
    Lâm Đồng là một trong những tỉnh vùng 
Tây Nguyên được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy hoạch trồng mắc ca, 
việc phát triển diện tích trồng cây mắc ca sẽ 
góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, phát 
huy lợi thế so sánh so với các vùng khác 
trong cả nước.

    Hiện nay, tổng diện tích mắc ca toàn tỉnh 
Lâm Đồng hơn 5.160 ha; diện tích kinh doanh 
1.640 ha; ước sản lượng quả khô trong năm 
2021 đạt 2.204 tấn, cụ thể: Diện tích mắc ca 
trồng thuần 151,5 ha (trồng bằng cây ghép 
56,5 ha, cây thực sinh 95 ha). Diện tích mắc 
ca trồng xen 5.009 ha, trồng xen chủ yếu trong 
vườn cà phê, chè... (trồng bằng cây ghép 
3.970 ha, cây thực sinh 1.039 ha). Toàn tỉnh 
hiện có 31 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, sơ 
chế, chế biến mắc ca; công suất tiêu thụ 
nguyên liệu 1.842 tấn quả, hạt/năm; khối 
lượng sản phẩm sau chế biến 883 tấn (chủ yếu 
là quả mắc ca sấy nứt và nhân hạt mắc ca sấy 
khô), thị trường cung cấp chủ yếu là siêu thị, 
sân bay, cửa hàng tiện lợi trong nước và xuất 
khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Thái 
Lan, Úc,..
    Đối với diện tích trồng xen, 01 ha mắc ca 
bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định từ năm 
thứ 7 trở đi, sau khi trừ chi phí (chi phí trồng 

mới và 3 năm kiến thiết cơ bản khoảng 42 
triệu đồng/ha, năm thứ 5 và thứ 6 chi phí 
khoảng 24 triệu đồng/ha), lợi nhuận bình quân 
đạt 105 triệu đồng (chưa tính thu nhập từ cây 
trồng chính và cây mắc ca năm thứ 5 và 6 
cũng có lợi nhuận 34,3 triệu đồng/ha sau khi 
trừ chi phí). Với diện tích mắc ca trồng thuần 
thì lợi nhuận bình quân năm thứ 5 và thứ 6 là 
hơn 172 triệu đồng/ha. từ năm thứ 7 trở đi là 
khoảng 385 triệu đồng/ha.
     Bên cạnh những thuận lợi về khí hậu 
thời tiết, thổ nhưỡng và hiệu quả kinh tế 
mà cây trồng này mang lại, việc phát triển 
cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
trong thời gian qua còn gặp không ít những 
khó khăn, cụ thể:
      Về sản xuất
     Công tác quản lý, kiểm soát nguồn giống 
mắc ca còn khó khăn, giá cây giống ghép cao. 
Thời gian từ trồng đến thu hoạch khá dài, khi 
thu hoạch phải nhặt quả hàng ngày và hiện 
đang cạnh tranh với một số cây trồng khác có 
giá trị cao hơn như bơ, sầu riêng (do chủ yếu 
trồng xen trong vườn cà phê, chè...).
    Chưa đánh giá tổng thể các mô hình sản 
xuất mắc ca đã thực hiện hỗ trợ từ chương 
trình chuyển đổi giống hàng năm và diện tích 
mắc ca người dân tự phát mua giống trồng 
trong thời gian qua để làm cơ sở khuyến cáo 
quy trình đầy đủ về giống trồng phù hợp với 
từng vùng, về mật độ, chế độ chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp.
      Diện tích mắc ca chủ yếu là trồng xen trên 
đất nông nghiệp (cà phê, chè), sản lượng ít 
nên việc hình thành chuỗi khá khó khăn.
    Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca còn thấp, chưa đáp ứng so với nhu cầu 
thực tế của người dân, thiếu sự hỗ trợ liên kết 
và đầu tư bền vững từ các doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng 
cây giống mắc ca ghép từ các dòng có năng 
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Mắc ca trồng xen trong vườn cà phê cho lợi 
nhuận khoảng 105 triệu đồng/ha

suất cao, chất lượng tốt đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận còn chậm do chưa 
có nhiều mô hình trình diễn, liên kết mắc ca 
hiệu quả từ thực tiễn sản xuất chứng minh nên 
khó tạo sức thuyết phục trong dân…
     Về thu mua, chế biến
      Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến, dẫn đến thiếu sản phẩm được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng.
      Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu 
tư nhà máy chế biến hiện đại, đủ công suất để 
tiêu thụ sản phẩm cho vùng nguyên liệu mắc 
ca hiện đang có xu hướng phát triển nhanh 
trên địa bàn tỉnh. Chưa xây dựng được thương 
hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca Lâm Đồng.
    Định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045
     Từ những kết quả đạt được, Lâm Đồng có 
nhiều tiềm năng để phát triển cây mắc ca giai 
đoạn năm 2021 - 2030 trồng khoảng 14.982 
ha, tầm nhìn đến năm 2045 là 15.173 ha. 
Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ quy hoạch 
phát triển các cơ sở chế biến mắc ca, các loại 
sản phẩm hàng hóa đến năm 2045: Có 62 cơ 
sở, doanh nghiệp (11 cơ sở sơ chế và 51 cơ sở 
chế biến); công suất tiêu thụ nguyên liệu 
4.538 tấn quả/năm; khối lượng sản phẩm sau 
chế biến là 1.566 tấn (chủ yếu là quả khô sấy 
nứt, nhân hạt sấy khô, tinh dầu, bột mắc ca...) 
cung cấp cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu. 
    Một số đề xuất để phát triển cây mắc ca 
trong thời gian tới tại Lâm Đồng
     Tiếp tục đánh giá, đề xuất Bộ Nông nghiệp 
và PTNT xem xét điều chỉnh quy hoạch và 
triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho 

phù hợp với hiện trạng thực tế từng vùng, 
từng địa phương.
    Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn chủ 
động rà soát, xây dựng kế hoạch và vận động 
hộ dân triển khai trồng xen cây mắc ca (là cây 
lâm nghiệp chính) để nâng cao độ che phủ của 
rừng, phù hợp quy hoạch chung của Trung 
ương và địa phương.
     Khuyến cáo cụ thể đối với các giống mắc 
ca cần hạn chế hoặc không tiếp tục phát triển, 
nhất là các giống chưa qua thử nghiệm, khảo 
nghiệm hoặc đã có đánh giá từ thực tế như khi 
chín không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm giảm 
chất lượng sản phẩm...
     Cục Trồng trọt cần có văn bản hướng dẫn 
cụ thể về mật độ trồng xen cây mắc ca trong 
vườn cây công nghiệp (cà phê, chè,... ) để các 
địa phương căn cứ thực hiện (vì mắc ca là cây 
lâm nghiệp chính nhưng thực tế được trồng 
xen với các cây nông nghiệp khác như cà phê, 
chè và trồng để lấy quả).
     Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp 
tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, hội 
thảo tại các vùng trọng điểm trồng mắc ca để 
cung cấp thông tin cho người dân về chính 
sách sách hỗ trợ; nguồn giống, kỹ thuật canh 
tác... Đặc biệt chú ý bình tuyển những cây đầu 
dòng mới từ những vườn cây thực sinh đang 
trồng, đủ tiêu chuẩn để làm giống. Bên cạnh 
đó, cần thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã 
trồng cây mắc ca, sản xuất mắc ca được cấp 
chứng nhận, cấp mã số vùng trồng, sản xuất 
mắc ca theo chuỗi... làm đầu mối cung cấp 
nguyên liệu cho nhà máy chế biến phục vụ 
xuất khẩu và từng bước nâng cao giá trị và 
thương hiệu mắc ca Lâm Đồng trên thị trường 
trong nước và quốc tế
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    Lâm Đồng là một trong những tỉnh vùng 
Tây Nguyên được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy hoạch trồng mắc ca, 
việc phát triển diện tích trồng cây mắc ca sẽ 
góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, phát 
huy lợi thế so sánh so với các vùng khác 
trong cả nước.

    Hiện nay, tổng diện tích mắc ca toàn tỉnh 
Lâm Đồng hơn 5.160 ha; diện tích kinh doanh 
1.640 ha; ước sản lượng quả khô trong năm 
2021 đạt 2.204 tấn, cụ thể: Diện tích mắc ca 
trồng thuần 151,5 ha (trồng bằng cây ghép 
56,5 ha, cây thực sinh 95 ha). Diện tích mắc 
ca trồng xen 5.009 ha, trồng xen chủ yếu trong 
vườn cà phê, chè... (trồng bằng cây ghép 
3.970 ha, cây thực sinh 1.039 ha). Toàn tỉnh 
hiện có 31 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, sơ 
chế, chế biến mắc ca; công suất tiêu thụ 
nguyên liệu 1.842 tấn quả, hạt/năm; khối 
lượng sản phẩm sau chế biến 883 tấn (chủ yếu 
là quả mắc ca sấy nứt và nhân hạt mắc ca sấy 
khô), thị trường cung cấp chủ yếu là siêu thị, 
sân bay, cửa hàng tiện lợi trong nước và xuất 
khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Thái 
Lan, Úc,..
    Đối với diện tích trồng xen, 01 ha mắc ca 
bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định từ năm 
thứ 7 trở đi, sau khi trừ chi phí (chi phí trồng 

mới và 3 năm kiến thiết cơ bản khoảng 42 
triệu đồng/ha, năm thứ 5 và thứ 6 chi phí 
khoảng 24 triệu đồng/ha), lợi nhuận bình quân 
đạt 105 triệu đồng (chưa tính thu nhập từ cây 
trồng chính và cây mắc ca năm thứ 5 và 6 
cũng có lợi nhuận 34,3 triệu đồng/ha sau khi 
trừ chi phí). Với diện tích mắc ca trồng thuần 
thì lợi nhuận bình quân năm thứ 5 và thứ 6 là 
hơn 172 triệu đồng/ha. từ năm thứ 7 trở đi là 
khoảng 385 triệu đồng/ha.
     Bên cạnh những thuận lợi về khí hậu 
thời tiết, thổ nhưỡng và hiệu quả kinh tế 
mà cây trồng này mang lại, việc phát triển 
cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
trong thời gian qua còn gặp không ít những 
khó khăn, cụ thể:
      Về sản xuất
     Công tác quản lý, kiểm soát nguồn giống 
mắc ca còn khó khăn, giá cây giống ghép cao. 
Thời gian từ trồng đến thu hoạch khá dài, khi 
thu hoạch phải nhặt quả hàng ngày và hiện 
đang cạnh tranh với một số cây trồng khác có 
giá trị cao hơn như bơ, sầu riêng (do chủ yếu 
trồng xen trong vườn cà phê, chè...).
    Chưa đánh giá tổng thể các mô hình sản 
xuất mắc ca đã thực hiện hỗ trợ từ chương 
trình chuyển đổi giống hàng năm và diện tích 
mắc ca người dân tự phát mua giống trồng 
trong thời gian qua để làm cơ sở khuyến cáo 
quy trình đầy đủ về giống trồng phù hợp với 
từng vùng, về mật độ, chế độ chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh hại cho mắc ca trồng xen trên đất 
nông nghiệp.
      Diện tích mắc ca chủ yếu là trồng xen trên 
đất nông nghiệp (cà phê, chè), sản lượng ít 
nên việc hình thành chuỗi khá khó khăn.
    Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi giống cây 
mắc ca còn thấp, chưa đáp ứng so với nhu cầu 
thực tế của người dân, thiếu sự hỗ trợ liên kết 
và đầu tư bền vững từ các doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng 
cây giống mắc ca ghép từ các dòng có năng 
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suất cao, chất lượng tốt đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận còn chậm do chưa 
có nhiều mô hình trình diễn, liên kết mắc ca 
hiệu quả từ thực tiễn sản xuất chứng minh nên 
khó tạo sức thuyết phục trong dân…
     Về thu mua, chế biến
      Hệ thống thu mua mắc ca còn nhỏ lẻ, chưa 
được kiểm soát và phát huy hiệu quả do thiếu 
sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sơ 
chế chế biến, dẫn đến thiếu sản phẩm được 
chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng.
      Chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu 
tư nhà máy chế biến hiện đại, đủ công suất để 
tiêu thụ sản phẩm cho vùng nguyên liệu mắc 
ca hiện đang có xu hướng phát triển nhanh 
trên địa bàn tỉnh. Chưa xây dựng được thương 
hiệu riêng cho sản phẩm mắc ca Lâm Đồng.
    Định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045
     Từ những kết quả đạt được, Lâm Đồng có 
nhiều tiềm năng để phát triển cây mắc ca giai 
đoạn năm 2021 - 2030 trồng khoảng 14.982 
ha, tầm nhìn đến năm 2045 là 15.173 ha. 
Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ quy hoạch 
phát triển các cơ sở chế biến mắc ca, các loại 
sản phẩm hàng hóa đến năm 2045: Có 62 cơ 
sở, doanh nghiệp (11 cơ sở sơ chế và 51 cơ sở 
chế biến); công suất tiêu thụ nguyên liệu 
4.538 tấn quả/năm; khối lượng sản phẩm sau 
chế biến là 1.566 tấn (chủ yếu là quả khô sấy 
nứt, nhân hạt sấy khô, tinh dầu, bột mắc ca...) 
cung cấp cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu. 
    Một số đề xuất để phát triển cây mắc ca 
trong thời gian tới tại Lâm Đồng
     Tiếp tục đánh giá, đề xuất Bộ Nông nghiệp 
và PTNT xem xét điều chỉnh quy hoạch và 
triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho 

phù hợp với hiện trạng thực tế từng vùng, 
từng địa phương.
    Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn chủ 
động rà soát, xây dựng kế hoạch và vận động 
hộ dân triển khai trồng xen cây mắc ca (là cây 
lâm nghiệp chính) để nâng cao độ che phủ của 
rừng, phù hợp quy hoạch chung của Trung 
ương và địa phương.
     Khuyến cáo cụ thể đối với các giống mắc 
ca cần hạn chế hoặc không tiếp tục phát triển, 
nhất là các giống chưa qua thử nghiệm, khảo 
nghiệm hoặc đã có đánh giá từ thực tế như khi 
chín không rụng gây khó khăn trong việc thu 
hái, tỷ lệ hạt nảy mầm trên cây lớn làm giảm 
chất lượng sản phẩm...
     Cục Trồng trọt cần có văn bản hướng dẫn 
cụ thể về mật độ trồng xen cây mắc ca trong 
vườn cây công nghiệp (cà phê, chè,... ) để các 
địa phương căn cứ thực hiện (vì mắc ca là cây 
lâm nghiệp chính nhưng thực tế được trồng 
xen với các cây nông nghiệp khác như cà phê, 
chè và trồng để lấy quả).
     Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp 
tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, hội 
thảo tại các vùng trọng điểm trồng mắc ca để 
cung cấp thông tin cho người dân về chính 
sách sách hỗ trợ; nguồn giống, kỹ thuật canh 
tác... Đặc biệt chú ý bình tuyển những cây đầu 
dòng mới từ những vườn cây thực sinh đang 
trồng, đủ tiêu chuẩn để làm giống. Bên cạnh 
đó, cần thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã 
trồng cây mắc ca, sản xuất mắc ca được cấp 
chứng nhận, cấp mã số vùng trồng, sản xuất 
mắc ca theo chuỗi... làm đầu mối cung cấp 
nguyên liệu cho nhà máy chế biến phục vụ 
xuất khẩu và từng bước nâng cao giá trị và 
thương hiệu mắc ca Lâm Đồng trên thị trường 
trong nước và quốc tế

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG 50 TRIỆU CÂY XANH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguyễn Văn Đức - Chi cục Kiểm Lâm Lâm Đồng
   “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích 
trăm năm trồng người”, thực hiện lời dạy của 
Bác, phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán, 
cây che bóng trên địa bàn tỉnh trong những 

năm qua đã được các cấp, các ngành, các cơ 
quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích 
cực hưởng ứng, triển khai rộng khắp và đạt 
nhiều kết quả; diện tích rừng trồng, cây trồng 

phân tán được chăm sóc, quản lý bảo vệ tốt, 
góp phần nâng cao độ che phủ, cải thiện môi 
trường, tô điểm cảnh quan, điều hòa khí hậu, 
điều tiết nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.
     

     Năm 2021, hưởng ứng chương trình trồng 
01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ 
thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 và Quyết 
định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng 
một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, tỉnh 
Lâm Đồng đã tích cực hưởng ứng và ban hành 
kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 
trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là kế hoạch 
2209). Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đã tổ chức lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh 
tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, 
sân Golf Đà Lạt và khu vực đồi Đa Phú 
(Phường 7, TP Đà Lạt); đồng thời 12 huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức lễ 
phát động hưởng ứng chương trình trồng 50 
triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tại địa 
phương. Tổng số cây đã trồng sau Lễ phát 
động: 30.590 cây với nhiều chủng loại cây 
trồng như: Mai Anh đào, Thông ba lá, Phượng 
tím, Bàng Đài Loan, Sao đen, Xà cừ, Dầu rái, 
Muồng đen, Giáng hương, Bằng lăng tím, Lộc 
vừng…
     Với mục tiêu góp phần tăng tỷ lệ che phủ 
rừng toàn tỉnh từ 55% trở lên và đạt được các 
mục tiêu kép trong phát triển rừng bền vững 
như nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực rừng 
đầu nguồn, giảm sự tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu, giảm xói mòn, rửa trôi đất trong 

canh tác nông lâm nghiệp; tạo thêm cảnh quan 
môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện tốt 
công tác quốc phòng, an ninh, đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế của địa phương và hướng 
tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân ở đô thị và nông thôn, xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời thông qua việc thực hiện 
chương trình trồng 50 triệu cây xanh góp phần 
thay đổi tư duy, nhận thức, tạo sự đồng thuận 
của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan 
trọng của cây xanh đối với cuộc sống cũng như 
toàn xã hội; từ đó tạo thói quen, ý thức tự giác 
trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh từ 
mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh 
nghiệp và trở thành phong trào trồng cây xanh 
hàng năm, làm đẹp cảnh quan, môi trường 
trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo nguồn 
lực to lớn trong toàn dân; khơi dậy, huy động 
các nguồn lực của toàn xã hội phục vụ công tác 
trồng cây xanh ngay từ năm 2021 và các năm 
về sau phục vụ phát triển bền vững mà mọi 
người đều hưởng lợi và có trách nhiệm; hướng 
tới mục tiêu phủ xanh quỹ đất trống bằng các 
loài cây trồng phù hợp, góp phần hoàn thành 
mục tiêu trồng 01 tỷ cây xanh trên toàn quốc.
    Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tổng số cây 
giống phục vụ trồng cây xanh, trồng rừng trong 
05 năm (2021 - 2025) trồng 50 triệu cây xanh 
các loại, trong đó: Cây xanh cảnh quan đô thị 
9,77 triệu cây; cây lâm nghiệp 6,95 triệu cây và 
cây che bóng 33,28 triệu cây (trên diện tích đất 
ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 42 triệu cây xanh 
và trên đất quy hoạch lâm nghiệp: 8,0 triệu cây 
xanh các loại). Đồng thời UBND tỉnh đã giao 
chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thực hiện 
với số lượng cây trồng theo từng đối tượng đất 
làm cơ sở định hướng cho các địa phương, đơn 
vị liên quan khảo sát quỹ đất và xây dựng kế 
hoạch trồng cây, xác định nhu cầu cây giống; 
đồng thời chủ động điều chỉnh diện tích, số 
lượng, chủng loại cây trồng giữa các đối tượng 
quỹ đất phù hợp với tình hình thực tế tại các địa 
phương; huy động các nguồn kinh phí thực 
hiện từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, 
huyện; kinh phí hỗ trợ, tài trợ từ các chương 
trình, dự án, dịch vụ môi trường rừng, cho thuê 
môi trường rừng; từ các hộ gia đình, cá nhân; 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nguồn kinh 
phí hợp pháp khác.
   

