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ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN QUA KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI
Nguyễn Minh Trường (t/h) - TTKN 

Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn ra phức tạp, 
ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và 
ngành sản xuất nông nghiệp nói riêng. Người 
dân, doanh nghiệp, hợp tác xã… đang gặp khó 
khăn bởi thực hiện giãn cách xã hội đúng vào 
thời điểm thu hoạch các mặt hàng nông sản. 
Nhiều ý kiến cho rằng, để khắc phục tình trạng 
này cần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh 
phân phối hiện đại.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, hiện nay các tỉnh phía Nam 
đang vào vụ thu hoạch nông sản nên nguồn 
cung khá dồi dào. Riêng trong tháng 8/2021, các 
mặt hàng rau, củ quả của các tỉnh phía Nam có 
sản lượng lên tới  hơn 1,1 triệu tấn. Trong khi 
đó, nhu cầu tiêu dùng chỉ khoảng 500.000 tấn. 
Nghĩa là nguy cơ tồn đọng 600.000 tấn rau, củ, 
quả nếu không có biện pháp hữu hiệu cho vấn 
đề lưu thông hàng hóa, nhất là ở những địa 
phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, lượng hàng hóa nông sản, 
thủy sản và sản phẩm chăn nuôi hiện cần được 
hỗ trợ tiêu thụ tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam, 
miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía 
Bắc lên tới gần 5 triệu tấn lúa; 3,7 triệu tấn rau, 
củ quả; hơn 4 triệu tấn các loại trái cây; khoảng 
120.000 tấn hải sản; 80.000 tấn lợn hơi; 600.000 
tấn thịt gà và khoảng 400 triệu quả trứng… Đây 
là bài toán đặt ra cho các bộ ngành chức năng, 
chính quyền các địa phương cần có giải pháp 
hữu hiệu, đảm bảo việc điều phối lưu thông 
hàng hóa hiện quả, thông suốt, tránh tình trạng 
thừa, thiếu cục bộ. Bởi lẽ hiện nay, với những 

vùng sản xuất ở nông thôn có thể dư thừa hàng 
hóa nông sản, thực phẩm; nhưng một số nơi ở 
đô thị có sự thiếu hụt nhất định, không đảm bảo 
nguồn cung. Do vậy, chúng ta cần phải có giải 
pháp để việc lưu thông hàng hóa được tốt hơn. 
Có như vậy mới đảm bảo người nuôi trồng, hộ 
sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp 
gắn với nông nghiệp yên tâm tăng gia sản xuất 
dù trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp, đồng thời đảm bảo nhu cầu tiêu dùng 
thực phẩm ở khu vực đô thị.

 Như vậy, trong những tháng còn lại của năm 
2021 sẽ là thách thức lớn đối với ngành nông 
nghiệp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, khi vừa 
đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy 
trì, phục hồi sản xuất. Nếu không có biện pháp 
chủ động, cụ thể, quyết liệt và linh hoạt để nông 
sản được lưu thông thông suốt thì đời sống của 
nhiều nông dân gặp khó khăn và ngành nông 
nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tăng 
trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế.

Trước tình trạng dịch Covid-19 đang ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động lưu thông, tiêu thụ, 
xuất khẩu nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cho rằng cần điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với 
điều kiện thời tiết, diễn biến dịch bệnh tại từng 
địa phương để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả 
vừa đảm bảo cung ứng tốt lương thực, thực 
phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. Mặt khác, chú trọng phát triển các 
ngành chế biến nông sản thực phẩm để tạo ra 
những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Với 
các địa phương có vùng nguyên liệu lớn, sản 
phẩm nông sản đang vào vụ thu hoạch cần chủ 
động rà soát, xác định danh mục, sản lượng dự 
kiến để có phương án hỗ trợ cơ sở sản xuất, 
người nông dân, hợp tác xã triển khai thu hoạch, 
chế biến, bảo quản và tiêu thụ hợp lý để tránh 
tình trạng ứ đọng cục bộ, đẩy nhanh tiêu thụ 
nông sản. Song song với đó, cần đẩy mạnh ưu 
tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lực 
lượng trong chuỗi cung ứng hàng hóa để đảm 
bảo lưu thông được thông suốt, tránh lây lan 
dịch bệnh.

Thị trường tiêu thụ trong nước hiện nay với 
gần 100 triệu dân là rất quan trọng, cần được ưu 
tiên. Đây là thị trường rất tiềm năng, do đó cần 
có giải pháp tạo được thói quen tiêu dùng hàng 
Việt của người Việt, tiến tới giảm nhập khẩu các 
mặt hàng trong nước đang có lợi thế. Đặc biệt, 
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
bên cạnh phát triển các kênh phân phối truyền 
thống, cần chú trọng đến giải pháp đưa nông sản 
vào các kênh phân phối hiện đại trên nền tảng 
thương mại điện tử. Đồng thời tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối xuất khẩu 
các mặt hàng nông sản tiêu biểu của Việt Nam ra 
thị trường ngoài nước.

Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đại đa số 
người tiêu dùng đã thay đổi phương thức mua 
sắm của mình, chuyển từ phương thức truyền 
thống sang mua hàng online. Theo số liệu của 
Bộ Công Thương, năm 2020, 53% dân số tham 
gia mua bán trực tuyến, quy mô thị trường 
thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp với 
khách hàng tiêu dùng) của Việt Nam năm 2020 
tăng 18%, đạt 11,8 tỷ USD, ước tính chiếm 
5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng cả nước. Nông sản (đặc biệt là 
rau, củ, quả) là loại hàng hóa có đặc trưng thời 
vụ, thời gian thu hoạch và sử dụng ngắn. Do đó, 
việc sử dụng công nghệ số để phân phối nông 
sản trên sàn thương mại điện tử sẽ giúp sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, đảm 

bảo chất lượng tươi, ngon, góp phần giảm thiểu 
thiệt hại cho người nông dân.

Việt Nam được đánh giá là một trong 20 nước 
có tỷ lệ sử dụng internet nhiều nhất thế giới với 
68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số). 
Như vậy, với thị trường tiềm năng này là những 
điều kiện không chỉ đủ mà còn rất tốt để phát 
triển các hoạt động mua sắm trực tuyến, thanh 
toán trực tuyến, tiêu dùng online… Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng, phải đảm bảo hàng hóa đạt chất 
lượng thì sẽ là kênh thu hút được người tiêu 
dùng. Để phát huy thế mạnh của sàn thương mại 
điện tử, người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác 
xã cung cấp sản phẩm nông sản cần phải đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm, truy xuất nguồn gốc, lấy được niềm tin 
của người tiêu dùng không chỉ trong thời gian 
dịch bệnh mà ngay cả sau khi kiểm soát được 
dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng đến các giải pháp 
an toàn phòng chống dịch, nhất là đối với các 
địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. 
Hàng hóa, con người và phương tiện vận 
chuyển phải có biện pháp để đảm bảo an toàn, 
tránh lây lan nguồn bệnh. Lâu nay, phần lớn 
nông dân có thói quen buôn bán qua thương lái 
nên kỹ năng bán hàng qua mạng, qua các sàn 
thương mại điện tử hay thanh toán trực tuyến sẽ 
rất khó khăn. Do vậy, việc hướng dẫn bà con 
nông dân các kỹ năng cần thiết như cách thức 
đưa các sản phẩm lên mạng, lên sàn thương mại 
điện tử hay quảng bá sản phẩm hoặc có biện 
pháp giải quyết các tình trạng phát sinh… là 
những kỹ năng cần phải có, trang bị kiến thức 
cho người nông dân để đảm bảo việc lưu thông 
hàng hóa trên thương mại điện tử được thông 
suốt.

Có thể thấy, việc phổ cập mạng 4G của hầu 
hết các nhà mạng, internet cáp quang được trải 
khắp mọi vùng miền của đất nước, Việt Nam 
đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục phát 
triển thương mại điện tử. Như vậy, chúng ta có 
thể hy vọng, với việc đưa nông sản lên các kênh 
phân phối hiện đại, trong đó có thương mại điện 
tử, không chỉ là giải pháp tình thế trong mùa 
dịch mà là giải pháp của xu thế công nghệ số 
hiện nay

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



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

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

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

Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn ra phức tạp, 
ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và 
ngành sản xuất nông nghiệp nói riêng. Người 
dân, doanh nghiệp, hợp tác xã… đang gặp khó 
khăn bởi thực hiện giãn cách xã hội đúng vào 
thời điểm thu hoạch các mặt hàng nông sản. 
Nhiều ý kiến cho rằng, để khắc phục tình trạng 
này cần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh 
phân phối hiện đại.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, hiện nay các tỉnh phía Nam 
đang vào vụ thu hoạch nông sản nên nguồn 
cung khá dồi dào. Riêng trong tháng 8/2021, các 
mặt hàng rau, củ quả của các tỉnh phía Nam có 
sản lượng lên tới  hơn 1,1 triệu tấn. Trong khi 
đó, nhu cầu tiêu dùng chỉ khoảng 500.000 tấn. 
Nghĩa là nguy cơ tồn đọng 600.000 tấn rau, củ, 
quả nếu không có biện pháp hữu hiệu cho vấn 
đề lưu thông hàng hóa, nhất là ở những địa 
phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, lượng hàng hóa nông sản, 
thủy sản và sản phẩm chăn nuôi hiện cần được 
hỗ trợ tiêu thụ tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam, 
miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía 
Bắc lên tới gần 5 triệu tấn lúa; 3,7 triệu tấn rau, 
củ quả; hơn 4 triệu tấn các loại trái cây; khoảng 
120.000 tấn hải sản; 80.000 tấn lợn hơi; 600.000 
tấn thịt gà và khoảng 400 triệu quả trứng… Đây 
là bài toán đặt ra cho các bộ ngành chức năng, 
chính quyền các địa phương cần có giải pháp 
hữu hiệu, đảm bảo việc điều phối lưu thông 
hàng hóa hiện quả, thông suốt, tránh tình trạng 
thừa, thiếu cục bộ. Bởi lẽ hiện nay, với những 

vùng sản xuất ở nông thôn có thể dư thừa hàng 
hóa nông sản, thực phẩm; nhưng một số nơi ở 
đô thị có sự thiếu hụt nhất định, không đảm bảo 
nguồn cung. Do vậy, chúng ta cần phải có giải 
pháp để việc lưu thông hàng hóa được tốt hơn. 
Có như vậy mới đảm bảo người nuôi trồng, hộ 
sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp 
gắn với nông nghiệp yên tâm tăng gia sản xuất 
dù trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp, đồng thời đảm bảo nhu cầu tiêu dùng 
thực phẩm ở khu vực đô thị.

