung ứng nông sản qua mạng internet. 
    Anh Nguyễn Đức Huy - HTX Dịch vụ Nông 
nghiệp Tổng hợp Thủy canh Việt nhấn mạnh, 
nhờ có sự đầu tư tương đối đảm bảo từ khâu 
sản xuất đến thu hoạch và đặc biệt là sơ chế, 
đóng gói,… sản phẩm lại đa dạng về chủng 
loại, chất lượng đảm bảo,… nên ngay khi đẩy 
mạnh hình thức kinh doanh nông sản online, 
Thủy canh Việt đã đạt được một số kết quả 
đáng khích lệ ban đầu: Bình quân mỗi ngày, 
có từ 35 đến 40% sản lượng rau, củ, quả của 

HTX được đóng gói, vận chuyển cho khách 
hàng bằng hình thức online. 
    Nhận đơn hàng qua hệ thống internet, đóng 
gói, giao hàng tận nhà… đang là hình thức 
kinh doanh hết sức phù hợp trong thời điểm 
hiện nay. Bởi vậy mà phần lớn các HTX 
chuyên sản xuất, thu gom, mua bán các loại 
nông sản ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng đều ưu tiên phát triển hình thức kinh 
doanh nông sản online. Trong chuỗi cung ứng 
online như thế, các nông hộ, tổ hợp tác tham 
gia làm vệ tinh cho các HTX tiêu thụ nông sản  
hết sức hiệu quả. 
     Do không qua các khâu trung gian, nên khi 
đến tay người tiêu dùng, giá nhiều loại rau quả 
thường rất cạnh tranh so với những sản phẩm 
cùng loại được mua bán theo các hình thức 
khác. Đặc biệt là trong những thời điểm đại 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa 
phương trong cả nước, thì hình thức cung ứng 
nông sản hiện đại nói trên càng phát huy hiệu 
quả.
    Chị Phú Nự Mộng Cầm - một người tiêu 
dùng ở thành phố Đà Lạt cho biết, do đặc thù 
công việc nên gia đình chị thường xuyên đặt 
nông sản qua mạng. Giá thành và chất lượng 
nông sản đảm bảo, lại được “ship” tận nhà, 
nên không chỉ gia đình chị, mà nhiều người 
xung quanh cũng sử dụng hình thức cung ứng 
nông sản online. Chính bởi sự tiện lợi và giá 
cả phù hợp nên hiện nay, hình thức cung ứng 
nông sản online - nhất là các loại rau, củ, quả 
phục vụ nhu cầu của gia đình rất được ưa 
chuộng và phát huy hiệu quả khả quan. Vì thế 
mà hình thức cung ứng nông sản hiện đại này 
đang được khuyến khích đẩy mạnh. 
    Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung 
xây dựng một nền nông nghiệp 4.0 toàn diện. 
Bởi vậy, ngoài việc đẩy mạnh công nghệ cao 
trong sản xuất, tăng cường hình thành các mô 
hình nông nghiệp IoT bài bản,… thì việc ứng 
dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu 
thụ nông sản cũng là vấn đề cần được khuyến 
khích. Nó không chỉ giúp nhà nông có đầu ra 
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ổn định, mà thông qua hình thức này, bà con, 
các tổ hợp tác, HTX… còn có thể tiếp nhận trực 
tiếp nhiều góp ý của người tiêu dùng. Trên có sở 
đó, định hướng đầu tư và sản xuất nông nghiệp 

sát với nhu cầu thực tế thị trường từng thời 
điểm. Đây chính là cơ sở giúp nhà nông hạn chế 
tình trạng cung vượt cầu, góp phần nâng cao thu 
nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác

HAT NGỌC VÀNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT TIÊN
Nguyễn Văn Hòa - KNV xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên

    Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
triển khai thực hiện chương trình trọng tâm 
phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững 
theo hướng hàng hoá, xây dựng và triển khai 
thực hiện các đề án, kế hoạch, chuyên đề 
trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn giai đoạn 2021-2025. Đó là mục tiêu 
của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát 
Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
    Huyện Cát Tiên là huyện có sản lượng lúa 
gạo hàng năm nhiều nhất tỉnh Lâm Đồng. Cây 
lúa nước được xác định là ngành hàng có lợi 
thế số một trong phát triển nông nghiệp của 
huyện. Do đó, cần phải tập trung tái cơ cấu 
trong việc phát triển cây lúa hiện nay của 
huyện, xây dựng cánh đồng mẫu, các vùng 
chuyên canh phát triển cây lúa chất lượng cao, 
vùng sản xuất an toàn. Mở rộng sản xuất lúa 
giống, lúa hữu cơ, xúc tiến việc nghiên cứu 
khảo nghiệm, chọn lọc giống lúa đặc trưng của 
huyện để đưa vào sản xuất, tạo nguyên liệu 
cho phát triển thương hiệu “Lúa gạo Cát 
Tiên”. Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy 
lợi đã được đầu tư, xây dựng như: Hồ chứa đập 
Đắc Lô, hồ chứa Tư Nghĩa, hồ chứa Đạ sị... để 
đáp ứng đủ nguồn nước tưới cho sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. Áp dụng khoa học 
kỹ thuật trong phát triển cây lúa hữu cơ nhằm 
tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích. 
   Trong năm 2020, tổng diện tích gieo trồng 
trên toàn huyện là 9.042 ha, tổng sản lượng 
lương thực là 57.978 tấn. Trong đó, diện tích 
lúa chất lượng cao là 7.460 ha, diện tích lúa 
giống 593 ha, diện tích lúa an toàn theo hướng 
hữu cơ là 215 ha. Trong định hướng phát triển 
cây lúa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn 
huyện, khảo sát và đưa vào quy hoạch là 1.390 

ha (10 vùng/7 xã và 2 thị trấn), cụ thể xã 
Phước Cát 2 là 107 ha; thị trấn Phước Cát là 
108 ha; xã Đức Phổ là 135 ha; thị trấn Cát Tiên 
là 294 ha (02 vùng); xã Gia viễn 252 ha (02 
vùng); xã Tiên Hoàng 109 ha; xã Nam Ninh 
280 ha; xã Quảng Ngãi là 105 ha (01 vùng). 
Tập trung đưa các loại giống chất lượng cao 
vào sản xuất như: OM 6162; OM 4900; OM 
5451, RVT; ST 24, các loại giống này thích 
nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa 
phương; khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; 
năng suất, chất lượng cao, được thị trường tin 
dùng. 

    Huyện đang quy hoạch, xây dựng và nhân 
rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình 
liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên 
liệu lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao đạt tiêu 
chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu 
“Lúa gạo Cát Tiên”, nâng cao giá trị sản xuất 
nhằm tăng thu nhập cho người nông dân. Thực 
hiện tái cơ cấu để xây dựng ngành nông 
nghiệp của huyện phát triển toàn diện và bền 
vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng 
vùng và thích ứng với điều kiện tự nhiên, tình 
hình biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, bảo đảm 
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tăng thu nhập cho người nông dân và tăng sức 
cạnh tranh của thương hiệu “Lúa gạo Cát 
Tiên” với các thương hiệu lúa gạo ở các địa 
phương khác trong và ngoài tỉnh. 
    Mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng 
cao ở các vùng đất thích hợp, ứng dụng đồng 
bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, 
phương pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp, sử 
dụng thuốc trừ sâu sinh học, chế phẩm vi sinh, 
chế phẩm sinh học... nhằm sản xuất các sản 
phẩm lúa gạo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm 
bảo cho người sản xuất và người tiêu dùng. 
Đẩy mạnh cơ chế liên kết hợp tác “bốn nhà” 
trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Tăng cường 
áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ. 
    Chú trọng công tác xây dựng nhãn hiệu, 
quảng bá gạo chất lượng cao... ở một số địa 
phương trong và ngoài tỉnh. Khảo nghiệm các 

giống lúa mới có triển vọng bổ sung vào cơ 
cấu giống của huyện theo hướng nâng cao 
năng suất và chất lượng. Tăng cường công tác 
dự tính, dự báo sinh vật gây hại cây trồng để 
có biện pháp phòng trừ kịp thời. Phát triển hệ 
thống phân phối tại các thị trường ở các tỉnh, 
đặc biệt là kết nối hệ thống các siêu thị, trường 
học, khu công nghiệp... làm khâu cầu nối để 
tiêu thụ sản phẩm. 
     Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia vào chuỗi 
sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm “Lúa 
gạo Cát Tiên”. Các doanh nghiệp tham gia vào 
thương hiệu phải có uy tín, sản phẩm cung ứng 
ra thị trường phải đảm bảo chất lượng và an 
toàn cho người tiêu dùng. Xây dựng thương 
hiệu lúa gạo của địa phương gắn với  chương 
trình OCOP

NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TẠI LẠC DƯƠNG 
NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO NHỜ ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC KỸ THUẬT
Phạm Phương

     Trong những năm qua, việc chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
đã mang lại những thay đổi tích cực trong 
nhận thức của nhiều nông dân Lạc Dương. 
Từ phương thức sản xuất truyền thống, 
nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi 
sang sản xuất theo hướng nông nghiệp công 
nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng cây trồng, đưa kinh tế ngày càng phát 
triển. 
    Thị trấn Lạc Dương hiện là địa phương đi 
đầu của huyện Lạc Dương trong ứng dụng 
công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và đã 
đạt được những thành tựu nhất định. Đến nay, 
toàn thị trấn đã có 120 ha rau, hoa sản xuất 
theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Thời 
gian qua, các biện pháp khoa học kỹ thuật 
được nông dân áp dụng một cách nghiêm ngặt, 
đúng quy trình, từ đó đã góp phần tăng hiệu 
quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, tăng 
sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo số liệu 
thống kê, trên địa bàn thị trấn, hiện đã thành 

lập được 07 Tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm rau, hoa, cà phê. Nhờ áp dụng 
hiệu quả khoa học kỹ thuật, sản xuất theo 
hướng nông nghiệp công nghệ cao, mà hiện 
nay, thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác 
của bà con nông dân thị trấn Lạc Dương đạt từ 
180 đến 200 triệu đồng/năm; thậm chí có 
những diện tích canh tác hoa cao cấp đạt từ 
500 đến 1 tỷ đồng/năm.
    Ông Trần Xuân Đường - Chủ tịch UBND thị 
trấn Lạc Dương cho biết: “Sản xuất nông 
nghiệp của thị trấn hiện nay là bước đột phá, 
một phần là do chuyển đổi cây trồng đúng 
hướng, một phần là do sự mạnh dạn của người 
dân trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa 
học vào sản xuất”.
    Công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất được các cấp 
Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lạc Dương 
chú trọng đẩy mạnh thực hiện, qua đó góp 
phần tăng năng suất lao động, nâng cao đời 
sống cho hội viên nông dân. Trong những năm 
qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện 
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đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức được 
39 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội 
thảo đầu bờ cho hàng trăm lượt nông dân tham 
dự. Riêng trong năm 2021, huyện đã tổ chức 5 
lớp tập huấn về các chương trình khuyến nông 
cho người dân. Trong đó, 2 lớp trồng atiso tại 
xã Đạ Sar và xã Lát, 2 lớp trồng chuối Laba tại 
xã Đưng K’Nớ và 1 lớp chăn nuôi tại xã Lát. 
Thông qua các nội dung chuyển giao khoa học 
kỹ thuật, bà con nông dân được trang bị thêm 
những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, trồng 
trọt, đặc biệt là được hướng dẫn quy trình sản 
xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng an 
toàn thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng và 
sức khỏe của con người… góp phần thúc đẩy 
sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây 
trồng, vật nuôi. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản 
xuất cho hội viên. 
   

   Cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đã 
chuyển dịch theo hướng tăng dần diện tích, 
sản lượng và giá trị, trên địa bàn huyện đã hình 
thành các vùng sản xuất hàng hóa với một số 
cây trồng có thị trường tiêu thụ như rau, hoa, 
dâu tây, atiso… Nhiều công nghệ mới đã được 
nông dân ứng dụng và trở thành phổ biến như 
nhà kính, công nghệ tưới tự động, tưới phun 
sương, tưới nhỏ giọt… Nhờ ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, nhiều mô hình kinh tế đã 
phát huy hiệu quả cao như: Mô hình sản xuất 
hoa cúc, hoa cát tường, mô hình sản xuất rau 
sạch, nấm, mô hình trồng khoai lang mật… 

qua đó đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm 
nông nghiệp, giúp đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện 
Lạc Dương. 
    Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo 
hướng công nghệ cao, trong những năm qua, 
huyện Lạc Dương tập trung đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, đề ra 
nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để khai 
thác đúng tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển 
kinh tế nông nghiệp bền vững, toàn diện. Bên 
cạnh việc tích cực chuyển đổi cơ cấu giống 
cây trồng, huyện đã chú trọng vận động nhân 
dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới vào thâm canh cây trồng; chú 
trọng đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất 
nông nghiệp; quy hoạch và đầu tư mở rộng 
vùng sản xuất cà phê, rau, hoa tập trung; đầu 
tư xây dựng các công trình thủy lợi, thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất rau, hoa theo 
hướng nông nghiệp công nghệ cao, nuôi cá 
nước lạnh... Huyện cũng tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với những 
chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện để phát triển 
bền vững. Từ chủ trương đúng đắn kết hợp với 
các giải pháp đồng bộ, huyện Lạc Dương bước 
đầu hình thành chuỗi sản xuất tập trung theo 
hướng hàng hóa, thu hút một số doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Việc đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào 
sản xuất đã được các cấp, các ngành trên địa 
bàn huyện, đặc biệt là Hội Nông dân quan tâm 
thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị 
thu nhập trên từng diện tích canh tác.
    Nhờ phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai; nhất 
là việc tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất mà những loại cây trồng, vật nuôi 
có lợi thế so sánh đã được huyện Lạc Dương 
phát triển tốt; qua đó, tốc độ tăng trưởng ngành 
nông nghiệp bình quân đều tăng hàng năm; 
nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh; 
đã có nhiều mô hình, cách làm hay trong nhân 
dân được nhân rộng, phát triển giúp đa dạng 
hóa sinh kế cho người dân. Đến năm 2020, thu 