   Để đạt được mục tiêu trồng 50 triệu cây 
xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
cần thực hiện các giải pháp sau:
     Rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch
     UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức 
rà soát quỹ đất trồng cây xanh, xác định số 
lượng, loài cây trồng để xây dựng kế hoạch 
trồng cây hàng năm, giai đoạn và nguồn lực 
thực hiện (trong đó, tập trung công tác vận 
động xã hội hóa nguồn lực) và hoàn thành việc 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh tại địa 
phương và giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn 
vị và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh chi tiết để 
thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực.
    Đồng thời chỉ đạo từng đơn vị chủ rừng, các 
đơn vị liên quan rà soát để thực hiện trên từng 
đối tượng quỹ đất (đất quy hoạch lâm nghiệp 
trồng rừng tập trung, trồng bổ sung mật độ, 
trồng trên diện tích đất manh mún (dưới 3.000 
m2), đất dải phân cách, đất quy hoạch lâm 
nghiệp đang canh tác nông nghiệp gắn với Đề 
án 1836; đất giao thông, đất các công trình 
công cộng; đất nông nghiệp trồng cây che 
bóng, đất bờ vùng, bờ thửa, trồng trong khu 
vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đất 
trụ sở cơ quan, đơn vị; đất sân, vườn hộ tại các 
hộ gia đình…).
    Về cây giống
  Các cơ quan chuyên môn, các địa phương 
hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn, chủng loại cây 
giống phải phù hợp với mục đích, đối tượng đất 
trồng và điều kiện sinh thái từng vùng; khảo 

sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
năng lực vườn ươm; tăng cường kiểm tra hoạt 
động sản xuất, tiêu thụ giống cây tại các đơn vị, 
cơ sở sản xuất giống để đảm bảo giống cây 
trồng có nguồn gốc, xuất xứ và đạt tiêu chuẩn 
để thực hiện trong năm 2021 kịp thời vụ và cho 
các năm tiếp theo.
    Về nguồn lực và cơ chế chính sách thực 
hiện kế hoạch
   Có cơ chế chính sách hỗ trợ cho từng đối 
tượng đất thực hiện trồng cây xanh (chi phí cây 
giống, trồng, chăm sóc…) từ nguồn kinh phí 
ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố; 
các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép từ các 
chương trình, dự án có liên quan.
    Về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 
thức
     Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 
các cơ quan, đơn vị, Tỉnh đoàn, đơn vị lực 
lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện bằng 
nhiều hình thức như trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cổ động về vai trò, tác dụng của 
rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép vào các 
hoạt động như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ”; Phong trào thi đua như “Ngày chủ 
nhật xanh”, “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, 
“Màu xanh cho tương lai”... và đưa nhiệm vụ 
trồng cây trở thành phong trào thi đua của các 
cấp, các ngành và mọi người dân; đồng thời 
đưa vào chương trình công tác, nhiệm vụ hàng 
năm của các đơn vị.
   Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phân 
công cụ thể trách nhiệm cho từng Sở ngành, 
các địa phương và đơn vị liên quan trong việc 
triển khai thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây 
xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 
trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan 
đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực 
hiện kế hoạch; UBND các huyện, thành phố 
chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây 
xanh cho cả giai đoạn đảm bảo đúng đối tượng, 
chính sách và chỉ tiêu được giao



   “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích 
trăm năm trồng người”, thực hiện lời dạy của 
Bác, phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán, 
cây che bóng trên địa bàn tỉnh trong những 

năm qua đã được các cấp, các ngành, các cơ 
quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích 
cực hưởng ứng, triển khai rộng khắp và đạt 
nhiều kết quả; diện tích rừng trồng, cây trồng 

phân tán được chăm sóc, quản lý bảo vệ tốt, 
góp phần nâng cao độ che phủ, cải thiện môi 
trường, tô điểm cảnh quan, điều hòa khí hậu, 
điều tiết nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.
     

     Năm 2021, hưởng ứng chương trình trồng 
01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ 
thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 và Quyết 
định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng 
một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, tỉnh 
Lâm Đồng đã tích cực hưởng ứng và ban hành 
kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 
trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là kế hoạch 
2209). Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đã tổ chức lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh 
tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, 
sân Golf Đà Lạt và khu vực đồi Đa Phú 
(Phường 7, TP Đà Lạt); đồng thời 12 huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức lễ 
phát động hưởng ứng chương trình trồng 50 
triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tại địa 
phương. Tổng số cây đã trồng sau Lễ phát 
động: 30.590 cây với nhiều chủng loại cây 
trồng như: Mai Anh đào, Thông ba lá, Phượng 
tím, Bàng Đài Loan, Sao đen, Xà cừ, Dầu rái, 
Muồng đen, Giáng hương, Bằng lăng tím, Lộc 
vừng…
     Với mục tiêu góp phần tăng tỷ lệ che phủ 
rừng toàn tỉnh từ 55% trở lên và đạt được các 
mục tiêu kép trong phát triển rừng bền vững 
như nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực rừng 
đầu nguồn, giảm sự tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu, giảm xói mòn, rửa trôi đất trong 

canh tác nông lâm nghiệp; tạo thêm cảnh quan 
môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện tốt 
công tác quốc phòng, an ninh, đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế của địa phương và hướng 
tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân ở đô thị và nông thôn, xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời thông qua việc thực hiện 
chương trình trồng 50 triệu cây xanh góp phần 
thay đổi tư duy, nhận thức, tạo sự đồng thuận 
của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan 
trọng của cây xanh đối với cuộc sống cũng như 
toàn xã hội; từ đó tạo thói quen, ý thức tự giác 
trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh từ 
mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh 
nghiệp và trở thành phong trào trồng cây xanh 
hàng năm, làm đẹp cảnh quan, môi trường 
trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo nguồn 
lực to lớn trong toàn dân; khơi dậy, huy động 
các nguồn lực của toàn xã hội phục vụ công tác 
trồng cây xanh ngay từ năm 2021 và các năm 
về sau phục vụ phát triển bền vững mà mọi 
người đều hưởng lợi và có trách nhiệm; hướng 
tới mục tiêu phủ xanh quỹ đất trống bằng các 
loài cây trồng phù hợp, góp phần hoàn thành 
mục tiêu trồng 01 tỷ cây xanh trên toàn quốc.
    Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tổng số cây 
giống phục vụ trồng cây xanh, trồng rừng trong 
05 năm (2021 - 2025) trồng 50 triệu cây xanh 
các loại, trong đó: Cây xanh cảnh quan đô thị 
9,77 triệu cây; cây lâm nghiệp 6,95 triệu cây và 
cây che bóng 33,28 triệu cây (trên diện tích đất 
ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 42 triệu cây xanh 
và trên đất quy hoạch lâm nghiệp: 8,0 triệu cây 
xanh các loại). Đồng thời UBND tỉnh đã giao 
chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thực hiện 
với số lượng cây trồng theo từng đối tượng đất 
làm cơ sở định hướng cho các địa phương, đơn 
vị liên quan khảo sát quỹ đất và xây dựng kế 
hoạch trồng cây, xác định nhu cầu cây giống; 
đồng thời chủ động điều chỉnh diện tích, số 
lượng, chủng loại cây trồng giữa các đối tượng 
quỹ đất phù hợp với tình hình thực tế tại các địa 
phương; huy động các nguồn kinh phí thực 
hiện từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, 
huyện; kinh phí hỗ trợ, tài trợ từ các chương 
trình, dự án, dịch vụ môi trường rừng, cho thuê 
môi trường rừng; từ các hộ gia đình, cá nhân; 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nguồn kinh 
phí hợp pháp khác.
   

   Để đạt được mục tiêu trồng 50 triệu cây 
xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
cần thực hiện các giải pháp sau:
     Rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch
     UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức 
rà soát quỹ đất trồng cây xanh, xác định số 
lượng, loài cây trồng để xây dựng kế hoạch 
trồng cây hàng năm, giai đoạn và nguồn lực 
thực hiện (trong đó, tập trung công tác vận 
động xã hội hóa nguồn lực) và hoàn thành việc 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh tại địa 
phương và giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn 
vị và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh chi tiết để 
thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực.
    Đồng thời chỉ đạo từng đơn vị chủ rừng, các 
đơn vị liên quan rà soát để thực hiện trên từng 
đối tượng quỹ đất (đất quy hoạch lâm nghiệp 
trồng rừng tập trung, trồng bổ sung mật độ, 
trồng trên diện tích đất manh mún (dưới 3.000 
m2), đất dải phân cách, đất quy hoạch lâm 
nghiệp đang canh tác nông nghiệp gắn với Đề 
án 1836; đất giao thông, đất các công trình 
công cộng; đất nông nghiệp trồng cây che 
bóng, đất bờ vùng, bờ thửa, trồng trong khu 
vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đất 
trụ sở cơ quan, đơn vị; đất sân, vườn hộ tại các 
hộ gia đình…).
    Về cây giống
  Các cơ quan chuyên môn, các địa phương 
hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn, chủng loại cây 
giống phải phù hợp với mục đích, đối tượng đất 
trồng và điều kiện sinh thái từng vùng; khảo 

sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
năng lực vườn ươm; tăng cường kiểm tra hoạt 
động sản xuất, tiêu thụ giống cây tại các đơn vị, 
cơ sở sản xuất giống để đảm bảo giống cây 
trồng có nguồn gốc, xuất xứ và đạt tiêu chuẩn 
để thực hiện trong năm 2021 kịp thời vụ và cho 
các năm tiếp theo.
    Về nguồn lực và cơ chế chính sách thực 
hiện kế hoạch
   Có cơ chế chính sách hỗ trợ cho từng đối 
tượng đất thực hiện trồng cây xanh (chi phí cây 
giống, trồng, chăm sóc…) từ nguồn kinh phí 
ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố; 
các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép từ các 
chương trình, dự án có liên quan.
    Về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 
thức
     Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 
các cơ quan, đơn vị, Tỉnh đoàn, đơn vị lực 
lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện bằng 
nhiều hình thức như trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cổ động về vai trò, tác dụng của 
rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép vào các 
hoạt động như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ”; Phong trào thi đua như “Ngày chủ 
nhật xanh”, “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, 
“Màu xanh cho tương lai”... và đưa nhiệm vụ 
trồng cây trở thành phong trào thi đua của các 
cấp, các ngành và mọi người dân; đồng thời 
đưa vào chương trình công tác, nhiệm vụ hàng 
năm của các đơn vị.
   Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phân 
công cụ thể trách nhiệm cho từng Sở ngành, 
các địa phương và đơn vị liên quan trong việc 
triển khai thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây 
xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 
trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan 
đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực 
hiện kế hoạch; UBND các huyện, thành phố 
chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây 
xanh cho cả giai đoạn đảm bảo đúng đối tượng, 
chính sách và chỉ tiêu được giao

Lãnh đạo UBND tỉnh phát động phong trào trồng 
50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2021 - 2025
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   “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích 
trăm năm trồng người”, thực hiện lời dạy của 
Bác, phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán, 
cây che bóng trên địa bàn tỉnh trong những 

năm qua đã được các cấp, các ngành, các cơ 
quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích 
cực hưởng ứng, triển khai rộng khắp và đạt 
nhiều kết quả; diện tích rừng trồng, cây trồng 

phân tán được chăm sóc, quản lý bảo vệ tốt, 
góp phần nâng cao độ che phủ, cải thiện môi 
trường, tô điểm cảnh quan, điều hòa khí hậu, 
điều tiết nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.
     

     Năm 2021, hưởng ứng chương trình trồng 
01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ 
thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 và Quyết 
định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng 
một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, tỉnh 
Lâm Đồng đã tích cực hưởng ứng và ban hành 
kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 
trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là kế hoạch 
2209). Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đã tổ chức lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh 
tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, 
sân Golf Đà Lạt và khu vực đồi Đa Phú 
(Phường 7, TP Đà Lạt); đồng thời 12 huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức lễ 
phát động hưởng ứng chương trình trồng 50 
triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tại địa 
phương. Tổng số cây đã trồng sau Lễ phát 
động: 30.590 cây với nhiều chủng loại cây 
trồng như: Mai Anh đào, Thông ba lá, Phượng 
tím, Bàng Đài Loan, Sao đen, Xà cừ, Dầu rái, 
Muồng đen, Giáng hương, Bằng lăng tím, Lộc 
vừng…
     Với mục tiêu góp phần tăng tỷ lệ che phủ 
rừng toàn tỉnh từ 55% trở lên và đạt được các 
mục tiêu kép trong phát triển rừng bền vững 
như nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực rừng 
đầu nguồn, giảm sự tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu, giảm xói mòn, rửa trôi đất trong 

canh tác nông lâm nghiệp; tạo thêm cảnh quan 
môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện tốt 
công tác quốc phòng, an ninh, đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế của địa phương và hướng 
tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân ở đô thị và nông thôn, xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời thông qua việc thực hiện 
chương trình trồng 50 triệu cây xanh góp phần 
thay đổi tư duy, nhận thức, tạo sự đồng thuận 
của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan 
trọng của cây xanh đối với cuộc sống cũng như 
toàn xã hội; từ đó tạo thói quen, ý thức tự giác 
trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh từ 
mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh 
nghiệp và trở thành phong trào trồng cây xanh 
hàng năm, làm đẹp cảnh quan, môi trường 
trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo nguồn 
lực to lớn trong toàn dân; khơi dậy, huy động 
các nguồn lực của toàn xã hội phục vụ công tác 
trồng cây xanh ngay từ năm 2021 và các năm 
về sau phục vụ phát triển bền vững mà mọi 
người đều hưởng lợi và có trách nhiệm; hướng 
tới mục tiêu phủ xanh quỹ đất trống bằng các 
loài cây trồng phù hợp, góp phần hoàn thành 
mục tiêu trồng 01 tỷ cây xanh trên toàn quốc.
    Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tổng số cây 
giống phục vụ trồng cây xanh, trồng rừng trong 
05 năm (2021 - 2025) trồng 50 triệu cây xanh 
các loại, trong đó: Cây xanh cảnh quan đô thị 
9,77 triệu cây; cây lâm nghiệp 6,95 triệu cây và 
cây che bóng 33,28 triệu cây (trên diện tích đất 
ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 42 triệu cây xanh 
và trên đất quy hoạch lâm nghiệp: 8,0 triệu cây 
xanh các loại). Đồng thời UBND tỉnh đã giao 
chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thực hiện 
với số lượng cây trồng theo từng đối tượng đất 
làm cơ sở định hướng cho các địa phương, đơn 
vị liên quan khảo sát quỹ đất và xây dựng kế 
hoạch trồng cây, xác định nhu cầu cây giống; 
đồng thời chủ động điều chỉnh diện tích, số 
lượng, chủng loại cây trồng giữa các đối tượng 
quỹ đất phù hợp với tình hình thực tế tại các địa 
phương; huy động các nguồn kinh phí thực 
hiện từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, 
huyện; kinh phí hỗ trợ, tài trợ từ các chương 
trình, dự án, dịch vụ môi trường rừng, cho thuê 
môi trường rừng; từ các hộ gia đình, cá nhân; 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nguồn kinh 
phí hợp pháp khác.
   

   Để đạt được mục tiêu trồng 50 triệu cây 
xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
cần thực hiện các giải pháp sau:
     Rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch
     UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức 
rà soát quỹ đất trồng cây xanh, xác định số 
lượng, loài cây trồng để xây dựng kế hoạch 
trồng cây hàng năm, giai đoạn và nguồn lực 
thực hiện (trong đó, tập trung công tác vận 
động xã hội hóa nguồn lực) và hoàn thành việc 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh tại địa 
phương và giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn 
vị và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
xây dựng kế hoạch trồng cây xanh chi tiết để 
thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực.
    Đồng thời chỉ đạo từng đơn vị chủ rừng, các 
đơn vị liên quan rà soát để thực hiện trên từng 
đối tượng quỹ đất (đất quy hoạch lâm nghiệp 
trồng rừng tập trung, trồng bổ sung mật độ, 
trồng trên diện tích đất manh mún (dưới 3.000 
m2), đất dải phân cách, đất quy hoạch lâm 
nghiệp đang canh tác nông nghiệp gắn với Đề 
án 1836; đất giao thông, đất các công trình 
công cộng; đất nông nghiệp trồng cây che 
bóng, đất bờ vùng, bờ thửa, trồng trong khu 
vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đất 
trụ sở cơ quan, đơn vị; đất sân, vườn hộ tại các 
hộ gia đình…).
    Về cây giống
  Các cơ quan chuyên môn, các địa phương 
hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn, chủng loại cây 
giống phải phù hợp với mục đích, đối tượng đất 
trồng và điều kiện sinh thái từng vùng; khảo 

sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
năng lực vườn ươm; tăng cường kiểm tra hoạt 
động sản xuất, tiêu thụ giống cây tại các đơn vị, 
cơ sở sản xuất giống để đảm bảo giống cây 
trồng có nguồn gốc, xuất xứ và đạt tiêu chuẩn 
để thực hiện trong năm 2021 kịp thời vụ và cho 
các năm tiếp theo.
    Về nguồn lực và cơ chế chính sách thực 
hiện kế hoạch
   Có cơ chế chính sách hỗ trợ cho từng đối 
tượng đất thực hiện trồng cây xanh (chi phí cây 
giống, trồng, chăm sóc…) từ nguồn kinh phí 
ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố; 
các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép từ các 
chương trình, dự án có liên quan.
    Về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 
thức
     Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 
các cơ quan, đơn vị, Tỉnh đoàn, đơn vị lực 
lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện bằng 
nhiều hình thức như trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cổ động về vai trò, tác dụng của 
rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép vào các 
hoạt động như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ”; Phong trào thi đua như “Ngày chủ 
nhật xanh”, “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, 
“Màu xanh cho tương lai”... và đưa nhiệm vụ 
trồng cây trở thành phong trào thi đua của các 
cấp, các ngành và mọi người dân; đồng thời 
đưa vào chương trình công tác, nhiệm vụ hàng 
năm của các đơn vị.
   Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phân 
công cụ thể trách nhiệm cho từng Sở ngành, 
các địa phương và đơn vị liên quan trong việc 
triển khai thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây 
xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 
trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan 
đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực 
hiện kế hoạch; UBND các huyện, thành phố 
chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây 
xanh cho cả giai đoạn đảm bảo đúng đối tượng, 
chính sách và chỉ tiêu được giao
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI 
CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)  

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng
    Hoạt động du lịch trong nhiều năm qua 
đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và 
mang lại lợi ích to lớn cho tỉnh Lâm Đồng. 
Song mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm thì xu 
hướng phát triển du lịch khác nhau, kéo 
theo đó là phát triển nhiều loại hình du lịch 
khác nhau như: Du lịch nghỉ dưỡng, du 
lịch sinh thái; du lịch cảnh quan,... và một 
xu hướng hiện nay đã và đang hình thành 
phát triển là du lịch cộng đồng gắn với 
chương trình OCOP. 
    Du lịch cộng đồng là một hình thức kinh 
doanh du lịch dựa trên những tài nguyên thiên 
nhiên, đặc điểm văn hóa của địa phương để 
kinh doanh du lịch, góp phần nâng cao thu 
nhập cho người dân, phát triển nội lực và gia 
tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Đồng 
thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hóa đặc sắc của cộng đồng, phát triển kinh tế 
bền vững.
    Lâm Đồng là một trong những tỉnh được 
chọn làm điểm triển khai thực hiện Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mà trọng 
tâm của Chương trình là hướng đến khuyến 
khích, hỗ trợ các đối tượng sản xuất, kinh 
doanh quy mô nhỏ và vừa ở nông thôn có thể 
khai thác tối đa tiềm năng về đất đai, lợi thế so 
sánh của sản phẩm, phát huy vai trò của cộng 
đồng, giá trị truyền thống để thúc đẩy tổ chức 
sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị 
cho sản phẩm, từng bước giảm nghèo, góp 
phần phát triển kinh tế hộ.
    Trong những năm qua, thông qua việc đón 
tiếp các đoàn du khách, văn hóa cồng chiêng 
của người dân tộc K’ho đã và đang được phát 
huy, các ngành, nghề truyền thống được bảo 
tồn và phát triển từng bước theo hướng hàng 
hóa. Các sinh hoạt văn hóa truyền thống như 
dân nhạc, lễ hội cồng chiêng đã và đang trở 
thành sản phẩm được khách du lịch mong 
muốn trải nghiệm ngày càng nhiều. Khi đến 
với Lạc Dương, Lâm Đồng và các sản phẩm 

từ nghề đan lát, dệt, thêu thổ cẩm như: Vải, 
túi, vòng bạc, khăn, gùi… là quà tặng đặc 
trưng của người dân tộc ngày càng đa dạng và 
phong phú. 
    

     Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 123 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh, với những sản 
phẩm tiêu biểu như rau hỗn hợp cấp đông, trà 
Oolong Phước Lạc, Đông trùng hạ thảo, rượu 
đương quy, rượu đông trùng hạ thảo, cà phê, 
mắc ca,… Với mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục 
nâng cấp và phát triển 168 sản phẩm OCOP 
thuộc 130 chủ thể. Trong đó: 70 sản phẩm 3 
sao; 80 sản phẩm 4 sao; 18 sản phẩm 5 sao. 
Tạo điều kiện hỗ trợ các chủ thể đăng ký nhãn 
hiệu cho các sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng 
nhằm đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện 
tử, từng bước tham gia thị trường trong và 
ngoài nước. Tỉnh đang chú trọng nhiều lợi thế 
về du lịch gắn kết với sản phẩm nông nghiệp 
nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng. Mô 
hình du lịch cộng đồng đang được tỉnh, lãnh 
đạo ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm, 
xem đây là cơ hội để nâng tầm du lịch của tỉnh 
và nâng cao đời sống của người dân. Tuy 
nhiên tại Lâm Đồng, các mô hình du lịch cộng 
đồng còn chưa nhiều, còn mang tính tự phát 
nên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch 

Sản phẩm OCOP tham gia phiên chợ 
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nông nghiệp chất lượng chưa cao; các nghề 
thủ công truyền thống hiện nay còn rất ít gia 
đình duy trì; chưa thỏa mãn nhu cầu trải 
nghiệm thực tế và mua sắm của khách du lịch; 
sự kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp lữ 
hành chưa nhiều... Đặc biệt chưa có mô hình 
phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm 
OCOP.
   

    Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng 
đồng, du lịch canh nông gắn với các sản phẩm 
nông nghiệp là hướng đi cần thiết và quan 
trọng trong thời gian tới, vừa góp phần đa 
dạng hóa các loại hình du lịch, vừa khai thác 
tốt các giá trị văn hóa truyền thống, vừa bảo 
tồn, phát triển và mang lại nhiều trải nghiệm 
hấp dẫn cho du khách. Để làm được điều đó, 
trước hết cần tập trung ưu tiên thực hiện các 
giải pháp sau:
   Thứ nhất, Cần nâng cao nhận thức cộng 
đồng để họ hiểu được về du lịch cộng đồng và 
chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Từ đó, 
mỗi thành viên là một sứ giả cho sự phát triển 
thương hiệu du lịch tại địa phương. Đây được 
xem là giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi 
thế đẩy mạnh phát triển du lịch nói chung và 
du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP 
nói riêng. 
    Thứ hai, Chú trọng xây dựng sản phẩm du 
lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn 
mới và chương trình OCOP; đẩy mạnh xúc 
tiến quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng và 
sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, lễ hội 

văn hóa của các dân tộc bản địa gắn với hình 
ảnh du lịch địa phương để tạo điểm nhấn thu 
hút du khách.
   Thứ ba, Phát huy thế mạnh của các làng 
nghề truyền thống (các làng hoa, nghề dệt thổ 
cẩm, nghề trồng dâu, nuôi tằm ở Lâm Hà, dệt 
thổ cẩm ở Lạc Dương, đan lát ở Đức Trọng, 
nghề rèn của người Mạ, nặn gốm ở Đơn 
Dương…). Làng nghề không đơn thuần là nơi 
chế tác các sản phẩm thủ công truyền thống 
mà còn là môi trường văn hóa lưu giữ và trao 
truyền qua nhiều thế hệ những tinh hoa nghệ 
thuật công phu, tỉ mỉ, khéo léo và óc sáng tạo, 
các nghệ nhân đã làm nên những sản phẩm 
độc đáo có tính nghệ thuật cao và kỹ thuật dân 
gian, những kinh nghiệm sản xuất và phong 
tục tập quán của cộng đồng, của các nghệ 
nhân. 
     Thứ tư, Gắn kết doanh nghiệp làm du lịch 
và các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP 
thực hiện tuyên truyền, quảng bá du lịch cộng 
đồng gắn với chương trình OCOP của địa 
phương đến với du khách. Góp phần xây dựng 
sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với chương 
trình OCOP đa dạng, độc đáo; đồng thời có sự 
chia sẻ lợi ích phù hợp đối với các bên tham 
gia.
   Thứ năm, Tổ chức xây dựng các điểm du 
lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch cộng đồng 
đảm bảo bộ tiêu chí để tạo một điểm đến chất 
lượng, có sức hấp dẫn mạnh mẽ và phát huy 
thế mạnh của du lịch cộng đồng. Từng bước 
chuyển hóa các sản phẩm của du lịch cộng 
đồng tham gia Chương trình OCOP.
    Có thể nói việc xây dựng mô hình du lịch 
cộng đồng gắn với Chương trình OCOP là 
bước đi đúng đắn cần được tập trung nguồn 
lực thực hiện để góp phần nâng cao thu nhập 
cho người dân, bảo tồn phát huy các giá trị di 
sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, 
nâng cao lòng tự hào và tình yêu quê hương 
đất nước của người dân. Hơn thế nữa, du lịch 
cộng đồng gắn với Chương trình OCOP giúp 
quảng bá hình ảnh về đất nước, con người một 
cách gần gũi và chân thật nhất, tạo môi trường 
thuận lợi để phát triển ngôn ngữ, kỹ năng giao 
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tiếp, mở rộng kiến thức về các nền văn hóa 
khác nhau trong và ngoài nước. Xây dựng mô 
hình du lịch cộng đồng gắn với Chương trình 
OCOP theo quan điểm liên kết tương hỗ giữa 
du lịch và nông nghiệp, xây dựng làng du lịch 

bền vững hướng đến giá trị xanh: Môi trường 
xanh, văn hóa xanh và phát triển trong sự hài 
hòa các mối quan hệ; góp phần nâng cao năng 
lực cộng đồng tạo thêm các giá trị kinh tế cho 
sản phẩm địa phương

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI LÂM ĐỒNG

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

     Trong giai đoạn hiện nay, công nghệ thông 
tin được coi là “chìa khóa” đem đến thành 
công cho sản xuất nông nghiệp thời kỳ 4.0. 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt nông 
dân thành phố Đà Lạt ngày càng có nhiều 
nông dân ứng dụng công nghệ trong tổ chức 
sản xuất, quản lý trang trại… góp phần ổn 
định chất lượng, giảm chi phí, gia tăng giá trị 
trên từng sản phẩm. Thời gian qua, ngành 
Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đang phát 
triển mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công 
nghệ cao với nhiều chương trình, dự án được 
triển khai thực hiện. Cùng với đó, các đề tài 
nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên 
gia đến từ các Trường Đại học liên kết với 
nông dân trên địa bàn tỉnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, các công nghệ mới, các giải 
pháp giám sát và điều khiển các thông số tiểu 
khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không 
khí, ánh sáng, dinh dưỡng) bằng công nghệ   
Internet vạn vật (IoT) trong quá trình sản xuất.

   Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản 
xuất
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
điều tiết nước tưới, cung cấp dinh dưỡng cho 

cây trồng với phương pháp điều khiển từ xa 
bằng điện thoại thông minh hay máy tính. 
Người sản xuất có thể vận hành hệ thống tưới 
mọi lúc, mọi nơi, có thể kết hợp tưới nước với 
bón phân. Qua đó, giúp người dùng kiểm soát 
được lượng phân bón thích hợp theo đúng tỷ 
lệ, giúp cây trồng sinh trưởng nhanh và tăng 
năng suất.
   Từ tháng 11/2020 đến nay, các chuyên gia 
thực hiện đề tài của Trường Đại học Công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã 
liên kết các nhà vườn tại Đà Lạt, Đơn Dương, 
Đức Trọng triển khai ứng dụng giải pháp công 
nghệ thông tin, xây dựng được 05 mô hình 
trang bị công nghệ cơ bản và 05 mô hình trang 
bị công nghệ cao, chăm sóc cho 05 loại cây 
trồng trên cây hoa cúc, đồng tiền, ớt chuông, 
dâu tây và cà chua.
   Đối với mô hình chăm sóc công nghệ cao 
thực hiện giám sát và điều khiển được các 
thông số tiểu khí hậu trồng trọt (nhiệt độ, độ 
ẩm tương đối của không khí, ánh sáng, dinh 
dưỡng). Đối với mô hình trang bị công nghệ 
cơ bản thực hiện tự động điều khiển chăm sóc 
tưới nước và tưới phân. Đưa năng suất sinh 
học và năng suất lao động cao hơn sản xuất 
thông thường từ 15-25%.
    Cùng với việc triển khai các mô hình, nhóm 
thực hiện đề tài Trường Đại học Công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội 
Nông dân các phường, xã trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt và các hộ nông dân tham gia liên 
kết tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm 
Tido Farm, đồng thời tổ chức hội thảo và 
chuyển giao kết quả ứng dụng công nghệ 
thông tin vào sản xuất cho 05 loại cây trồng 
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theo mô hình công nghệ cao và công nghệ cơ 
bản cho đại diện các nông dân đang sản xuất 
rau, hoa ứng dụng các công nghệ trên địa bàn 
thành phố.
     Theo ông Nguyễn Văn Ánh - Chủ nông hộ 
tham gia đề tài tại Đa Phú, phường 7, TP. Đà 
Lạt và các nông hộ tham gia liên kết ứng dụng 
đề tài cho biết: Việc lắp đặt, điều khiển phần 
mềm rất dễ dàng, ai đó trong nhà khi có 
“Smart phone” đã cài đặt ứng dụng Tido Farm 
đều sử dụng được. Thiết bị tưới tự động điều 
khiển từ xa, giúp công việc trở nên nhẹ nhàng, 
đơn giản. Hệ thống điều khiển tưới tự động 
qua điện thoại được kết nối Internet, kết nối 
vào hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun sương 
cho phép tiết kiệm được nước. Cách tưới theo 
công nghệ tiên tiến này còn tiết kiệm được 
thời gian, chủ vườn đi đâu cũng tưới được, 
không nhất thiết phải có mặt ở vườn. Hệ 
thống ngoài tự động còn có thể hẹn giờ, nếu 
sợ quên do công việc bận rộn hoặc định kỳ 
tưới vào buổi tối và buổi sáng thì đặt chế độ 
hẹn giờ tưới, giờ tắt cho thiết bị. Áp dụng hệ 
thống trang bị công nghệ cơ bản và công nghệ 
cao vừa giải phóng được sức lao động, lại vừa 
bảo vệ sức khỏe cho nhà vườn. Đối với hệ 
thống trang bị công nghệ cao cho phép điều 
chỉnh được nhiệt độ, ánh sáng trong chăm sóc 
và đặc biệt tự động ghi chép tải về được lịch 
sử chăm sóc như: Tưới nước, tưới phân, nhiệt 
độ, độ ẩm không khí trong vườn và liều lượng 
phân bón tưới cho cây trồng.
     Hình thành nhà nông “thế hệ 4.0”
     Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và 
nguồn nhân lực, cùng phương châm “lấy 
doanh nghiệp làm nòng cốt, ứng dụng khoa 
học - công nghệ là điều kiện tiên quyết để phát 
triển; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu 
để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo 
niềm tin cho người tiêu dùng; nông dân đóng 
vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định” đã 
khích lệ và tạo điều kiện cho nông dân ứng 
dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông 
nghiệp và đã hình thành lớp nông dân thế hệ 

mới - thế hệ 4.0 năng động, sáng tạo, làm giàu 
từ nông nghiệp.

     Việc tiếp cận và từng bước làm chủ khoa 
học - công nghệ, thay đổi nếp nghĩ đến cách 
làm đã giúp hình thành một thế hệ nông dân 
kiểu mới trên vùng đất Lâm Ðồng nói chung, 
Đà Lạt nói riêng. Giờ đây, hàng chục chủ 
trang trại, nhà nông khác đã ứng dụng IoT 
trong sản xuất, có thể yên tâm vừa ngồi uống 
cà phê vừa giao dịch với khách hàng, xuất 
ngoại tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và 
mở điện thoại thông minh (sử dụng ứng dụng 
các phần mềm như Tido Farm, HiFarm…)  để 
nắm thông tin của trang trại như nhiệt độ, độ 
ẩm, dinh dưỡng, ánh sáng… Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp để 
nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm đang là 
mục tiêu hướng đến trong lộ trình thực hiện 
tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới trong giai đoạn mới. Tháo gỡ 
những khó khăn này và có cơ chế khuyến 
khích người dân trong ứng dụng công nghệ 
thông tin vào sản xuất không chỉ hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn mà còn giúp ngành 
Nông nghiệp sớm thực hiện mục tiêu số hóa 
các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu từ 
khâu quản lý tài nguyên thiên nhiên, sản xuất 
và tiêu thụ nông sản. 
    Thời gian tới, nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả 
ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ nông dân sản 
xuất nông nghiệp hiện đại, Nhà nước cần đồng 
bộ từ cơ chế, chính sách tới những nguồn lực 

Mô hình ứng dụng CNTT trên cây ớt chuông
 tại vườn ông Nguyễn Văn Ánh
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cần thiết và trước hết là sự tiên phong của các 
doanh nghiệp, các HTX có đủ năng lực thực 
hiện, đồng thời cần sự mạnh dạn, tự tin của 
người nông dân để tham gia vào quá trình sản 
xuất ứng dụng hiệu quả thành tựu của công 
nghệ; nhân rộng các mô hình ứng dụng công 
nghệ thông tin hiệu quả. Bên cạnh đó, cần ưu 

tiên đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu, 
đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp 
gắn với chú trọng công tác xúc tiến đầu tư và 
mở rộng thị trường nông nghiệp công nghệ 
cao, nhằm phát huy thế mạnh sản phẩm của 
địa phương

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NẾP QUÝT THEO TIÊU CHUẨN HỮU CƠ TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH
Lê Hoàng Thưởng - TTNN huyện Đạ Tẻh

    Hiện nay, phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ đang là hướng đi bền vững cho 
nhiều loại cây trồng tại huyện Đạ Tẻh. Để sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ yêu cầu phải có vùng 
cách ly với nông nghiệp truyền thống, trong quá 
trình canh tác không sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật hóa học và phân bón tổng hợp... Tuy nhiên, 
hiện nay việc lạm dụng phân bón và thuốc bảo 
vệ thực vật hóa học một cách tràn lan của nông 
dân trong sản xuất đang gây ra những ảnh 
hưởng không nhỏ đến môi trường và chất lượng 
nông sản của địa phương, tiềm ẩn nguy cơ đối 
với sức khỏe người nông dân cũng như người 
tiêu dùng. Vì vậy, việc tổ chức sản xuất để đáp 
ứng các quy định nghiêm ngặt trong sản xuất 
hữu cơ đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho 
ngành nông nghiệp địa phương. 

    Năm 2017, với chủ trương hướng đến một nền 
nông nghiệp xanh, bền vững, UBND huyện Đạ 
Tẻh đã chọn vùng sản xuất nếp Quýt đặc sản tại 
xã An Nhơn để tiến hành sản xuất thử nghiệm 
lúa, gạo theo quy trình sản xuất hữu cơ. HTX 
Dịch vụ Nông nghiệp Quyết Tâm - xã An Nhơn 

đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện 
Đạ Tẻh triển khai mô hình sản xuất lúa nếp Quýt 
theo hướng hữu cơ với mục đích từng bước thay 
đổi nhận thức của nông dân trong trồng và chăm 
sóc lúa nếp Quýt, chuyển từ thói quen sử dụng 
phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang 
sử dụng phân hữu cơ và ưu tiên sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hướng 
đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. 
Đến tháng 2 năm 2019, mô hình chuyển sang 
canh tác hoàn toàn theo quy trình hữu cơ và 
được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám 
định IQC chứng nhận phù hợp với các yêu cầu 
về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vào tháng 
6/2020 (Mã số chứng nhận: IQC/NN-
HC/1797.20). Sản phẩm lúa nếp Quýt sản xuất 
theo quy trình hữu cơ được Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển xanh Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh đặt hàng tiêu thụ và bán ra thị 
trường trong nước.
   Ngoài việc cung cấp cho thị trường sản phẩm 
gạo nếp Quýt có chất lượng cao, hầu hết các 
nông hộ tham gia mô hình đều nhận thấy rõ khi 
sản xuất lúa hữu cơ có tác động lớn về mặt bảo 
vệ môi trường, cải tạo đất canh tác, giảm tỷ lệ cỏ 
dại cũng như lúa lẫn trên đồng ruộng. Nhưng 
chi phí sản xuất cao, cần nhiều công lao động, 
quá trình chăm sóc lại yêu cầu nghiêm ngặt hơn 
so với các hình thức sản xuất thông thường, 
năng suất thu được lại thấp... Thời gian để được 
cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với 
sản xuất lúa là 18 tháng (4 vụ canh tác liên tiếp), 
mà sản phẩm trong giai đoạn chuyển đổi này 
không được gắn nhãn sản phẩm hữu cơ nên giá 
bán sản phẩm chưa tương xứng. Vì vậy, khó 
khăn lớn nhất trong phát triển sản xuất hữu cơ 

Dùng mạ khay để sản xuất nếp Quýt hữu cơ
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tại địa phương là giữ chân được người nông dân 
làm sao để tiếp tục duy trì sản xuất.

     Theo ông Hoàng Văn Lù, tổ trưởng tổ sản 
xuất lúa hữu cơ thôn 4B, xã An Nhơn, trong thời 
gian đầu, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu 
cơ được người dân trong thôn hưởng ứng, đưa 
vào triển khai từ vụ Mùa năm 2017 trên diện 
tích 12,8 ha với 29 nông hộ cùng tham gia. Theo 
đó, người nông dân quay trở lại với cách làm 
nông nghiệp truyền thống của ông bà ngày 
trước như sử dụng phân chuồng ủ hoai trong 
canh tác, gieo mạ cấy; nhưng bây giờ áp dụng 
những cách thức mới hơn với kỹ thuật ủ phân có 
sử dụng men vi sinh nhằm rút ngắn thời gian ủ 
và làm mạ sân giúp giảm công lao động cho sản 
phẩm lúa gạo đạt chất lượng tốt, thơm, ngon và 
an toàn. Nhưng khi bước vào sản xuất, những 
chân ruộng trước đây được sử dụng nhiều phân 
bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật, khi 
chuyển sang sản xuất hữu cơ, năng suất giảm và 
gặp nhiều khó khăn hơn trong phòng chống sâu 
bệnh. Từ khi bắt đầu triển khai mô hình, Công 
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xanh Việt Nam đã 
nhận trách nhiệm đặt mua toàn bộ số lúa tươi 
theo mô hình với giá tăng 20% so với giá thị 
trường, song mức giá này chưa đáp ứng được 
yêu cầu của bà con nông dân. Nên đến nay, Tổ 
hợp tác hiện còn duy trì 4 ha với 8 nông hộ liền 
kề cùng tham gia sản xuất.
     Qua trao đổi với đại diện Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển xanh Việt Nam, được biết: 
“Hiện nay, đầu ra cho gạo và các sản phẩm từ 
gạo hữu cơ (bánh chưng, xôi,…) của công ty 
còn đang gặp rất nhiều khó khăn do đa số người 
dân Việt Nam đều có thu nhập thấp, cùng với 

thói quen lựa chọn các loại nông sản có vẻ ngoài 
bắt mắt và giá cả thấp, công ty hiện vẫn đang 
trong giai đoạn xây dựng thương hiệu và tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ ổn định để có thể phát 
triển bền vững”. 
    Để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả thì ngoài việc hỗ trợ 
ban đầu của nhà nước 100% chi phí cấp giấy 
chứng nhận... Khi tham gia vào mô hình, người 
nông dân bước đầu làm quen và được tư vấn kỹ 
thuật từ gieo mạ đến khi thu hoạch và người 
nông dân còn được nhà nước hỗ trợ một phần 
chi phí sản xuất như phân chuồng, men ủ, thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học,... để đảm 
bảo nguồn thu nhập ổn định trong giai đoạn sản 
xuất ban đầu. Trong sản xuất sản phẩm lúa, gạo 
hữu cơ cần có các phương thức liên kết sản xuất 
và tiêu thụ ổn định để đảm bảo lợi ích lâu dài 
cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân khi 
tham gia vào chuỗi cung ứng. Đồng thời, người 
tiêu dùng cũng cần được cung cấp nhiều hơn 
thông tin về chất lượng của các sản phẩm hữu 
cơ; để sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả 
phải phát triển song hành với truy xuất nguồn 
gốc, tuân thủ, minh bạch trong quy trình sản 
xuất để đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền 
vững, tránh gây mất lòng tin ở người tiêu dùng. 
Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường 
tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi thói quen 
sản xuất của người dân; thay thế phân bón vô 
cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học bằng phân 
bón hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc sinh học được quy định... Người tiêu 
dùng cũng phải thay đổi thói quen sang sử dụng 
các sản phẩm có chất lượng để bảo đảm an toàn 
cho sức khỏe của cá nhân và gia đình.
     Sản xuất nông nghiệp hữu cơ được nhận định 
là một hướng đi đúng và đầy tiềm năng, nhưng 
để có thể duy trì và phát triển ổn định, bền vững 
cần có sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
của các doanh nghiệp mang tính bền vững và sự 
chung tay thống nhất của cả cộng đồng, xã hội. 
Qua đó, nhà nước không phải bao cấp quá 
nhiều, mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào 
chuỗi cung ứng đều được đảm bảo lợi ích và 
người tiêu dùng có thể an tâm khi lựa chọn các 
sản phẩm đảm bảo chất lượng

Bà con sử dụng phương pháp cấy lúa trong canh tác hữu cơ
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM OCOP
Phan Minh Sơn, Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng

     Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của các sản 
phẩm ngành nghề nông thôn, đặc biệt là các sản 
phẩm đặc sản, truyền thống tại địa phương, 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch 
thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 
(Chương trình OCOP Lâm Đồng), triển khai thực 
hiện phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi 
giá trị nhằm tiêu thụ sản phẩm cho địa phương, 
nâng cao thu nhập, đời sống của người dân gắn 
với xây dựng nông thôn mới. Qua 03 năm thực 
hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được những kết quả khả quan và đề xuất giải pháp 
phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm 
OCOP trong thời gian tới như sau:
    Hiện nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh khoảng 300.000 ha, sản lượng khoảng 4 
triệu tấn sản phẩm/năm (trong đó: diện tích sản 
xuất sản phẩm OCOP của 53 chủ thể là 3.000 ha 
với sản lượng sản phẩm 28.000 tấn). Đã thu hút 73 
chủ thể tham gia chương trình (20 chủ thể là hợp 
tác xã; 44 chủ thể là doanh nghiệp; 12 chủ thể là 
cơ sở, hộ cá thể; 01 chủ thể là tổ hợp tác). Toàn 
tỉnh đã đánh giá, phân hạng và công nhận 123 sản 
phẩm OCOP (07 sản phẩm đề xuất Trung ương 
công nhận 5 sao; 65 sản phẩm 4 sao và 51 sản 
phẩm 3 sao). 100% sản phẩm OCOP đạt tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn chất lượng, nhiều sản phẩm có 
mẫu mã, bao bì đẹp, thân thiện với môi trường, 
kiểu dáng phù hợp và được thị trường chấp nhận. 
Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã 
tăng giá trị, góp phần giúp chủ thể tăng quy mô 
sản xuất và tăng doanh thu từ 10 đến 15% trên đơn 
vị sản phẩm. Hỗ trợ đổi mới, nâng cấp công nghệ, 
máy móc cho 33 chủ thể; hỗ trợ bao bì, nhãn mác: 
05 chủ thể; Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho 04 
chủ thể và tem chống hàng giả cho 01 chủ thể; 
Xây dựng trang website quản lý cho 01 chủ thể. 
Xây dựng mô hình chuẩn hóa và nâng cao chuẩn 
xếp hạng cho sản phẩm hạt mắc ca sấy huyện Lâm 
Hà đủ điều kiện xem xét công nhận đạt chuẩn sản 
phẩm OCOP Quốc gia. Xây dựng hệ thống 9 
điểm, gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 
gắn với vùng du lịch của thành phố Đà Lạt. 
     Ngoài ra, Lâm Đồng là tỉnh có nhiều tiềm năng, 
thế mạnh để phát triển vùng nguyên liệu, có 03 
vùng sinh thái phù hợp với các loại cây đặc thù 

của từng địa phương tham gia sản phẩm OCOP 
như sau: Vùng cây ăn trái (sầu riêng, măng cụt, 
điều, bưởi, cam, quýt…) và cây ngắn ngày (lúa, 
bắp, đậu…) ở 03 huyện phía Nam (Đạ Huoai, Đạ 
Tẻh, Cát Tiên); Vùng cây công nghiệp (cà phê, 
chè, dâu tằm và một số loại cây ăn trái: sầu riêng, 
bơ…) ở 04 huyện và 01 thành phố (TP. Bảo Lộc, 
Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, Lâm Hà); Vùng 
rau, hoa và cây dược liệu (atiso, nấm linh chi, 
đông trùng hạ thảo, đương quy, đẳng sâm, diệp hạ 
châu...) tại TP. Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, 
Đơn Dương, Đức trọng. Do nhu cầu nguồn 
nguyên liệu ngày càng tăng lên, các chủ thể tham 
gia Chương trình OCOP trên địa bàn đã mở rộng 
quy mô sản xuất, áp dụng công nghệ cao để phát 
triển sản phẩm. 
   

   Một số giải pháp nhằm phát triển vùng 
nguyên liệu cho sản phẩm OCOP trong thời 
gian tới như sau
    Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để 
giúp người dân và cộng đồng nắm được mục đích, 
yêu cầu, tiêu chuẩn, chính sách và nâng cao nhận 
thức về công tác bảo tồn, phát triển bền vững và 
chủ động nguồn nguyên liệu trong sản xuất sản 
phẩm OCOP.
     Quy hoạch từng loại cây trồng phù hợp với từng 
vùng sinh thái, từng địa phương; phát huy lợi thế 
so sánh về địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, 
thủy văn đặc biệt tạo nên nguồn nguyên liệu 
phong phú; xác định được vùng nguyên liệu, xây 
dựng mã vùng trồng và thương hiệu vùng trồng 
cho sản phẩm OCOP.
Sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương để kiểm 
soát quá trình canh tác, thu hái đảm bảo chất 
lượng, ổn định nguồn cung lâu dài và giá cả hợp lý 
để thay thế, giảm nguồn nhập khẩu; phát triển 
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chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
     Chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả trên 
đất nông nghiệp sang trồng các loại cây trồng có 
lợi thế so sánh, phát huy hiệu quả kinh tế và cung 
cấp nguyên liệu cho sản phẩm OCOP. Hỗ trợ phát 
triển vùng nguyên liệu trong các cơ sở nghề 
truyền thống, làng nghề truyền thống tham gia sản 
phẩm OCOP.
    Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các chuỗi 
liên kết sản phẩm OCOP từ sản xuất đến tiêu thụ, 
đặc biệt chú ý đến việc trồng, chăm sóc và chế 

biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú 
trọng việc đạt các chứng nhận trong nước và quốc 
tế đối với các sản phẩm OCOP như: VietGAP, 
GlobalGAP, HACCP, sản xuất theo hướng hữu 
cơ… Nhân rộng, áp dụng các hệ thống quản lý, 
mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 
như: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001… hỗ trợ 
hoạt động sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý. Đẩy mạnh 
hỗ trợ xúc tiến thương mại, mô hình điểm giới 
thiệu và bán sản phẩm OCOP

ĐỔI MỚI NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG
Anh Vũ 

    Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ nét. Với lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, thời tiết bất thường đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc đầu tư, canh tác của bà con nông dân. 
Bởi vậy mà nhiều đổi mới trong tư duy làm nông đã được hình thành, vừa góp phần nâng cao thu 
nhập cho nhà nông, vừa chung sức bảo vệ môi trường sản xuất.
     Chị Trịnh Thị Truyền ở phường 3, thành phố Đà 
Lạt nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất. Vậy nên, ngay 
từ khi quyết định đầu tư trồng 1.000 m2 dâu tây, 
chị đã áp dụng theo quy trình VietGAP tương đối 
bài bản. Theo đó, tùy vào điều kiện thời tiết ở từng 
thời điểm và tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển của cây trồng mà có chế độ bón phân 
qua hệ thống tưới nhỏ giọt, quản lý sâu bệnh hại 
trong vườn phù hợp. Trong đó, đặc biệt quan tâm 
đến yếu tố bền vững: Ưu tiên sử dụng các loại 
phân, thuốc thế hệ mới thông qua hệ thống tưới 
nhỏ giọt để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường 
canh tác, tránh lãng phí đầu tư… mà cây trồng vẫn 
sinh trưởng và phát triển tốt, với chất lượng nông 
sản vượt trội, năng suất ổn định từ 10 đến 20 
kg/sào/lần hái. 
     Tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương 
dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong 
canh tác nông nghiệp. Hiện, toàn tỉnh có 60.200 
ha được ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đó 
là nền tảng thuận lợi để bà con nông dân áp dụng 
những kỹ thuật canh tác tiên tiến, nhằm hạn chế ô 
nhiễm môi trường sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo 
thu nhập. Quan trọng là ý thức của người nông 
dân về đổi mới sản xuất đã được hình thành từ 
nhiều năm qua, nên các quy trình canh tác tiên tiến 
đã được áp dụng ngày càng rộng rãi trên nhiều đối 
tượng cây trồng, vật nuôi. Các giải pháp luân 
canh, xen canh, gối vụ,… được áp dụng ngày càng 
phổ biến, với nhiều quy trình canh tác khoa học, 
vừa giảm chi phí đầu tư, đảm bảo thu nhập,… lại 

hạn chế được lãng phí nguồn tài nguyên nhất là 
nguồn nước tưới. 

    Vườn hoa mõm sói của ông Vũ Khắc Điền ở 
phường 7, thành phố Đà Lạt đã áp dụng hệ thống 
tưới nhỏ giọt tích hợp chức năng châm phân vài 
năm nay. Thông qua giải pháp đầu tư đó, chủ vườn 
có thể giảm đáng kể công lao động hàng ngày mà 
năng suất và chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. 
Nguồn nước được cung cấp đúng theo nhu cầu của 
từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây 
trồng đã góp phần hạn chế được tình trạng lãng 
phí nguồn nước sản xuất.
    

Ứng dụng CNC trong canh tác hoa hồng tại Đà Lạt

Nông hộ chăn nuôi bò thịt theo quy trình an toàn sinh học
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Cùng với những nỗ lực của bà con nông dân, 
những năm gần đây, nhiều mô hình canh tác nông 
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trên nhiều 
loại cây trồng, vật nuôi đã được ngành Nông 
nghiệp Lâm Đồng triển khai. Trong đó phải kể đến 
những khu gia trại, trang trại chăn nuôi theo quy 
trình an toàn sinh học, canh tác cà phê bền vững, 
xen canh các loại cây ăn trái trong vườn điều, sử 
dụng hệ thống đèn Led tiết kiệm điện trong canh 
tác hoa cúc… Hiệu quả mang lại khả quan đã 
khuyến khích nhiều nhà vườn trong tỉnh tìm hiểu 
và mở rộng quy mô áp dụng tại các nông hộ.
       Trong giai đoạn hiện nay, tác động tiêu cực của 

tình trạng biến đổi khí hậu là chuyện khó tránh 
khỏi. Tuy nhiên, những đổi mới tư duy làm nông 
nghiệp đã giúp nông dân Lâm Đồng từng bước 
làm quen với điều kiện canh tác có nhiều thay đổi 
so với trước, cùng ngành nông nghiệp tiếp tục 
phát huy nhiều lợi thế sẵn có ở địa phương. Đó 
chính là nền tảng để nông nghiệp Lâm Đồng nâng 
cao thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị canh tác 
đạt 180 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, những diện 
tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục 
phát huy hiệu quả với thu nhập dao động từ vài 
trăm triệu đến hàng tỷ đồng/ha/năm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT BƠ TRÁI VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Quỳnh Châu - TTKN Lâm Đồng

      Theo số liệu thống kê của tỉnh Lâm Đồng, tính 
đến cuối năm 2020 diện tích bơ trên toàn tỉnh là 
7.205 ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 
3.851 ha với năng suất bình quân 151.3 tạ/ha và 
sản lượng đạt 58.262 tấn. Khoảng 89% (6.424 ha) 
diện tích bơ được trồng xen trong vườn cà phê và 
chỉ khoảng 11% diện tích được trồng thuần (780 
ha). Diện tích trồng bơ tập trung chủ yếu ở thành 
phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức 
Trọng, Lâm Hà và Đam Rông. Hiện nay, các 
giống bơ địa phương đã được Sở Nông nghiệp và 
PTNT công nhận như BLĐ 034, BLĐ 036 và một 
số giống nhập nội như bơ Booth 7, Pinkerton đang 
được trồng phổ biến. Đây là những giống chất 
lượng cao và được thị trường trong và ngoài tỉnh 
ưa chuộng. Ngoài ra, một số giống bơ khác như 
Hass, Reed, BLĐ 005, BLĐ 007, BLĐ 012, BLĐ 
018,… cũng đang được nông dân, trang trại và 
doanh nghiệp trồng nhưng với diện tích nhỏ. 
    Những năm gần đây, tại tỉnh Lâm Đồng lợi 
nhuận từ việc trồng bơ khá cao nên người dân đổ 
xô vào trồng, nhất là những dòng bơ chất lượng 
cao hoặc ra quả trái vụ... Nhưng với tốc độ phát 
triển quá nhanh diện tích trồng bơ như hiện nay 
trên địa bàn tỉnh nên cây bơ phải đối mặt với nhiều 
thách thức về đầu ra cũng như chất lượng, giá bán 
sản phẩm đã đặt ra nhiều vấn đề cần được các 
ngành chức năng sớm giải quyết. Sản lượng bơ 
của tỉnh trong những năm gần đây quá nhiều. 
Ngoài số lượng bơ đạt tiêu chuẩn được đưa vào 
các kênh siêu thị, còn lại bơ loại 2, loại 3 chưa biết 
đưa về đâu, nhu cầu của thị trường nước ngoài 
chưa nhiều. Việc phát triển cây bơ trên địa bàn 

thời gian qua vẫn chủ yếu mang tính tự phát, manh 
mún chạy theo thị trường dẫn đến nguy cơ mất cân 
đối cung - cầu, gây thiệt hại cho người sản xuất. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát triển hệ 
thống thu mua, chế biến bơ, chưa xây dựng được 
thương hiệu bơ của tỉnh nên tiêu thụ sản phẩm phụ 
thuộc vào thương lái. Giá bơ xuống rất thấp, thị 
trường tiêu thụ ít, khiến nhiều hộ nông dân gặp 
khó khăn, nhất là việc cân đối chi phí sản xuất. 
Giá bơ trên thị trường hiện nay không ổn định, 
đang xuống rất thấp trong vòng 10 năm trở lại đây 
là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Khi bơ 
vào vụ lại xảy ra dịch bệnh, người dân ít đi lại, 
hoạt động thương mại kém sôi động nên sản lượng 
bơ tiêu thụ giảm nhiều. Trước thực trạng diện tích 
bơ tăng quá nhanh trong thời gian qua, nhiều nông 
dân đã tự mày mò, nghiên cứu sử dụng những 
giống bơ trái vụ hoặc áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật để cây bơ ra quả sớm hoặc muộn hơn nhằm 
mục đích giúp cho cây bơ ra quả rải vụ quanh 
năm.
     Tuy nhiên, việc xử lý quả bơ ra trái vụ cũng 
như mở rộng diện tích bơ trái vụ hiện nay gặp 
không ít những khó khăn, cụ thể: 
    Lượng mưa nhiều trong mùa mưa: Lâm Đồng 
có tổng lượng mưa trên 2.000 mm/năm (cây bơ 
chỉ sinh trưởng phát triển tốt ở khu vực có lượng 
mưa từ 1.000 - 1.500 mm/năm). Trong giai đoạn 
ra hoa, đậu quả nếu gặp trời mưa dầm hoặc mưa to 
cây không phát triển đọt được, quá trình thụ phấn 
sẽ không tốt vì nước mưa sẽ cuốn trôi hạt phấn, 
hoa rụng nhiều.
    Khô hạn trong mùa khô: Sự khô hạn cũng gây 
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bất lợi cho quá trình hình thành quả và làm rụng 
quả non. Nhiều vùng trồng bơ không chủ động 
được hoàn toàn lượng nước tưới. Nếu trông vào 
nước trời thì cây bơ sẽ ra đúng chính vụ, không 
thể xử lý cây ra hoa trái vụ. 
    Bà con nông dân còn hạn chế trong việc ứng 
dụng khoa học kỹ thuật để xử lý bơ ra trái vụ, việc 
bón phân không cân đối, không đúng kỹ thuật làm 
cho cây bơ khó hấp thu dinh dưỡng dẫn đến việc 
xử lý ra hoa trái vụ gặp nhiều khó khăn.
     Hiện nay, do biến đổi khí hậu nên sâu bệnh hại 
xuất hiện nhiều, nhất là các loại nấm bệnh gây hại 
dẫn đến cây bơ không phát triển được, hoa rụng, 
trái không đậu trong quá trình xử lý bơ ra trái vụ. 
Việc xử lý cho bơ ra trái vụ chi phí cao, tốn nhiều 
công lao động và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn sản xuất 
bơ bình thường chính vụ. 
     

   Một số giải pháp đề xuất để sản xuất bơ trái 
vụ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh
     Về giống: Cần đẩy mạnh công tác chọn tạo, ứng 
dụng giống bơ mới để tiếp tục nhân rộng các 
giống có năng suất cao, chất lượng tốt cho quả rải 
vụ quanh năm… Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật 
về ghép cải tạo giống bơ cho quả trái vụ để thay 
thế, cải tạo giống đối với diện tích bơ hiện có.
    Về kỹ thuật: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật xử lý bơ ra quả trái vụ cho bà con nông dân 
sản xuất bơ trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu các 
biện pháp thâm canh tổng hợp cho từng giống bơ, 
từng vùng sinh thái. Trên cơ sở bón phân hữu cơ 
đầy đủ làm nền tảng, tăng cường bón phân cân đối 
thành phần tỷ lệ N-P-K và các nguyên tố vi lượng, 

giúp cho cây bơ ra hoa trái vụ hấp thu dinh dưỡng 
tốt hơn, cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ ra hoa đậu quả 
cao.
   Ứng dụng các phương pháp nhận diện triệu 
chứng thiếu dinh dưỡng trên cây bơ để bổ sung 
dinh dưỡng kịp thời cho cây bơ trong quá trình xử 
lý ra hoa trái vụ. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
hãm ngọn, tạo hình bộ khung tán cho cây bơ cân 
đối thông thoáng và hợp lý, hạn chế sâu bệnh hại 
và tác động cho bơ ra quả trái vụ.
     Nghiên cứu và ứng dụng chế độ tưới nước hợp 
lý, khoa học và tiết kiệm trên cơ sở phù hợp cho 
từng thời kỳ, từng vùng sinh thái, chủ động nguồn 
nước tưới cho vườn bơ. Thường xuyên thăm vườn 
bơ nhận diện các loại sâu bệnh hại xuất hiện trên 
vườn. Bảo vệ thiên địch (những sinh vật có ích 
như bọ rùa, ong mắt đỏ...). Ứng dụng quản lý dịch 
hại tổng hợp (IPM) trên bơ, giúp cho cây bơ ra hoa 
trái vụ ít bị sâu bệnh gây hại trên đọt bơ, hoa và 
trái non, tăng tỷ lệ ra hoa và đậu quả.
   Thực hiện phương châm: Trừ để phòng (chỉ 
phun thuốc cho những cây bị sâu, bệnh, phòng ở 
phạm vi lớn). Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học có khả năng phòng trừ tốt các loại sâu 
bệnh hại bơ. Đồng thời quản lý dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật ở dưới mức cho phép trong sản 
phẩm theo quy định. 
      Giải pháp về tổ chức sản xuất: Tổ chức liên kết 
các nông hộ, trang trại sản xuất bơ với doanh 
nghiệp chế biến, xuất khẩu... từ khâu cung ứng vật 
tư, kỹ thuật sản xuất xử lý bơ trái vụ, thu mua và 
tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị sản 
xuất bơ bền vững. Cải thiện hệ thống thu mua, kho 
bảo quản; xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, 
xây dựng, phát triển thương hiệu bơ của tỉnh Lâm 
Đồng. 
    Cần ổn định diện tích sản xuất bơ sao cho phù 
hợp, bố trí cơ cấu giống rải vụ để bảo đảm kéo dài 
thời gian cung cấp sản phẩm ra thị trường. Đồng 
thời, lưu ý tính phù hợp với từng vùng sinh thái và 
vấn đề sâu bệnh hại trên cây bơ. Người sản xuất 
cần ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học và tuân 
thủ chặt chẽ quy trình sử dụng thuốc hóa học trong 
phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Với tiềm năng và lợi thế đầy hứa hẹn, 
cây bơ Lâm Đồng sẽ phát triển tốt, cho trái rải vụ, 
có thương hiệu, đầu ra ổn định, cung cấp cho thị 
trường trong cũng như ngoài nước sản phẩm đạt 
chất lượng cao và mang lại giá trị kinh tế cho 
người trồng bơ trong tỉnh 
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Một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật dùng để phòng trừ sâu,
bệnh hại được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ 

theo tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy (t/h) - TTKN Lâm Đồng
Theo nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông 

nghiệp hữu cơ có quy định nông nghiệp hữu cơ 
là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ 
sinh thái và sức khỏe con người; dựa vào các 
chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích ứng 
với điều kiện tự nhiên, không sử dụng các yếu 
tố tác động đến môi trường sinh thái; là sự kết 
hợp kỹ thuật truyền thống và tiến bộ khoa học 
để làm lợi cho môi trường chung, tạo mối quan 
hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi 
đối tượng trong hệ sinh thái.

Nguyên tắc của sản xuất hữu cơ không dùng 
các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả 
các giai đoạn của chuỗi sản xuất. Có nghĩa 
trong sản xuất không sử dụng bất kỳ một loại 
chất hóa học tổng hợp nào. Tuy nhiên, trong 
sản xuất hữu cơ vẫn có các đối tượng dịch hại 
cần phải phòng trừ, do đó trong tiêu chuẩn 
quốc gia 11041 về sản xuất hữu cơ có quy định 
một số chất được phép sử dụng để phòng trừ 
sâu, bệnh hại cụ thể như sau:

1. Chitin 
Chitin là một thành phần chính trong các 

thành tế bào của nấm. Nó còn là các khung 
xương của các loài động vật giáp xác như: cua, 
tôm,… và côn trùng.