 Như vậy, trong những tháng còn lại của năm 
2021 sẽ là thách thức lớn đối với ngành nông 
nghiệp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, khi vừa 
đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy 
trì, phục hồi sản xuất. Nếu không có biện pháp 
chủ động, cụ thể, quyết liệt và linh hoạt để nông 
sản được lưu thông thông suốt thì đời sống của 
nhiều nông dân gặp khó khăn và ngành nông 
nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tăng 
trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế.

Trước tình trạng dịch Covid-19 đang ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động lưu thông, tiêu thụ, 
xuất khẩu nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cho rằng cần điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với 
điều kiện thời tiết, diễn biến dịch bệnh tại từng 
địa phương để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả 
vừa đảm bảo cung ứng tốt lương thực, thực 
phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. Mặt khác, chú trọng phát triển các 
ngành chế biến nông sản thực phẩm để tạo ra 
những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Với 
các địa phương có vùng nguyên liệu lớn, sản 
phẩm nông sản đang vào vụ thu hoạch cần chủ 
động rà soát, xác định danh mục, sản lượng dự 
kiến để có phương án hỗ trợ cơ sở sản xuất, 
người nông dân, hợp tác xã triển khai thu hoạch, 
chế biến, bảo quản và tiêu thụ hợp lý để tránh 
tình trạng ứ đọng cục bộ, đẩy nhanh tiêu thụ 
nông sản. Song song với đó, cần đẩy mạnh ưu 
tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lực 
lượng trong chuỗi cung ứng hàng hóa để đảm 
bảo lưu thông được thông suốt, tránh lây lan 
dịch bệnh.

Thị trường tiêu thụ trong nước hiện nay với 
gần 100 triệu dân là rất quan trọng, cần được ưu 
tiên. Đây là thị trường rất tiềm năng, do đó cần 
có giải pháp tạo được thói quen tiêu dùng hàng 
Việt của người Việt, tiến tới giảm nhập khẩu các 
mặt hàng trong nước đang có lợi thế. Đặc biệt, 
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
bên cạnh phát triển các kênh phân phối truyền 
thống, cần chú trọng đến giải pháp đưa nông sản 
vào các kênh phân phối hiện đại trên nền tảng 
thương mại điện tử. Đồng thời tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối xuất khẩu 
các mặt hàng nông sản tiêu biểu của Việt Nam ra 
thị trường ngoài nước.

Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đại đa số 
người tiêu dùng đã thay đổi phương thức mua 
sắm của mình, chuyển từ phương thức truyền 
thống sang mua hàng online. Theo số liệu của 
Bộ Công Thương, năm 2020, 53% dân số tham 
gia mua bán trực tuyến, quy mô thị trường 
thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp với 
khách hàng tiêu dùng) của Việt Nam năm 2020 
tăng 18%, đạt 11,8 tỷ USD, ước tính chiếm 
5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng cả nước. Nông sản (đặc biệt là 
rau, củ, quả) là loại hàng hóa có đặc trưng thời 
vụ, thời gian thu hoạch và sử dụng ngắn. Do đó, 
việc sử dụng công nghệ số để phân phối nông 
sản trên sàn thương mại điện tử sẽ giúp sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, đảm 

bảo chất lượng tươi, ngon, góp phần giảm thiểu 
thiệt hại cho người nông dân.

Việt Nam được đánh giá là một trong 20 nước 
có tỷ lệ sử dụng internet nhiều nhất thế giới với 
68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số). 
Như vậy, với thị trường tiềm năng này là những 
điều kiện không chỉ đủ mà còn rất tốt để phát 
triển các hoạt động mua sắm trực tuyến, thanh 
toán trực tuyến, tiêu dùng online… Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng, phải đảm bảo hàng hóa đạt chất 
lượng thì sẽ là kênh thu hút được người tiêu 
dùng. Để phát huy thế mạnh của sàn thương mại 
điện tử, người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác 
xã cung cấp sản phẩm nông sản cần phải đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm, truy xuất nguồn gốc, lấy được niềm tin 
của người tiêu dùng không chỉ trong thời gian 
dịch bệnh mà ngay cả sau khi kiểm soát được 
dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng đến các giải pháp 
an toàn phòng chống dịch, nhất là đối với các 
địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. 
Hàng hóa, con người và phương tiện vận 
chuyển phải có biện pháp để đảm bảo an toàn, 
tránh lây lan nguồn bệnh. Lâu nay, phần lớn 
nông dân có thói quen buôn bán qua thương lái 
nên kỹ năng bán hàng qua mạng, qua các sàn 
thương mại điện tử hay thanh toán trực tuyến sẽ 
rất khó khăn. Do vậy, việc hướng dẫn bà con 
nông dân các kỹ năng cần thiết như cách thức 
đưa các sản phẩm lên mạng, lên sàn thương mại 
điện tử hay quảng bá sản phẩm hoặc có biện 
pháp giải quyết các tình trạng phát sinh… là 
những kỹ năng cần phải có, trang bị kiến thức 
cho người nông dân để đảm bảo việc lưu thông 
hàng hóa trên thương mại điện tử được thông 
suốt.

Có thể thấy, việc phổ cập mạng 4G của hầu 
hết các nhà mạng, internet cáp quang được trải 
khắp mọi vùng miền của đất nước, Việt Nam 
đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục phát 
triển thương mại điện tử. Như vậy, chúng ta có 
thể hy vọng, với việc đưa nông sản lên các kênh 
phân phối hiện đại, trong đó có thương mại điện 
tử, không chỉ là giải pháp tình thế trong mùa 
dịch mà là giải pháp của xu thế công nghệ số 
hiện nay
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Rau Đà Lạt (Vietponics) cung cấp rau, củ, 
quả sạch cho khách hàng qua online Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 

không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



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

     Điều tra, đánh giá hiện trạng các vùng sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu thống kê về rác thải nông 
nghiệp nông thôn, rác thải nguy hại từ vỏ chai, 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật để các cấp, các 
ngành có cơ sở quản lý, chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch bảo vệ các vùng canh tác và đề ra các 

     Xây dựng các bể thu gom rác tại đầu bờ khu 
vực ruộng canh tác, tạo thuận lợi cho người 
dân thu gom và để đúng nơi quy định. Xây 
dựng các kho lưu chứa để thu gom, vận 
chuyển về kho lưu chứa theo từng khu vực địa 
bàn tỉnh nhằm quản lý chất thải rắn nguy hại 
như vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau 

   Xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
tham gia đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác 
thải nguy hại vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật đảm bảo quy mô, công nghệ xử lý, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, tránh tình trạng rác 
thải ùn ứ lâu ngày gây ô nhiễm cho khu vực 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Võ Nguyễn Minh Tuyên 
 Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và TS Lâm Đồng

    Trong các năm qua, việc xây dựng nền nông 
nghiệp tỉnh Lâm Đồng theo hướng hiện đại, bền 
vững luôn được các cấp, các ngành của tỉnh 
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều 
chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết 
thực và phù hợp với thực tế của địa phương. 
Việc phát triển bền vững không thể tách rời với 
công tác xây dựng và phát triển chuỗi liên kết 
sản xuất, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ nông 
sản. Do đó, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt 
trong xây dựng, phát triển chuỗi liên kết. 
    Chính sách phát triển chuỗi liên kết
   Sau nhiều năm xây dựng mô hình chuỗi liên 
kết trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được tầm 
quan trọng của việc xây dựng chuỗi liên kết và 
các kết quả do hình thức này mang lại cho nền 
nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi 
Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP 
ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích 
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ nông sản thì tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 
Nghị quyết số 104/2018/NQ-HĐND ngày 
13/12/2018 phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh để đẩy mạnh phát triển chuỗi. Lâm 
Đồng là một trong những tỉnh đầu tiên phê 
duyệt chính sách này để kịp thời đưa Nghị quyết 
vào thực tiễn sản xuất.

     Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành Đề án 
liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 
2023 theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 
18/7/2019 để bố trí thêm nguồn vốn hỗ trợ xây 
dựng phát triển chuỗi liên kết cũng như đưa ra 
các giải pháp thiết thực để đẩy mạnh hình thành 
chuỗi liên kết trên địa bàn.
    Triển khai xây dựng và phát triển chuỗi 
liên kết trong thực tiễn sản xuất
    Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh 
có 84 dự án hỗ trợ liên kết chuỗi, trong đó việc 
hỗ trợ được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến các 
địa phương, cụ thể như sau:
     Dự án cấp tỉnh hỗ trợ: Có 18 dự án, kế hoạch 
hỗ trợ đã được phê duyệt với tổng số vốn hỗ trợ 
đã được giải ngân là 12.601,19 triệu đồng.
     Dự án cấp huyện, xã hỗ trợ: Có 66 dự án, kế 
hoạch hỗ trợ đã được phê duyệt với tổng số vốn 
hỗ trợ đã được giải ngân là 13.642,68 triệu 
đồng.
     Ngoài ra, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tổ chức 
các đoàn xúc tiến thương mại, kết nối thị trường 
với các tỉnh, thành phố lớn cũng như hỗ trợ các 
doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ triển 
lãm, hội chợ Agroviet để quảng bá giới thiệu 
sản phẩm nông sản của tỉnh. Tỉnh cũng quan 
tâm đến việc xây dựng, phát triển thương hiệu 
nhãn hiệu để tăng sức cạnh tranh, nhận diện sản 
phẩm trên thị trường như các sản phẩm chứng 
nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành, mỗi 
xã một sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng 
trồng,... cũng như đẩy mạnh chứng nhận sản 
phẩm an toàn như VietGAP, HACCP, ký cam 
kết sản xuất thực phẩm an toàn,...  Xây dựng tài 
liệu, tập san quảng bá sản phẩm, tiêu chí sản 
phẩm, truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng 
sàn giao dịch điện tử để đa dạng hóa kênh 
thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản.
    Đồng thời, tỉnh đã và đang thiết lập kênh 
thông tin thị trường để có nguồn cung cấp thông 
tin tin cậy về giá cả, khả năng cung ứng sản 
phẩm để người dân, doanh nghiệp, HTX có 
thông tin tham khảo nhằm đưa ra kế hoạch sản 
xuất phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của 
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duyệt dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