Nhiều hộ trồng hoa hồng mang lại năng suất 
cao nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật
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CÁT TIÊN: TÍCH CỰC CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHĂM SÓC 
CÂY ĐIỀU TRONG GIAI ĐOẠN RA HOA, ĐẬU QUẢ

nhập bình quân đầu người huyện Lạc Dương 
đạt 45,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 1,9%, người dân từng bước cải thiện 
sinh hoạt, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc 
sống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
    Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Lạc Dương cho biết: 
“Trong định hướng phát triển nông nghiệp bền 
vững thời gian tới, huyện Lạc Dương xác định 
tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh 
và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển 
nông nghiệp, phấn đấu có 40% diện tích canh 
tác trên địa bàn ứng dụng nông nghiệp công 
nghệ cao. Để thực hiện đúng định hướng đề ra, 

bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, có 
nhiều chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp 
đầu tư, nhiệm vụ mà huyện Lạc Dương đặt ra 
đó là tập trung xây dựng các mô hình sản xuất 
thí điểm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 
nông dân để người nông dân làm chủ các công 
nghệ hiện đại, từ đó đưa vào sản xuất có hiệu 
quả. Cùng với đó là thúc đẩy hoạt động phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, mang tri 
thức và tiến bộ khoa học và công nghệ từ nhà 
khoa học đến với nông dân, giúp họ áp dụng 
vào thực tiễn, thay đổi tập quán làm nông 
nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp” 

Hoàng Thị Luyên - Phòng NN&PTNT huyện Cát Tiên
      Trong những năm qua, do tình hình thời 
tiết, khí hậu có những diễn biến bất thường đã 
làm ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích canh tác 
điều trên địa bàn huyện Cát Tiên, đặc biệt là 
diện tích điều kinh doanh và là nguyên nhân 
chính phát sinh sâu bệnh hại. Nhất là trong 
năm 2017, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch 
bệnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn 
bộ hơn 7.000 ha điều trên địa bàn huyện.

    Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, người dân đã tập trung chăm sóc 
và chuyển đổi mạnh mẽ từ những diện tích 

điều già cỗi sang cây điều ghép cao sản và 
sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao 
như sầu riêng, măng cụt, mít nghệ, bưởi da 
xanh... Song song với việc chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, việc chuyển giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật cho nông dân nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng nông sản, phòng chống dịch 
bệnh trên các loại cây trồng cũng đặc biệt 
được quan tâm. 
      Trong niên vụ điều 2020 - 2021, để kịp thời 
thông tin, truyền tải những kỹ thuật mới, 
những kinh nghiệm trong chăm sóc và phòng 
trừ sâu bệnh hại cây điều cho người nông dân. 
Nhất là trong thời điểm cây điều ra hoa, đậu 
quả; là thời điểm đặc biệt quan trọng quyết 
định đến năng suất, sản lượng hạt điều, cần 
phải có các biện pháp kỹ thuật phù hợp để 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp với 
điều kiện biến đổi khí hậu. Được sự thống nhất 
của UBND huyện Cát Tiên, Phòng Nông 
nghiệp và PTNT đã chủ trì, làm việc với Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển điều, thuộc Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam để 
chuẩn bị các nội dung chuyển giao những kỹ 
thuật mới, những kinh nghiệm trong canh tác 
cây điều ứng phó với biến đổi khí hậu… cho 
các hộ dân và cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh 
vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. TS. Trần 

TS.Trần Công Khanh - Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển điều, Viện Khoa học Kỹ Thuật nông 

nghiệp Miền Nam tại lớp chuyển giao khoa học kỹ 
thuật tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên



10

SOÁ 01/2021THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

Công Khanh - Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển điều cùng 4 kỹ thuật viên của 
Trung tâm trực tiếp về giảng dạy, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho 4 lớp tập huấn với gần 
400 hộ nông dân tham dự. Qua 4 lớp chuyển 
giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây điều, 
TS. Trần Công Khanh và 4 kỹ thuật viên đã 
hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật 
mới trong trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại điều; nhất là các biện pháp kỹ thuật 
tỉa thưa và cải tạo vườn điều, cách nhận biết 
và phòng trừ các loại sâu bệnh hại, đặc biệt 
trong thời kỳ ra hoa đậu quả; cách chăm sóc 
cây điều trong điều kiện biến đổi khí hậu như 
hiện nay (mưa trái vụ, sương mù…). 
      Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các 
hộ dân đã tích cực trao đổi và được giải đáp 
những khó khăn, thắc mắc trong canh tác cây 
điều hiện nay như sâu bệnh hại và các biện 
pháp phòng trừ; giá cả, chất lượng hạt điều, 
cây điều thường bị khô bông, rụng trái; các 
biện pháp cải tạo, chuyển đổi cây điều; phòng 
trừ sâu bệnh hại khi có mưa trái vụ, sương mù; 
các cơ sở kinh doanh điều giống có uy tín... 
Ngoài các nội dung liên quan đến chuyển giao 
khoa học kỹ thuật về cây điều; các hộ dân 
tham gia cũng được giải đáp những thắc mắc 
liên quan trong sản xuất nông nghiệp như các 
chính sách của nhà nước hỗ trợ khi người dân 
chuyển đổi cây điều sang các loại cây trồng 
khác như cây ăn quả, cây cà phê, dâu tằm…; 
việc hỗ trợ cho người dân nếu đầu tư ao hồ 
nhỏ, hệ thống tưới để phục vụ tưới tiêu cho 
cây điều, đề xuất tăng mức hỗ trợ chuyển đổi 
từ đất trồng điều, cải tạo vườn tạp sang các 

loại cây có giá trị kinh tế cao, quan tâm đến 
việc chuyển đổi cây điều sang cây nguyên liệu 
như tre tầm vông, cao su…
   Các buổi tập huấn đã kịp thời thông tin, 
truyền tải những kỹ thuật mới, những kinh 
nghiệm trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 
hại cây điều, đặc biệt giai đoạn ra hoa, đậu quả 
như hiện nay. Những khó khăn, vướng mắc 
của người dân trong chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại trên cây điều trong điều kiện biến đổi 
khí hậu đã được các chuyên gia về cây điều 
hàng đầu của Việt Nam giải trình, hướng dẫn. 
Các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật đã 
được người dân đánh giá cao về công tác 
chuẩn bị, nội dung của buổi tập huấn và được 
người dân tích cực tham gia trao đổi, học tập 
kinh nghiệm. Bên cạnh việc mời các chuyên 
gia hàng đầu trong lĩnh vực cây điều về 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, ngành Nông 
nghiệp của huyện thường xuyên phối hợp với 
các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, kiểm 
tra, thăm vườn và hướng dẫn kỹ thuật cho 
người nông dân, đặc biệt là bà con nông dân 
người đồng bào dân tộc thiểu số.
     Trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung 
các nguồn lực để hỗ trợ người dân canh tác và 
chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, ngành Nông 
nghiệp huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển 
giao khoa học kỹ thuật cho nông dân xây dựng 
các mô hình sản xuất, chế biến nông sản, chăn 
nuôi, trồng trọt, qua đó giúp nông dân thay đổi 
tập quán sản xuất canh tác, giảm chi phí, công 
lao động, tăng thêm thu nhập, nâng cao cuộc 
sống và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương

LÂM ĐỒNG - HƯỚNG ĐẾN MỘT NỀN CHĂN NUÔI TIÊN TIẾN
Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

     Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường, nhất là trong việc phòng chống dịch 
bệnh cho đàn vật nuôi, bà con nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
đã tăng cường đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đây là một trong những 
mục tiêu quan trọng mà một nền nông nghiệp tiên tiến đặt ra. 
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     Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều 
kiện thuận lợi để chăn nuôi, nhất là chăn 
nuôi heo, gà phát triển theo hướng hàng hóa. 
Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị 
trường, người chăn nuôi Lâm Đồng đã có 
những đổi mới trong tổ chức sản xuất: Ưu 
tiên chăn nuôi tập trung, liên kết theo chuỗi 
giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công 
nghệ cao được mở rộng... Chung sức cùng 
nhà nông thực hiện những đổi mới đó, nhiều 
doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi 
của cả nước như Công ty Cổ phần Chăn nuôi 
CP, Japfa, Emivest, Bel Gà... đã liên kết với 
bà con nông dân chăn nuôi gia công theo 
quy trình an toàn sinh học. 

     Với hình thức liên kết làm ăn các bên 
cùng có lợi, các nông hộ được doanh nghiệp 
hỗ trợ về mặt thông tin thị trường, nguồn 
giống chất lượng, kỹ thuật chăn nuôi tiên 
tiến, vaccin phòng bệnh và quan trọng là đầu 
ra sản phẩm được đảm bảo… Về phần doanh 
nghiệp, nhờ các nông hộ triển khai hiệu quả 
các giải pháp chăn nuôi tiên tiến, kỹ thuật 
chăn nuôi an toàn sinh học đã được chuyển 
giao, nên doanh nghiệp luôn có một lượng 
sản phẩm đủ lớn với chất lượng ổn định 
cung ứng cho thị trường. Thống kê, toàn tỉnh 
có gần 500 trang trại chăn nuôi. Trong đó, có 
gần 150 trang trại heo, gà đầu tư theo hướng 
an toàn sinh học, 06 chuỗi liên kết chăn 
nuôi, trong đó có 04 chuỗi VietGAHP đã 

được hình thành. 
     Gia đình anh Âu Khoa Đăng ở xã Phú 
Hội, huyện Đức Trọng cho biết: Gia đình 
anh sống bằng nghề chăn nuôi từ nhiều năm 
qua. Bình quân mỗi năm, hàng trăm ngàn 
con gia súc, gia cầm được gia đình anh Đăng 
liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học. Nhờ áp dụng quy 
trình chăn nuôi tiên tiến, cộng với kinh 
nghiệm thực tiễn, lại được hỗ trợ về nhiều 
mặt của doanh nghiệp liên kết, nên dịch 
bệnh được kiểm soát hiệu quả, góp phần 
giúp chủ trang trại có thu nhập ổn định hàng 
tỷ đồng mỗi năm.
       Hiện nay, chăn nuôi an toàn sinh học 
hiện đang là hướng đầu tư mang lại hiệu quả 
khả quan nên được nhiều nông hộ trong tỉnh 
tập trung phát triển. Để tiếp thêm lực cho 
người chăn nuôi Lâm Đồng, ngành nông 
nghiệp địa phương đã tăng cường công tác 
tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan 
và khuyến khích bà con tham gia các hình 
thức liên kết để vừa có đầu ra ổn định, vừa 
kịp thời cập nhật những thông tin cần thiết 
để có kế hoạch đầu tư, phát triển hợp lý…
     Chính những hỗ trợ của cơ quan chức 
năng và sự đổi mới trong đầu tư chăn nuôi 
của các nông hộ ở các địa phương thời gian 
qua đã góp phần rất lớn giúp ngành chăn 
nuôi Lâm Đồng đạt được một số thành quả 
rất đáng khích lệ: Chỉ tính riêng năm 2020, 
đàn heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt gần 
480.000 con, đàn gia cầm trên 10 triệu con, 
tăng lần lượt là 8,1% và 3,65% so với năm 
trước. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi của 
cả nước phải đối mặt với dịch bệnh bùng 
phát và gây hại tại nhiều địa phương, thì 
những con số nói trên là hết sức có ý nghĩa, 
đáp ứng những đòi hỏi mà một nền chăn 
nuôi tiên tiến đặt ra: hiệu quả kinh tế khả 
quan, phòng chống dịch bệnh và môi trường 
chăn nuôi đảm bảo

Nông hộ chăn nuôi heo gia công đạt hiệu quả cao
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QUY TRÌNH TRỒNG NẤM LINH CHI TRÊN MÙN CƯA
Nguyễn Minh Trường - TTKN (t/h)

     Nấm Linh chi còn gọi là nấm trường 
thọ, nấm lim, gồm nhiều loài thuộc họ 
Ganodermataceae, bộ Ganodermatales, 
lớp Hymenomycetes, ngành phụ 
Basidiomycotina, giới nấm Fungi. 
Nấm Linh chi chuẩn có tên khoa học là 
Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) 
Karst.
     Người ta chia nấm Linh chi ra nhiều loại 
khác nhau theo màu sắc: Linh chi đỏ, Linh 
chi vàng, Linh chi tím, Linh chi xanh, 
Linh chi trắng, Linh chi đen.