Chức năng của Chitin: Kháng nấm, kháng 
khuẩn, có khả năng tự phân huỷ sinh học cao, 
không gây dị ứng, không gây độc hại cho 
người, động vật. Ngoài ra, Chitin còn giúp cho 
thành tế bào Protein cứng và không thấm nước 
nên khi sử dụng Chitin phun lên bề mặt có thể 
tiêu diệt côn trùng.

Đun sôi Chitin trong dung dịch kiềm đặc ở 
điều kiện thích hợp sẽ có Chitosan. Chitosan 
thuộc nhóm độc IV, không độc với con người 
và môi trường.Cơ chế tác động của Chitosan: 
Chitosan cũng được sử dụng có tác dụng như 1 
loại thuốc  bảo vệ thực vật sinh học thân thiện 
với môi trường, tăng sức đề kháng tự nhiên 
trong cây trồng. Chitosan làm tăng quang hợp, 
thúc đẩy và nâng cao tăng trưởng thực vật, kích 
thích sự hấp thu chất dinh dưỡng, làm tăng tỷ lệ 

nảy mầm và tăng sức sống cây trồng, phá hủy 
nang tuyến trùng mà không gây hại cho các 
sinh vật có lợi trong đất. Cơ chế tăng sức đề 
kháng bệnh là do tăng cường tổng hợp các men 
của hệ thống kháng bệnh, tăng tổng hợp chất 
lignin của tế bào cây. Với các tác dụng trên, 
Chitosan phòng trừ được các bệnh cây do các 
nhóm vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, tuyến 
trùng và cả virus, có thể coi Chitosan như một 
loại vắcxin thực vật.

2. Chế phẩm, sản phẩm tư cây neem   
(Azadirachta spp)

Tính chất: Azadirachtin là dịch chiết từ cây 
Neem Ấn Độ và cây xoan Trung Quốc, thuốc 
nguyên chất dạng rắn, tương đối bền trong tự 
nhiên, dễ bị phân hủy trong môi trường kiềm, 
tan trong nước và trong nhiều dung môi hữu 
cơ, thuộc nhóm độc III (nhóm II với mắt). Độc 
với  cá, ít độc với ong, thời gian cách ly: 5 
ngày.

Cơ chế tác động: Tác động tiếp xúc và vị độc, 
hiệu lực diệt sâu tương đối chậm nhưng kéo 
dài, phổ tác động rộng phòng trừ nhiều loại sâu 
miệng nhai và chích hút, trừ được nhện. Thuốc 
làm giảm đến ức chế hoàn toàn khả năng sinh 
sản hoặc làm giảm khả năng trứng nở, rút ngắn 
thời gian sống của con trưởng thành, ngăn con 
cái đẻ trứng, trực tiếp diệt trứng, gây ngán cho 
ấu trùng, trưởng thành; làm sâu non không biến 
thái, tác động đến sự lột xác giữa các tuổi sâu, 
nhộng.Liều lượng sử dụng: 0,5 - 0,7 lít/ha.

3. Chế phẩm vi sinh Bacillus thuringiensis
Chế phẩm chứa vi khuẩn Bacillus        

thuringiensis là loại thuốc sinh học được sản 
xuất bằng lên men vi khuẩn Bacillus  
thuringiensis. Sản phẩm lên men là độc tố ở 
dạng đạm tinh thể và bào tử. Có 2 loại thuốc 
chứa vi khuẩnBacillus thuringiensis, loại chứa 
cả tinh thể độc tố và bào tử, loại chỉ chứa tinh 
thể độc tố. Sau khi phun thuốc, sâu ăn phải tinh 
thể độc tố gây hiệu lực ngay và sau đó bị phân 
hủy, còn bào tử có thể tồn tại lâu tiếp tục sinh 
sản và gây ra độc tố.

Chế phẩm chứa Bacillus thuringiensis là loại 
thuốc rất ít độc với người, môi trường và các 
loại thiên địch, không độc với cá và ong. Loại 
thuốc chứa bào tử rất mẫn cảm với tằm nên 
những nơi có nuôi tằm chỉ nên dùng loại thuốc 
không có chứa bào tử.

Sau khi ăn phải lá cây có chứa thuốc sau 
khoảng 1 giờ sâu sẽ yếu và ngừng ăn, cơ thể 
đen dần, teo lại và chết sau vài ngày. Phổ tác 
dụng của thuốc hẹp dùng để trừ các loại sâu 
miệng nhai bộ cánh vảy. Khi dùng thuốc tránh 
phun khi có nhiệt độ cao.

4. Chế phẩm chứa Rotenon cây dây mật 
Hoạt chất chính trong rễ dây mật là Rotenone 

(hay tubotoxin). Rotenone được phân loại là 
thuốc trừ sâu thực vật có độc. Rotenone  bị 
phân hủy nhanh trong đất và nước từ 1 đến 3 
ngày và chịu tác động bởi nhiệt độ cao. 

Dạng bột của loài cây này được dùng rộng rãi 
để trừ một số loại sâu gây hại cây trồng như sâu 
bộ cánh vảy, bọ trĩ, nhện, ruồi, muỗi, mối, 
mọt… Khi được sử dụng làm thuốc trừ sâu, 
Rotenone tồn tại trên cây trồng chỉ trong vài 
ngày. Vì vậy, sử dụng loại cây này phòng trừ 
sâu hại được coi là một phương pháp tương đối 
an toàn cho các loại cây trồng.

5. Chế phẩm chứa nấm (Metarhizium 
annisoplea, Beauveria bassiana, Trichoderma 
harzanum)

Cơ chế tác động của các chế phẩm chứa nấm 
Metarhizium annisoplea, Beauveria bassiana 
lên côn trùng. Những bào tử nấm khi phun 
thường bay trong không khí khi dính vào côn 
trùng, gặp điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm và 
mọc thành sợi nấm đâm xuyên qua vỏ kitin của 
côn trùng. Các loại nấm này phát triển ngay 
trong cơ thể côn trùng và phát sinh các độc tố 
gây cho côn trùng bị chết. 

Các loại chế phẩm chứa nấm Metarhizium 
annisoplea, Beauveria bassiana có khả năng trừ 
được nhiều loại côn trùng như bộ cánh vảy, 
chích hút, bộ cánh cứng. Các loại thuốc từ nấm 
rất an toàn với con người và môi trường.

NấmTrichoderma harzianumlà những nấm 
ký sinh, kìm hãm sự phát sinh của nấm gây 
bệnh bằng cách xâm thực và ký sinh sợi nấm, 
cạnh tranh dinh dưỡng mạnh hơn các nấm gây 
bệnh. Vì vậy, sử dụng các chế phẩm chứa nấm     
Trichoderma harzianum có thể phòng ngừa 
được nhiều loại bệnh do nấm phát sinh trong 
đất như thối rễ, lở cổ rễ, héo xanh, héo vàng.

6. Các loại dầu thực vật như dầu bông, 
dầu đinh hương, dầu tỏi…

Trong các loại dầu thực vật có chứa một số 
chất như kháng sinh tự nhiên, có một số mùi 
gây xua đuổi và có độ nhớt gây cho côn trùng 
không hô hấp được sẽ bỏ đi hoặc suy yếu rồi 
chết

SOÁ 02/2021 KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

15



Theo nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông 
nghiệp hữu cơ có quy định nông nghiệp hữu cơ 
là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ 
sinh thái và sức khỏe con người; dựa vào các 
chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích ứng 
với điều kiện tự nhiên, không sử dụng các yếu 
tố tác động đến môi trường sinh thái; là sự kết 
hợp kỹ thuật truyền thống và tiến bộ khoa học 
để làm lợi cho môi trường chung, tạo mối quan 
hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi 
đối tượng trong hệ sinh thái.

Nguyên tắc của sản xuất hữu cơ không dùng 
các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả 
các giai đoạn của chuỗi sản xuất. Có nghĩa 
trong sản xuất không sử dụng bất kỳ một loại 
chất hóa học tổng hợp nào. Tuy nhiên, trong 
sản xuất hữu cơ vẫn có các đối tượng dịch hại 
cần phải phòng trừ, do đó trong tiêu chuẩn 
quốc gia 11041 về sản xuất hữu cơ có quy định 
một số chất được phép sử dụng để phòng trừ 
sâu, bệnh hại cụ thể như sau:

1. Chitin 
Chitin là một thành phần chính trong các 

thành tế bào của nấm. Nó còn là các khung 
xương của các loài động vật giáp xác như: cua, 
tôm,… và côn trùng.

Chức năng của Chitin: Kháng nấm, kháng 
khuẩn, có khả năng tự phân huỷ sinh học cao, 
không gây dị ứng, không gây độc hại cho 
người, động vật. Ngoài ra, Chitin còn giúp cho 
thành tế bào Protein cứng và không thấm nước 
nên khi sử dụng Chitin phun lên bề mặt có thể 
tiêu diệt côn trùng.

Đun sôi Chitin trong dung dịch kiềm đặc ở 
điều kiện thích hợp sẽ có Chitosan. Chitosan 
thuộc nhóm độc IV, không độc với con người 
và môi trường.Cơ chế tác động của Chitosan: 
Chitosan cũng được sử dụng có tác dụng như 1 
loại thuốc  bảo vệ thực vật sinh học thân thiện 
với môi trường, tăng sức đề kháng tự nhiên 
trong cây trồng. Chitosan làm tăng quang hợp, 
thúc đẩy và nâng cao tăng trưởng thực vật, kích 
thích sự hấp thu chất dinh dưỡng, làm tăng tỷ lệ 

nảy mầm và tăng sức sống cây trồng, phá hủy 
nang tuyến trùng mà không gây hại cho các 
sinh vật có lợi trong đất. Cơ chế tăng sức đề 
kháng bệnh là do tăng cường tổng hợp các men 
của hệ thống kháng bệnh, tăng tổng hợp chất 
lignin của tế bào cây. Với các tác dụng trên, 
Chitosan phòng trừ được các bệnh cây do các 
nhóm vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, tuyến 
trùng và cả virus, có thể coi Chitosan như một 
loại vắcxin thực vật.

2. Chế phẩm, sản phẩm tư cây neem   
(Azadirachta spp)

Tính chất: Azadirachtin là dịch chiết từ cây 
Neem Ấn Độ và cây xoan Trung Quốc, thuốc 
nguyên chất dạng rắn, tương đối bền trong tự 
nhiên, dễ bị phân hủy trong môi trường kiềm, 
tan trong nước và trong nhiều dung môi hữu 
cơ, thuộc nhóm độc III (nhóm II với mắt). Độc 
với  cá, ít độc với ong, thời gian cách ly: 5 
ngày.

Cơ chế tác động: Tác động tiếp xúc và vị độc, 
hiệu lực diệt sâu tương đối chậm nhưng kéo 
dài, phổ tác động rộng phòng trừ nhiều loại sâu 
miệng nhai và chích hút, trừ được nhện. Thuốc 
làm giảm đến ức chế hoàn toàn khả năng sinh 
sản hoặc làm giảm khả năng trứng nở, rút ngắn 
thời gian sống của con trưởng thành, ngăn con 
cái đẻ trứng, trực tiếp diệt trứng, gây ngán cho 
ấu trùng, trưởng thành; làm sâu non không biến 
thái, tác động đến sự lột xác giữa các tuổi sâu, 
nhộng.Liều lượng sử dụng: 0,5 - 0,7 lít/ha.

3. Chế phẩm vi sinh Bacillus thuringiensis
Chế phẩm chứa vi khuẩn Bacillus        

thuringiensis là loại thuốc sinh học được sản 
xuất bằng lên men vi khuẩn Bacillus  
thuringiensis. Sản phẩm lên men là độc tố ở 
dạng đạm tinh thể và bào tử. Có 2 loại thuốc 
chứa vi khuẩnBacillus thuringiensis, loại chứa 
cả tinh thể độc tố và bào tử, loại chỉ chứa tinh 
thể độc tố. Sau khi phun thuốc, sâu ăn phải tinh 
thể độc tố gây hiệu lực ngay và sau đó bị phân 
hủy, còn bào tử có thể tồn tại lâu tiếp tục sinh 
sản và gây ra độc tố.

Chế phẩm chứa Bacillus thuringiensis là loại 
thuốc rất ít độc với người, môi trường và các 
loại thiên địch, không độc với cá và ong. Loại 
thuốc chứa bào tử rất mẫn cảm với tằm nên 
những nơi có nuôi tằm chỉ nên dùng loại thuốc 
không có chứa bào tử.

Sau khi ăn phải lá cây có chứa thuốc sau 
khoảng 1 giờ sâu sẽ yếu và ngừng ăn, cơ thể 
đen dần, teo lại và chết sau vài ngày. Phổ tác 
dụng của thuốc hẹp dùng để trừ các loại sâu 
miệng nhai bộ cánh vảy. Khi dùng thuốc tránh 
phun khi có nhiệt độ cao.

4. Chế phẩm chứa Rotenon cây dây mật 
Hoạt chất chính trong rễ dây mật là Rotenone 

(hay tubotoxin). Rotenone được phân loại là 
thuốc trừ sâu thực vật có độc. Rotenone  bị 
phân hủy nhanh trong đất và nước từ 1 đến 3 
ngày và chịu tác động bởi nhiệt độ cao. 

Dạng bột của loài cây này được dùng rộng rãi 
để trừ một số loại sâu gây hại cây trồng như sâu 
bộ cánh vảy, bọ trĩ, nhện, ruồi, muỗi, mối, 
mọt… Khi được sử dụng làm thuốc trừ sâu, 
Rotenone tồn tại trên cây trồng chỉ trong vài 
ngày. Vì vậy, sử dụng loại cây này phòng trừ 
sâu hại được coi là một phương pháp tương đối 
an toàn cho các loại cây trồng.

5. Chế phẩm chứa nấm (Metarhizium 
annisoplea, Beauveria bassiana, Trichoderma 
harzanum)

Cơ chế tác động của các chế phẩm chứa nấm 
Metarhizium annisoplea, Beauveria bassiana 
lên côn trùng. Những bào tử nấm khi phun 
thường bay trong không khí khi dính vào côn 
trùng, gặp điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm và 
mọc thành sợi nấm đâm xuyên qua vỏ kitin của 
côn trùng. Các loại nấm này phát triển ngay 
trong cơ thể côn trùng và phát sinh các độc tố 
gây cho côn trùng bị chết. 

Các loại chế phẩm chứa nấm Metarhizium 
annisoplea, Beauveria bassiana có khả năng trừ 
được nhiều loại côn trùng như bộ cánh vảy, 
chích hút, bộ cánh cứng. Các loại thuốc từ nấm 
rất an toàn với con người và môi trường.

NấmTrichoderma harzianumlà những nấm 
ký sinh, kìm hãm sự phát sinh của nấm gây 
bệnh bằng cách xâm thực và ký sinh sợi nấm, 
cạnh tranh dinh dưỡng mạnh hơn các nấm gây 
bệnh. Vì vậy, sử dụng các chế phẩm chứa nấm     
Trichoderma harzianum có thể phòng ngừa 
được nhiều loại bệnh do nấm phát sinh trong 
đất như thối rễ, lở cổ rễ, héo xanh, héo vàng.

6. Các loại dầu thực vật như dầu bông, 
dầu đinh hương, dầu tỏi…

Trong các loại dầu thực vật có chứa một số 
chất như kháng sinh tự nhiên, có một số mùi 
gây xua đuổi và có độ nhớt gây cho côn trùng 
không hô hấp được sẽ bỏ đi hoặc suy yếu rồi 
chết

Kết quả khảo nghiệm phòng trừ một số dịch hại chưa có thuốc bảo vệ thực vật
đăng ký trong danh mục trên cây dâu tằm và bí ngồi năm 2020

(Nguồn: ttbvtv.lamdong.gov.vn)
    Hiện nay, toàn tỉnh có 8.488ha dâu tằm trồng 
tập trung tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, 
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai và TP. 
Bảo Lộc. Mặc dù diện tích canh tác dâu tằm khá 
lớn nhưng hầu như không có công ty, doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực 
vật có khảo nghiệm, đăng ký vào danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng phòng 
trừ dịch hại trên cây dâu tằm do nhu cầu sử dụng 
của người dân ít và tằm rất mẫn cảm với lá dâu 
có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
    Để hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn thuốc 
bảo vệ thực vật để quản lý dịch hại trên cây dâu 

tằm, năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật đã tiến hành 4 khảo nghiệm đánh giá 
hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật 
phòng trừ tuyến trùng, rầy rệp, bệnh rỉ sắt, phấn 
trắng hại dâu tằm tại các huyện Lâm Hà, Di 
Linh, Đạ Huoai. Kết quả khảo nghiệm đã xác 
định thuốc Tiêu tuyến trùng 18EC (hoạt chất 
tinh dầu quế 18%), liều lượng sử dụng 100ml/8 
lít, lượng nước thuốc 150 lít/1000m2,  xử lý 2 
lần cách nhau 14 ngày kết hợp thuốc điều hòa 
sinh trưởng RIC 10WP  (100g/10 lít), xử lý theo 
phương pháp tưới kỹ xung quanh gốc trong 
vùng rễ cây có hiệu quả khá tốt phòng trừ tuyến 
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trùng hại dâu tằm và giúp phục hồi cây, lá dày 
và xanh hơn. Đối với rầy rệp hại dâu tằm có thể 
sử dụng thuốc Bini 58 40EC (hoạt chất 
Dimethoate) ở liều lượng 2,5 lít/ha để phòng 
trừ; đối với bệnh rỉ sắt, phấn trắng có thể sử 
dụng thuốc Anvil® 5SC (hoạt chất 
Hexaconazole) liều lượng 1,2 lít/ha có hiệu lực 
khá tốt và tương đối an toàn đối với  cây dâu và 
sinh trưởng  của con tằm khi lấy lá cho tằm ăn ở 
thời điểm 7 ngày sau phun thuốc.