thị trường.
      Kết quả xây dựng và phát triển chuỗi liên 
kết trên địa bàn toàn tỉnh
      Sau khi chính sách được ban hành, tình hình 
xây dựng phát triển chuỗi liên kết trên địa bàn 
tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2018, 
toàn tỉnh có 125 chuỗi liên kết, sản lượng tiêu 
thụ thông qua chuỗi còn thấp. Tuy nhiên, sau khi 
triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP, Nghị 
quyết 104/2018/NQ-HĐND và đề án liên kết thì 
ngoài các chuỗi được nhà nước hỗ trợ, nâng cấp 
thì người dân, doanh nghiệp, HTX cũng chú 
trọng đến hình thành và xây dựng chuỗi liên kết. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 175 chuỗi liên kết. Cụ thể: 
Lĩnh vực trồng trọt: 149 chuỗi, hộ liên kết: 
14.330 hộ, diện tích: 24.447,65 ha, sản lượng: 
364.674 tấn; Lĩnh vực chăn nuôi: 26 chuỗi, hộ 
liên kết: 2.432 hộ, tổng đàn: 850.777 con, sản 
lượng: 128.622,351 tấn. Giá trị sản xuất thông 
qua chuỗi (theo giá cố định 2010) đạt khoảng 
7.308.000 triệu đồng, theo giá hiện hành đạt 
12.681.000 triệu đồng.

       Từ những kết quả đạt được của việc hỗ trợ 
xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn cũng 
như thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn 
thì các cơ sở, HTX, doanh nghiệp và người nông 
dân đã chú trọng hơn đến việc xây dựng chuỗi. 
Từ đó, các cơ sở, doanh nghiệp, HTX đã tự chủ 
động xây dựng chuỗi liên kết và đã hình thành 
rất nhiều chuỗi không qua hỗ trợ của Nhà nước. 
Việc liên kết với các tỉnh khác trong xúc tiến 
thương mại, kết nối tiêu thụ được triển khai 
thường xuyên và đạt được những kết quả nhất 
định. Nhận thức của người dân về việc tham gia 
các chuỗi liên kết ngày càng được nâng cao.
     Trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang 
diễn biến phức tạp nhưng các hộ dân tham gia 

liên kết đều có nguồn tiêu thụ ổn định, một số 
chuỗi liên kết còn tăng sản lượng do có thị 
trường tiêu thụ là các siêu thị, cửa hàng tiện lợi 
thông qua các hợp đồng tiêu thụ lâu dài, bền 
vững.
      Một số khó khăn hạn chế trong quá trình 
triển khai xây dựng, phát triển chuỗi liên kết 
      Nhìn chung, việc xây dựng liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị đang được các cấp, các ngành 
cũng như các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn 
tỉnh rất quan tâm và triển khai thực hiện. Nguồn 
vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để xây dựng 
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được sử dụng 
hiệu quả, đúng mục đích. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số tồn tại, khó khăn, cụ thể:
    Việc tuân thủ hợp đồng liên kết của người 
nông dân còn chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng 
người dân tự phá vỡ hợp đồng liên kết khi giá thị 
trường tăng cao, cũng như việc chia sẻ rủi ro 
giữa doanh nghiệp và người nông dân chưa 
được công bằng, từ đó dẫn đến liên kết lỏng lẻo, 
không bền vững.
     Một số doanh nghiệp, HTX chưa có đầu ra ổn 
định nên khó mở rộng, phát triển liên kết.
     Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc 
xây dựng dự án chuỗi liên kết để tiếp cận các 
nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, phát triển chuỗi liên 
kết cũng như giải ngân nguồn vốn được hỗ trợ.
    Các chuỗi liên kết trong chế biến nông sản còn 
ít, quy mô chưa lớn cũng như việc đầu tư cho 
công nghiệp chế biến còn thấp nên chưa nâng 
cao được giá trị nông sản thông qua chuỗi.
      Trên địa bàn tỉnh thiếu các đơn vị tư vấn, làm 
các dịch vụ xuất khẩu, logistics nên việc tiếp cận 
thị trường xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn. 
Thủ tục giải ngân phức tạp, doanh nghiệp, HTX 
không nắm bắt được đầy đủ nên thiếu sót trong 
quá trình thanh quyết toán, từ đó không nhận 
được nguồn vốn hỗ trợ.
    Mục tiêu trong thời gian tới
     Theo đề án chuỗi liên kết được ban hành theo 
Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 
của UBND tỉnh Lâm Đồng thì mục tiêu đến năm 
2023, toàn tỉnh phấn đấu có 200 chuỗi liên kết 
sản xuất, tiêu thụ nông sản (120 chuỗi cấp tỉnh, 
60 chuỗi cấp huyện, xã), tăng 75 chuỗi so với 
2019, trong đó đảm bảo mỗi xã đều có tối thiểu 
một mô hình liên kết chuỗi cho sản phẩm chủ 
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia Phiên chợ 
nông sản tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



lực. Tổng diện tích canh tác tham gia chuỗi liên 
kết 50.000 ha (tương ứng 18% diện tích đất 
canh tác, với sự tham gia của 32.000 hộ, khoảng 
150 doanh nghiệp và 50 HTX; nông sản tiêu thụ 
qua chuỗi đạt 30% sản lượng nông sản chủ lực 
toàn tỉnh. 

    Thông qua việc thực hiện đề án, góp phần 
tăng tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng lên 
50% sản lượng nông sản toàn tỉnh. Từ đó, góp 
phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình 
quân đạt 220 triệu/ha/năm

LÂM ĐỒNG: TRÊN 200 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SAU DỊCH BỆNH, THIÊN TAI

Văn Phương - Chi cục PTNT Lâm Đồng

Lâm Đồng có 369.690 ha đất sản xuất nông 
nghiệp, trải dài từ độ cao 200-1500m với nhiều 
vùng tiểu khí hậu khác nhau, là cơ sở hình thành 
các vùng chuyên canh với nhiều loại nông đặc 
sản ưu thế so với các vùng khác như: Chè, cà 
phê, dâu tằm, bò sữa, cá nước lạnh, rau, hoa, 
quả cao cấp có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới. 

Trong những năm gần đây, thiên tai, dịch 
bệnh có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại 
và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất 
của người dân điển hình như: Mưa lũ, ngập lụt, 
lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, mưa đá, sét, sương 
muối, bọ xít muỗi trên điều, bệnh Dịch tả lợn 
Châu phi,... Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh và ngành Nông nghiệp và PTNT đã có 
những chủ trương, giải pháp quyết liệt, kịp thời 
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh gây ra, ổn định sản xuất của người 
dân. Từ năm 2017 đến nay, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 
100 văn bản các loại, hỗ trợ người dân ổn định, 
phát triển sản xuất trên 82 tỷ đồng và hỗ trợ các 
hộ chăn nuôi hơn 124 tỷ đồng. Cụ thể:

Về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai
Trong các năm từ 2017 đến nay, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, tổng hợp 
và tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh 
phí từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ 
trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho 
3.999,28 ha cây trồng; 164 con gia súc; 6.795 
con gia cầm; 117 ha thuỷ sản; 95,15 ha nhà 
kính, nhà lưới bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa 
bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 
10.364,56 triệu đồng.

Về hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên cây 
trồng

Trong năm 2017, dịch bọ xít muỗi hại điều tại 
3 huyện phía Nam bùng phát gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho nông dân trồng điều. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh 
Lâm Đồng ban hành Quyết định công bố dịch 
và phê duyệt phương án phòng chống dịch bọ 
xít muỗi hại điều tại 3 huyện phía Nam; Đồng 
thời tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thống kê thiệt hại trên cây điều tại các địa 
phương và đề nghị hỗ trợ thiệt hại tại 3 huyện 
phía Nam: 26.250,53 ha gồm điều trồng trên đất 
nông nghiệp 19.969,35 ha; điều trồng trên đất 
lâm nghiệp 8.633,8 ha trong đó 25.100,2 ha 
thiệt hại >70%; 962,38ha thiệt hại 30 - 70%; 
187,95 ha thiệt hại <30%) tổng kinh phí hỗ trợ 
là 71.576 triệu đồng.

Về hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trên đàn 
vật nuôi
    Từ năm 2017 đến nay, đã có 3.910 con lợn và 
368 con trâu bò mắc bệnh Lở mồm long móng 
(chết và tiêu huỷ 2.014 con lợn; 01 con bò); 
8.420 gia cầm nhiễm virut cúm gia cầm 
A-H5N6 và A-H5N1 (chết và tiêu huỷ toàn bộ). 
Riêng đối với Dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên 
địa bàn tỉnh từ tháng 6/2019 đến hết năm 2020 
đã làm 71.348 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy, 
trọng lượng tiêu hủy 4.550.454kg. Do đây là 
một loại dịch bệnh mới, chưa có vắc xin điều trị, 

Vườn điều ở huyện Đạ Huoai được khôi phục
sau dịch bọ xít muỗi gây hại năm 2017
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp, hướng dẫn 
các địa phương triển khai thực hiện các giải 
pháp phòng chống kiểm soát, dịch bệnh và 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 
công bố dịch trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản 
chỉ đạo trong công tác triển khai, phòng chống 
dịch bệnh tại các địa phương. Đồng thời, phối 
hợp với Sở Tài chính và các địa phương rà soát 
thống kê, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phê duyệt 
các chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí 
cho người dân bị thiệt hại với tổng kinh phí hỗ 
trợ cho các hộ chăn nuôi thuộc đối tượng là 
124.287,126 triệu đồng (hỗ trợ cho 69.463 con 
lợn bị chết và tiêu huỷ với tổng trọng lượng 
4.488.876 kg) và triển khai kế hoạch tăng đàn, 
tái đàn để phục hồi sản xuất và tạo nguồn cung 
ứng thực phẩm cho người dân trên địa bàn toàn 

tỉnh.
    Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay tình hình 
thời tiết cực đoan thường xuyên diễn ra và có 
nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, việc tuyên 
truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công 
tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 
thiên tai cho người dân là hết sức quan trọng. 
Cần tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân cả về nhận thức và hành 
động nhằm kịp thời khôi phục, phát triển sản 
xuất đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, khuyến 
khích người dân, các tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp nhận 
diện sâu hơn về tác động của thiên tai và biến 
đổi khí hậu hướng đến xây dựng nền nông 
nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong thời gian tới
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CHẾ BIẾN - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN LÂM ĐỒNG
Anh Vũ - Đài PT-TH Lâm Đồng