   Nấm Linh chi chứa nhiều nguyên tố 
khoáng: Ca, Mg, Mn, Fe, K, P, B, Se…; hơn 
200 loại polysaccharide; triterpenoid; hơn 
100 loại ganoderic acide; ergosterol; sapo-
nin, gecmani… Đặc biệt, Linh chi có tác 
dụng an thần, bảo vệ gan, giải độc, hạ đường 
huyết, hạ cholesterol trong máu, chống xơ 
vữa động mạch, ức chế tế bào ung thư, 
chống viêm, chống dị ứng… 
    Quy trình trồng nấm Linh chi hữu cơ
    1. Chuẩn bị nhà trồng nấm
   Nhà trồng nấm được xây dựng bằng thép 
chống rỉ, xung quanh có lưới chống côn 
trùng, bọc lưới đen, có hệ thống phun sương 
cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, giúp hạn chế côn 
trùng xâm nhập, tạo điều kiện cho nấm phát 
triển tốt. Hệ thống kệ được lắp bằng thép V 

lỗ chống rỉ, có 4 tầng.
     Yêu cầu nhà nấm phải sạch sẽ, ánh nắng 
có thể chiếu dọc hai bên, thoáng khí, thoát 
nước và giữ được độ ẩm. Nhà trồng nấm có 
thể làm dạng chữ A. Trước khi đưa nấm vào 
nhà trồng, ta cần khử trùng nhà nấm bằng 
vôi bột, cứ 100g vôi bột/1m2 rải đều quanh 
nền nhà nấm, xông formol, sau 5-7 ngày đưa 
bịch phôi nấm vào chăm sóc.
     2. Trung hòa, ủ nguyên liệu
     - Mùn cưa (gỗ cao su hoặc gỗ quế) còn 
mới cho qua rây để loại bỏ dăm, tạp chất, xử 
lý bằng nước vôi 1% bằng cách tưới đều 
nước vôi thấm ướt nguyên liệu sao cho pH: 
5,0-7,0; độ ẩm đạt 50-60%.
    - Trộn đều nguyên liệu, phủ bạt, ủ đống 2-3 
ngày. Chú ý chiều cao đống ủ đạt 1,2-1,5 m; 
khối lượng đống ủ tối thiểu 500 kg để tạo 
điều kiện cho quá trình lên men hiếu khí, 
sinh nhiệt có thể đạt 60-700C nhằm tiêu diệt 
một số mầm bệnh.
    Công thức phối trộn nguyên liệu đối với 
mùn cưa gỗ cao su (hoặc gỗ quế): 1.000 kg
+ Mùn cưa mới: 920 kg
+ Cám gạo:          50 kg
+ Cám bắp:          20 kg
+ CaCO3:             10 kg
   - Trộn đều mùn cưa với các phụ gia, điều 
chỉnh độ ẩm đạt 50-60% (nếu nắm nguyên 
liệu trong bàn tay, bóp lại thì nguyên liệu sẽ 
kết khối nhưng nước không nhỏ giọt ra kẽ 
tay là được).
   Sau đó đóng bịch nylon PP chịu nhiệt, 
chuyên dụng để trồng nấm, kích thước 18-19 
cm x 28-30 cm, trọng lượng đóng khoảng 
1,2 kg/bịch, dùng que tre hoặc thanh gỗ tròn 
vót nhọn đầu xoi lỗ ở giữa xuống gần đáy 
bịch, nút cổ bịch bằng ống nhựa nhét nút 
bằng bông gòn.
    3. Hấp khử trùng bịch phôi
    Bịch phôi sau khi hoàn thành đem hấp khử 

Mô hình trồng nấm Linh chi đỏ 
tại huyện Lạc Dương
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trùng ở nhiệt độ 1000C, thời gian hấp12 giờ.
    4. Cấy giống
     Các bịch phôi nấm sau khi hấp khử trùng 
xong phải có mùi thơm, không bị chua do 
lên men, nút bông chặt và không bị ướt, lấy 
các bịch phôi ra để nguội trong phòng sạch, 
thoáng. Sau khi bịch phôi nấm nguội, tiến 
hành cấy giống, đối với meo giống bằng hạt: 
lượng giống cấy 10-15 g/bịch phôi. Nên 
chọn giống cấy phải đủ độ tuổi, không bị tạp 
nhiễm vi sinh vật: nấm mốc, vi khuẩn…
    5. Nuôi sợi (ủ nấm tơ)
    Sau khi cấy giống, tiến hành đưa bịch 
phôi nấm vào nhà nuôi sợi, đặt các bịch phôi 
chồng lên nhau trên kệ, nên trừa các lối đi 
rộng khoảng 60-70 cm để dễ chăm sóc và 
thu hái nấm. Nhà nuôi sợi có nhiệt độ thích 
hợp khoảng 260C, độ ẩm không khí 60-70% 
trong tối, kín gió nhưng thoáng. Khoảng 30 
ngày tơ nấm sẽ lan 2/3 bịch phôi.
    6. Chăm sóc và thu hoạch nấm
    Sau khi tơ nấm lan 2/3 bịch phôi, tiến 
hành tháo nút bông, phun nước tạo độ ẩm 
trong nhà trồng nấm, đảm bảo độ ẩm đạt 
85-90%, nhiệt độ 22-260C, không được 
phun nước trực tiếp vào bịch phôi; ánh sáng 
khuếch tán 500-700 lux, chiếu đều mọi phía, 
không được có ánh nắng chiếu trực tiếp, 
thoáng, kín gió và sạch sẽ. Sau khoảng 7 
ngày, mầm quả thể màu trắng xuất hiện ở cổ 
bịch nấm.
     Giai đoạn này nấm rất cần nước, vì vậy 
vừa phun sương bịch phôi vừa phải tạo ẩm 
môi trường xung quanh. Sau khoảng 60 
ngày từ khi mầm quả thể xuất hiện, có thể 
thu hoạch nấm. Khi đó cuống nấm và mũ 

nấm có màu nâu cánh gián và có lớp bụi bào 
tử bám trên mặt quả thể nấm.
    Dùng dao cắt cuống nấm sát phần cổ nút. 
Sau đó tiếp tục chăm sóc như đợt 1, không 
phun nước trực tiếp vào bịch nấm, mà chỉ 
phun sương tạo độ ẩm nhà trồng nấm. Sau 
khoảng 5-7 ngày, nấm tạo mầm quả thể mới, 
tiếp tục chăm sóc như ban đầu để thu hái 
nấm đợt 2. Bã thải mùn cưa sau trồng nấm 
Linh chi đem ủ với chế phẩm sinh học chứa 
vi sinh vật phân giải cellulose để tạo phân 
hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng.
    7. Bảo quản nấm Linh chi
   Nấm Linh chi thu hái đúng độ tuổi đem 
phơi khô hoặc sấy ở nhiệt độ 40-450C trong 
6-8 giờ, sau đó tiếp tục sấy ở nhiệt độ 
55-600C trong 6-8 giờ sao cho độ ẩm của 
quả thể nấm còn 10-12%. Bảo quản nấm 
trong bịch nylon kín, để nơi khô ráo, tránh 
hút ẩm. Trung bình khoảng 2,5-3 kg nấm 
Linh chi tươi cho được 01 kg nấm khô.
    8. Một số lưu ý khi nuôi trồng nấm Linh chi
    - Khi hình thành quả thể nấm Linh chi có 
thể tạo nhiều mầm quả thể, cạnh tranh cơ 
chất làm giảm năng suất, chất lượng nấm. 
Vì vậy, cần cắt bỏ bớt, chỉ để lại 01 mầm 
quả thể.
   - Quá trình nuôi trồng nấm Linh chi cũng 
như các loại nấm khác thường bị một số 
bệnh gây hại làm giảm năng suất, chất 
lượng; thường gặp một số bệnh phổ biến là: 
mốc xanh (Trichoderma sp.), mốc cam 
(Neurospora sp.). Để hạn chế phát triển của 
các đối tượng này chúng ta cần khử trùng 
tốt, tăng độ pH của nguyên liệu trồng nấm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ SỮA
Nguồn: nguoichannuoi.vn

        Công nghệ cấy truyền phôi đã được 
ứng dụng và phát triển ở nước ta giúp tạo 
nên những bước tiến lớn trong sản xuất 
giống bò sữa. Không những cải tạo đàn bò 
ở Việt Nam về số lượng mà còn cả năng 

suất và chất lượng.
     Công nghệ cấy truyền phôi (Embryo 
Transfer - ET) là kỹ thuật lấy trứng đã thụ 
tinh (phôi) trong ống dẫn trứng ra khỏi cơ 
thể của con bò mẹ (con cho), cấy vào vòi 

trứng hoặc tử cung của con mẹ khác (con 
nhận) có trạng thái sinh lý tương ứng (đồng 
pha) thì phôi có thể tiếp tục phát triển trong 
cơ thể con nhận (mẹ nuôi) để cho ra đời một 
cá thể mới. Đặc tính di truyền của cá thể sinh 
ra bằng cấy phôi không phụ thuộc vào mẹ 
nuôi (con nhận phôi). Chính nhờ đặc điểm 
này, những con mẹ có phẩm chất di truyền 
thấp có thể làm con nhận phôi cho cá thể có 
phẩm chất ưu việt hoặc kỷ lục để sinh ra bò 
sữa cao sản.
     Ưu điểm
    Mục đích của công nghệ phôi là nhân 
nhanh đàn giống gia súc từ những con cái 
năng suất cao. Một bò mẹ năng suất cao bình 
thường có thể cho 8 - 10 bê trong suốt cuộc 
đời. Nếu sử dụng công nghệ phôi, gây rụng 
trứng nhiều, bò mẹ này có thể cho 20, 50, 
100, 200 bê hoặc hơn nữa tùy theo trình độ 
kỹ thuật.
    

     Cấy truyền phôi được xem là biện pháp 
đặc biệt, áp dụng công nghệ cao trong việc 
sớm tạo ra những con giống tốt làm hạt nhân 
của đàn bò sữa. Công nghệ cấy truyền phôi 
giúp nâng cao khả năng chống bệnh cho bò, 
nhân nhanh các giống tốt, quý hiếm ra thực tế 
sản xuất trên cơ sở khai thác triệt để tiềm 
năng di truyền của những cá thể cái cao sản; 
nâng cao khả năng sinh sản, tăng năng suất 
sữa, thịt, làm ngắn thời gian tuyển chọn 
giống vì một con bò cho phôi có thể tạo ra 
nhiều bê chất lượng cao trong một năm.

    Từ đó, giảm các chi phí khác như chuồng 
trại, vật tư, nhân lực, hạn chế dịch bệnh, giảm 
thải chất thải chăn nuôi; giúp cho các trang 
trại giảm chi phí, thuận lợi trong việc xuất, 
nhập giống gia súc sống thay bằng con 
đường nhập phôi. Hạn chế một số dịch bệnh 
và nâng cao khả năng chống chịu bệnh, khả 
năng thích nghi cho con vật ở môi trường 
mới, từ giai đoạn phôi thai. Nâng cao khả 
năng sinh sản, năng suất thịt, sữa trong chăn 
nuôi bò.
     Ứng dụng ở nước ta
   Thực tế, cấy truyền phôi bò đã được nghiên 
cứu, ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 
1980 tại Trung tâm Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ Quốc gia, tuy nhiên số lượng còn 
hạn chế. Từ năm 1990, nhóm nghiên cứu của 
PGS.TS Hoàng Kim Giao đã thành công 
trong kỹ thuật cấy truyền phôi trên bò (1994) 
và kỹ thuật cắt phôi tạo ra 2 con bê sữa từ một 
trứng (2002). Cho đến nay, một số kỹ thuật 
đã được công bố gồm:
    Số phôi thu được trên một lần xử lý là 3,3 
phôi. 74,7% số phôi thu được có thể sử dụng 
cho cấy truyền phôi.
    Tỷ lệ thành công khi cấy phôi tươi là 27 - 
29%, phôi đông lạnh 40 - 45%. Trung bình 
khoảng 35%.
     Tỷ lệ bò đẻ bình thường so với bò mang 
thai từ cấy phôi khoảng 80% (mất phôi, sảy 
thai, đẻ non khoảng 20%).
    Số trứng thu được từ một bò trên một lần 
xử lý 6 - 11 trứng, trung bình 7 trứng.
  Kết quả nuôi trứng chín đạt 70 - 79%, trung 
bình 75%.
   Tỷ lệ thụ tinh invitro 23,1 - 50,6%, trung 
bình 35%.
   Tỷ lệ hợp tử phát triển đến phôi dâu và phôi 
nang 19,6 - 32,4%, trung bình 26%.
   Tỷ lệ cắt thành công phôi dâu và phôi nang 
sớm 56,6%.
    Tỷ lệ thụ tinh invitro từ tinh bò phân biệt 
giới tính đạt 29,9%. Tỷ lệ tạo dâu và phôi 
nang đạt 35%



14

SOÁ 01/2021KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

trứng hoặc tử cung của con mẹ khác (con 
nhận) có trạng thái sinh lý tương ứng (đồng 
pha) thì phôi có thể tiếp tục phát triển trong 
cơ thể con nhận (mẹ nuôi) để cho ra đời một 
cá thể mới. Đặc tính di truyền của cá thể sinh 
ra bằng cấy phôi không phụ thuộc vào mẹ 
nuôi (con nhận phôi). Chính nhờ đặc điểm 
này, những con mẹ có phẩm chất di truyền 
thấp có thể làm con nhận phôi cho cá thể có 
phẩm chất ưu việt hoặc kỷ lục để sinh ra bò 
sữa cao sản.
     Ưu điểm
    Mục đích của công nghệ phôi là nhân 
nhanh đàn giống gia súc từ những con cái 
năng suất cao. Một bò mẹ năng suất cao bình 
thường có thể cho 8 - 10 bê trong suốt cuộc 
đời. Nếu sử dụng công nghệ phôi, gây rụng 
trứng nhiều, bò mẹ này có thể cho 20, 50, 
100, 200 bê hoặc hơn nữa tùy theo trình độ 
kỹ thuật.
    

     Cấy truyền phôi được xem là biện pháp 
đặc biệt, áp dụng công nghệ cao trong việc 
sớm tạo ra những con giống tốt làm hạt nhân 
của đàn bò sữa. Công nghệ cấy truyền phôi 
giúp nâng cao khả năng chống bệnh cho bò, 
nhân nhanh các giống tốt, quý hiếm ra thực tế 
sản xuất trên cơ sở khai thác triệt để tiềm 
năng di truyền của những cá thể cái cao sản; 
nâng cao khả năng sinh sản, tăng năng suất 
sữa, thịt, làm ngắn thời gian tuyển chọn 
giống vì một con bò cho phôi có thể tạo ra 
nhiều bê chất lượng cao trong một năm.