   

   Ngoài các loại thuốc trên, thuốc Kumulus 
80WG sử dụng nồng độ 0,4% phòng trừ bệnh 
phấn trắng dâu tằm; thuốc Oshin 20WP (liều 
lượng sử dụng 0,2 kg/ha), Movento 150 OD 
(liều lượng sử dụng 0,5 lít/ha) phòng trừ rầy rệp 
trên dâu tằm; Encolenton 25WP (liều lượng sử 
dụng 0,4 kg/ha) phòng trừ bệnh rỉ sắt trên dâu 
tằm tuy có hiệu quả khá tốt nhưng có ảnh hưởng 
gây chết tằm nên cần lưu ý không sử dụng để 
phun cho dâu.
    Năm 2020, ngoài các khảo nghiệm trên cây 
dâu tằm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
đã tiến hành 02 khảo nghiệm đánh giá hiệu lực 
phòng trừ bệnh phấn trắng và héo xanh hại cây 
bí ngồi tại Đơn Dương. Kết quả các khảo 
nghiệm đã xác định thuốc Manage 5WP (liều 
lượng 1,4kg/ha) có hiệu lực tốt phòng trừ bệnh 
phấn trắng; thuốc Daconil 500SC (liều lượng 2 
lít/ha) và thuốc Score 250EC (liều lượng 0,5 
lít/ha) có hiệu lực khá phòng trừ bệnh phấn 
trắng hại cây bí ngồi. Đối với bệnh héo xanh vi 
khuẩn hại cây bí ngồi, thuốc Starner 20WP và 
Kasumin 2SL đều có hiệu lực khá. Các loại 
thuốc trên ở liều lượng khảo nghiệm đều không 
ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bí ngồi

Khảo nghiệm thuốc BVTV phòng trừ sâu 
bệnh hại dâu tằm

NUÔI ONG MẬT THEO HƯỚNG AN TOÀN SINH HỌC TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Văn Đắc - TTKN Lâm Đồng

    Nuôi ong lấy mật là một nghề không còn xa 
lạ với các hộ chăn nuôi ở nước ta. Sản phẩm 
mật ong luôn là mặt hàng được ưa chuộng vì 
những tác dụng tốt cho sức khỏe. Ngoài mật 
ong, các sản phẩm khác từ nghề nuôi ong như 
phấn hoa, sữa ong chúa cũng là mặt hàng được 

người tiêu dùng quan tâm và có giá trị kinh tế 
cao. Hiện nay, chăn nuôi bền vững gắn với bảo 
vệ môi trường tại các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số nhằm thay đổi nhận thức của người 
dân trong vùng, từ đó giúp người dân áp dụng 
nhân rộng mô hình để nâng cao hiệu quả kinh 
tế, tăng thu nhập và nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường, góp phần cải thiện sinh kế cho người 
dân vùng đồng bào dân tộc.
     Xuất phát từ mục đích trên, trong năm 2020, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã xây 
dựng mô hình “Nuôi ong mật theo hướng an 
toàn sinh học trong vùng đồng bào dân tộc”. 
Mô hình đã được triển khai tại huyện Lâm Hà 
với quy mô 105 thùng/07 hộ tham gia. Các hộ 
tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng hỗ trợ 70% về giống ong và 
vật tư để thực hiện mô hình. Ngoài ra, các nông 

Chị K’Dưng đang kiểm tra cầu ong
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hộ tham gia mô hình và những hộ có nhu cầu 
chăn nuôi ong lấy mật được Trung tâm tổ chức 
các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong 
mật theo hướng an toàn sinh học. Thông qua 
lớp tập huấn, các nông hộ tham gia đã cơ bản 
đã vận dụng được kiến thức chăn nuôi ong mật 
vào thực tế chăn nuôi ong tại gia đình.
      Đàn ong giống sau khi giao cho các nông hộ 
để thực hiện mô hình đã sinh trưởng và phát 
triển tốt, tốc độ phát triển đàn mạnh phù hợp 
với điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc tại địa 
phương, các nông hộ tham gia mô hình là 
những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực 
chăn nuôi ong và thực hiện nghiêm túc những 
chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, thực 
hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Với sự thích 
ứng và phát triển của đàn ong như hiện tại, các 
mô hình đạt năng suất bình quân từ 24 - 25 kg 
mật/đàn/năm với mức giá hiện nay, dự kiến 
mỗi đàn ong sẽ cho thu nhập từ 2,4 đến 2,5 
triệu đồng/năm. 
      Trong tình hình hiện nay, việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật rộng rãi đã làm giảm đáng kể 
các quần thể côn trùng thụ phấn tự nhiên, ong 
mật được đưa đến bởi người nuôi ong đang làm 

tăng năng suất cây trồng và có thể tiết kiệm 
một khoản tiền lớn cho nông dân với những 
cây trồng nhất định thay vì phải áp dụng các 
phương pháp thụ phấn khác. Đối với môi 
trường, khi phát triển nuôi ong theo hướng an 
toàn sinh học, các vùng nguồn phấn và mật hoa 
sẽ hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ưu 
tiên các sản phẩm hữu cơ thân thiện và ít ảnh 
hưởng tới môi trường sống của cộng đồng.
    Mô hình “Chăn nuôi ong mật theo hướng an 
toàn sinh học trong vùng đồng bào dân tộc” 
bước đầu đã thành công, mô hình đã cung cấp 
cho người tiêu dùng sản phẩm mật ong an toàn, 
không tồn dư kháng sinh, phù hợp với quy mô 
hộ gia đình và quy mô trang trại tập trung. Đây 
là hướng đi tích cực, đáng khích lệ phát triển 
chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, sản 
phẩm thân thiện với môi trường đáp ứng nhu 
cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Kết quả 
mô hình có thể khẳng định: đây là mô hình sản 
xuất có hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi 
trường, đồng thời có thể áp dụng nhân rộng ra 
các địa phương trong tỉnh, nhất là các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số

HỢP TÁC XÃ PHỤ NỮ TRÙN QUẾ ĐƠN DƯƠNG HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP SẠCH

Lê Trung - TTNN huyện Đơn Dương 

    Hiện nay, ngành Nông nghiệp của huyện 
Đơn Dương đang gặp phải 2 vấn đề lớn trong 
sản xuất nông nghiệp là trong chăn nuôi thiếu 
nguồn cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm có 
chất lượng; trong trồng trọt vấn đề ô nhiễm môi 
trường đang xảy ra, phân hữu cơ truyền thống 
dần bị loại bỏ do bẩn, mùi hôi thối chứa nhiều 
vi khuẩn gây bệnh. Phân bón hóa học trong quá 
trình sử dụng liên tục ảnh hưởng đến độ phì 
nhiêu của đất và làm chai cứng. Qua tìm hiểu 
trên sách, báo cũng như đi tham quan thực tế từ 
thành phố Hồ Chí Minh, thấy rằng giun đất là 
nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm rất tốt với 
hàm lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng 
thô. Hơn nữa giun đất có thể xử lý chất thải hữu 
cơ, phân gà, phân lợn, phân bò và chuyển hóa 
thành phân bón hữu cơ có chất lượng và bằng 

cách đó cải thiện môi trường sinh thái các vùng 
nông thôn, chính vì vậy, ý tưởng “Nuôi trùn 
quế - ứng dụng trong nông nghiệp sạch tại 
huyện Đơn Dương” của chị Phạm Thị Thanh 
Tuyền và các thành viên Hợp tác xã đã được 
hình thành. Từ ý tưởng khởi nghiệp đó, đầu 
năm 2018, chị Tuyền cùng một số hộ dân đã 
mạnh dạn đầu tư nguồn vốn gần 50 triệu đồng 
để mua trùn giống, xây dựng trại và mua bò 
vàng về nuôi lấy phân để nuôi trùn quế. Chỉ 
hơn 1 năm nuôi thử nghiệm, mô hình nuôi trùn 
quế đã cho chị Tuyền nguồn thu nhập khá ổn 
định, bà con nông dân trong và ngoài huyện tìm 
đến với trại nuôi trùn quế của chị để đặt hàng 
mua phân và giống khá đông.
      Với những kết quả đạt được bước đầu từ 
việc bán giống, phân trùn quế, đầu năm 2019, 
Hợp tác xã phụ nữ trùn quế Đơn Dương được 
thành lập với 09 thành viên, có tổng nguồn vốn 
điều lệ 900 triệu đồng, ngành nghề chính là 
chuyên nuôi và sản xuất phân trùn quế hữu cơ 
vi sinh, thịt trùn và sinh khối trùn quế. Với mục 
tiêu năm đầu tiên Hợp tác xã sẽ tiếp cận được 
2% trên tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp 
của huyện Đơn Dương sử dụng phân trùn quế 
để cải tạo đất và phục vụ cho mô hình trồng và 
sản xuất nông nghiệp sạch. Cung cấp thịt trùn 
tươi cho các cơ sở nuôi cá tầm tại Đà Lạt với 
sản lượng khoảng 30 tấn thịt trùn quế/mùa/năm 
và xử lý được khoảng 30% chất thải nông 
nghiệp, chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện. 
Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã đạt được những 
mục tiêu ban đầu. Dựa trên những kết quả đó, 
Hợp tác xã tiếp tục thực hiện ý tưởng “phát 
triển chuỗi liên kết nông nghiệp hữu cơ bền 
vững tại địa phương bằng giải pháp nuôi trùn 
quế”  và ý tưởng này đã đạt được giải thưởng 
dự án tiêu biểu “liên kết sáng tạo gia tăng giá trị 
cho cộng đồng” do Trung ương hội Liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam tổ chức và được Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng bàn giao gói 
phương tiện sản xuất trị giá 188 triệu đồng, 
gồm: 03 tủ đông, 01 máy hút chân không, 
14.000 bao bì sản phẩm và 02 khóa tập huấn kỹ 
thuật nuôi trùn quế cho toàn bộ các thành viên 

trong HTX trị giá 20 triệu đồng. Toàn bộ gói tài 
sản này để phục vụ cho hoạt động của HTX 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương nhằm mở rộng về 
quy mô sản xuất và cho ra nhiều sản phẩm tốt 
hơn phục vụ cho ngành nông nghiệp huyện 
Đơn Dương.

       HTX phụ nữ trùn quế Đơn Dương nói riêng 
và Hội phụ nữ huyện Đơn Dương nói chung 
với những ý tưởng, cách khởi nghiệp, phát triển 
kinh tế khác nhau nhưng sẵn sàng góp công, 
góp sức để nâng cao chất lượng ngành Nông 
nghiệp của huyện. Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên, lâu dài của Hội Liên hiệp 
phụ nữ để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa 
phương, vừa nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh 
vực kinh tế, tạo tiền đề cho xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững. Thời gian qua, với sự hỗ 
trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển 
mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm, áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường, 
sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở địa phương. Trong đó, tích cực 
vận động phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện các 
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế 
gia đình; xây dựng các mô hình giúp phụ nữ 
thoát nghèo bền vững; phụ nữ chung sức xây 
dựng nông thôn mới... được nhiều hội viên phụ 
nữ hưởng ứng tích cực với mục đích tương trợ, 
giúp nhau ngày công, giống, vốn, kinh nghiệm 

Chị Phạm Thị Thanh Tuyền với ý tưởng 
“nuôi trùn quế - ứng dụng trong nông nghiệp sạch”

làm ăn.
       Có thể nói, mô hình kinh tế của Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã và đang góp 
phần cùng địa phương triển khai có hiệu quả 
trong xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp sạch, từng bước khẳng định hướng đi 
đúng đắn của mình khi đưa vào nuôi thử 

nghiệm trùn quế, không chỉ mang lại lợi ích 
kinh tế mà còn duy trì sản xuất nông nghiệp 
trong bối cảnh rủi ro khí hậu ngày càng gia 
tăng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, tiến tới xây dựng quê hương Đơn 
Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu
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    Hiện nay, ngành Nông nghiệp của huyện 
Đơn Dương đang gặp phải 2 vấn đề lớn trong 
sản xuất nông nghiệp là trong chăn nuôi thiếu 
nguồn cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm có 
chất lượng; trong trồng trọt vấn đề ô nhiễm môi 
trường đang xảy ra, phân hữu cơ truyền thống 
dần bị loại bỏ do bẩn, mùi hôi thối chứa nhiều 
vi khuẩn gây bệnh. Phân bón hóa học trong quá 
trình sử dụng liên tục ảnh hưởng đến độ phì 
nhiêu của đất và làm chai cứng. Qua tìm hiểu 
trên sách, báo cũng như đi tham quan thực tế từ 
thành phố Hồ Chí Minh, thấy rằng giun đất là 
nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm rất tốt với 
hàm lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng 
thô. Hơn nữa giun đất có thể xử lý chất thải hữu 
cơ, phân gà, phân lợn, phân bò và chuyển hóa 
thành phân bón hữu cơ có chất lượng và bằng 

cách đó cải thiện môi trường sinh thái các vùng 
nông thôn, chính vì vậy, ý tưởng “Nuôi trùn 
quế - ứng dụng trong nông nghiệp sạch tại 
huyện Đơn Dương” của chị Phạm Thị Thanh 
Tuyền và các thành viên Hợp tác xã đã được 
hình thành. Từ ý tưởng khởi nghiệp đó, đầu 
năm 2018, chị Tuyền cùng một số hộ dân đã 
mạnh dạn đầu tư nguồn vốn gần 50 triệu đồng 
để mua trùn giống, xây dựng trại và mua bò 
vàng về nuôi lấy phân để nuôi trùn quế. Chỉ 
hơn 1 năm nuôi thử nghiệm, mô hình nuôi trùn 
quế đã cho chị Tuyền nguồn thu nhập khá ổn 
định, bà con nông dân trong và ngoài huyện tìm 
đến với trại nuôi trùn quế của chị để đặt hàng 
mua phân và giống khá đông.
      Với những kết quả đạt được bước đầu từ 
việc bán giống, phân trùn quế, đầu năm 2019, 
Hợp tác xã phụ nữ trùn quế Đơn Dương được 
thành lập với 09 thành viên, có tổng nguồn vốn 
điều lệ 900 triệu đồng, ngành nghề chính là 
chuyên nuôi và sản xuất phân trùn quế hữu cơ 
vi sinh, thịt trùn và sinh khối trùn quế. Với mục 
tiêu năm đầu tiên Hợp tác xã sẽ tiếp cận được 
2% trên tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp 
của huyện Đơn Dương sử dụng phân trùn quế 
để cải tạo đất và phục vụ cho mô hình trồng và 
sản xuất nông nghiệp sạch. Cung cấp thịt trùn 
tươi cho các cơ sở nuôi cá tầm tại Đà Lạt với 
sản lượng khoảng 30 tấn thịt trùn quế/mùa/năm 
và xử lý được khoảng 30% chất thải nông 
nghiệp, chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện. 
Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã đạt được những 
mục tiêu ban đầu. Dựa trên những kết quả đó, 
Hợp tác xã tiếp tục thực hiện ý tưởng “phát 
triển chuỗi liên kết nông nghiệp hữu cơ bền 
vững tại địa phương bằng giải pháp nuôi trùn 
quế”  và ý tưởng này đã đạt được giải thưởng 
dự án tiêu biểu “liên kết sáng tạo gia tăng giá trị 
cho cộng đồng” do Trung ương hội Liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam tổ chức và được Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng bàn giao gói 
phương tiện sản xuất trị giá 188 triệu đồng, 
gồm: 03 tủ đông, 01 máy hút chân không, 
14.000 bao bì sản phẩm và 02 khóa tập huấn kỹ 
thuật nuôi trùn quế cho toàn bộ các thành viên 

trong HTX trị giá 20 triệu đồng. Toàn bộ gói tài 
sản này để phục vụ cho hoạt động của HTX 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương nhằm mở rộng về 
quy mô sản xuất và cho ra nhiều sản phẩm tốt 
hơn phục vụ cho ngành nông nghiệp huyện 
Đơn Dương.

       HTX phụ nữ trùn quế Đơn Dương nói riêng 
và Hội phụ nữ huyện Đơn Dương nói chung 
với những ý tưởng, cách khởi nghiệp, phát triển 
kinh tế khác nhau nhưng sẵn sàng góp công, 
góp sức để nâng cao chất lượng ngành Nông 
nghiệp của huyện. Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên, lâu dài của Hội Liên hiệp 
phụ nữ để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa 
phương, vừa nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh 
vực kinh tế, tạo tiền đề cho xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững. Thời gian qua, với sự hỗ 
trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển 
mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm, áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường, 
sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở địa phương. Trong đó, tích cực 
vận động phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện các 
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế 
gia đình; xây dựng các mô hình giúp phụ nữ 
thoát nghèo bền vững; phụ nữ chung sức xây 
dựng nông thôn mới... được nhiều hội viên phụ 
nữ hưởng ứng tích cực với mục đích tương trợ, 
giúp nhau ngày công, giống, vốn, kinh nghiệm 

HTX phụ nữ trùn quế Đơn Dương 
với sản phẩm nuôi trùn quế

làm ăn.
       Có thể nói, mô hình kinh tế của Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã và đang góp 
phần cùng địa phương triển khai có hiệu quả 
trong xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp sạch, từng bước khẳng định hướng đi 
đúng đắn của mình khi đưa vào nuôi thử 

nghiệm trùn quế, không chỉ mang lại lợi ích 
kinh tế mà còn duy trì sản xuất nông nghiệp 
trong bối cảnh rủi ro khí hậu ngày càng gia 
tăng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, tiến tới xây dựng quê hương Đơn 
Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu
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    Hiện nay, ngành Nông nghiệp của huyện 
Đơn Dương đang gặp phải 2 vấn đề lớn trong 
sản xuất nông nghiệp là trong chăn nuôi thiếu 
nguồn cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm có 
chất lượng; trong trồng trọt vấn đề ô nhiễm môi 
trường đang xảy ra, phân hữu cơ truyền thống 
dần bị loại bỏ do bẩn, mùi hôi thối chứa nhiều 
vi khuẩn gây bệnh. Phân bón hóa học trong quá 
trình sử dụng liên tục ảnh hưởng đến độ phì 
nhiêu của đất và làm chai cứng. Qua tìm hiểu 
trên sách, báo cũng như đi tham quan thực tế từ 
thành phố Hồ Chí Minh, thấy rằng giun đất là 
nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm rất tốt với 
hàm lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng 
thô. Hơn nữa giun đất có thể xử lý chất thải hữu 
cơ, phân gà, phân lợn, phân bò và chuyển hóa 
thành phân bón hữu cơ có chất lượng và bằng 

cách đó cải thiện môi trường sinh thái các vùng 
nông thôn, chính vì vậy, ý tưởng “Nuôi trùn 
quế - ứng dụng trong nông nghiệp sạch tại 
huyện Đơn Dương” của chị Phạm Thị Thanh 
Tuyền và các thành viên Hợp tác xã đã được 
hình thành. Từ ý tưởng khởi nghiệp đó, đầu 
năm 2018, chị Tuyền cùng một số hộ dân đã 
mạnh dạn đầu tư nguồn vốn gần 50 triệu đồng 
để mua trùn giống, xây dựng trại và mua bò 
vàng về nuôi lấy phân để nuôi trùn quế. Chỉ 
hơn 1 năm nuôi thử nghiệm, mô hình nuôi trùn 
quế đã cho chị Tuyền nguồn thu nhập khá ổn 
định, bà con nông dân trong và ngoài huyện tìm 
đến với trại nuôi trùn quế của chị để đặt hàng 
mua phân và giống khá đông.
      Với những kết quả đạt được bước đầu từ 
việc bán giống, phân trùn quế, đầu năm 2019, 
Hợp tác xã phụ nữ trùn quế Đơn Dương được 
thành lập với 09 thành viên, có tổng nguồn vốn 
điều lệ 900 triệu đồng, ngành nghề chính là 
chuyên nuôi và sản xuất phân trùn quế hữu cơ 
vi sinh, thịt trùn và sinh khối trùn quế. Với mục 
tiêu năm đầu tiên Hợp tác xã sẽ tiếp cận được 
2% trên tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp 
của huyện Đơn Dương sử dụng phân trùn quế 
để cải tạo đất và phục vụ cho mô hình trồng và 
sản xuất nông nghiệp sạch. Cung cấp thịt trùn 
tươi cho các cơ sở nuôi cá tầm tại Đà Lạt với 
sản lượng khoảng 30 tấn thịt trùn quế/mùa/năm 
và xử lý được khoảng 30% chất thải nông 
nghiệp, chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện. 
Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã đạt được những 
mục tiêu ban đầu. Dựa trên những kết quả đó, 
Hợp tác xã tiếp tục thực hiện ý tưởng “phát 
triển chuỗi liên kết nông nghiệp hữu cơ bền 
vững tại địa phương bằng giải pháp nuôi trùn 
quế”  và ý tưởng này đã đạt được giải thưởng 
dự án tiêu biểu “liên kết sáng tạo gia tăng giá trị 
cho cộng đồng” do Trung ương hội Liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam tổ chức và được Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng bàn giao gói 
phương tiện sản xuất trị giá 188 triệu đồng, 
gồm: 03 tủ đông, 01 máy hút chân không, 
14.000 bao bì sản phẩm và 02 khóa tập huấn kỹ 
thuật nuôi trùn quế cho toàn bộ các thành viên 

trong HTX trị giá 20 triệu đồng. Toàn bộ gói tài 
sản này để phục vụ cho hoạt động của HTX 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương nhằm mở rộng về 
quy mô sản xuất và cho ra nhiều sản phẩm tốt 
hơn phục vụ cho ngành nông nghiệp huyện 
Đơn Dương.