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

     Cũng như nhiều địa phương trong cả 
nước, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, 
thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, nên những 
tháng gần đây, giá nhiều mặt hàng nông sản 
của nông dân Lâm Đồng biến động mạnh. 
Thậm chí nhiều thời điểm, nông sản bị ùn ứ, 
gây thất thu cho nhà nông. Trước tình hình 
đó, sơ chế, chế biến nông sản được xem là 
một trong những giải pháp giúp các sản 
phẩm nông nghiệp ở Lâm Đồng nâng cao 
chất lượng, thuận tiện trong việc tìm đầu ra.
     Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông 
sản Phong Thúy (huyện Đức Trọng) có xưởng 
sơ chế rộng 2.500 m2. Bình quân mỗi năm, 
doanh nghiệp này sơ chế khoảng 8.500 tấn rau, 
củ, quả các loại. Đặc biệt, với trái cà chua, hệ 
thống phân loại nông sản vận hành hết sức hiệu 
quả, năng suất phân loại khoảng 200 tấn/tháng. 
Hệ thống phân loại nói trên đã giúp Công ty 
Phong Thúy giảm 75% công lao động mỗi ngày. 
Hiệu quả của các giải pháp sơ chế nông sản 
mang lại khả quan đã khuyến khích doanh 
nghiệp tăng cường liên kết với các HTX, tổ hợp 
tác và hàng chục nông hộ (ở TP. Đà Lạt và các 
huyện: Đơn Dương, Đức Trọng...) hợp đồng 
cung ứng nông sản cho những đối tác là các siêu 
thị, chợ đầu mối, doanh nghiệp trong cả nước.          

.....Ngoài những nông hộ liên kết, Công ty 
Phong Thúy còn làm dịch vụ phân loại nông sản 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ở nhiều địa 
phương trong tỉnh. Hoạt động sơ chế nông sản 
đảm bảo như thế đã góp phần hình thành các 
liên kết sản xuất - cung ứng nông sản hoạt động 
hiệu quả. 
    Trong sản xuất nông nghiệp, chế biến đóng 
vai trò hết sức quan trọng. Ngoài việc đáp ứng 
thị hiếu của người tiêu dùng - nhất là thị trường 
xuất khẩu, các sản phẩm chế biến có thời gian 
bảo quản lâu, nên giảm được tổn thất khi chưa 
thể tiêu thụ ngay. Phát triển công nghệ chế biến, 
công nghệ bảo quản sau thu hoạch giúp nông 
sản thâm nhập những thị trường lớn, nhất là khi 
phần lớn các rào cản thuế quan của nhiều mặt 
hàng nông sản chế biến được dỡ bỏ theo cam kết 
trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới.
    Chính tầm quan trọng đó mà thời gian qua, 
tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng đẩy mạnh đầu 
tư phát triển hoạt động sơ chế, chế biến nông 
sản. Thống kê, toàn tỉnh có 118 doanh nghiệp 
chế biến rau, củ, quả, mỗi năm chế biến được 
khoảng 44.210 tấn thành phẩm. Đối với cây 
công nghiệp, đã có 167 công ty chế biến chè 
với quy mô gần 38.600 tấn thành phẩm/năm, 
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

25 doanh nghiệp hoạt động chế biến cà phê (với 
quy mô chế biến trên 190.000 tấn) và trên 250 
cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ cá thể (với công 
suất khoảng gần 110.000 tấn cà phê nhân…). 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn có 
hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở chế biến trái cây, 
atisô, macca… 

      Sự đầu tư và phát triển tương đối mạnh mẽ 
các hình thức sơ chế, chế biến nông sản thời 
gian qua đã góp phần rất lớn nâng cao giá trị 
nông sản Lâm Đồng. Ví dụ dễ nhận thấy là với 
mặt hàng cà phê, sau khi được rang xay, chế 
biến, giá trị 1 kg cà phê tăng gấp từ 3 đến 6 lần. 
Hoặc với trái hồng Đà Lạt, nếu bán tươi chỉ có 
giá trung bình từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg. 
Nhưng khi đã được sấy khô, giá bán đã tăng lên 
từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg; hồng khô treo 
gió, giá trị tăng lên từ 300.000 đến 400.000 

đồng/kg… Hiệu quả khả quan, nhiều doanh 
nghiệp, HTX và nông hộ đã chú trọng hơn đến 
khâu sơ chế, chế biến nông sản trước khi xuất 
bán cho bạn hàng.
       Nhà nông Đặng Bình Phúc, chuyên canh các 
loại rau, củ, quả ở xã Xuân Thọ (thành phố Đà 
Lạt) cho biết, sau khi thu hoạch, anh cũng như 
nhiều nhà nông ở địa phương thường tiến hành 
sơ chế, làm sạch nông sản ngay tại vườn. Điều 
đó, vừa giúp các sản phẩm nông nghiệp đảm 
bảo cả về mẫu mã, chất lượng, vừa góp phần 
nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp 
khi cung ứng cho thị trường. 
     Mục tiêu mà tỉnh Lâm Đồng đặt ra là đến 
năm 2025, tỷ lệ nông sản được sơ chế đạt trên 
80%, tỷ lệ nông sản qua chế biến đạt 25% tổng 
sản lượng, giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 
xuống dưới 13%... Hiện, nhiều giải pháp tiếp 
tục được triển khai, nhằm tiếp thêm lực cho hoạt 
động sơ chế, chế biến nông sản phát triển, đáp 
ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của người tiêu 
dùng. Đặc biệt, trong những thời điểm thị 
trường tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19, chính các giải pháp sơ chế, chế 
biến đã góp phần rất lớn nâng cao chất lượng và 
giá trị nhiều mặt hàng nông sản Lâm Đồng. Đó 
là cơ sở để bà con nông dân các địa phương 
tham gia chuỗi liên kết sản xuất – cung ứng 
nông sản hiệu quả và bền vững hơn

Sơ chế, phân loại sản phẩm cà chua tại Công ty Phong Thúy

Nhờ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng, với nhiều giải pháp sát với tình 
hình thực tế tại địa phương, xã Đạ Nhim tiếp 
tục có những bước phát triển mới, xứng đáng 
với vị trí là xã đầu tiên về đích nông thôn mới 
của huyện Lạc Dương. Thực hiện tốt việc 
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hợp lý là một 
trong những yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ 
lệ hộ nghèo, đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim 
tích cực đổi thay trong thời gian tới.

Trước đây, bà con đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) ở thôn Đaraha, xã Đạ Nhim không có 
thói quen chăn nuôi chuồng trại, vật nuôi được 
thả rông trong vườn hay trên nương rẫy. Bởi 

vậy, hiệu quả mang lại từ việc chăn nuôi không 
cao khi bị dịch bệnh, thất lạc… Để thay đổi 
nhận thức của người dân, xã Đạ Nhim đã đẩy 
mạnh tuyên truyền, đồng thời xây dựng, hỗ trợ 
phát triển mô hình điểm để bà con “mắt thấy, tai 
nghe” mà học tập. 

Gia đình anh A Dắt Ha Jê My là một trong 
những hộ điển hình chuyển đổi tập quán chăn 
nuôi của xã với mô hình nuôi bò Úc vỗ béo. 
Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Sau khi 
được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu 
đồng và thêm số tiền tích lũy từ trước đó, gia 
đình anh đã mua 5 con bò giống Úc để nuôi và 
xoay vòng vốn. Bò cái giống 16 triệu đồng/con, 

còn bò đực giống 28 triệu đồng/con. Tuy vốn bỏ 
ra mua giống cao nhưng có ưu điểm là thu hồi 
và quay vòng vốn nhanh, và chỉ sau 3 tháng có 
thể xuất bán thu lại lợi nhuận từ 15 - 20 triệu 
đồng/con. Đến nay, gia đình anh đã có 14 con 
bò, ngoài hai con bò cái đang trong độ tuổi sinh 
sản, số còn lại đã được thương lái từ Đồng Nai 
đặt mua. Bên cạnh đó, gia đình anh còn chăn 
nuôi heo, cá trê, gà, vịt… ngoài đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của gia đình, những vật nuôi trên còn 
được xuất bán thường xuyên đem lại nguồn thu 
ổn định. Anh A Dắt Ha Jê My tâm sự: “Việc 
mạnh dạn chuyển sang nuôi bò Úc vỗ béo là 
một bước ngoặt trong phát triển kinh tế của gia 
đình tôi. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình đã có sự 
thay đổi nhiều, thu nhập ổn định hơn”.