    Từ đó, giảm các chi phí khác như chuồng 
trại, vật tư, nhân lực, hạn chế dịch bệnh, giảm 
thải chất thải chăn nuôi; giúp cho các trang 
trại giảm chi phí, thuận lợi trong việc xuất, 
nhập giống gia súc sống thay bằng con 
đường nhập phôi. Hạn chế một số dịch bệnh 
và nâng cao khả năng chống chịu bệnh, khả 
năng thích nghi cho con vật ở môi trường 
mới, từ giai đoạn phôi thai. Nâng cao khả 
năng sinh sản, năng suất thịt, sữa trong chăn 
nuôi bò.
     Ứng dụng ở nước ta
   Thực tế, cấy truyền phôi bò đã được nghiên 
cứu, ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 
1980 tại Trung tâm Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ Quốc gia, tuy nhiên số lượng còn 
hạn chế. Từ năm 1990, nhóm nghiên cứu của 
PGS.TS Hoàng Kim Giao đã thành công 
trong kỹ thuật cấy truyền phôi trên bò (1994) 
và kỹ thuật cắt phôi tạo ra 2 con bê sữa từ một 
trứng (2002). Cho đến nay, một số kỹ thuật 
đã được công bố gồm:
    Số phôi thu được trên một lần xử lý là 3,3 
phôi. 74,7% số phôi thu được có thể sử dụng 
cho cấy truyền phôi.
    Tỷ lệ thành công khi cấy phôi tươi là 27 - 
29%, phôi đông lạnh 40 - 45%. Trung bình 
khoảng 35%.
     Tỷ lệ bò đẻ bình thường so với bò mang 
thai từ cấy phôi khoảng 80% (mất phôi, sảy 
thai, đẻ non khoảng 20%).
    Số trứng thu được từ một bò trên một lần 
xử lý 6 - 11 trứng, trung bình 7 trứng.
  Kết quả nuôi trứng chín đạt 70 - 79%, trung 
bình 75%.
   Tỷ lệ thụ tinh invitro 23,1 - 50,6%, trung 
bình 35%.
   Tỷ lệ hợp tử phát triển đến phôi dâu và phôi 
nang 19,6 - 32,4%, trung bình 26%.
   Tỷ lệ cắt thành công phôi dâu và phôi nang 
sớm 56,6%.
    Tỷ lệ thụ tinh invitro từ tinh bò phân biệt 
giới tính đạt 29,9%. Tỷ lệ tạo dâu và phôi 
nang đạt 35%

Bê con được sinh ra từ bò được cấy 
truyền phôi - Ảnh: ST
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Minh Hậu - Báo Nông nghiệp 
     Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến 
nông hỗ trợ người dân ở các huyện, thành 
phố thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi, 
trồng trọt và đạt hiệu quả cao. Các thành 
tựu này góp phần thực hiện chủ trương của 
tỉnh về phát triển nền nông nghiệp sạch, 
nâng cao thu nhập cho người dân và phát 
triển bền vững.
     Nuôi thiên địch
     Tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng), gia đình ông Nguyễn Phong Phú 
được Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng 
(TTKN) hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi thiên 
địch trên vườn ớt chuông rộng 4.500m2. Theo 
ông Phú, gia đình mới tổ chức chăn nuôi, sản 
xuất theo mô hình hữu cơ. Khi đang lay hoay 
tìm giải pháp phòng ngừa côn trùng gây hại 
trên cây trồng thì nhận được sự tư vấn, hỗ trợ 
của TTKN. Lúc bấy giờ, cán bộ kỹ thuật của 
TTKN đến vườn khảo sát mô hình và phối 
hợp thực hiện mô hình nuôi thiên địch. Xác 
định đối tượng gây hại chính trên ớt chuông 
chủ yếu là nhện đỏ, bọ phấn trắng, bọ trĩ, côn 
trùng gây hại bộ rễ nên TTKN đã cùng với 
ông Phú thả các loại côn trùng như nhện 
Ambly, nhện Phyto… lên cây để làm thiên 
địch. Nhóm nhện thiên địch này được phát 
triển bởi Công ty Đà Lạt Hasfarm. 
    Những loại côn trùng thiên địch trên đều có 
kích thước nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt 
thường. Khi thả lên cây, chúng tự sinh sôi, 
nảy nở và bắt các côn trùng gây hại làm thức 
ăn. Chủ vườn cho hay, trên cây ớt chuông, 
nhện đỏ là một trong những côn trùng nguy 
hiểm nhất. Chúng bám dưới lá cây và hút 
nhựa khiến cây bị teo tóp, chậm phát triển. 
Trước đây, các nhà vườn từng dùng thuốc 
bảo vệ thực vật để trị nhưng rất khó. Trường 
hợp diệt hoàn toàn thì phải mất khá nhiều 
thời gian lẫn tiền bạc.
    Các loại côn trùng như nhện đỏ, bọ phấn… 
có kích thước rất nhỏ nên người làm vườn 

khó phát hiện. Nếu không “thăm khám” 
thường xuyên, chỉ đến khi cây, lá bị héo úa 
mới có thể biết. Trong khi đó, việc thả các 
loại côn trùng thiên địch lên cây ngay từ đầu 
sẽ đảm bảo an toàn cho cây trồng. Khi thiên 
địch phát hiện côn trùng gây hại, chúng sẽ 
săn bắt, tiêu diệt hoàn toàn. Trong trường hợp 
vườn kiệt 100% côn trùng gây hại, các loại 
thiên địch sẽ ăn phấn hoa hoặc có thể hút 
nhựa cây nhưng việc này là không đáng kể.
    

     Hiện nay, cứ khoảng 2 tháng, gia đình ông 
Nguyễn Phong Phú lại thả thiên địch 1 lần. 
Với chu kỳ sinh trưởng 9 tháng của cây ớt 
chuông, gia đình ông thả thiên địch 4 lần với 
chi phí 10 triệu đồng/lần/1.000m2. So với sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, gia đình ông tiết 
kiệm được 50% chi phí trong khi hiệu quả 
cao hơn nhiều lần. “Việc nuôi thiên địch bảo 
vệ cây trồng cho hiệu quả cao và nguồn nông 
sản luôn đạt tiêu chuẩn sạch. Đây cũng chính 
là cơ hội để tôi phát triển nguồn hàng hữu cơ, 
chất lượng cao”, ông Nguyễn Phong Phú thổ 
lộ và cho biết thêm, thiên địch được thả lên 
cây trồng và chúng tự tìm nguồn thức ăn, làm 
tổ và sinh trưởng đàn.
    Bà Nguyễn Thị Thùy, Kỹ sư nông nghiệp 
của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cho 
biết, mô hình dùng nhện thiên địch trên vườn 

Thiên địch giúp vườn ớt chuông của 
ông Nguyễn Phong Phú giảm 80%

 côn trùng gây hại
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ớt chuông của gia đình ông Nguyễn Phong 
Phú cho hiệu quả cao. Côn trùng gây hại trên 
lá, hoa thậm chí cả rễ cây đều được khống 
chế đến 80%. Đây là mô hình phù hợp với xu 
hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ. Các loài 
côn trùng thiên địch phát triển rất tốt và 
khống chế được nhiều côn trùng gây hại khó 
phòng trừ như bọ trĩ, nhện đỏ, bọ phấn, các 
loại rệp và một số côn trùng ở dưới đất. Từ 
khi thả thiên địch trên, chủ vườn không phải 
dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật.
    Ghép cải tạo “trẻ hóa” mắc ca
     Trong năm 2020, nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng mắc ca, TTKN đã thực hiện các 
mô hình ghép cải tạo và đạt hiệu quả cao. 
Trong đó, điển hình như mô hình “trẻ hóa” 
mắc ca tại vườn của gia đình ông Nguyễn 
Văn Lương, xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh, 
Lâm Đồng). 
    

    Ông Lương cho biết, ông trồng mắc ca từ 
những năm 2000 và trong số đó, nhiều gốc đã 
bước vào giai đoạn già cỗi, kém năng suất. 
Hơn nữa, 20 năm trước, khi hay tin mắc ca là 
giống cây trồng có giá trị kinh tế cao nên ông 
mua thử cây giống trôi nổi trên thị trường 
mang về trồng nên kém chất lượng. “Hồi ấy 
cây giống chủ yếu là thực sinh. Cây mắc ca 
còn xa lạ nên cứ thấy người ta bán giống là 
mua về trồng chứ không để ý và cũng ít thấy 
nơi nào cung cấp giống chất lượng cao như 
ngày nay. Do vậy, cây phát triển chậm và chất 

lượng trái không cao”, ông Lương nói và cho 
biết thêm vườn của gia đình hiện có 200 gốc 
mắc ca xen cà phê.
    Trong năm 2020, được sự hỗ trợ của 
TTKN, gia đình ông Lương đã chọn 50 gốc 
già cỗi, kém hiệu quả để thực hiện ghép cải 
tạo. Những gốc này sau đó được cắt ngang ở 
cành lớn và dùng những thân mắc ca giống 
chất lượng cao để ghép. Nguồn vốn thực hiện 
được TTKN hỗ trợ 70%. Ngoài ra, TTKN 
cũng hỗ trợ nguồn giống, tư vấn kỹ thuật 
ghép, kỹ thuật chăm sóc cây. Đến nay, 50 gốc 
mắc ca ghép đều đã phát triển tốt, cành lá tua 
tủa. Đánh giá về độ sinh trưởng của cây, ông 
Lương cho hay, cây phát triển cành còn 
nhanh hơn cả những gốc vào độ tuổi trưởng 
thành. Với tốc độ như hiện nay, chỉ vào 
khoảng cuối năm 2022 là những gốc ghép sẽ 
cho thu hoạch. 
   Ông Nguyễn Văn Diện, cán bộ kỹ thuật, 
TTKN cho biết, mô hình ghép cải tạo mắc ca 
tại gia đình ông Nguyễn Văn Lương nói 
riêng, tại huyện Di Linh nói chung phát triển 
rất tốt, mở ra cơ hội cải thiện chất lượng nông 
sản này để xuất khẩu. Cũng theo ông Diện, 
về chất lượng nhân mắc ca, quy định chung 
về tỷ lệ thu nhân trên trọng lượng quả phải 
đạt ít nhất 36%. Tuy nhiên, nhiều vườn mắc 
ca trồng thực sinh, cây kém nên tỷ lệ này chỉ 
đạt khoảng 20 - 25%. Chính điều này dẫn đến 
việc mắc ca của tỉnh khó có cơ hội ra với thị 
trường quốc tế.
   “Hiện nay, TTKN đánh giá được một số 
giống như 816, 849, QN1 có năng suất, chất 
lượng cao nên kết hợp với Công ty mắc ca 
Việt để tổ chức ghép cải tạo cho người dân ở 
huyện Di Linh. Chương trình đã ghép cải tạo 
trên 550 cây ở hàng chục hộ dân 6 xã của 
huyện này và đều đạt hiệu quả cao”, ông 
Diện chia sẻ.
    Cá leo nuôi ao đất cho giá trị kinh tế cao
    Cá leo hay còn gọi là cá nheo có tên khoa 
học là Wallago attu thuộc loại cá da trơn, 
sống ở sông, kênh rạch và đồng ruộng. Cá leo 

Mô hình ghép cải tạo mắc ca được TTKN 
thực hiện tại huyện Di Linh cho hiệu quả cao
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có phạm vi phân bố khá rộng từ phía Nam 
đến phía Đông Nam châu Á. Cá có kích 
thước lớn, giàu giá trị dinh dưỡng, chất lượng 
thịt thơm ngon, rất được thị trường ưa 
chuộng. Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, sau 
8 tháng nuôi đạt kích cỡ 1 - 1,2 kg. 
    

    Với mục đích đưa thêm đối tượng nuôi 
mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản 
phẩm thủy sản ngon, chất lượng cao, năm 
2020, TTKN tổ chức triển khai thực hiện mô 
hình “Nuôi cá leo thương phẩm trong ao đất” 
tại TP. Bảo Lộc. Tại đây, TTKN đã phối hợp 
với Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo 
Lộc chọn 2 hộ tham gia gồm gia đình bà 
Phạm Thị Mỹ Hạnh ở thôn 6 (xã Đam B’ri) 

và gia đình ông Trần Hữu Tự ở thôn Tân Hóa 
2 (xã Lộc Nga). Hai gia đình tham gia mô 
hình với tổng diện tích 2.000m2. 
   Trong quá trình thực hiện, các hộ quản lý 
tốt các chỉ tiêu như pH, màu nước và duy trì 
độ sâu ao nuôi ổn định. Việc cho cá ăn đảm 
bảo đủ lượng, đủ chất, đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng và phát triển của cá. Mô hình sau 8 
tháng triển khai tỷ lệ sống đạt 91%, số lượng 
thức ăn tiêu tốn là 8.000kg, trọng lượng bình 
quân đạt 1kg/con. Sau thời gian nuôi khoảng 
10 tháng, tỷ lệ sống của mô hình đạt 85%, 
trọng lượng bình quân của cá đạt 1,5 kg/con, 
năng suất mô hình sau 10 tháng nuôi khoảng 
5,1 tấn. Về hiệu quả kinh tế, tổng lợi nhuận 
đạt được của 2 mô hình là 308 triệu đồng. 
Sau khi trừ các chi phí, mỗi gia đình đạt lợi 
nhuận khoảng 154 triệu đồng. 
   Từ kết quả trên, có thể khẳng định, trên 
cùng đơn vị diện tích, mô hình nuôi cá leo 
thương phẩm trong ao đất cho giá trị cao hơn 
nhiều lần so với các đối tượng truyền thống 
như cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép... Hiện nay, 
với điều kiện và nhu cầu của người dân trên 
địa bàn tỉnh trong việc tìm nuôi các đối tượng 
mới có giá trị, thì việc nhân rộng mô hình cá 
leo là rất cần thiết

Sau 10 tháng thực hiện, mỗi mô hình ao nuôi 
1.000m2 cho lợi nhuận trên 154 triệu đồng.