       HTX phụ nữ trùn quế Đơn Dương nói riêng 
và Hội phụ nữ huyện Đơn Dương nói chung 
với những ý tưởng, cách khởi nghiệp, phát triển 
kinh tế khác nhau nhưng sẵn sàng góp công, 
góp sức để nâng cao chất lượng ngành Nông 
nghiệp của huyện. Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên, lâu dài của Hội Liên hiệp 
phụ nữ để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa 
phương, vừa nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh 
vực kinh tế, tạo tiền đề cho xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững. Thời gian qua, với sự hỗ 
trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển 
mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm, áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường, 
sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở địa phương. Trong đó, tích cực 
vận động phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện các 
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế 
gia đình; xây dựng các mô hình giúp phụ nữ 
thoát nghèo bền vững; phụ nữ chung sức xây 
dựng nông thôn mới... được nhiều hội viên phụ 
nữ hưởng ứng tích cực với mục đích tương trợ, 
giúp nhau ngày công, giống, vốn, kinh nghiệm 

làm ăn.
       Có thể nói, mô hình kinh tế của Hợp tác xã 
phụ nữ trùn quế Đơn Dương đã và đang góp 
phần cùng địa phương triển khai có hiệu quả 
trong xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp sạch, từng bước khẳng định hướng đi 
đúng đắn của mình khi đưa vào nuôi thử 

nghiệm trùn quế, không chỉ mang lại lợi ích 
kinh tế mà còn duy trì sản xuất nông nghiệp 
trong bối cảnh rủi ro khí hậu ngày càng gia 
tăng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, tiến tới xây dựng quê hương Đơn 
Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu 
mẫu

HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI VÙNG 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI DI LINH

Kim Yến - TTNN Di Linh

      Người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Di 
Linh chăn nuôi nhiều loại vật nuôi như trâu, bò, 
dê, heo, gà...  nhưng theo tập quán lâu đời nuôi 
thả rông xung quanh nhà, vườn cà phê, vườn 
cây ăn quả, thậm chí trong rừng. Đàn trâu của 
bà con chủ yếu được nuôi thả rông trong rừng 
và chỉ đưa về nhà chăn thả ra ngoài cánh đồng 
sau khi thu hoạch xong vụ lúa. Những năm gần 
đây, thông qua việc tuyên tuyền, vận động, tập 
huấn hội thảo, tham quan học tập... bà con 
người đồng bào được tiếp cận với nhiều tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, chuyển đổi 
cơ cấu vật nuôi mới, mạnh dạn đầu tư nuôi 
những vật nuôi nhốt chuồng và đòi hỏi kỹ thuật 
chăn nuôi cao như chăn nuôi bò lấy sữa, nuôi 
thỏ sinh sản hoặc bán thương phẩm nhằm tăng 
thêm thu nhập cho nông hộ.
       Hiện nay, tổng đàn bò sữa của huyện có 960 
con được nuôi tại 34 hộ chăn nuôi và 01 trang 
trại bò sữa Vinamilk. Cách thức chăn nuôi bò 
sữa tại huyện với quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ 
hoặc gia trại theo hướng bán công nghiệp và 
nuôi bò sữa theo hướng organic của trang trại 
bò sữa Vinamilk. Trong đó, điển hình có hộ gia 
đình anh K’Gim ở thôn 05, xã Liên Đầm là hộ 
đồng bào dân tộc K’ho duy nhất của huyện Di 
Linh đã mạnh dạn đầu tư chuyển sang nuôi bò 
sữa. Trước khi quyết định chuyển sang nuôi bò 
sữa, anh K’Gim đã chủ động tham dự các buổi 
hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chia sẻ kinh 
nghiệm chăn nuôi bò sữa của các hộ tiêu biểu 
về chăn nuôi bò sữa tại xã Đinh Lạc do Phòng 
Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện, Chi cục Chăn nuôi Thú y và 
Thủy sản tỉnh tổ chức... Ngoài ra, anh còn trực 

tiếp đi tham quan các hộ chăn nuôi bò sữa trong 
huyện và các hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện 
Đức Trọng, Đơn Dương... Khi tận mắt thấy các 
hộ chăn nuôi là người đồng bào thiểu số tại các 
huyện này chăn nuôi bò sữa thành công và 
mang lại hiệu kinh tế khả quan, anh về bàn bạc 
với gia đình và quyết định đầu tư chăn nuôi bò 
sữa. 

     Đến tháng 9/2018, anh phá 02 sào cà phê 
trồng cỏ VA06 do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện hỗ trợ theo dự án phát triển bò sữa giai 
đoạn 2016 - 2020. Anh đầu tư 50 triệu đồng để 
xây chuồng trại nuôi bò, khu vực để dự trữ thức 
ăn và các dụng cụ phục vụ chăn nuôi; vay vốn 
thêm từ ngân hàng 180 triệu để mua 04 con bò 
sữa đang mang thai. Sau gần 03 năm chăn nuôi, 
từ đàn bò sữa ban đầu đã sinh sản được 13 bê 
con (04 con bê cái, 09 con bê đực). Số bê cái 
anh giữ lại làm giống, số bê đực này hai năm 
đầu do thiếu cỏ anh bán cho các hộ nuôi bò thịt. 
Hơn 01 năm trở lại đây anh phá thêm 2,5 sào cà 
phê trồng thêm cỏ, bắp làm thức ăn cho bò. Khi 

Đàn bò sữa của gia đình anh K’Gim
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sản lượng cỏ tăng lên, đàn bò sữa ăn còn dư cỏ 
nên anh giữ bê đực lại nuôi bê thịt để tăng thêm 
thu nhập. Hiện nay, anh có 08 bò sữa (05 con 
đang khai thác sữa, 03 con hậu bị). Mỗi ngày 
anh bán cho Công ty Vinamilk gần 100 kg sữa, 
trừ chi phí thức ăn, thuốc thú y... lợi nhuận thu 
được hơn 300 ngàn đồng/ngày. Lợi nhuận hàng 
tháng từ việc bán sữa khoảng 10 triệu 
đồng/tháng, đây là thu nhập khá đối với hộ 
đồng bào đã dám mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò 
sữa tại huyện Di Linh hiện nay.
     

     Anh K’Gim tâm sự: “Để có được kết quả 
như ngày hôm nay, anh đã trải qua nhiều khó 
khăn trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng để 
nâng cao chất lượng, sản lượng sữa, thao tác 
vắt sữa, vệ sinh sát trùng chuồng trại,... mặc dù 
anh đã tham dự lớp học nghề, tham dự các lớp 
tập huấn kỹ thuật về nuôi bò sữa. Trong quá 
trình chọn mua bò giống chưa có kinh nghiệm 
cũng như mua bò giống không có nguồn gốc rõ 
ràng. Chưa phát hiện sớm bò bị ốm, bò có biểu 
hiện động dục... để gọi cán bộ thú y nên chi phí 
trong chăn nuôi giai đoạn đầu tăng cao”.
    Khác với mô hình chăn nuôi bò sữa cần 
nhiều vốn, diện tích đất làm chuồng trại, đất 
trồng cỏ lớn, kỹ thuật chăn nuôi cần áp dụng 
đồng bộ nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều 
kỹ năng và sử dụng nhiều dụng cụ cơ giới 
hóa... thì mô hình nuôi thỏ là mô hình chăn 
nuôi ít vốn, cần diện tích nhỏ để làm chuồng 
trại và trồng cây thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi lại 
đơn giản, nhưng hiệu quả chăn nuôi thỏ cũng 
khá cao. Thỏ là gia súc ăn tạp, ăn được nhiều 

loại thức ăn của trâu, bò, dê,... có thể tận dụng 
được nguồn thức ăn tự nhiên. Do đó, khi nuôi 
thỏ, hộ chăn nuôi không cần quá lo lắng về 
thức ăn, chỉ cần tham dự một số lớp tập huấn về 
chăn nuôi thỏ để nắm vững kỹ thuật nuôi 
dưỡng, chăm sóc thỏ khi nuôi nhốt trong 
chuồng giúp giảm rủi ro, nâng cao năng suất và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thỏ còn là vật 
nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn, sinh sản 
nhiều con trong một lứa, thời gian mang thai 
ngắn, cung cấp cho con người nhiều loại sản 
phẩm như thịt có hàm lượng dinh dưỡng đạm 
cao, sản phẩm phụ như: lông, da sử dụng làm 
phân bón hữu cơ có hàm lượng N, P, K rất tốt 
cho cây trồng và quan trọng hơn nuôi thỏ thì 
thời gian thu hồi vốn nhanh. Vì vậy, nuôi thỏ 
đang được các hộ gia đình nhất là hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số quan tâm chăn nuôi nhằm xóa 
đói giảm nghèo, cải thiện kinh tế gia đình. Hiện 
nay, tổng đàn thỏ của huyện Di Linh khoảng 
7.995 con, có 49 hộ chăn nuôi, trong đó, 50% 
số hộ chăn nuôi thỏ là người đồng bào gốc Tây 
nguyên. 
   Xã Bảo Thuận là xã có đàn thỏ lớn nhất 
huyện với trên 4.500 con và được sự hỗ trợ của 
chính quyền xã, bà con nuôi thỏ đã liên kết lại 
thành lập hợp tác xã nuôi thỏ. Hộ anh Yang Kar 
Nhàn ở thôn Kala Krọt, xã Bảo Thuận, trước 
đây chăn nuôi 20 con dê và hơn 200 con gà và 
gần đây anh phá thêm 03 sào cà phê để trồng 
cỏ, xây dựng chuồng trại nuôi thỏ. Tháng 
3/2020, anh đầu tư 6 triệu đồng mua 05 con thỏ 
bố mẹ, 10 con thỏ con. Qua hơn 1 năm chăm 
sóc, nuôi dưỡng đến nay anh có 50 con thỏ bố 
mẹ, 300 thỏ thịt. Nhờ nắm vững kiến thức về 
chăn nuôi thỏ và biết cách chủ động phòng 
chống dịch bệnh nên đàn thỏ của anh phát triển 
rất nhanh. Hiện nay, ngoài việc giữ đàn thỏ làm 
giống để tiếp tục nhân đàn, anh bán bớt thỏ thịt, 
sau khí trừ chi phí thức ăn, thuốc thú y... lợi 
nhuận thu được 8 triệu đồng/tháng. Từ hiệu 
quả mô hình này, thời gian qua Hội Nông dân 
xã Bảo Thuận đã tổ chức cho nhiều nông dân 
đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nhân 
rộng mô hình trong thời gian tới. Tuy nhiên, 
nếu người dân chăn nuôi nhiều sẽ dẫn đến giá 

Anh Yang Kar Nhàn đang chăm sóc đàn thỏ
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cả xuống thấp. Do đó, Hợp tác xã chăn nuôi thỏ 
phải phát huy vai trò tích cực, xây dựng quy 
trình chăn nuôi thỏ cho xã viên, đồng thời là 
cầu nối tiêu thụ sản phẩm thỏ cho xã viên thì 
người dân mới mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô 
hình chăn nuôi thỏ.
     Nếu so sánh hiệu quả chăn nuôi bò sữa, nuôi 
thỏ của hai hộ đồng bào trên so với một số hộ 
người kinh chăn nuôi về các lĩnh vực tương ứng 
thì không cao bằng nhưng đây là 02 mô hình 

điển hình của người đồng bào dân tộc thiểu số 
mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi sang chăn nuôi 
nhốt chuồng không thả rông, là mô hình mẫu để 
tuyên truyền vận động và đã mở ra hướng chăn 
nuôi phù hợp cho người dân tộc thiểu số gốc 
Tây Nguyên tại huyện với nguồn thu nhập ổn 
định, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo ở 
địa phương, đồng thời chuyển đổi giống cây 
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao

CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ GIỎI
Ngọc Thanh - CTV Đơn Dương

      Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang 
với diện tích gần 400m2 được xây dựng từ năm 
2015, anh Nguyễn Quang Khải,  hội viên cựu 
chiến binh tổ dân phố Thạnh Nghĩa, thị trấn 
Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương tâm sự: “Tháng 
6 năm 1977 anh cùng với hàng trăm thanh niên 
ở xã Lệ Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương hăng hái tòng quân lên đường nhập ngũ 
để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 3 tháng 
huấn luyện ở quân trường, anh được điều động 
về đại đội trinh sát C21, thuộc trung đoàn 141, 
sư đoàn 3 đơn vị đóng quân ở huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình phục vụ tại ngũ, 
anh Khải đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh 
với giặc ngoại xâm ở biên giới phía Bắc vào 
năm 1979, đơn vị anh đã lập nên nhiều chiến 
công góp phần bảo vệ mảnh đất thiêng liêng 
của Tổ quốc. Sau gần 5 năm phục vụ trong 
quân đội, năm 1981 anh được xuất ngũ trở về 
địa phương. 

     Với bản chất của người lính cụ Hồ, được tôi 
luyện trong môi trường quân đội, do đó khi trở 
về với đời thường anh Nguyễn Quang Khải 
tiếp tục tham gia công tác ở xã Lệ Hồng cho 
đến năm 1997, nhận thấy quê hương đất chật 
người đông, do điều kiện hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, vì vậy đến năm 1998 anh đành tạm 
biệt quê hương, chia tay họ hàng, bạn bè người 
thân, đưa gia đình vào xã Lạc Xuân, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp với gia 
tài chỉ có 2 bàn tay trắng. Phát huy truyền 
thống và bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, 
không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm làm giàu 
bằng đôi tay và công sức lao động của chính 
mình. 
      Sau khi vào vùng đất mới, gia đình anh đã 
thuê được 6 sào đất để trồng rau thương phẩm. 
Nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất nông nghiệp nên năng suất cây trồng 
của gia đình anh năm sau đạt hơn năm trước, 
vừa được mùa lại trúng giá. Do vậy, chỉ sau 
hơn 6 năm sinh sống ở xã Lạc Xuân, khi đã tích 
lũy được một số vốn, năm 2004 anh lại đưa gia 
đình vào tổ dân phố Thạnh Nghĩa, thị trấn 
Thạnh Mỹ huyện Đơn Dương sinh sống. Xuất 
thân từ một cựu chiến binh nghèo, đến nay gia 
đình anh Nguyễn Quang Khải đã có 9 sào đất 
nông nghiệp, anh đã mạnh dạn đầu tư trên 1,8 
tỷ đồng để làm nhà kính với hệ thống tưới phun 
hiện đại, trong đó có 4 sào anh sử dụng làm 
vườn ươm các loại cây con giống rau như xà 
lách, cải thảo, bắp sú, cà chua, su hào, ớt ngọt 
để bán cho bà con nông dân trong vùng, còn lại 

Anh Khải đang kiểm tra vườn hoa cát tường
 sắp thu hoạch
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hơn 4 sào anh trồng rau thương phẩm và trồng 
hoa cát tường. 
      Chỉ tính riêng năm 2020, gia đình anh Khải 
trồng rau thương phẩm và dưa leo baby đã cho 
thu nhập trên 600 triệu đồng, ngoài ra anh còn 
doanh thu từ vườn ươm cây con giống gần 300 
triệu đồng, sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu 
tư anh vẫn còn lãi trên 650 triệu đồng. Hiện 
nay, anh đang tiếp tục trồng 4 sào hoa cát tường 
giống mới trong nhà kính, được sản xuất với 
quy trình công nghệ cao chuẩn bị cho thu 
hoạch vào đầu tháng 6, nếu giá cả ổn định như 
những vụ hoa trước thì 4 sào hoa cát tường 
giống mới của anh Khải sẽ thu hoạch được 18 
tấn hoa, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.
     Sau khi đã có một cuộc sống ổn định, xây 
dựng gia đình ấm no hạnh phúc, anh không chỉ 
biết làm giàu cho chính mình mà cựu chiến 
binh Nguyễn Quang Khải còn giải quyết việc 
làm thường xuyên cho 5 công lao động ở địa 
phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 

triệu đồng người/tháng. Từ nghèo khó vươn 
lên, do vậy anh Khải luôn quan tâm, biết chia 
sẻ khó khăn đối với đồng đội cũng như bà con 
xóm làng. Đến tổ dân phố Thạnh Nghĩa, thị 
trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, khi hỏi đến 
gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Khải 
thì ai ai cũng phải công nhận đây là một gia 
đình nông dân tiêu biểu trong sản xuất nông 
nghiệp, hạnh phúc nhất là cả 3 người con trai 
của anh chị đều có công việc làm ổn định. 
Tháng 3/2021, cựu chiến binh Nguyễn Quang 
Khải là một trong 3 hội viên CCB của huyện 
Đơn Dương vinh dự được Trung ương Hội 
CCB Việt Nam cấp bằng chứng nhận Hội viên 
CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. 
Ngoài ra, anh Khải còn được ông Lê Đình 
Minh, Chủ tịch hội CCB huyện Đơn Dương 
nhận xét đánh giá là một trong những hội viên 
CCB gương mẫu, điển hình, tiêu biểu trong 
việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh của huyện Đơn Dương

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG TỪ THÁNG 7 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2021

    Trồng trọt
   Cây lúa: Tập trung chăm sóc, bón phân và 
phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Hè Thu 2021. 
Tiến hành làm cỏ, bón phân thúc các đợt kết 
hợp với điều tiết nước phù hợp với từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây lúa, nhằm giúp cho 
cây lúa đẻ nhánh tập trung, hạn chế đẻ nhánh 
vô hiệu, hạn chế sâu bệnh và giúp cây lúa sinh 
trưởng phát triển tốt. Trong giai đoạn này cần 
thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi 
tình hình sâu bệnh và tiến hành các biện pháp 
phòng trừ kịp thời. Các đối tượng thường xuất 
hiện gây hại trên lúa như sâu cuốn lá nhỏ, sâu 
cuốn lá lớn, rầy nâu, đặc biệt là bệnh khô vằn, 
bệnh đạo ôn cổ bông. Trước khi thu hoạch từ 
7-10 ngày, cần tháo cạn nước để thúc đẩy lúa 
chín nhanh, đồng thời giúp mặt ruộng được 
khô ráo, thuận lợi cho việc thu hoạch.
    Cà phê: Kết thúc việc ghép chồi trước ngày 
31/7 và kết thúc thời vụ trồng mới hoặc trồng 
tái canh cây cà phê trước ngày 31/8. Đối với 

vườn cà phê kinh doanh, giai đoạn này cây cà 
phê đang tập trung dinh dưỡng nuôi quả, cần 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù 
hợp như thường xuyên vệ sinh đồng ruộng; 
cắt bỏ cành tăm, cành nhớt; bẻ chồi vượt; đặc 
biệt là bón phân chăm sóc kịp thời nhằm bổ 
sung dinh dưỡng cho cây nuôi quả. Thăm 
vườn thường xuyên để phát hiện và phòng trừ 
kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây 
hại.
    Cây chè: Kết thúc thời vụ trồng mới cây chè 
cành, trồng dặm và trồng cây che bóng cho 
vườn chè trước ngày 31/8. Đối với vườn chè 
kinh doanh, tiến hành chăm sóc, bón phân, vệ 
sinh đồng ruộng để cây chè sinh trưởng tốt. 
Bón phân cho cây chè theo lứa hái, rải đều 
phân theo luống chè cách gốc 20-30 cm và vùi 
lấp. 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 
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bằng các loại thuốc được đăng ký sử dụng trên 
cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh 
học.
    Cây điều: Kết thúc thời vụ trồng mới và 
trồng dặm cây điều trước ngày 31/8. Đối với 
vườn điều kinh doanh, tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu 
bệnh kịp thời. Khi bón phân cho cây điều phải 
bón rải đều theo mép tán, bón xong phải lấp 
đất để tăng hiệu quả sử dụng phân bón. 
Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để 
có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lưu ý các đối 
tượng thường xuất hiện gây hại trên cây điều 
trong mùa mưa như bọ xít muỗi, bệnh thán 
thư.
    Cây tiêu: Kết thúc thời vụ trồng mới và 
trồng dặm cây tiêu trước ngày 31/8. Đối với 
vườn tiêu kinh doanh, cần thường xuyên vệ 
sinh đồng ruộng, cắt tỉa những cành tăm, cành 
vượt; bón phân cho cây tiêu theo từng đợt, rải 
đều phân theo tán trụ tiêu và vùi lấp đất. 
Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện 
sâu bệnh và áp dụng các biệp pháp phòng trừ 
kịp thời.
    Cây rau, hoa: Thu hoạch các loại rau, hoa 
đúng độ tuổi; áp dụng các biện pháp thu hoạch 
và sơ chế phù hợp để đảm bảo năng suất, chất 
lượng sản phẩm. Tiến hành cày xới kỹ và xử 
lý đất trước khi gieo trồng vụ mới. Lưu ý, nên 
luân canh với cây trồng khác họ để hạn chế 
các đối tượng sâu bệnh gây hại. Đối với diện 
tích rau, hoa đang trong thời kỳ chăm sóc, tiến 
hành bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu 
bệnh kịp thời, tuân thủ biện pháp quản lý dịch 
hại theo quy trình phòng trừ tổng hợp. Ưu tiên 
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc sinh học trên cây rau và tuân thủ 
đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch sản  
phẩm.
     Chăn nuôi
    Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 
cầm và tăng cường giám sát dịch bệnh. Vỗ 
béo, chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn thô 
xanh cho đàn trâu, bò. Đặc biệt, giữ ấm cho 
đàn heo con, gà con. Chuẩn bị để tiêm phòng 

đợt 2 và tăng đàn.
   Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh 
như Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, 
bò, heo,... Phó thương hàn heo. Đối với gia 
cầm: bệnh Gumboro, Newcastle, CRD và đặc 
biệt là bệnh dại trên chó.
     Thủy sản
    Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô 
phi, điêu hồng…): Thả giống vụ nuôi chính. 
Kiểm soát nguồn nước và phòng một số bệnh 
thường gặp trên cá giống như trùng quả dưa, 
trùng bánh xe và nấm thủy mi. Bổ sung 
khoáng chất và vitamin vào khẩu phần ăn 
giúp cá tăng sức đề kháng và khả năng chống 
chịu với thời tiết. Phân cỡ và san lọc đàn cá để 
có chế độ chăm sóc hợp lý. Thực hiện các biện 
pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi. 
    Kiểm tra cống, bờ ao, điều chỉnh lượng 
nước trong ao nuôi và khẩu phần ăn của cá 
cho phù hợp với từng đối tượng nuôi, đồng 
thời cho cá ăn các loại vitamin và khoáng 
chất. Thường xuyên kéo lưới kiểm tra cá và 
tắm muối phòng bệnh nấm và vi khuẩn mang. 
     Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết 
đường ruột).
   Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Thả giống 
nuôi, tiến hành theo dõi quá trình thích nghi 
của cá. Định kỳ thay nước và vệ sinh nguồn 
nước bằng Virkon A hoặc thuốc tím (KMnO4). 
Cho cá ăn theo đúng khẩu phần. Bổ sung 
khoáng chất và vitamin vào khẩu phần ăn 
giúp cá tăng sức đề kháng. Thực hiện các biện 
pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá nuôi.
   Chú ý: Bệnh nấm thân, vi khuẩn mang và 
xuất huyết thân.
    Lâm Nghiệp
    Đây là giai đoạn đầu mùa mưa, chuẩn bị cây 
giống và đất trồng. Cây giống lâm 
nghiệptrước khi trồng cần được huấn luyện 
bằng cách tháo dỡ giàn che nắng ở vườn ươm, 
ngừng tưới phân, hạn chế tưới nước. Tiến 
hành trồng cây lâm nghiệp khi đất đã đủ ẩm, 
trồng cây vào những ngày râm mát
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HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG
Nguồn: nguoichannuoi.vn