 Ngoài những thay đổi trong chăn nuôi, việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được xã Đạ 
Nhim chú trọng đẩy mạnh, góp phần tạo nên 
những đổi thay lớn cho địa phương những năm 
qua. Với gần 80% dân số là người DTTS, trình 
độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc 
hậu vẫn còn tồn tại. Thêm vào đó, những diễn 
biến phức tạp của thời tiết và giá cả cà phê 
không ổn định đã tác động không nhỏ đến đời 
sống của bà con. Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, đến nay nhiều diện tích trồng cà phê già 
cỗi, kém hiệu quả được người dân địa phương 
chuyển đổi sang canh tác các loại rau, hoa, nấm 
hiệu quả. Ba năm trở lại đây, một số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đạ Nhim đã 
dần quen với việc chăm sóc các nhà trồng nấm 
thay cho những vườn cà phê già cỗi. Đây là mô 
hình chuỗi liên kết sản xuất nấm hương với 
Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long được 
UBND huyện triển khai nhằm giúp bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu giống 

cây trồng mới. Anh Lơ Mu Ha Siêng  - người 
dân xã Đạ Nhim chia sẻ: “Trồng nấm kỹ thuật 
không khó lắm chỉ cần mình chịu khó học hỏi 
kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư là có thu nhập ổn 
định hơn nhiều so với trồng cà phê”.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã Đạ 
Nhim đã có 128 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
với tổng diện tích trên 31 ha. Đặc biệt, có tới 
119 hộ là người DTTS với diện tích 30 ha. 
Trong đó, diện tích đất sản xuất chuyển sang 
trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao đạt 
26,8% trên tổng diện tích sản xuất nông nghiệp. 
Các nông hộ đang có xu hướng chuyển đổi sang 
trồng các loại rau, atisô, nấm hương. Giá trị sản 
xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 
200 triệu đồng/ha/năm, cao gấp hơn 3 lần so với 
trồng cà phê. Việc bà con chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi, ngoài nâng cao kinh 
tế các hộ gia đình, còn là tín hiệu để thu hút các 
doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư sản xuất kinh 
doanh tại địa phương. Đến nay, xã Đạ Nhim là 
địa bàn đóng chân của một số doanh nghiệp nên 
mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa 
phương, nhất là bà con người DTTS. Qua thống 
kê, hiện trong xã đã có khoảng hơn 200 lao 
động người DTTS được tuyển dụng vào làm tại 
các công ty, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất 
rau, hoa công nghệ cao. Đó cũng là môi trường 
tốt để bà con thay đổi tư duy, tích lũy kiến thức 
để mạnh dạn phát triển kinh tế. Đây cũng là một 
trong những yếu tố giúp kinh tế - xã hội của xã 
Đạ Nhim từ đầu năm đến nay tiếp tục có những 
bước phát triển đáng ghi nhận.

Hiện nay, diện tích canh tác rau, hoa, dâu tây 
được trồng trong nhà kính, nhà lưới và áp dụng 
công nghệ tưới tự động, bán tự động của xã Đạ 
Nhim trên 18 ha. Và sự đổi thay ấy vẫn chưa 

dừng lại khi người dân đang chủ động hơn, tự 
học nhau để thay đổi trong sản xuất. Theo đánh 
giá của UBND xã Đạ Nhim, việc chuyển đổi 
trong sản xuất và thay đổi phương thức chăn 
nuôi, nhất là đối với đồng bào DTTS là một 

trong những yếu tố quan trọng giúp tỷ lệ hộ 
nghèo của địa phương giảm xuống còn 2,3%, 
đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim có nhiều đổi 
thay tích cực trong thời gian tới
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Nhờ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng, với nhiều giải pháp sát với tình 
hình thực tế tại địa phương, xã Đạ Nhim tiếp 
tục có những bước phát triển mới, xứng đáng 
với vị trí là xã đầu tiên về đích nông thôn mới 
của huyện Lạc Dương. Thực hiện tốt việc 
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hợp lý là một 
trong những yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ 
lệ hộ nghèo, đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim 
tích cực đổi thay trong thời gian tới.

Trước đây, bà con đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) ở thôn Đaraha, xã Đạ Nhim không có 
thói quen chăn nuôi chuồng trại, vật nuôi được 
thả rông trong vườn hay trên nương rẫy. Bởi 

vậy, hiệu quả mang lại từ việc chăn nuôi không 
cao khi bị dịch bệnh, thất lạc… Để thay đổi 
nhận thức của người dân, xã Đạ Nhim đã đẩy 
mạnh tuyên truyền, đồng thời xây dựng, hỗ trợ 
phát triển mô hình điểm để bà con “mắt thấy, tai 
nghe” mà học tập. 

Gia đình anh A Dắt Ha Jê My là một trong 
những hộ điển hình chuyển đổi tập quán chăn 
nuôi của xã với mô hình nuôi bò Úc vỗ béo. 
Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Sau khi 
được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu 
đồng và thêm số tiền tích lũy từ trước đó, gia 
đình anh đã mua 5 con bò giống Úc để nuôi và 
xoay vòng vốn. Bò cái giống 16 triệu đồng/con, 

còn bò đực giống 28 triệu đồng/con. Tuy vốn bỏ 
ra mua giống cao nhưng có ưu điểm là thu hồi 
và quay vòng vốn nhanh, và chỉ sau 3 tháng có 
thể xuất bán thu lại lợi nhuận từ 15 - 20 triệu 
đồng/con. Đến nay, gia đình anh đã có 14 con 
bò, ngoài hai con bò cái đang trong độ tuổi sinh 
sản, số còn lại đã được thương lái từ Đồng Nai 
đặt mua. Bên cạnh đó, gia đình anh còn chăn 
nuôi heo, cá trê, gà, vịt… ngoài đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của gia đình, những vật nuôi trên còn 
được xuất bán thường xuyên đem lại nguồn thu 
ổn định. Anh A Dắt Ha Jê My tâm sự: “Việc 
mạnh dạn chuyển sang nuôi bò Úc vỗ béo là 
một bước ngoặt trong phát triển kinh tế của gia 
đình tôi. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình đã có sự 
thay đổi nhiều, thu nhập ổn định hơn”.

 Ngoài những thay đổi trong chăn nuôi, việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được xã Đạ 
Nhim chú trọng đẩy mạnh, góp phần tạo nên 
những đổi thay lớn cho địa phương những năm 
qua. Với gần 80% dân số là người DTTS, trình 
độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc 
hậu vẫn còn tồn tại. Thêm vào đó, những diễn 
biến phức tạp của thời tiết và giá cả cà phê 
không ổn định đã tác động không nhỏ đến đời 
sống của bà con. Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, đến nay nhiều diện tích trồng cà phê già 
cỗi, kém hiệu quả được người dân địa phương 
chuyển đổi sang canh tác các loại rau, hoa, nấm 
hiệu quả. Ba năm trở lại đây, một số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đạ Nhim đã 
dần quen với việc chăm sóc các nhà trồng nấm 
thay cho những vườn cà phê già cỗi. Đây là mô 
hình chuỗi liên kết sản xuất nấm hương với 
Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long được 
UBND huyện triển khai nhằm giúp bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu giống 

cây trồng mới. Anh Lơ Mu Ha Siêng  - người 
dân xã Đạ Nhim chia sẻ: “Trồng nấm kỹ thuật 
không khó lắm chỉ cần mình chịu khó học hỏi 
kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư là có thu nhập ổn 
định hơn nhiều so với trồng cà phê”.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã Đạ 
Nhim đã có 128 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
với tổng diện tích trên 31 ha. Đặc biệt, có tới 
119 hộ là người DTTS với diện tích 30 ha. 
Trong đó, diện tích đất sản xuất chuyển sang 
trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao đạt 
26,8% trên tổng diện tích sản xuất nông nghiệp. 
Các nông hộ đang có xu hướng chuyển đổi sang 
trồng các loại rau, atisô, nấm hương. Giá trị sản 
xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 
200 triệu đồng/ha/năm, cao gấp hơn 3 lần so với 
trồng cà phê. Việc bà con chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi, ngoài nâng cao kinh 
tế các hộ gia đình, còn là tín hiệu để thu hút các 
doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư sản xuất kinh 
doanh tại địa phương. Đến nay, xã Đạ Nhim là 
địa bàn đóng chân của một số doanh nghiệp nên 
mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa 
phương, nhất là bà con người DTTS. Qua thống 
kê, hiện trong xã đã có khoảng hơn 200 lao 
động người DTTS được tuyển dụng vào làm tại 
các công ty, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất 
rau, hoa công nghệ cao. Đó cũng là môi trường 
tốt để bà con thay đổi tư duy, tích lũy kiến thức 
để mạnh dạn phát triển kinh tế. Đây cũng là một 
trong những yếu tố giúp kinh tế - xã hội của xã 
Đạ Nhim từ đầu năm đến nay tiếp tục có những 
bước phát triển đáng ghi nhận.

Hiện nay, diện tích canh tác rau, hoa, dâu tây 
được trồng trong nhà kính, nhà lưới và áp dụng 
công nghệ tưới tự động, bán tự động của xã Đạ 
Nhim trên 18 ha. Và sự đổi thay ấy vẫn chưa 

Mô hình nuôi bò Úc của gia đình anh A Dắt Ha Jê My

Mô hình trồng nấm hương ở xã Đạ Nhim

dừng lại khi người dân đang chủ động hơn, tự 
học nhau để thay đổi trong sản xuất. Theo đánh 
giá của UBND xã Đạ Nhim, việc chuyển đổi 
trong sản xuất và thay đổi phương thức chăn 
nuôi, nhất là đối với đồng bào DTTS là một 

trong những yếu tố quan trọng giúp tỷ lệ hộ 
nghèo của địa phương giảm xuống còn 2,3%, 
đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim có nhiều đổi 
thay tích cực trong thời gian tới



DI LINH: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ SẠCH
Kim Yến  - TTNN huyện Di Linh

Hiện nay, diện tích trồng cà phê của huyện Di 
Linh khoảng 44.807 ha, là vùng trồng cà phê 
lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Ngày 26/10/2009, 
nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhưng sau gần 
12 năm nay “Cà phê Di Linh” vẫn chưa xứng 
tầm là “thủ phủ” cà phê Lâm Đồng và có giá trị 
kinh tế cao.

Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng thương 
hiệu, uy tín, chất lượng, nâng tầm nông sản, mở 
rộng thị trường là vấn đề sống còn của huyện Di 
Linh nhằm đưa nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” 
ngày càng tiến xa trên thị trường quốc tế, không 
chỉ là vấn đề lợi nhuận kinh tế mà còn là niềm tự 
hào của người dân huyện Di Linh. Ngoài cơ chế 
chính sách, quản lý, phát triển, kiểm soát chất 
lượng, đẩy mạnh quảng bá nhãn hiệu, xúc tiến 
thương mại, tổ chức đánh giá và cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu cà phê của Chính quyền địa 
phương; người dân Di Linh nhất là người trồng, 
chế biến cà phê cũng góp phần không nhỏ vào 
việc khẳng định thương hiệu, đảm bảo uy tín 
sản phẩm, đưa nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” 
xứng tầm tiềm năng, thế mạnh vốn có. 