ỨNG DỤNG TRỒNG, THÂM CANH GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ THA1 
CÓ TRIỂN VỌNG TẠI LÂM ĐỒNG

Hoài Nam - TTKN Lâm Đồng
      Lâm Đồng hiện có khoảng 174.930,5 ha cà 
phê, trong đó, diện tích cà phê kinh doanh 
162.155,5 ha, năng suất bình quân 31,3 tạ/ha, 
sản lượng ước đạt 507.782 tấn. Trong đó, diện 
tích cà phê chè khoảng 13.685,2 ha, chiếm 
7,85% diện tích cà phê toàn tỉnh, năng suất 
bình quân 28,6 tạ/ha và sản lượng đạt 
36.098,4 tấn. Mặc dù diện tích cà phê toàn 
tỉnh lớn nhưng chất lượng còn hạn chế, chưa 
ngang tầm với những lợi thế sẵn có. Đặc biệt, 
Lâm Đồng có tiểu vùng khí hậu thích hợp để 
phát triển vùng trồng cà phê chè chất lượng 
cao, tăng giá trị sản phẩm và tính cạnh tranh 
trên thị trường trong và ngoài nước.

    Qua thực tế tại Lâm Đồng, diện tích các 
giống cà phê chè được trồng tập trung chủ yếu 
tại Đà Lạt 4.150ha và Lạc Dương 4.079,8ha, 
diện tích còn lại trồng rải rác tại các huyện 
Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam 
Rông. Giống Catimor được trồng chủ yếu với 
khoảng 98% diện tích, khoảng 2% còn lại 
trồng các giống Typica,  Caturra, và một số 
giống TN1, TN2, THA1 mới được trồng thử 
nghiệm trên địa bàn tỉnh. Diện tích cà phê chè 
của tỉnh hầu hết đã già cỗi và thoái hóa do 
nông dân tự lấy giống gieo ươm trồng qua 
nhiều năm, không được chọn lọc và biến đổi 
khí hậu ngày càng khắc nghiệt nên năng suất, 
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Giống cà phê chè THA1 được trồng tại
 xã Đa Sar, huyện Lạc Dương

chất lượng kém, hiệu quả kinh tế không cao 
cũng như khả năng thích ứng của các giống cà 
phê hiện tại cũng giảm nhiều. 
    Trước tình hình đó, việc đầu tư trồng thử 
nghiệm các giống cà phê chè mới có triển 
vọng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công nhận đã được trồng khảo 
nghiệm tại các vùng sản xuất cà phê chè trong 
nước cũng như trên địa bàn tỉnh có kết quả 
khả quan. Qua kết quả ứng dụng đề tài 
“Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê 
chè đạt năng suất, chất lượng cao tại Lâm 
Đồng” đã cho thấy các giống cà phê chè mới 
phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh 
cho năng suất cao, chất lượng tốt và có khả 
năng kháng bệnh gỉ sắt cao. 

     Nhằm chuyển đổi cơ cấu bộ giống cà phê 
chè của tỉnh và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, 
chế biến trong nước và xuất khẩu. Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng triển khai thực hiện 
mô hình: “Ứng dụng trồng, thâm canh giống 
cà phê chè THA1 có triển vọng tại Lâm 
Đồng” trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc 
Dương để thử nghiệm khả năng thích nghi và 
năng suất của giống mới  THA1 này trên địa 
bàn huyện Lạc Dương.  Trung tâm đã xây 
dựng 02 ha sản xuất cà phê chè theo hướng 
bền vững, ứng dụng giống mới và các biện 
pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp với điều 
kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
     Trước khi trồng, cán bộ kỹ thuật của Trung 
tâm đã hướng dẫn các hộ tham gia mô hình 
nhổ bỏ vườn cà phê già cỗi, dọn vườn, cày 

xới, rà sạch rễ cây trồng cũ. Đào hố, xử lý đất 
đảm bảo yêu cầu sản xuất cây cà phê, xử lý 
nấm bệnh và tuyến trùng trong đất trước khi 
xuống giống. Đào hố, bón phân lót và chăm 
sóc theo quy trình kỹ thuật canh tác cây cà phê 
chè. Đồng thời, trồng xen cây hồng ăn quả 
mật độ 60 - 70 cây/ha vừa làm cây che bóng 
cho vườn cà phê, vừa tăng thu nhập thêm từ 
cây hồng. Vườn mới trồng vào mùa mưa năm 
2020, bước đầu cây cà phê chè THA1 sinh 
trưởng tốt, chiều cao cây từ 0,25 - 0,5 m, 
đường kính thân khoảng từ 0,5 - 1,0 cm, tỷ lệ 
sống đạt 95%. Hiện nay đang giai đoạn mùa 
khô đã hướng dẫn nông hộ tưới nước, có 02 
hộ không có nước tưới đã hướng dẫn nông hộ 
không được làm cỏ trắng và phải tăng cường 
tủ gốc cho cây cà phê để hạn chế khô hạn.
    Hiện mô hình đang trong thời kỳ kiến thiết 
cơ bản nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh 
tế. Tuy nhiên, đây là giống cà phê chè chất 
lượng cao mới được viện WASI nghiên cứu, 
chọn tạo và được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử. 
Dòng THA1 có khả năng sinh trưởng khỏe và 
thích ứng tốt tại các vùng có độ cao >600 m, 
dạng cây thấp, tán chặt thích hợp trồng với 
mật độ dày, có kích cỡ hạt lớn với tỷ lệ hạt 
trên sàng 16 đạt trung bình 84,9% (giống 
Catimor đạt 76,5%), khối lượng 100 nhân 
trung bình đạt 17,3g cao hơn giống Catimor 
(14,7g), tỷ lệ tươi nhân đạt trung bình 5,6 và 
kháng rất cao với bệnh gỉ sắt (với chỉ số bệnh 
là 0,5%). Hàm lượng caffeine thấp đạt 1,18%, 
chất lượng nước uống của dòng THA1 cao 
hơn so với giống Catimor trong cùng điều 
kiện canh tác.
    Hy vọng mô hình trồng thâm canh giống cà 
phê chè THA1 trong thời gian tới sẽ phát triển 
tốt và thích ứng với điều kiện khí hậu ở huyện 
Lạc Dương. Đây sẽ là mô hình điểm cho nông 
dân tham quan học hỏi và dần trồng thay thế 
giống cà phê chè Catimor đã già cỗi trong 
vùng, góp phần tăng thu nhập cho người sản 
xuất, cải thiện cuộc sống cho bà con nông 
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện 
Lạc Dương
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Quỳnh Châu - TTKN Lâm Đồng

      Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 
1.500 ha đất sản xuất khoai tây, với năng 
suất bình quân đạt khoảng 17 tấn/ha, tập 
trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, huyện 
Đơn Dương và một số vùng phụ cận khác. 
Các giống khoai tây chủ lực được đưa vào 
canh tác như PO3, Atlantic... Nông dân Lâm 
Đồng được tiếp cận các giải pháp kỹ thuật 
nhằm sản xuất khoai tây đạt năng suất cao, 
giảm thiểu sâu bệnh hại. Tuy nhiên, nông hộ 
vẫn còn gặp một số khó khăn về điều kiện 
sản xuất do mưa kéo dài, sâu bệnh hại và 
cạnh tranh với khoai tây ngoại nhập, thị 
trường tiêu thụ chưa ổn định…

     
     
    Trước thực tế đó, các ngành chức năng đã 
có nhiều giải pháp hợp tác nghiên cứu, chọn 
tạo những giống khoai tây chất lượng cao, 
có khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng 
cao năng suất canh tác, ứng dụng các kỹ 
thuật tiên tiến trong sản xuất khoai tây, liên 
kết tiêu thụ sản phẩm để giải quyết được 
phần nào những khó khăn mà nông hộ sản 
xuất khoai tây gặp phải. Trong 02 năm 
(2019 - 2020), Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng triển khai thực hiện mô hình 
“sản xuất khoai tây thương phẩm” thuộc dự 
án “Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây 

năng suất, chất lượng cao liên kết với nhà 
máy chế biến tiêu thụ sản phẩm tại vùng Tây 
Nguyên và Đồng bằng Sông Hồng” nhằm 
tăng sản phẩm thu hoạch, giảm rủi ro về giá 
cả thu mua, hạn chế sâu bệnh lây lan trên 
diện rộng, giảm chi phí nhân công chăm sóc 
trong từng giai đoạn. Đồng thời, nâng cao 
năng suất và chất lượng khoai tây, khẳng 
định được vị thế của mình trên thị trường, 
tạo ra hướng đi cho bà con nông dân trên địa 
bàn tỉnh cũng như ngành sản xuất khoai tây 
của tỉnh.
    Trong 02 năm, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng triển khai thực hiện 10 ha mô 
hình sản xuất khoai tây thương phẩm với 
100 nông hộ tham gia tại xã Xuân Thọ, 
thành phố Đà Lạt. Sử dụng giống khoai tây 
PO3, cấp giống xác nhận. Tại ruộng sản 
xuất khoai tây, cây sinh trưởng, phát triển 
tốt. Tại thời điểm 50 - 60 ngày sau trồng, 
mức độ phủ luống đạt 100%, không xuất 
hiện các triệu chứng bệnh héo xanh và virus 
trên đồng ruộng, bệnh mốc sương bị nhiễm 
nhẹ (khoảng 4%), tuy nhiên đã được kiểm 
soát hoàn toàn… Năng suất trung bình của 
mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm 
PO3 tại xã Xuân Thọ - TP. Đà Lạt đạt 25,6 - 
26,2 tấn/ha, với giá bán 9.000 - 11.000 
đồng/kg, cho tổng thu nhập bình quân của 
02 năm được 259.420.000 đồng/ha, sau khi 
trừ chi phí đầu tư, công lao động còn lãi 
thuần 155.580.000 đồng/ha. Trong khi đó, 
năng suất trung bình ở ngoài mô hình sản 
xuất khoai tây thương phẩm PO3 đạt 19 
tấn/ha, với giá bán 9.000 - 11.000 đồng/kg, 
cho tổng thu nhập bình quân của 02 năm là 
190.000.000 đồng/ha, sau khi trừ chi phí 
đầu tư, công lao động còn lãi thuần 
86.760.000 đồng/ha. Năng suất mô hình cao 
hơn năng suất ngoài mô hình 6,6 - 7,2 
tấn/ha, từ đó tăng thu nhập từ vườn mô hình 

Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm
 tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt
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     Nhanh nhạy trong việc lựa chọn những 
cây trồng mới, “đi tắt đón đầu”, chọn 
những loại cây mà thị trường đang rất được 
ưa chuộng, anh Nguyễn Minh Đức ở thôn 
5, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đã mạnh dạn 
chuyển đổi diện tích cà phê sang trồng thử 
nghiệm các loại cây ăn trái độc, lạ như 
hồng xiêm khổng lồ, dâu Đài Loan, mít ruột 
đỏ, mít thái, chuối laba… và đặc biệt là mô 
hình vú sữa hoàng kim xen trong vườn bơ 
034. Với mô hình này, trong năm 2021 và 
những năm tiếp theo, vú sữa hoàng kim sẽ 
là cây trồng tiềm năng, là “vườn trái vàng”, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho 

bản thân và gia đình.
   

   Theo chân anh Phạm Ngọc Dương - 
Khuyến nông viên xã Lộc An, chúng tôi được 
tham quan và tận mắt chứng kiến những hàng 

68.820.000 đồng/ha so với ngoài mô hình. 

    Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã 
phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp Tổng hợp Tân Tiến và Hợp tác xã 
Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc 
bao tiêu sản phẩm cho các nông hộ thực hiện 
mô hình với giá 9.000 - 11.000 đồng/kg. 
Ngoài ra, đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 
với số lượng 100 lượt tham gia để chuyển 
giao kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây 
thương phẩm và 02 hội nghị vùng với số 
lượng 200 lượt người tham dự. Hội nghị đã 
đánh giá một cách khách quan quá trình thực 
hiện dự án, những mặt đã làm được, những 

kết quả đã đạt được sau hai năm thực hiện dự 
án và cũng nhìn nhận một cách khách quan 
các mặt còn hạn chế để đề ra những phương 
án khắc phục nhằm phát huy tối đa hiệu quả 
của dự án.
    Qua 02 năm thực hiện mô hình sản xuất 
khoai tây thương phẩm, đây là mô hình phù 
hợp hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi 
liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng khoai 
tây. Năng suất khoai tây được ổn định, mở 
rộng được liên kết thị trường tiêu thụ, giá sản 
phẩm cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống 
cho bà con nông dân sản xuất khoai tây. Mô 
hình thành công góp phần bảo vệ môi trường 
sinh thái, sức khoẻ cho người sản xuất và 
người tiêu dùng, giảm ô nhiễm môi trường do 
ít sâu bệnh hại, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật độc hại, tạo nên một nền nông nghiệp bền 
vững, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nông 
dân và được nông dân hưởng ứng nhiệt tình. 
Hiện nay, nhiều nông hộ sản xuất khoai tây 
tin tưởng cán bộ khuyến nông, chính quyền 
địa phương, Hợp tác xã… và ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật về giống mới, giống sạch 
bệnh, kỹ thuật sản xuất tiên tiến trong sản 
xuất khoai tây thương phẩm

Ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc Hợp tác xã Dịch 
vụ Nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc trả lời phỏng vấn

LÀM GIÀU TỪ “TƯ DUY ĐỔI MỚI”
Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng



vú sữa hoàng kim xen với bơ 034 dài thẳng 
tắp. Năm 2018, từ 10 cây giống vú sữa hoàng 
kim được anh đặt mua tại Bảo Lộc, trồng thử 
nghiệm trên diện tích quanh mảnh vườn của 
mình. Nhận thấy cây sinh trưởng, phát triển 
tốt, cây bắt đầu cho hoa, đậu quả, phù hợp 
với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Đầu năm 
2019, qua tìm hiểu thông tin trên internet và 
sự giới thiệu của bạn bè, anh đặt mua 350 cây 
giống vú sữa hoàng kim trực tiếp từ Đài Loan 
về chăm sóc trong vườn ươm của gia đình. 
Đến cuối năm 2019, sau gần 1 năm chăm sóc, 
khi cây đạt hơn 1m, 350 cây vú sữa hoàng 
kim được gia đình anh trồng xen trong vườn 
bơ 034 trên diện tích gần 1 ha. Với mật độ 
trồng 4 x 5m, một hàng bơ, hàng vú sữa. Hiện 
nay, 350 cây vú sữa hoàng kim đã bắt đầu ra 
hoa và cho trái bói.
    