   Hỏi: Biện pháp phòng và trị bệnh tiêu 
chảy trên heo do Rotavirus? 
    Anh Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Bình Thạnh, 
huyện Đức Trọng
   Trả lời: Rotavirus thường lây lan rộng cả 
trong quần thể heo và hầu hết các động vật có 
vú khác, chúng có khả năng đề kháng đối với 
những thay đổi của môi trường và nhiều chất 
khử trùng, do đó luôn luôn tồn tại nguy cơ 
bùng phát bệnh.
    Triệu chứng bệnh: Bệnh xuất hiện ở heo 
con được 7 - 10 ngày tuổi đến 40 ngày tuổi, 
với triệu chứng tiêu chảy phân lỏng trầm trọng 
nhất là ở độ tuổi 7 - 10 ngày tuổi, càng lớn thì 
càng ít trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu heo bị 
nhiễm cả vi khuẩn E. coli thì bệnh nghiêm 
trọng có thể xảy ra với tỷ lệ tử vong cao. Heo 
gầy hóp bụng, đôi mắt sâu và da xung quanh 
hậu môn luôn ẩm ướt.
    Chẩn đoán: Khi heo ở 10 - 40 ngày tuổi bị 
tiêu chảy thì có thể chẩn đoán rằng nhiễm 
rotavirus với nguyên nhân chính hoặc là 
nguyên nhân thứ phát. Kiểm tra trong phòng 
thí nghiệm bằng kính hiển vi điện tử và xét 
nghiệm Elisa. Hoặc có thể thử nhanh bằng 
cách nhúng giấy quỳ vào phân lỏng của heo, 
nếu nhiễm E. coli thì giấy sẽ chuyển sang màu 
xanh, nhiễm rotavirus thì giấy chuyển màu đỏ.
    Điều trị: Chưa có phương pháp điều trị cụ 
thể cho bệnh. Có thể dùng thuốc kháng sinh 
như Amoxicillin, Neomycin và Enrofloxacin 
bằng cách tiêm, hoặc bằng đường miệng trong 
thức ăn hoặc trong nước uống để kiểm soát 
nhiễm trùng thứ phát như E. coli. Bổ sung 
Dextrose hoặc Glycine, điện giải để chống lại 
tình trạng mất nước. Chuồng trại phải đảm bảo 
ấm áp và khô thoáng.
    Phòng ngừa bệnh: Thường xuyên tiêu độc 
sát trùng định kỳ bằng các chất sát trùng. Để 
trống chuồng ít nhất 3 - 5 ngày trước khi heo 
mới được đưa vào. Có các hố sát trùng và sử 
dụng quần áo bảo hộ lao động phù hợp sau khi 
xử lý heo bị bệnh. Áp dụng quy trình cùng vào 

- cùng ra và tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục 
vệ sinh sát trùng. Hạn chế stress do môi 
trường và biến động của nhiệt độ chuồng nuôi.
     Hỏi: Xin cho biết cách điều trị Hội chứng 
còi cọc trên heo? 
    Chị Nguyễn Thị Lữ - xã Liên Hiệp, huyện 
Đức Trọng
     Trả lời: Đây là bệnh do virus gây ra và gây 
thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Bệnh có thể 
lây qua tiếp xúc, qua phân, qua đường hô hấp 
và tinh dịch của heo đực giống. Heo đực mẫn 
cảm với bệnh hơn so với heo cái, heo giống 
Landrace mẫn cảm hơn giống Duroc và Đại 
Bạch. Bệnh phá hủy hệ miễn dịch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhiều loại mầm bệnh khác 
xâm nhập và gây bệnh. Triệu chứng bệnh 
được thể hiện qua 3 dạng: Hội chứng gầy còm 
ở heo con sau cai sữa, hội chứng viêm da và 
viêm thận, hội chứng rối loạn sinh sản ở heo. 
Phòng bệnh như sau: Hạn chế sự ra vào 
chuồng trại nhằm giảm thiểu nguy cơ làm lây 
bệnh cho đàn heo. Diệt trừ chuột, ruồi muỗi, 
hạn chế lây lan mầm bệnh. Định kỳ phun sát 
trùng tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. 
Thực hiện quy tắc cách ly triệt để heo mới 
mua về. Bổ sung Vitamin E và Se vào thức ăn. 
Trong thời gian cách ly có thể xét nghiệm 
iiPCR mới được phép nhập đàn. Định kỳ xét 
nghiệm iiPCR chẩn đoán nhanh, phát hiện 
sớm mầm bệnh. Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn 
heo nhằm nâng cao sức đề kháng, tạo môi 
trường thuận lợi để heo sinh trưởng phát triển. 
Sử dụng vaccin tiêm cho heo nái để phòng 
bệnh.
    Điều trị bệnh: Bệnh hiện chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu. Điều trị các triệu chứng của 
bệnh như hạ sốt, sử dụng kháng sinh để diệt 
trừ vi khuẩn kế phát. Tăng cường sức đề 
kháng cho con vật bằng các loại thuốc bổ, 
vitamin, B. Complex. Cách ly con ốm và con 
khỏe, phun sát trùng chuồng trại hàng ngày để 
tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường chăn 
nuôi
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TÌNH HÌNH GIÁ NÔNG SẢN TẠI LÂM ĐỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
     * Sản phẩm rau, củ, quả
     - Cà chua giảm mạnh trong tháng 3 (2.000 
- 3.000 đồng/kg) do nguồn cung dồi dào. 
Nhưng từ sau dịp Lễ 30/4 đến nay, mặc dù dịch 
Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 nhưng giá 
cà chua không bị ảnh hưởng, ngược lại giá còn 
tăng mạnh, có lúc đạt 17.000 đồng/kg. Hiện 
nay, giá cà chua vẫn ở mức cao (10.000 
đồng/kg). Giá cà chua trung bình 6 tháng đầu 
năm đạt 6.883 đồng/kg, giảm 1.125 đồng/kg 
so với cùng kỳ năm 2020.

     - Tương tự cà chua, giá các loại nông sản 
như cải thảo, xà lách, củ dền,… mặc dù dịch 
Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 nhưng giá 
các loại này ít bị ảnh hưởng và duy trì khá ổn 
định, cụ thể: Cải thảo 1.000 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh 4.000 - 5.000 đồng/kg; xà lách cuộn 
6.000 - 7.000 đồng/kg, xà lách coron 7.000 
đồng/kg; củ dền 2.000 đồng/kg. Nhưng so với 
cùng kỳ năm 2020, giá trung bình 6 tháng đầu 
năm 2021 các loại nông sản này đều giảm, cụ 
thể: Cải thảo 1.354 đồng/kg, giảm 629 
đồng/kg; củ dền 3.233 đồng/kg, giảm 2.750 
đồng/kg; xà lách lolo xanh 3.942 đồng/kg, 
giảm 2.117 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020 
(các loại rau xà lách trong tháng 02 - 3/2021 
đến thời kỳ thu hoạch rộ, do khó khăn trong 
việc tiêu thụ nên các loại rau xà lách loại 2 và 
loại 3 tại một số nhà vườn đã cày xới để ủ phân 
bón làm phân xanh cho đất).
     - Hành tây và khoai tây Đà Lạt có giá tăng 
mạnh trong tháng 01/2021 (hành tây 17.000 
đồng/kg, khoai tây 19.000 đồng/kg). Từ tháng 
02 đến nay, giá hành tây và khoai tây liên tục 
giảm, đặc biệt từ tháng 4 đến nay, do thị 
trường tiêu thụ giảm bởi ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 (các nhà hàng, quán ăn hạn chế 

số người… nên lượng tiêu thụ giảm, cùng với 
đó các chợ đầu mối, các chợ lớn, nhỏ tại TP. 
HCM và các tỉnh thành lân cận hạn chế đi hàng 
nên thương lái không tới thu mua) nên giá 
hành tây và khoai tây chỉ có giá lần lượt 3.000 
đồng/kg và 9.000 đồng/kg. Giá hành tây và 
khoai tây Đà Lạt trung bình 6 tháng đầu năm 
có giá 5.483 đồng/kg và 11.000 đồng/kg, giảm 
lần lượt 3.100 đồng/kg và 4.858 đồng/kg so 
với cùng kỳ năm 2020.

     - Ớt sừng và ớt chuông Đà Lạt 2 tháng đầu 
năm 2021 (đặc biệt dịp cận Tết Nguyên đán), 
do nguồn cung khan hiếm, thị trường tiêu thụ 
mạnh nên giá tăng mạnh (ớt sừng 20.000 - 
30.000 đồng/kg, có lúc đạt 35.000 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 30.000 - 40.000 đồng/kg). Từ 
tháng 4 đến nay (đặc biệt là sau khi dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát lần thứ 4), do khó khăn 
trong việc xuất khẩu nên giá ớt giảm mạnh (ớt 
sừng giảm chỉ còn 5.000 đồng/kg, ớt chuông 
Đà Lạt 14.000 - 16.000 đồng/kg). Nhìn chung, 
so với đợt dịch Covid-19 năm 2020 (giá giảm 
mạnh trong tháng 3 - 4/2020, có lúc ớt sừng và 
ớt chuông Đà Lạt giảm xuống còn 5.000 
đồng/kg), thì giá trung bình ớt sừng và ớt 
chuông Đà Lạt 6 tháng đầu năm 2021 đều tăng 
so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Ớt sừng 
11.883 đồng/kg, tăng 3.167 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 22.308 đồng/kg, tăng 10.308 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.
     - Hành lá trong 6 tháng đầu năm 2021 luôn 
duy trì giá ở mức cao, trung bình 6 tháng đầu 
năm đạt 7.942 đồng/kg, tăng 2.800 đồng/kg so 
với cùng kỳ năm 2020.
    * Sản phẩm hoa 
     Trái với mức tăng của một số loại rau củ, giá 
các loại hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
trong 6 tháng đầu năm nhìn chung giảm mạnh 
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(do sức tiêu thụ kém khi dịch Covid-19 lan 
rộng tại một số địa phương là thị trường tiêu 
thụ chính của hoa Đà Lạt), cụ thể:

     - Khác với mọi năm, vào dịp cận Tết 
Nguyên đán (tháng 02/2021) các loại hoa Đà 
Lạt, đặc biệt là hoa cúc, hoa lily sẽ tiêu thụ 
mạnh và có giá cao nhưng do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại Hải 
Dương, Quảng Ninh... các xe chở hoa Đà Lạt 
đi tiêu thụ các tỉnh gặp khó khăn nên giá giảm 
mạnh so với các năm, cụ thể: Hoa cúc cành 
15.000 - 16.000 đồng/chục; hoa cúc chùm chỉ 
5.000 - 6.000 đồng/bó; hoa lily Sorbone và 
Concardor chỉ 100.000 - 120.000 đồng/bó 
(trong khi các năm trước không ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19, vào dịp Tết giá hoa cúc 
cành có giá 25.000 - 30.000 đồng/chục; hoa 
cúc chùm 15.000 - 18.000 đồng/bó; hoa lily có 
giá   170.000 - 220.000 đồng/bó). 
    Sau khi dịch bệnh được kiểm soát (trong 2 
tháng 3 - 4/2021), giá các loại hoa Đà Lạt dần 
ổn định trở lại. Tuy nhiên, từ sau Lễ 30/4 đến 
nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát mạnh lần thứ 4, người dân ít ra đường, 
nhiều lễ hội bị tạm ngừng, các nhà hàng, khách 
sạn vắng khách nên nhu cầu hoa để cắm cũng 
ít    đi, các thị trường tiêu thụ hoa chính của Đà 
Lạt như TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội… đang 
phải đối phó với dịch Covid-19 nên nhiều chợ 
đầu mối ngưng nhận hoa. Riêng TP. HCM, thị 
trường tiêu thụ chủ lực với 4 chợ đầu mối nhận 
hoa của Đà Lạt, do phòng dịch Covid-19 nên 2 
chợ  Đầm Sen và Hồ Thị Kỷ đã ngưng nhận. 
Hiện nay giá các loại hoa chủ lực của Đà Lạt 
có xu hướng giảm mạnh, cụ thể: Hoa lily trước 
đây giá 70.000 - 90.000 đồng/bó 5 cành nay 
rớt xuống chỉ còn 40.000 - 60.000 đồng/bó; 
hoa cúc cành chỉ còn 10.000 - 12.000 
đồng/chục; hoa chúc chùm 3.000 - 4.000 
đồng/bó nhưng sức tiêu thụ kém và các thương 

lái chỉ lấy hoa loại 1, còn hoa loại 2, loại 3 
đành phải để lại vườn. Đây  không phải là lần 
đầu tiên giá hoa giảm do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Tuy nhiên mức giảm ở đợt dịch thứ 
4 này được nhận định là giảm sâu và giảm lâu 
hơn các đợt dịch trước do các trị trường tiêu 
thụ hoa lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng đều bùng phát dịch, nhất là Chợ hoa tươi 
Đầm Sen, chợ kinh doanh hoa sỉ lớn nhất TP. 
HCM đóng cửa phòng dịch Covid-19 nên mức 
tiêu thị hoa nói chung đã giảm gần 50%.
     - Tương tự như hoa cúc và hoa lily, hoa 
hồng và hoa đồng tiền cũng giảm sâu, cụ thể: 
Mặc dù giá hoa hồng và hoa đồng tiền tăng giá 
mạnh trong dịp lễ Valentine và 8/3 (hoa hồng 
45.000 - 50.000 đồng/chục; hoa đồng tiền 
55.000 - 60.000 đồng/chục) nhưng từ sau dịp 
Lễ 30/4 đến nay, giá hoa đồng tiền và hoa hồng 
Đà Lạt liên tục giảm sâu. Hoa hồng Đà Lạt loại 
1 chỉ có giá 6.000 - 8.000 đồng/chục, loại 2 và 
loại 3 khó tiêu thụ nên nhiều nhà vườn phải tự 
cắt bỏ, chất thành đống để làm phân hoặc đốt 
vì không có thương lái đến thu mua. Hoa đồng 
tiền cũng giảm sâu xuống còn 8.000 - 10.000 
đồng/chục.
     - Hoa lay ơn: Ngoại trừ từ tháng 5 đến nay 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở 
lại, giá giảm xuống còn 20.000 - 25.000 
đồng/chục, các tháng còn lại duy trì ở mức giá 
khá cao 28.000 - 30.000 đồng/chục. Trung 
bình giá hoa lay ơn 6 tháng đầu năm 2021 đạt 
26.500 đồng/chục, tăng 3.300 đồng/chục so 
với cùng kỳ năm 2020.
    * Sản phẩm cây công nghiệp
     Ngoại trừ tháng 02/2021 (từ giữa cuối tháng 
12 đến giữa tháng Giêng âm lịch) do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng tiêu 
thụ giảm, khó khăn trong việc xuất khẩu nên 
giá cà phê giảm sâu (29.500 đồng/kg). Từ 
tháng 3 đến hết tháng 5/2021, giá cà phê vối 
nhân xô duy trì khá ổn định 31.000 - 32.000 
đồng/kg. Hiện nay, giá cà phê vối nhân xô 
đang trên đà tăng mạnh (34.000 đồng/kg). Giá 
cà phê nhân xô Việt Nam tăng mạnh trở lại, 
trước hết là nhờ tác động từ thị trường cà phê 
thế giới. Từ đầu tháng 6 đến nay, các phiên 
giao dịch cà phê Robusta trên sàn đều tăng giá. 
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Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới 
hiện đang gặp khó khăn về thu hoạch do mưa 
nhiều tại các vùng trồng cà phê chính ở phía 
Đông Nam nước này. Đồng thời, đồng Real 
của Brazil tăng giá so với đồng USD đã làm 
giảm lợi nhuận, nên không khuyến khích nông 
dân Brazil bán cà phê nguyên liệu. Bên cạnh 
đó, đã có những dự báo mới cho rằng sản 
lượng cà phê Brazil sẽ giảm so với những dự 
đoán trước đó. Tuy nhiên, vấn đề sản lượng và 
thu hoạch cà phê ở Brazil được cho là không 
có nhiều tác động tới cà phê thế giới. Mà 
nguyên nhân chính là những cuộc chiến tranh 
thương mại giữa những nền kinh tế lớn nên 
đẩy giá cà phê tăng mạnh trở lại. 

    Trung bình giá cà phê vối nhân xô 6 tháng 
đầu năm 2021 đạt 31.454 đồng/kg, tăng 1.463 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.
     * Sản phẩm chăn nuôi
      - Lợn hơi: Trong tháng 01/2021, giá lợn hơi 
vẫn duy trì ở mức cao 83.000 - 84.000 đồng/kg 
nhưng càng đến ngày cận Tết Nguyên đán đến 
sau Tết, giá lợn hơi có xu hướng giảm (78.000 
đồng/kg). Điều này trái với quy luật diễn ra 
hàng năm. Nguyên nhân giá lợn hơi cận Tết 
giảm mạnh là do nguồn cung dồi dào nên các 
doanh nghiệp chế biến sâu hạn chế mua vào vì 
đã sản xuất đủ hàng để tiêu thụ cho dịp Tết. 
Từ tháng 3 đến nửa đầu tháng 5/2021, giá lợn 
hơi duy trì ổn định 76.000 đồng/kg. Giữa 
tháng 5 đến nay, giá lợn hơi đã giảm mạnh 
xuống còn 67.000 - 68.000 đồng/kg. Như vậy, 
sau 1 năm tăng giá (từ nửa cuối tháng 5/2020, 
giá lợn hơi có lúc tăng lên kỷ lục 102.000 
đồng/kg) làm “dậy sóng” thị trường thịt lợn, 
giá lợn hơi đã giảm mạnh, đây là mức giá mà 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ 
lực hạ xuống trong năm qua, bằng cách cho 
phép nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống 
để chế biến thực phẩm, nhằm “hạ sốt” giá thịt 

lợn trong nước. Theo Cục Chăn nuôi, với mức 
giá này cả người chăn nuôi và người tiêu dùng 
đều được hưởng lợi, dù mức lãi đã giảm nhưng 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp 
như hiện nay, người chăn nuôi cần cùng chung 
tay chia sẻ với người tiêu dùng cả nước.
Trung bình giá lợn hơi 6 tháng đầu năm 2021 
đạt 75.250 đồng/kg, giảm 9.067 đồng/kg so 
với cùng kỳ 2020.

      - Kén tằm: Từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021 đến nửa đầu tháng 4/2021, do thị trường 
xuất khẩu tơ tằm có những dấu hiệu khởi sắc. 
Một số nước đã từng bước mở cửa lại thị 
trường xuất khẩu, các các nhà máy ươm tơ trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu khôi phục sản 
xuất và có những đơn hàng xuất khẩu lớn, nên 
giá kén duy trì ở mức cao, cụ thể: Tại Lâm Hà, 
kén tằm có giá 170.000 - 175.000 đồng/kg; tại 
Đạ Tẻh 140.000 - 145.000 đồng/kg. 
    Từ nửa cuối tháng 4 đến hết tháng 5/2021, 
thị trường tơ tại Lâm Đồng chủ yếu xuất sang 
thị trường Ấn Độ nhưng do dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát mạnh tại nước này nên 
thương lái xuất khẩu tơ sang thị trường Ấn Độ 
gặp khó khăn, dẫn đến giá kén tằm thu mua ở 
nông dân giảm mạnh, cụ thể: Tại Lâm Hà, kén 
tằm giảm xuống còn 110.000 - 115.000 
đồng/kg; tại Đạ Tẻh giảm còn 80.000 - 90.000 
đồng/kg. 
    Từ đầu tháng 6 đến nay, do tình hình dịch 
bệnh Covid-19 tại Ấn Độ đã hạ nhiệt, các 
chuyến hàng xuất khẩu tơ sang thị trường này 
dần được lưu thông nên giá kén tằm trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng trở lại. Giá kén tằm 
tại Đạ Tẻh và Lâm Hà lần lượt có giá 120.000 
đồng/kg và 140.000 - 150.000 đồng/kg. 
      - Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 
6 tháng đầu năm 2021 và ổn định so với cùng 
kỳ năm 2020
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