Hiện nay, chế biến cà phê đặc sản là xu thế tất 
yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mà huyện Di 
Linh nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung đang 
có lợi thế để phát triển. Tại huyện Di Linh có rất 
nhiều mô hình chế biến cà phê sạch nhưng chỉ 

có 14 cơ sở chế biến cà phê đăng ký với Phòng 
Nông nghiệp và PTNT của huyện, anh Trần Mai 
Bình ở thôn 5, xã Tân Châu, chủ cơ sở chế biến 
cà phê Hoa Linh Coffee là một điển hình trong 
số các cơ sở đó. Cây cà phê đã gắn bó với anh từ 
nhỏ, anh sinh ra và lớn lên tại xã Tân Châu, là xã 
vào cuối thập niên 90 đã vinh dự nhận cờ thi đua 
và Huân chương lao động của Thủ tướng Chính 
phủ trong thời kỳ đổi mới nhờ sản phẩm chính 
từ cây cà phê. Anh chứng kiến không biết bao 
nhiêu lần, cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp 
gần Tết, mùa hoa cà phê trắng tinh khôi, ẩn hiện 
sau những dãy sương mù, mờ ảo, lung linh và 
tỏa mùi hương thơm ngát. 

Vào mùa thu hoạch cà phê, anh không sao 
quên được cái hương vị thơm ngọt ngào của mật 
trái cà phê chín cây dần cô lại sau từng ngày 
đượm nắng, được phơi trên giàn phơi đầy màu 
sắc: Hạt cà phê từ màu đỏ chuyển sang đỏ thẫm, 
rồi nâu dần khi khô lại và phảng phất hương 
thơm cho đến tận mùa thu hoạch năm sau. Có lẽ 
chính vì điều đó, vì đam mê với hương vị cà phê 
và luôn trăn trở tại sao người nông dân trồng cà 
phê những năm gần đây luôn gặp khó khăn 
trong khâu tiêu thụ, giá cả thấp không đủ sống 
nên anh từ bỏ công việc có thu nhập cao và ổn 
định chuyển sang đầu tư chế biến cà phê sạch từ 

vườn nhà mình, sau đó liên kết các hộ sản xuất 
cà phê quanh vùng của các xã Tân Châu, Tân 
Thượng, Tân Lâm và Đinh Trang Thượng thành 
lập tổ hợp tác Hoa Linh Coffee. Các hộ trong tổ 
hợp tác đã từng bước thay đổi quy trình chăm 
sóc, sử dụng chủ yếu phân bón hữu cơ để bón 
cho cây cà phê. Đồng thời, hạn chế sử dụng 
phân bón và thuốc hóa học, tập trung vào quy 
trình thu hoạch cà phê với tỷ lệ chín cao. Sau thu 
hoạch, anh tuyển lựa cà phê chín 100% rồi phơi 
trên giàn cho đến khi khô. Nhân cà phê sau khi 
phơi khô, anh bọc cẩn thận trong bao nilon để 
giữ được hương vị và tránh mốc. Cà phê nhân 
của tổ hợp tác được chào bán với giá gấp đôi giá 
bán cà phê trên thị trường. Không dừng lại ở 
việc tạo ra nguyên liệu cà phê nhân, anh còn 
rang xay chế biến thành cà phê sạch, không chất 
bảo quản, vị thơm đậm đặc hương vị cà phê tự 
nhiên mang nhãn hiệu “Hoa Linh Coffee”.

Khi đến thăm cơ sở chế biến cà phê của anh, 
điều đặc biệt khiến chúng tôi thích nhất là anh 
đã làm tăng thêm giá trị của loại cây trồng 
truyền thống này bằng một sản phẩm độc đáo và 

mới lạ là trà làm từ vỏ quả cà phê. Loại trà này 
chứa đựng nhiều điều thú vị khi nó chứa cafein, 
vitamin và nhiều chất chống oxy hóa rất có lợi 
cho sức khỏe. Hương vị trà lại phong phú, tùy 
thuộc vào nguyên liệu vỏ và cách chế biến. Mọi 
người đã rất quen thuộc với hạt cà phê, vì chúng 
được sử dụng hàng ngày. Còn vỏ quả cà phê 
thường bị loại bỏ trong quá trình sơ chế...  Bên 
cạnh lợi nhuận thu được từ hạt cà phê nhân, việc 
sản xuất trà từ vỏ cà phê, trong thời gian tới sẽ 
giúp người nông dân tăng thêm nguồn thu nhập 
đáng kể. 

Với mong muốn khẳng định chất lượng cà 
phê do mình làm ra, coi đó là một phương tiện 
giúp minh bạch hóa về chất lượng, thuận lợi hóa 
quá trình tham gia thị trường cà phê đặc sản. 
Anh mạnh dạn tham gia Cuộc thi cà phê đặc sản 
Việt Nam năm 2021 nhằm quảng bá thương 
hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Di Linh cần rất 
nhiều tổ hợp tác như Hoa Linh Coffee dám 
nghĩ, dám làm và luôn tìm tòi học hỏi tạo ra 
nhiều sản phẩm chất lượng chế biến từ cà phê - 
cây trồng chủ lực của huyện Di Linh
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Nhờ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng, với nhiều giải pháp sát với tình 
hình thực tế tại địa phương, xã Đạ Nhim tiếp 
tục có những bước phát triển mới, xứng đáng 
với vị trí là xã đầu tiên về đích nông thôn mới 
của huyện Lạc Dương. Thực hiện tốt việc 
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hợp lý là một 
trong những yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ 
lệ hộ nghèo, đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim 
tích cực đổi thay trong thời gian tới.

Trước đây, bà con đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) ở thôn Đaraha, xã Đạ Nhim không có 
thói quen chăn nuôi chuồng trại, vật nuôi được 
thả rông trong vườn hay trên nương rẫy. Bởi 

vậy, hiệu quả mang lại từ việc chăn nuôi không 
cao khi bị dịch bệnh, thất lạc… Để thay đổi 
nhận thức của người dân, xã Đạ Nhim đã đẩy 
mạnh tuyên truyền, đồng thời xây dựng, hỗ trợ 
phát triển mô hình điểm để bà con “mắt thấy, tai 
nghe” mà học tập. 

Gia đình anh A Dắt Ha Jê My là một trong 
những hộ điển hình chuyển đổi tập quán chăn 
nuôi của xã với mô hình nuôi bò Úc vỗ béo. 
Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: Sau khi 
được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu 
đồng và thêm số tiền tích lũy từ trước đó, gia 
đình anh đã mua 5 con bò giống Úc để nuôi và 
xoay vòng vốn. Bò cái giống 16 triệu đồng/con, 

còn bò đực giống 28 triệu đồng/con. Tuy vốn bỏ 
ra mua giống cao nhưng có ưu điểm là thu hồi 
và quay vòng vốn nhanh, và chỉ sau 3 tháng có 
thể xuất bán thu lại lợi nhuận từ 15 - 20 triệu 
đồng/con. Đến nay, gia đình anh đã có 14 con 
bò, ngoài hai con bò cái đang trong độ tuổi sinh 
sản, số còn lại đã được thương lái từ Đồng Nai 
đặt mua. Bên cạnh đó, gia đình anh còn chăn 
nuôi heo, cá trê, gà, vịt… ngoài đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của gia đình, những vật nuôi trên còn 
được xuất bán thường xuyên đem lại nguồn thu 
ổn định. Anh A Dắt Ha Jê My tâm sự: “Việc 
mạnh dạn chuyển sang nuôi bò Úc vỗ béo là 
một bước ngoặt trong phát triển kinh tế của gia 
đình tôi. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình đã có sự 
thay đổi nhiều, thu nhập ổn định hơn”.

 Ngoài những thay đổi trong chăn nuôi, việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được xã Đạ 
Nhim chú trọng đẩy mạnh, góp phần tạo nên 
những đổi thay lớn cho địa phương những năm 
qua. Với gần 80% dân số là người DTTS, trình 
độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc 
hậu vẫn còn tồn tại. Thêm vào đó, những diễn 
biến phức tạp của thời tiết và giá cả cà phê 
không ổn định đã tác động không nhỏ đến đời 
sống của bà con. Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, đến nay nhiều diện tích trồng cà phê già 
cỗi, kém hiệu quả được người dân địa phương 
chuyển đổi sang canh tác các loại rau, hoa, nấm 
hiệu quả. Ba năm trở lại đây, một số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đạ Nhim đã 
dần quen với việc chăm sóc các nhà trồng nấm 
thay cho những vườn cà phê già cỗi. Đây là mô 
hình chuỗi liên kết sản xuất nấm hương với 
Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long được 
UBND huyện triển khai nhằm giúp bà con đồng 
bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu giống 

cây trồng mới. Anh Lơ Mu Ha Siêng  - người 
dân xã Đạ Nhim chia sẻ: “Trồng nấm kỹ thuật 
không khó lắm chỉ cần mình chịu khó học hỏi 
kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư là có thu nhập ổn 
định hơn nhiều so với trồng cà phê”.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã Đạ 
Nhim đã có 128 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
với tổng diện tích trên 31 ha. Đặc biệt, có tới 
119 hộ là người DTTS với diện tích 30 ha. 
Trong đó, diện tích đất sản xuất chuyển sang 
trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao đạt 
26,8% trên tổng diện tích sản xuất nông nghiệp. 
Các nông hộ đang có xu hướng chuyển đổi sang 
trồng các loại rau, atisô, nấm hương. Giá trị sản 
xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 
200 triệu đồng/ha/năm, cao gấp hơn 3 lần so với 
trồng cà phê. Việc bà con chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi, ngoài nâng cao kinh 
tế các hộ gia đình, còn là tín hiệu để thu hút các 
doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư sản xuất kinh 
doanh tại địa phương. Đến nay, xã Đạ Nhim là 
địa bàn đóng chân của một số doanh nghiệp nên 
mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa 
phương, nhất là bà con người DTTS. Qua thống 
kê, hiện trong xã đã có khoảng hơn 200 lao 
động người DTTS được tuyển dụng vào làm tại 
các công ty, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất 
rau, hoa công nghệ cao. Đó cũng là môi trường 
tốt để bà con thay đổi tư duy, tích lũy kiến thức 
để mạnh dạn phát triển kinh tế. Đây cũng là một 
trong những yếu tố giúp kinh tế - xã hội của xã 
Đạ Nhim từ đầu năm đến nay tiếp tục có những 
bước phát triển đáng ghi nhận.