   Vú sữa hoàng kim khi còn non có màu 
xanh, khi chín ngả màu vàng tươi, càng chín 
trái càng lên màu rất đẹp. Điều đặc biệt là trái 
chỉ có một hạt nhỏ nằm giữa trái, vỏ mỏng, vị 
thịt ngọt mát, thơm, mềm, ăn ngọt và thanh 
hơn các loại vú sữa truyền thống khác (vú 
sữa lò rèn, vú sữa tím…). Anh Đức cho biết, 
giống vú sữa này lạ, hiện hầu hết trái vú sữa 
hoàng kim cung cấp trên thị trường vẫn là trái 
nhập khẩu từ Đài Loan, lượng trái trồng nội 
địa còn rất ít, chưa đủ cung ứng nên giá bán 
bây giờ rất cao. Vụ Tết Nguyên đán 2021 vừa 
qua, với 10 cây vú sữa trồng từ năm 2018, gia 
đình anh thu được hơn 35kg, do không xịt 
thuốc nên trái bị đốm, mẫu mã chưa được bắt 

mắt nhưng giá bán lại rất cao, loại 1: 250.000 
đồng/kg, loại 2: 140.000 đồng/kg mà không 
có hàng để bán. Vú sữa hoàng kim quả lớn 
nhất có thể đạt 600gram, trung bình 3 quả đạt 
được 1kg. Theo anh Đức, so với cây bơ, vú 
sữa hoàng kim là cây ưa nước. Cây bơ cần độ 
ẩm 35% thì vú sữa hoàng kim cần độ ẩm phải 
trên 50%, cần duy trì cỏ trong vườn để giữ 
ẩm cho đất, tạo môi trường sinh thái cho cây 
phát triển. Thời kỳ ra bông cần ngắt nước, 
sau khi ra bông đồng loạt, cần tưới nước và 
bón phân cho cây. Mảnh vườn của gia đình 
anh Đức gần với hồ nước Đập 3 (giáp với xã 
Đinh Trang Hòa) rộng gần 72ha nên nguồn 
nước rất dồi dào, hiện trên diện tích 1 ha vú 
sữa hoàng kim xen với bơ 034, gia đình anh 
Đức đã đầu tư hệ thống béc phun với chi phí 
35 triệu đồng/ha nên tiết kiệm được rất nhiều 
công chăm sóc. 
     Phân bón cho cây vú sữa hoàng kim cũng 
gần giống như cây bơ, chủ yếu anh bón phân 
hữu cơ là phân bò ủ với trấu và vỏ cà phê kết 
hợp với Trichoderma, ủ cho hoai mục để bón 
cho cây. Phân hữu cơ này được bón lót, bón 
đầu mùa mưa và sau khi thu hoạch. Khi vào 
thời kỳ cho hoa, đậu quả, anh bón thêm phân 
NPK chuyên dùng cho cây ăn trái theo tỷ lệ 
1:1:1 (NPK 15-15-15, NPK 17-17-17…) để 
cho cây vú sữa phát triển tốt để nuôi quả. Mỗi 
năm, vú sữa hoàng kim cho thu hoạch 3 đợt 
và thu hoạch kéo dài gần 1 tháng/đợt. So với 
vụ thu hoạch tháng 4 và tháng 8 âm lịch, do 
thời tiết thuận lợi nên vụ thu hoạch từ tháng 
12 đến giáp Tết là vụ thu hoạch chính, cây vú 
sữa hoàng kim cho năng suất và chất lượng 
tốt nhất. Dự kiến vụ Tết Nguyên đán sắp tới, 
với 350 cây vú sữa hoàng kim trên vườn đang 
cho trái bói và đến tháng 4 cho thu hoạch lứa 
đầu tiên, đợt thu cuối năm sẽ cho năng suất 
trung bình khoảng 10 kg/cây, với giá khoảng 
100.000 đồng/kg, sẽ mang lại cho gia đình 
anh 300-350 triệu đồng từ cây vú sữa. Đó là 
thu nhập của cây vú sữa năm đầu tiên. Khi 
cây bước vào thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ 
4 trở đi), mỗi cây vú sữa có thể đạt 1 tạ trái/vụ 

Anh Nguyễn Minh Đức bên mô hình 
vú sữa hoàng kim xen bơ của gia đình

SOÁ 01/2021 TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM

21



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT TRONG TRỒNG NẤM LINH CHI ĐỎ TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG
Thu Hằng - TTKN Lâm Đồng 

     Nấm Linh chi là vị thuốc quý từ thiên nhiên 
đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay trong 
bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh. Nấm 
Linh chi thích hợp với nhiệt độ 22-280C, độ 
ẩm không khí 80-90%, ánh sáng khuếch tán, 
chiếu đều mọi phía, không được có ánh nắng 
chiếu trực tiếp, thoáng, kín gió và sạch sẽ. 
Hiện nay, ứng dụng công nghệ IoT ngày càng 
có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp và đang trở thành xu thế phát 
triển mạnh mẽ. Do đó, áp dụng công nghệ IoT 
trong trồng nấm Linh chi đỏ không phụ thuộc 

vào thời tiết và kinh nghiệm người trồng 
nhằm theo dõi và điều khiển các thông số 
nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và nồng 
độ khí CO2 trong nhà nấm, đảm bảo cho nấm 
được phát triển trong điều kiện phù hợp nhất 
mà không cần tác động của con người đang là 
xu thế phát triển hiện nay.
    Năm 2020, từ nguồn ngân sách địa phương, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển 
khai thực hiện mô hình “Trồng nấm Linh chi 
đỏ áp dụng công nghệ IoT” với quy mô 
72m2/01 hộ tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc 

Dương và đạt được kết quả tốt.
       

     Sau thời gian trồng và chăm sóc, nấm Linh 
chi đỏ sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ phôi 
ra nấm 90%, thời gian từ trồng đến thu hoạch 
hết 2 đợt nấm khoảng hơn 6 tháng. Nấm đạt 
chất lượng tốt, ra tai đều, đẹp, màu vàng nhạt, 
trọng lượng nấm đạt 12-15 gram/tai, trọng 
lượng nấm khô trên mỗi bịch phôi nấm 24-30 
gram, năng suất nấm khô đạt 250 kg/10.000 
phôi/nhà nấm 72m2. Tổng thu qua 2 đợt thu 
hoạch nấm đạt 112.500.000 đồng, lợi nhuận 

đạt 29.300.000 đồng, lợi nhuận thu được trên 
mỗi tháng 4.883.000 đồng/72m2 nhà nấm.
     So với mô hình trồng nấm Linh chi đỏ 
thông thường, mô hình trồng nấm Linh chi đỏ 
áp dụng công nghệ IoT mặc dù tổng chi (chi 
phí lắp đặt hệ thống, giống nấm, công lao 
động, điện nước, bảo trì hệ thống) cao hơn 4 - 
5% so với mô hình thông thường, tuy nhiên 
năng suất tăng khoảng 8% -10% so, lợi nhuận 
hàng tháng tăng từ 20-22%. 
    Mô hình được bà con nông dân trồng nấm 
và bà con nông dân tại địa phương đánh giá 
cao. Đây là mô hình điểm để ba con nông dân 
đến tham quan học tập, điều chỉnh cho phù 
hợp với đặc điểm từng nhà nấm. Với những 
kết quả mô hình đạt được đã cho thấy trồng 
nấm Linh chi đỏ áp dụng công nghệ IoT góp 
phần giảm công lao động, tăng năng suất nấm, 
từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng 
nấm Linh chi đỏ, góp phần xây dựng thương 
hiệu nấm Linh chi đỏ Lâm Đồng, một trong 
những đặc sản của địa phương

Tết, chỉ cần giá 30.000 đồng/kg đã mang lại 
thu nhập cho gia đình anh mỗi năm hàng 
trăm triệu đồng. So với cây bơ, vú sữa hoàng 
kim có thể cho thu nhập gấp đôi vì một năm 
vú sữa hoàng kim cho thu hoạch 3 vụ. Đây 
thật sự là cây trồng tiềm năng, cây làm giàu 
và “hái vàng” cho gia đình anh.
     Trong thời gian tới, với giá cả bơ 034 thấp, 
gia đình anh sẽ đốn hạ bớt bơ 034 để mở rộng 
thêm diện tích vú sữa hoàng kim. Đầu tư bọc 
quả bằng lớp xốp bên trong và bao bọc bịch 
bóng bên ngoài để hạn chế bọ xít muỗi chích 
hút, làm tăng mẫu mã của quả, giúp bán được 
giá hơn... Quả vú sữa hoàng kim đang rất 
được thị trường ưa chuộng. Hiện các thương 
lái tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
miền Tây đang liên hệ gia đình anh để đặt 
hàng. Nhà hàng Tâm Châu (tại Bảo Lộc) 
cũng đang đặt hàng với giá 170.000 đồng/kg. 
Không chỉ hiệu quả kinh tế từ 350 cây vú sữa 
hoàng kim trồng xen trong vườn bơ 034, anh 
Đức còn đầu tư gần 1.000m2 vườn ươm để 
ươm trồng thử nghiệm các giống cây mới 
như hồng xiêm khổng lồ, dâu Đài Loan… 
Trong đó có hơn 5.000 cây giống vú sữa 
hoàng kim chuẩn bị xuất vườn cho các đại lý, 
các vựa sỉ tại Lộc An, Lộc Bảo, Đắk Nông và 
các tỉnh miền Tây. Vì giống đạt chất lượng 
tốt nên rất được thị trường ưa chuộng. 5.000 

cây giống này được anh nhập trực tiếp từ Đài 
Loan với giá 70.000 đồng/cây, sau một năm 
chăm sóc đủ chuẩn xuất vườn (trên 1m), cây 
cao nhất có giá 350.000 đồng/cây, thấp nhất 
100.000 đồng/cây, mang lại nguồn thu rất lớn 
cho gia đình anh. Hiện các vựa, đại lý đặt hơn 
một nửa số cây giống trong vườn. Ngoài 1 ha 
diện tích vú sữa hoàng kim xen bơ, gia đình 
anh Đức còn 8 sào đang trồng xen các loại 
cây ăn trái khác như chuối laba, mít thái, bơ 
034 và hoa sống đời trong chậu, giúp đa dạng 
hóa cây trồng trong vườn, nâng cao thu nhập 
cho gia đình. 
    Với tư duy không chỉ “trụ” một cây trong 
vườn, mà hàng năm anh Đức luôn sưu tầm, 
tìm mua những giống mới, khác lạ để mang 
về thử nghiệm trên mảnh vườn của mình. 
Thời gian này cây vú sữa đang “sốt” nên 
không chỉ trồng thương phẩm trên vườn gần 
1 ha, anh còn nhập cây giống về chăm sóc, 
bán lại cho thị trường để nâng cao thu nhập 
trong việc xuất bán cây giống. Với hình thức 
vừa trồng thương phẩm, vừa xuất bán những 
cây giống mới, lạ như vú sữa hoàng kim, dâu 
Đài Loan, hồng xiêm khổng lồ... cách làm 
này không chỉ làm giàu bền vững cho gia 
đình anh, mà còn góp phần đẩy mạnh tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương
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     Nấm Linh chi là vị thuốc quý từ thiên nhiên 
đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay trong 
bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh. Nấm 
Linh chi thích hợp với nhiệt độ 22-280C, độ 
ẩm không khí 80-90%, ánh sáng khuếch tán, 
chiếu đều mọi phía, không được có ánh nắng 
chiếu trực tiếp, thoáng, kín gió và sạch sẽ. 
Hiện nay, ứng dụng công nghệ IoT ngày càng 
có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp và đang trở thành xu thế phát 
triển mạnh mẽ. Do đó, áp dụng công nghệ IoT 
trong trồng nấm Linh chi đỏ không phụ thuộc 

vào thời tiết và kinh nghiệm người trồng 
nhằm theo dõi và điều khiển các thông số 
nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và nồng 
độ khí CO2 trong nhà nấm, đảm bảo cho nấm 
được phát triển trong điều kiện phù hợp nhất 
mà không cần tác động của con người đang là 
xu thế phát triển hiện nay.
    Năm 2020, từ nguồn ngân sách địa phương, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển 
khai thực hiện mô hình “Trồng nấm Linh chi 
đỏ áp dụng công nghệ IoT” với quy mô 
72m2/01 hộ tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc 

Dương và đạt được kết quả tốt.
       