Hiện nay, diện tích canh tác rau, hoa, dâu tây 
được trồng trong nhà kính, nhà lưới và áp dụng 
công nghệ tưới tự động, bán tự động của xã Đạ 
Nhim trên 18 ha. Và sự đổi thay ấy vẫn chưa 

dừng lại khi người dân đang chủ động hơn, tự 
học nhau để thay đổi trong sản xuất. Theo đánh 
giá của UBND xã Đạ Nhim, việc chuyển đổi 
trong sản xuất và thay đổi phương thức chăn 
nuôi, nhất là đối với đồng bào DTTS là một 

trong những yếu tố quan trọng giúp tỷ lệ hộ 
nghèo của địa phương giảm xuống còn 2,3%, 
đồng thời tạo đà để xã Đạ Nhim có nhiều đổi 
thay tích cực trong thời gian tới



Hiện nay, diện tích trồng cà phê của huyện Di 
Linh khoảng 44.807 ha, là vùng trồng cà phê 
lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Ngày 26/10/2009, 
nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhưng sau gần 
12 năm nay “Cà phê Di Linh” vẫn chưa xứng 
tầm là “thủ phủ” cà phê Lâm Đồng và có giá trị 
kinh tế cao.

Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng thương 
hiệu, uy tín, chất lượng, nâng tầm nông sản, mở 
rộng thị trường là vấn đề sống còn của huyện Di 
Linh nhằm đưa nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” 
ngày càng tiến xa trên thị trường quốc tế, không 
chỉ là vấn đề lợi nhuận kinh tế mà còn là niềm tự 
hào của người dân huyện Di Linh. Ngoài cơ chế 
chính sách, quản lý, phát triển, kiểm soát chất 
lượng, đẩy mạnh quảng bá nhãn hiệu, xúc tiến 
thương mại, tổ chức đánh giá và cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu cà phê của Chính quyền địa 
phương; người dân Di Linh nhất là người trồng, 
chế biến cà phê cũng góp phần không nhỏ vào 
việc khẳng định thương hiệu, đảm bảo uy tín 
sản phẩm, đưa nhãn hiệu “Cà phê Di Linh” 
xứng tầm tiềm năng, thế mạnh vốn có. 

Hiện nay, chế biến cà phê đặc sản là xu thế tất 
yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mà huyện Di 
Linh nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung đang 
có lợi thế để phát triển. Tại huyện Di Linh có rất 
nhiều mô hình chế biến cà phê sạch nhưng chỉ 

có 14 cơ sở chế biến cà phê đăng ký với Phòng 
Nông nghiệp và PTNT của huyện, anh Trần Mai 
Bình ở thôn 5, xã Tân Châu, chủ cơ sở chế biến 
cà phê Hoa Linh Coffee là một điển hình trong 
số các cơ sở đó. Cây cà phê đã gắn bó với anh từ 
nhỏ, anh sinh ra và lớn lên tại xã Tân Châu, là xã 
vào cuối thập niên 90 đã vinh dự nhận cờ thi đua 
và Huân chương lao động của Thủ tướng Chính 
phủ trong thời kỳ đổi mới nhờ sản phẩm chính 
từ cây cà phê. Anh chứng kiến không biết bao 
nhiêu lần, cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp 
gần Tết, mùa hoa cà phê trắng tinh khôi, ẩn hiện 
sau những dãy sương mù, mờ ảo, lung linh và 
tỏa mùi hương thơm ngát. 

Vào mùa thu hoạch cà phê, anh không sao 
quên được cái hương vị thơm ngọt ngào của mật 
trái cà phê chín cây dần cô lại sau từng ngày 
đượm nắng, được phơi trên giàn phơi đầy màu 
sắc: Hạt cà phê từ màu đỏ chuyển sang đỏ thẫm, 
rồi nâu dần khi khô lại và phảng phất hương 
thơm cho đến tận mùa thu hoạch năm sau. Có lẽ 
chính vì điều đó, vì đam mê với hương vị cà phê 
và luôn trăn trở tại sao người nông dân trồng cà 
phê những năm gần đây luôn gặp khó khăn 
trong khâu tiêu thụ, giá cả thấp không đủ sống 
nên anh từ bỏ công việc có thu nhập cao và ổn 
định chuyển sang đầu tư chế biến cà phê sạch từ 

vườn nhà mình, sau đó liên kết các hộ sản xuất 
cà phê quanh vùng của các xã Tân Châu, Tân 
Thượng, Tân Lâm và Đinh Trang Thượng thành 
lập tổ hợp tác Hoa Linh Coffee. Các hộ trong tổ 
hợp tác đã từng bước thay đổi quy trình chăm 
sóc, sử dụng chủ yếu phân bón hữu cơ để bón 
cho cây cà phê. Đồng thời, hạn chế sử dụng 
phân bón và thuốc hóa học, tập trung vào quy 
trình thu hoạch cà phê với tỷ lệ chín cao. Sau thu 
hoạch, anh tuyển lựa cà phê chín 100% rồi phơi 
trên giàn cho đến khi khô. Nhân cà phê sau khi 
phơi khô, anh bọc cẩn thận trong bao nilon để 
giữ được hương vị và tránh mốc. Cà phê nhân 
của tổ hợp tác được chào bán với giá gấp đôi giá 
bán cà phê trên thị trường. Không dừng lại ở 
việc tạo ra nguyên liệu cà phê nhân, anh còn 
rang xay chế biến thành cà phê sạch, không chất 
bảo quản, vị thơm đậm đặc hương vị cà phê tự 
nhiên mang nhãn hiệu “Hoa Linh Coffee”.

Khi đến thăm cơ sở chế biến cà phê của anh, 
điều đặc biệt khiến chúng tôi thích nhất là anh 
đã làm tăng thêm giá trị của loại cây trồng 
truyền thống này bằng một sản phẩm độc đáo và 

mới lạ là trà làm từ vỏ quả cà phê. Loại trà này 
chứa đựng nhiều điều thú vị khi nó chứa cafein, 
vitamin và nhiều chất chống oxy hóa rất có lợi 
cho sức khỏe. Hương vị trà lại phong phú, tùy 
thuộc vào nguyên liệu vỏ và cách chế biến. Mọi 
người đã rất quen thuộc với hạt cà phê, vì chúng 
được sử dụng hàng ngày. Còn vỏ quả cà phê 
thường bị loại bỏ trong quá trình sơ chế...  Bên 
cạnh lợi nhuận thu được từ hạt cà phê nhân, việc 
sản xuất trà từ vỏ cà phê, trong thời gian tới sẽ 
giúp người nông dân tăng thêm nguồn thu nhập 
đáng kể. 

Với mong muốn khẳng định chất lượng cà 
phê do mình làm ra, coi đó là một phương tiện 
giúp minh bạch hóa về chất lượng, thuận lợi hóa 
quá trình tham gia thị trường cà phê đặc sản. 
Anh mạnh dạn tham gia Cuộc thi cà phê đặc sản 
Việt Nam năm 2021 nhằm quảng bá thương 
hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Di Linh cần rất 
nhiều tổ hợp tác như Hoa Linh Coffee dám 
nghĩ, dám làm và luôn tìm tòi học hỏi tạo ra 
nhiều sản phẩm chất lượng chế biến từ cà phê - 
cây trồng chủ lực của huyện Di Linh

XEN CANH MANG LẠI LỢI ÍCH KÉP CHO NÔNG DÂN LÂM ĐỒNG
Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
nhóm tiêu chí về “thu nhập, hình thức tổ chức 
sản xuất” đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Bởi, thu nhập ổn định thì bà con nông dân 
mới có điều kiện đóng góp công sức, tiền của 
cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới bằng 
những việc làm thiết thực. Để góp phần thực 
hiện nhóm tiêu chí nói trên, một trong những 
giải pháp được nông dân Lâm Đồng ưu tiên 
triển khai, đó là xen canh nhiều loại cây trồng 
trên cùng 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

Vốn là người con của vùng đất miền Trung, 
ông Nguyễn Văn Bảy đến sinh sống ở phường 
10, thành phố Đà Lạt và sinh cơ lập nghiệp từ 
mấy chục năm trước. Để ổn định cuộc sống, ông 
Bảy đã đầu tư nhiều loại cây trồng trên cùng 1 
diện tích đất canh tác. Với diện tích 5.000 m2 đất 
của mình, ông Bảy đã luân canh nhiều loại nông 
sản ngắn ngày, như: Bí Thiên nga, lơ baby, cà 
chua, hoa cúc,... Tùy vào nhu cầu thực tế của thị 
trường và đơn đặt hàng của các thương lái mà 

kế hoạch đầu tư được thay đổi cho phù hợp. 

Canh tác các loại nông sản ngắn ngày trong 
nhà kính, thường xuyên thâm canh, gối vụ,… 
nên nguy cơ đất trồng bị bạc màu, thoái hóa là 
rất lớn. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Bảy đã phát 
triển sản xuất theo hướng bền vững: Ưu tiên sử 
dụng các loại thuốc, phân hữu cơ có nguồn gốc 
sinh học để bền đất, bền cây tạo điều kiện cho 
nhiều loại sinh vật có lợi trong đất phát triển, 
giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển đảm bảo 
cho năng suất ổn định, chất lượng vượt trội. 

Nhờ đó mà thu nhập bình quân mỗi tháng đạt 
hàng chục triệu đồng/sào. Ngay cả trong những 
thời điểm thị trường nông sản có nhiều xáo trộn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giải 
pháp canh tác khoa học nói trên đã giúp gia đình 
ông Nguyễn Văn Bảy thuận tiện liên kết và có 
đầu ra tương đối ổn định.