     Sau thời gian trồng và chăm sóc, nấm Linh 
chi đỏ sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ phôi 
ra nấm 90%, thời gian từ trồng đến thu hoạch 
hết 2 đợt nấm khoảng hơn 6 tháng. Nấm đạt 
chất lượng tốt, ra tai đều, đẹp, màu vàng nhạt, 
trọng lượng nấm đạt 12-15 gram/tai, trọng 
lượng nấm khô trên mỗi bịch phôi nấm 24-30 
gram, năng suất nấm khô đạt 250 kg/10.000 
phôi/nhà nấm 72m2. Tổng thu qua 2 đợt thu 
hoạch nấm đạt 112.500.000 đồng, lợi nhuận 

đạt 29.300.000 đồng, lợi nhuận thu được trên 
mỗi tháng 4.883.000 đồng/72m2 nhà nấm.
     So với mô hình trồng nấm Linh chi đỏ 
thông thường, mô hình trồng nấm Linh chi đỏ 
áp dụng công nghệ IoT mặc dù tổng chi (chi 
phí lắp đặt hệ thống, giống nấm, công lao 
động, điện nước, bảo trì hệ thống) cao hơn 4 - 
5% so với mô hình thông thường, tuy nhiên 
năng suất tăng khoảng 8% -10% so, lợi nhuận 
hàng tháng tăng từ 20-22%. 
    Mô hình được bà con nông dân trồng nấm 
và bà con nông dân tại địa phương đánh giá 
cao. Đây là mô hình điểm để ba con nông dân 
đến tham quan học tập, điều chỉnh cho phù 
hợp với đặc điểm từng nhà nấm. Với những 
kết quả mô hình đạt được đã cho thấy trồng 
nấm Linh chi đỏ áp dụng công nghệ IoT góp 
phần giảm công lao động, tăng năng suất nấm, 
từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng 
nấm Linh chi đỏ, góp phần xây dựng thương 
hiệu nấm Linh chi đỏ Lâm Đồng, một trong 
những đặc sản của địa phương

Lãnh đạo TTKN kiểm tra mô hình

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU MÔ HÌNH GHÉP CẢI TẠO VƯỜN MẮC CA TẠI HUYỆN DI LINH

Văn Diện - TTKN Lâm Đồng

    Tại Lâm Đồng, cây mắc ca được trồng từ 
năm 2009; đến nay diện tích trồng mắc ca 
khoảng 4.600ha, trồng tại các huyện Lâm Hà, 
Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, 
Đam Rông, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc. Trong đó, 
diện tích cây thực sinh khoảng 870 ha (trồng 
trước năm 2016) và đã cho thu hoạch quả. Sau 
khoảng 12 năm hình thành và phát triển, 
ngành sản xuất mắc ca của Lâm Đồng đang 
từng bước khẳng định tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh góp phần tăng thu nhập cho nông dân 
và tăng độ che phủ đất, bảo vệ môi trường. 
Tuy nhiên, trong diện tích cây mắc ca thực 
sinh, một số cây mắc ca có năng suất thấp 
hoặc có năng suất đạt yêu cầu nhưng chất 
lượng thấp (vỏ hạt dày dẫn đến tỷ lệ thu hồi 
nhân thấp), cần được ghép cải tạo để nâng cao 
năng suất chất lượng hạt phục vụ nhu cầu chế 
biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
    Huyện Di Linh có diện tích trồng mắc ca 

khoảng 1.260 ha; trong đó diện tích vườn mắc 
ca thực sinh khoảng 100 ha cần được ghép cải 
tạo. Ghép cải tạo sẽ tận dụng những gốc cây 
mắc ca thực sinh, rút ngắn thời gian giai đoạn 
kiến thiết cơ bản, nâng cao năng suất chất 
lượng hạt mắc ca sau khi ghép cải tạo; sử 
dụng cành ghép từ những giống mắc ca có 
năng suất cao, chất lượng tốt đã được cơ quan 
Nhà nước công nhận giống và đã thích nghi 
với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa 
phương.
   Hiện nay, tại huyện Di Linh chưa có mô hình 
ghép cải tạo mắc ca để người dân học tập nhân 
rộng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc 
ghép cải tạo mắc ca. Xuất phát từ nhu cầu đó, 
trong năm 2020, Trung tâm Khuyến nông 
Lâm Đồng triển khai thực hiện mô hình 
“Ghép cải tạo vườn mắc ca” ở huyện Di 
Linh. Mô hình được triển khai ở các xã: Gia 
Hiệp, Tân Nghĩa, Gung Ré, Hòa Trung, Hòa 
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Bắc, Hòa Nam với quy mô: 550 cây/6 hộ. 
Chọn các giống (816, 849, QN1 ) để ghép cải 
tạo, các giống có năng suất chất lượng hạt đạt 
yêu cầu. Các giống có tỷ lệ thu hồi nhân cao 
>=36%. Giống mắc ca làm cành ghép là giống 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công nhận giống tiến bộ kỹ thuật và đã được 
trồng có hiệu quả tại Lâm Đồng. Công ty 
TNHH Mắc Ca Việt ở xã Hòa Trung, huyện 
Di Linh thực hiện việc ghép cải tạo, đơn vị sẽ 
thu mua chế biến hạt mắc ca của các nông hộ 
tham gia mô hình.

   Sau hơn 6 
tháng triển 
khai mô hình, 
cành ghép mắc 
ca sinh trưởng 
phát triển tốt, 
tỷ lệ sống của 
cành ghép là 
85%; cành 
ghép có chiều 
cao trung bình 
40cm; chồi 
cao 60cm; mỗi 

cành ghép có từ 2-3 chồi mới. Nguyên nhân 
cành ghép chết do sự tiếp hợp giữa cành ghép 
và thân cành để ghép chưa tốt, do bọ xít chích 
hút ngọn non và thời tiết… Để tỷ lệ sống của 
cành ghép cao, cần lưu ý chăm sóc cây trước 
và sau khi ghép cải tạo (trước khi ghép 30 
ngày và sau khi ghép khoảng 45 ngày không 
được bón phân). Chọn cây và cành để ghép 
phải khỏe mạnh không bị sâu bệnh; kỹ thuật 
ghép; thời vụ ghép, thời tiết ngày ghép (do 
ghép cải tạo ngoài vườn nên phụ thuộc vào 
thời tiết). Khi cưa thân cành phải chừa lại một 
cành để cây vẫn tiếp tục quang hợp (sau này 
khi chồi ghép đã ổn định thì cưa bỏ cành này). 
Cưa ở vị trí trên 1,2m; trên vị trí cây phân 
cành, không nên cưa ghép ở vị trí quá cao sẽ 
khó khăn cho việc chăm sóc tạo tán sau này. 
Khi các chồi ghép cao khoảng 50 - 60cm, cần 
bấm ngọn để tạo tán. Chồi ghép đã phát triển 
ổn định, vặt bỏ chồi mọc từ thân cành dưới 
mắt ghép (nếu cành ghép bị chết thì giữ lại và 

chăm sóc các chồi mới để ghép dặm). Vào 
mùa khô, cần chú ý tưới nước giúp chồi ghép 
sinh trưởng, phát triển tốt. 
    Trong quá trình thực hiện ghép cải tạo đã 
xuất hiện bọ xít muỗi gây hại, chích hút lá 
ngọn non đã hướng dẫn nông hộ phòng trừ kịp 
thời nên không ảnh hưởng đến kết quả mô 
hình. Để hạn chế bọ xít muỗi chích hút phá hại 
chồi ghép, có thể giữ lại các chồi mọc dưới 
mắt ghép để thu hút bớt bọ xít đến gây hại, sau 
khi chồi ghép phát triển ổn định mới vặt bỏ 
chồi này. Áp dụng hai phương thức ghép là 
ghép trực tiếp vào thân cành cây ghép và ghép 
vào chồi mới tạo sau khi cưa thân cành của 
cây ghép cải tạo. Phương thức ghép vào chồi 
mới tạo có tỷ lệ sống cao hơn do thao tác ghép 
dễ hơn so với ghép trực tiếp vào thân cành vì 
chồi mới non mềm hơn so với thân cành cũ 
của cây, chồi mới tạo có sức sống và khả năng 
liền vết ghép cao hơn. Tuy nhiên, cần phải có 
thêm giai đoạn chuẩn bị để tạo chồi mới trước 
khi ghép từ 3,5-4,5 tháng (chồi mới có đường 
kính trên 1cm). Khi cưa thân cành để tạo chồi 
mới cần bôi keo liền da trên mặt cắt để bảo vệ 
mặt cắt, giảm bệnh xâm nhiễm và giảm nứt 
thân cành.
     Sau 2 năm, cây mắc ca ghép cải tạo mới 
cho thu hoạch quả, dự kiến năng suất hạt tăng 
gấp hai lần so với năng suất cây thực sinh ban 
đầu. Chất lượng hạt sẽ được cải thiện rõ rệt, tỷ 
lệ thu hồi nhân từ 22 - 25 % tăng lên 36 - 43%; 
gia tăng giá trị sản phẩm nhân lên khoảng 
50%. Dự kiến vào giai đoạn kinh doanh năng 
suất trung bình khoảng 15 - 20 kg hạt/cây. 
Doanh thu từ 100 - 140 triệu đồng/01ha/năm 
từ cây mắc ca ghép cải tạo (trồng xen trong 
vườn cà phê). 
    Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến 
nông tiếp tục theo dõi, đánh giá và hoàn thiện 
quy trình ghép cải tạo mắc ca. Nông hộ làm 
mô hình tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn mắc ca 
ghép cải tạo cho đến khi có sản phẩm thu 
hoạch, chú ý kiểm tra vườn thường xuyên, khi 
phát hiện có sâu bệnh hại có biện pháp phòng 
trừ kịp thời, hạn chế tối đa dùng thuốc bảo vệ 
thực vật. Khi cây bị sâu bệnh hại dùng thuốc 
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sinh học để phòng trừ.
      Từ thành công bước đầu của mô hình ghép 
cải tạo vườn mắc ca giúp cho người dân đến 
học tập, trao đổi kinh nghiệm để ghép cải tạo 
vườn mắc ca của gia đình để nâng cao năng 
suất chất lượng mắc ca, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường và góp phần khẳng định thương 
hiệu mắc ca Lâm Đồng trên thị trường. Đây là 

hướng đi tích cực từng bước chuyển đổi diện 
tích mắc ca năng suất chất lượng thấp sang 
diện tích mắc ca có chất lượng cao, gia tăng 
giá trị sản phẩm cùng trên một đơn vị diện 
tích. Từ đó, tăng diện tích trồng xen cây mắc 
ca ghép có chất lượng trong vườn cà phê, tăng 
độ che phủ đất, giảm xói mòn đất bảo vệ môi 
trường
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BẢO LÂM: THÀNH CÔNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG ỚT CHUÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Vũ Văn Bình - KNV xã Lộc Ngãi

    Bảo Lâm được đánh giá là địa phương đi 
đầu trong công tác giống cây trồng đặc biệt là 
giống cà phê Robusta và Bơ 034 nổi tiếng 
chất lượng ngon, cơm vàng sáp dẻo, hình 
dáng thon dài đẹp mắt. Song song đó, công tác 
ứng dụng khoa học kỹ thuật đặc biệt là ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 
được bà con nông dân rất quan tâm. 

    Điển hình có anh Phạm Quang Thanh ở 
thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm đã thành 
công với mô hình trồng cây ớt chuông trong 
nhà kính ứng dụng công nghệ cao đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. Cuối năm 2018, nhận 
thấy hiệu quả kinh tế của cây ớt chuông cùng 
với lòng đam mê, yêu nông nghiệp, khát khao 
làm giàu trên mảnh đất quê nhà, anh Phạm 
Quang Thanh mạnh dạn nhổ bỏ 1.000m2 diện 
tích cây cà phê già cỗi, năng suất thấp của gia 
đình để đầu tư xây dựng nhà kính trồng giống 
ớt chuông. Chi phí đầu tư ban đầu cao và chưa 
có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăm sóc 
cho cây ớt chuông nên vụ đầu tiên anh thử sức 
trồng trên nền đất kết quả đạt ngoài mong đợi.         
.....Với thành công đó, đầu năm 2020 anh 
mạnh dạn mở rộng thêm 1.000m2 nhà kính 

đầu tư nâng cấp theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao vào quá trình trồng, chăm sóc cây ớt 
ngay từ ban đầu, cây ớt được trồng trên giá thể 
đã được xử lý sạch mầm bệnh trước khi trồng 
cây. Ngoài chi phí đầu tư làm nhà kính anh 
đầu tư thêm hệ thống tưới nước, châm phân 
cho cây ớt có kiểm soát của bộ điều khiển 
trung tâm kết nối với điện thoại thông minh. 
Chi phí đầu tư ban đầu cho 1.000m2 trồng ớt 
chuông khoảng 300 triệu đồng, với mật độ 
trồng là 4.000 cây trên 2.000 bầu giá thể. Để 
đảm bảo nguồn giống sạch bệnh, anh Thanh 
đã đặt mua hạt giống về và tự ươm giống 
trong khay xốp trước khi trồng 40 ngày có thể 
đưa trồng vào giá thể. Giống ớt anh trồng là 2 
giống ớt Bachata quả màu vàng có xuất xứ từ 
Pê Ru và giống ớt Massalia màu đỏ xuất xứ 
Chi Lê, được thị trường ưa chuộng hiện nay. 
So với chi phí mua cây giống ươm sẵn khoảng 
5.000 đồng/cây mỗi loại thì hạt giống anh 
nhập về chỉ 3.600 đồng/hạt tiết kiệm được 6 
triệu đồng cho 1.000m2. Loại giá thể sử dụng 
để trồng là xơ dừa đã được xử lý sạch, chi phí 
bình quân cho một bầu giá thể trồng khoảng 
11.000 đồng. Hiện nay, một vườn đã trồng 
được 70 ngày đang cho quả chín, khi quả ớt 
chuyển màu chín 2/3 vườn thì tiến hành thu 
hoạch. 
     Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, việc chăm 
sóc 2.000m2 ớt chuông chỉ cần 2 vợ chồng anh 
có thể đảm nhiệm được. Cây ớt từ lúc bắt đầu 
cho thu hoạch có thể cho thu hoạch kéo dài từ 
8 - 10 tháng nếu chăm sóc tốt, mỗi lần thu 
hoạch cách nhau khoảng 05 ngày. 

Giống ớt chuông đỏ (Massalia xuất xứ Chi Lê)
được trồng tại vườn nhà anh Thanh



Công việc nhà nông từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021
      Trồng trọt
    Cây lúa: Sau khi thu hoạch xong vụ lúa 
Đông Xuân 2020-2021, bà con khẩn trương 
tiến hành thu gom rạ hoặc xử lý gốc rạ bằng 
các loại nấm vi sinh phân hủy xác bã hữu cơ. 
Tiến hành làm đất, cày phơi ải để chuẩn bị 
xuống giống vụ Hè Thu. Nạo vét kênh mương 
thủy lợi để đảm bảo chủ động tưới tiêu cho 
đồng ruộng. Sử dụng giống lúa nguyên chủng 
hoặc giống xác nhận để gieo cấy. Xuống giống 
đồng trà đồng vụ để dễ điều tiết nước và quản 
lý sâu bệnh. Áp dụng quy trình “3 giảm 3 
tăng”; hoặc “1 phải 5 giảm”; áp dụng chương 
trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản 
xuất lúa. Sau khi gieo cấy cần tiến hành dặm 
tỉa để đảm bảo mật độ, lưu ý điều tiết nước phù 
hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa; 
phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt là các đối 
tượng sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh 
đạo ôn…
     Cà phê: Chăm sóc cây cà phê giai đoạn cuối 
mùa khô, đầu mùa mưa. Bón phân đợt 2 cho cà 

phê khi có mưa và đất đủ ẩm. Lưu ý về kỹ 
thuật bón, cần đào rãnh quanh tán để bón phân, 
bón xong lấp đất để hạn chế rửa trôi và tăng 
hiệu quả sử dụng phân bón. Tiến hành ghép 
chồi để cải tạo vườn cà phê năng suất thấp 
(thời vụ ghép chồi từ tháng 4 đến tháng 7). 
Tiến hành trồng mới hoặc trồng tái canh cây cà 
phê khi có mưa và đất đủ ẩm (thời vụ trồng 
mới từ 15/5 đến 15/8). Tiến hành cắt cành tạo 
hình vườn cà phê (từ tháng 4 đến tháng 8) để 
vườn cà phê thông thoáng, có bộ tán hợp lý 
nhằm đảm bảo năng suất và hạn chế sâu bệnh. 
Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thăm vườn 
để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối 
tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Đối với các 
vùng trồng cà phê chè, cần lưu ý thường xuyên 
theo dõi, phát hiện và phòng trừ bọ xít muỗi 
phát sinh gây hại; phối hợp với các ngành chức 
năng tiến hành phòng trừ đồng loạt để mang lại 
hiệu quả.
    Cây chè: Thời vụ trồng mới cây chè từ tháng 
5 đến tháng 8 hàng năm. Trồng bổ sung cây 

    Mỗi cây ớt cho sản lượng bình quân khoảng 
6 kg/vụ với giá ớt hiện nay là 35.000 đồng/kg 
anh thu về hơn 400 triệu đồng/1.000m2/vụ, 
sau khi trừ chi phí gia đình anh vẫn lãi hơn 
100 triệu đồng. Nhờ mạnh dạn đầu tư mà vợ 
chồng anh Thanh đã có được cơ ngơi 2 nhà 
kính ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, 
anh dự định kết thúc vụ ớt sẽ trồng dưa lưới có 
thời gian thu hoạch ngắn, khoảng 70 ngày để 
luân canh cây trồng vừa tận dụng giá thể trồng 
ớt, vừa tăng thu nhập cho gia đình.

    Theo anh Thanh chia sẻ: “Ứng dụng công 
nghệ vào sản xuất chi phí ban đầu cao nhưng 
giúp anh giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu 
quả sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
lại giúp anh kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây 
trồng, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm 
nên bán được giá cao hơn”. 
    Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp vốn xưa nay mặc định là lĩnh vực với 
những công việc tay chân nặng nhọc vất vả thì 
giờ đây thay đổi phương thức sản xuất mới 
giúp cho người nông dân có môi trường làm 
việc hoàn toàn khác chuyên nghiệp, tiết kiệm, 
an toàn, nhẹ nhàng hơn. Thành công của mô 
hình trồng ớt chuông ứng dụng công nghệ cao 
của anh Thanh khẳng định lựa chọn hướng đi 
đúng trong thời đại công nghệ thông tin phát 
triển, góp phần vào khắc phục được hiện 
tượng thời tiết cực đoan đối phó với biến đổi 
khí hậu luôn là thách thức và là mối đe doạ 
lớn nhất đối với ngành nông nghiệp hiện nay

Anh Thanh đang chăm sóc vườn ớt chuông
chuẩn bị cho thu hoạch
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che bóng và trồng dặm vườn chè (từ tháng 5 
đến tháng 8). Đối với vườn chè kinh doanh, 
tiến hành chăm sóc, bón phân, vệ sinh đồng 
ruộng để cây chè sinh trưởng tốt. Bón phân 
theo lứa hái, rải đều phân theo luống chè cách 
gốc 20-30 cm và vùi lấp, kết hợp tưới nước nếu 
không có mưa. Thu hoạch, bảo quản và tiêu 
thụ chè búp tươi theo đúng quy trình kỹ thuật 
nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng. Theo 
dõi, phát hiện tình hình sâu bệnh và phòng trừ 
kịp thời bằng các loại thuốc được đăng ký sử 
dụng trên cây chè, ưu tiên sử dụng các loại 
thuốc sinh học.
   Cây điều: Thời vụ trồng mới cây điều từ 
tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn 
điều kinh doanh, sau thu hoạch, cần tiến hành 
vệ sinh đồng ruộng, cắt cành tạo hình và bón 
phân khi mưa đủ ẩm. Theo dõi sát sao tình hình 
sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 
Lưu ý các đối tượng gây hại trên cây điều như 
bọ xít muỗi, bệnh thán thư trong điều kiện mưa 
nhiều, ẩm độ cao.
     Cây tiêu: Thời vụ trồng mới cây tiêu từ 
tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn 
tiêu kinh doanh, tiến hành các biện pháp chăm 
sóc vườn tiêu sau thu hoạch. Vệ sinh đồng 
ruộng, cắt tạo hình nuôi dây tiêu; tăng cường 
bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh có vùi lấp và 
tưới nước đủ ẩm giúp cho cây phục hồi nhanh 
chóng. Sử dụng chế phẩm vi sinh để phòng trừ 
nấm và vi khuẩn cho vườn tiêu.
    Cây rau, hoa: Đối với diện tích gieo trồng 
các loại rau, hoa đã thu hoạch xong, 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 sâu bệnh gây hại. 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. Lưu ý 
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo 
đúng quy trình khuyến cáo và đảm bảo thời 
gian cách ly. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản 
phẩm rau, hoa đúng quy trình kỹ thuật để nâng 
cao chất lượng và giảm thất thoát.
     Chăn nuôi
   Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 

cầm, vỗ béo, tăng cường phát hiện động dục, 
tăng cường giám sát dịch bệnh, phòng bệnh 
cho vật nuôi vào thời điểm giao mùa, giữ ấm 
cho heo con, gà con, chú ý phòng bệnh. 
    Chủ động trồng cỏ dự trữ, đảm bảo và cung 
cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò. 
Chuẩn bị các điều 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), Dịch tả, Tụ 
huyết trùng heo, Phó thương hàn, Bệnh xoắn 
khuẩn, Cúm gia cầm,… 
    Thủy sản
    Cá nước ngọt: Thu hoạch hết toàn bộ cá 
nuôi, cải tạo và phơi nền đáy ao. Tiến hành lấy 
nước và gây màu để xuống giống vụ nuôi 
chính. 
    Thả giống nuôi, phòng và trị một số bệnh 
thường gặp trên cá giống. Bổ sung khoáng chất 
và vitamin vào khẩu phần ăn cho cá. Phân cỡ 
và san lọc đàn cá để có chế độ chăm sóc hợp 
lý.
     Chủ động bón vôi và thực hiện các biện 
pháp phòng các bệnh thường gặp cho cá trong 
giai đoạn chuyển mùa. 
     Cá nước lạnh: Thu hoạch toàn bộ cá nuôi, 
vệ sinh và chuẩn bị hệ thống nuôi. Cấp nước, 
sát khuẩn và kiểm tra các chỉ tiêu môi trường 
như nhiệt độ, oxy hòa tan, pH để thả giống 
nuôi mới.
   Định kỳ thay nước và vệ sinh nguồn nước 
bằng Virkon A hoặc thuốc tím (KMnO4). Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho 
cá nuôi. Cho cá ăn theo đúng khẩu phần, thực 
hiện san lọc và phân cỡ đàn cá để có chế độ 
chăm sóc hợp lý.
     Lâm nghiệp
    Tiếp tục tuần tra bảo vệ, phòng chống cháy 
rừng.
    Chuẩn bị đất trồng rừng: phát dọn thực bì, 
gom đốt thực bì, đốt có kiểm soát lúc sáng sớm 
hoặc chiều mát; 
     Đào hố bón lót trước khi trồng rừng.  
    Chuẩn bị cây giống tốt để trồng rừng khi 
mưa đủ ẩm trong tháng 6
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HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG
Nguồn: nguoichannuoi.vn

   Hỏi: Heo nái mang thai 40 ngày, 20 
ngày nay có mọc u to khoảng 4 kg ở bên 
sườn phải và ngoài ra bình thường, chưa 
dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách 
khắc phục? (Anh Nguyễn Văn Thắng ở 
Di Linh).
    Trả lời:
   Theo mô tả của anh Thắng, chuyên gia 
chẩn đoán heo nhà anh bị ổ viêm Áp xe lớn
Cách khắc phục:
– Tiến hành theo các bước sau:
+ Dùng kéo cắt hết lông chỗ ổ Áp xe. Sau 
đó dùng cồn Iodin 10% sát trùng kỹ toàn bộ 
vùng ổ Áp xe. Dùng thuốc Novocain 3% 
tiêm với liều 5-8ml/con vào quanh ổ áp xe 
để giảm đau
+ Dùng dao mổ vô trùng mở ổ Áp xe, chích 
lấy hết dịch viêm và máu cá.
+ Dùng cồn Iodin 10% rửa sạch ổ Áp xe 
+ Dùng thuốc Penicillin + Streptomycin 
bôi vào vết thương. Sau đó khâu vết thương 
lại và dùng cồn Iodin 10% sát trùng bề mặt 
vết thương. Khi vết thương đã lành hoàn 
toàn, dùng kéo cắt chỉ và rút chỉ, sát trùng 
lại bề mặt chỗ chỉ đã rút ra.
+ Dùng thuốc có hoạt chất Florfenicol hoặc 
Amoxycillin hoặc Oxytetracyclin tiêm bắp 
1 lần/ngày/5 ngày liền để chống nhiễm 
trùng. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất
+ Dùng thuốc Cafein + Vitamin B1 tiêm 
bắp 1 lần/ ngày/3 ngày liền để trợ sức.
     Hỏi: Xin cho biết bổ sung L-Carnitine 
cho gia súc có tốt không? (Anh Lê Thành 
Trung ở Bảo Lộc)
    Trả lời:
    L-Carnitine là 1 loại axit amin đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, 
sản sinh năng lượng cho cơ thể. Nó còn 
được gọi là vitamin BT.L-Carnitine giúp 
chuyển các axit béo vào cơ thể. Đây là nơi 

các axit béo được ôxy hóa, chuyển hóa và 
tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. 
L-Carnitine có thể được tổng hợp trong cơ 
thể thông qua hai axit amin thiết yếu là 
lysine và methionine và cùng các Vitamin 
C, B3, B6, sắt.
    Bổ sung L-Carnitine trong chăn nuôi có 
một số hiệu quả sau:
   L-Carnitine kích thích tiêu hóa, tăng 
chuyển hóa chất béo, tăng hấp thu Phốt 
pho, canxi, Vitamin D, giúp tăng trọng 
lượng, giảm lượng thức ăn cho vật nuôi.
     L-Carnitine nâng cao khả năng sinh sản 
heo nái, trọng lượng sơ sinh heo con, giảm 
khả năng tích lũy mỡ heo nái chửa. Nâng 
cao hiệu suất giết mổ, tỷ lệ nạc của heo vỗ 
béo. Tăng trọng lượng 10 - 15%, giảm tiêu 
tốn thức ăn 7 - 10%.
    L-Carnitine nâng cao nồng độ IGF-I 
trong huyết tương cơ thể gà.
      Liều lượng sử dụng L-Carnitine cho 
từng loại vật nuôi
     Heo thịt: Liều dùng 50 - 100 g/tấn thức 
ăn có tác dụng giảm mỡ dưới da và tăng tỷ 
lệ thịt nạc, cải thiện chất lượng thịt, tăng 
cân, tăng cường sức đề kháng với bệnh, 
thúc đẩy tăng trưởng, cai sữa sớm.
     Heo cái, bổ sung 100 g/tấn thức ăn có tác 
dụng tăng thể lực, tăng khả năng mang thai, 
số heo con trên mỗi lứa, trọng lượng lứa đẻ 
và tỷ lệ sống. Thúc đẩy sự tiết sữa, và rút 
ngắn khoảng thời gian động dục. Heo đực, 
bổ sung 500 g/tấn thức ăn có tác dụng tăng 
cường thể lực, tăng số lượng và hoạt động 
của tinh trùng, tăng cường sức bền.
     Gia cầm cho thịt bổ sung 40 g/tấn thức 
ăn giúp tăng cân nhanh, giảm tỷ lệ mắc 
bệnh truyền nhiễm, tăng hiệu quả sử dụng 
thức ăn, giảm cholesterol của trứng, tăng đẻ 
trứng…
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