Không chỉ trên các loại nông sản ngắn ngày, 
những năm gần đây, bà con nông dân ở Lâm 
Đồng đã thâm canh các loại cây trồng dài ngày 
áp dụng giải pháp xen canh. Hiệu quả được thể 
hiện rõ nhất ở những khu vực chuyên canh cây 
cà phê. Do giá cà phê vối nhân xô nhiều năm 
gần đây tương đối thấp (dao động từ 30.000 đến 
35.000 đồng/kg), nên bà con nông dân khu vực 
chuyên canh thường trồng xen cây mắc ca, hồ 
tiêu cùng nhiều loại cây ăn trái như: Bơ, sầu 
riêng,… Cà phê là loại cây trồng ưa ánh sáng 
tán xạ, nếu được xen canh với những loại cây 
trồng phù hợp vừa giúp che bóng và chắn gió 
trong vườn, vừa góp phần giúp nông dân tăng 
thêm thu nhập, mô hình xen canh sầu riêng 
trong vườn cà phê với mức thu nhập dao động  
từ 102 triệu đến 233 triệu đồng/ha, còn mô hình 
bơ xen canh cũng mang lại nguồn thu tương đối 
lớn từ 81 đến 117 triệu đồng/ha…

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có hàng chục ngàn 
ha đất được bà con đầu tư theo hướng xen canh. 
Trong đó, cà phê, rau, củ, quả... là những loại 
cây trồng được nông dân áp dụng các giải pháp 
xen canh phổ biến. Để giúp bà con có thêm 

nhiều thông tin về tình hình sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh cùng những giải pháp kỹ thuật 
liên quan, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng 
các cấp Hội Nông dân tăng cường triển khai 
thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, xây dựng các mô 
hình khuyến nông, phổ biến các quy trình kỹ 
thuật trên trang website, Bản tin Khuyến nông 
để bà con nông dân học tập, nhân rộng mô hình, 
qua đó bà con nông dân có hướng áp dụng phù 
hợp ở từng nông hộ. 

Anh Vũ Quốc Phương - Hội Nông dân xã 
Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) cho biết, thời 
gian qua, thông qua các lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ… luôn 
được Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Hội Nông 
dân các cấp quan tâm. Cùng với đó là sự năng 
động, sáng tạo của người nông dân dám nghĩ, 
dám làm, mạnh dạn đầu tư đã giúp nhiều bà con 
ổn định sản xuất, thuận lợi trong việc liên kết 
tìm đầu ra. 

Có thể khẳng định trong bối cảnh hiện nay, 
xen canh được xem là giải pháp phù hợp, góp 
phần giúp bà con nông dân thực hiện được mục 
tiêu kép: Vừa ổn định thu nhập, vừa tạo môi 
trường canh tác bền vững nhờ tăng cường ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Những 
yếu tố đó góp phần rất lớn tạo tính cạnh tranh 
cho nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và 
ngoài nước

Ông Bảy đang chăm sóc vườn bí Thiên nga
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
nhóm tiêu chí về “thu nhập, hình thức tổ chức 
sản xuất” đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Bởi, thu nhập ổn định thì bà con nông dân 
mới có điều kiện đóng góp công sức, tiền của 
cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới bằng 
những việc làm thiết thực. Để góp phần thực 
hiện nhóm tiêu chí nói trên, một trong những 
giải pháp được nông dân Lâm Đồng ưu tiên 
triển khai, đó là xen canh nhiều loại cây trồng 
trên cùng 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

Vốn là người con của vùng đất miền Trung, 
ông Nguyễn Văn Bảy đến sinh sống ở phường 
10, thành phố Đà Lạt và sinh cơ lập nghiệp từ 
mấy chục năm trước. Để ổn định cuộc sống, ông 
Bảy đã đầu tư nhiều loại cây trồng trên cùng 1 
diện tích đất canh tác. Với diện tích 5.000 m2 đất 
của mình, ông Bảy đã luân canh nhiều loại nông 
sản ngắn ngày, như: Bí Thiên nga, lơ baby, cà 
chua, hoa cúc,... Tùy vào nhu cầu thực tế của thị 
trường và đơn đặt hàng của các thương lái mà 

kế hoạch đầu tư được thay đổi cho phù hợp. 

Canh tác các loại nông sản ngắn ngày trong 
nhà kính, thường xuyên thâm canh, gối vụ,… 
nên nguy cơ đất trồng bị bạc màu, thoái hóa là 
rất lớn. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Bảy đã phát 
triển sản xuất theo hướng bền vững: Ưu tiên sử 
dụng các loại thuốc, phân hữu cơ có nguồn gốc 
sinh học để bền đất, bền cây tạo điều kiện cho 
nhiều loại sinh vật có lợi trong đất phát triển, 
giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển đảm bảo 
cho năng suất ổn định, chất lượng vượt trội. 

Nhờ đó mà thu nhập bình quân mỗi tháng đạt 
hàng chục triệu đồng/sào. Ngay cả trong những 
thời điểm thị trường nông sản có nhiều xáo trộn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giải 
pháp canh tác khoa học nói trên đã giúp gia đình 
ông Nguyễn Văn Bảy thuận tiện liên kết và có 
đầu ra tương đối ổn định.

Không chỉ trên các loại nông sản ngắn ngày, 
những năm gần đây, bà con nông dân ở Lâm 
Đồng đã thâm canh các loại cây trồng dài ngày 
áp dụng giải pháp xen canh. Hiệu quả được thể 
hiện rõ nhất ở những khu vực chuyên canh cây 
cà phê. Do giá cà phê vối nhân xô nhiều năm 
gần đây tương đối thấp (dao động từ 30.000 đến 
35.000 đồng/kg), nên bà con nông dân khu vực 
chuyên canh thường trồng xen cây mắc ca, hồ 
tiêu cùng nhiều loại cây ăn trái như: Bơ, sầu 
riêng,… Cà phê là loại cây trồng ưa ánh sáng 
tán xạ, nếu được xen canh với những loại cây 
trồng phù hợp vừa giúp che bóng và chắn gió 
trong vườn, vừa góp phần giúp nông dân tăng 
thêm thu nhập, mô hình xen canh sầu riêng 
trong vườn cà phê với mức thu nhập dao động  
từ 102 triệu đến 233 triệu đồng/ha, còn mô hình 
bơ xen canh cũng mang lại nguồn thu tương đối 
lớn từ 81 đến 117 triệu đồng/ha…

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có hàng chục ngàn 
ha đất được bà con đầu tư theo hướng xen canh. 
Trong đó, cà phê, rau, củ, quả... là những loại 
cây trồng được nông dân áp dụng các giải pháp 
xen canh phổ biến. Để giúp bà con có thêm 

nhiều thông tin về tình hình sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh cùng những giải pháp kỹ thuật 
liên quan, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng 
các cấp Hội Nông dân tăng cường triển khai 
thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, xây dựng các mô 
hình khuyến nông, phổ biến các quy trình kỹ 
thuật trên trang website, Bản tin Khuyến nông 
để bà con nông dân học tập, nhân rộng mô hình, 
qua đó bà con nông dân có hướng áp dụng phù 
hợp ở từng nông hộ. 

Anh Vũ Quốc Phương - Hội Nông dân xã 
Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) cho biết, thời 
gian qua, thông qua các lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ… luôn 
được Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Hội Nông 
dân các cấp quan tâm. Cùng với đó là sự năng 
động, sáng tạo của người nông dân dám nghĩ, 
dám làm, mạnh dạn đầu tư đã giúp nhiều bà con 
ổn định sản xuất, thuận lợi trong việc liên kết 
tìm đầu ra. 

Có thể khẳng định trong bối cảnh hiện nay, 
xen canh được xem là giải pháp phù hợp, góp 
phần giúp bà con nông dân thực hiện được mục 
tiêu kép: Vừa ổn định thu nhập, vừa tạo môi 
trường canh tác bền vững nhờ tăng cường ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Những 
yếu tố đó góp phần rất lớn tạo tính cạnh tranh 
cho nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và 
ngoài nước

ĐẠ M’RÔNG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU GIỐNG CÂY TRỒNG
Lê Tuấn

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông
Những năm qua, xã Đạ M’rông luôn xác định công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng là 

nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo tiền đề cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bằng những cách làm và hướng đi cụ thể, đến nay đã có hàng 
chục ha cây trồng kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng các giống mới có năng suất, giá 
trị kinh tế cao

Xã Đạ M’rông hiện có trên 800 ha đất sản xuất 
nông nghiệp được người dân thâm canh chăm 
sóc cà phê, lúa nước, bắp, dâu tằm. Trong đó, có 
gần 400 ha cà phê, hơn 200 ha bắp, 185 ha lúa 
nước, trên 50 ha dâu tằm và một số cây trồng 
khác. Để việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt 
được kết quả cao, xã tập trung chỉ đạo các tổ 
chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tham 

mưu cho lãnh đạo xã xây dựng chương trình, kế 
hoạch giúp bà con thực hiện đạt kết quả cao 
nhất. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận 
động bà con thay đổi cách sản xuất cũ, thay thế 
giống địa phương đã thoái hóa, năng suất thấp 
bằng các giống mới có năng suất cao. Xã chủ 
trương tiến hành vận động và tạo điều kiện cho 
nông dân đi tham quan học tập những mô hình 

nông dân sản xuất giỏi trong vùng để áp dụng 
vào thực tế sản xuất của gia đình. Đồng thời, 
phối hợp với ngành Nông nghiệp huyện triển 
khai một số mô hình thí điểm về lúa nước, cà 
phê cao sản, cây ăn trái, đặc biệt là cây dâu tằm. 

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ 
M’rông, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 16 của 
Huyện ủy, trong những năm qua, Cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công 
tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nhằm 
nâng cao hiệu quả đời sống, cũng như là tăng 
thêm thu nhập trên một diện tích cho bà con. Cụ 
thể, trong những năm qua, chúng tôi đã vận 
động bà con chuyển đổi diện tích trồng bắp kém 
hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, còn đối với 
diện tích trồng điều chúng tôi vận động bà con 
chuyển sang trồng cà phê và một số cây ăn quả”.

Bằng nhiều cách làm cụ thể, những năm qua 
xã Đạ M’rông đã chuyển đổi hàng chục ha cây 
trồng kém hiệu quả như điều, lúa, bắp giống địa 
phương sang trồng cà phê và các giống lúa, bắp 
có năng suất chất lượng cao, nên năng suất và 
sản lượng các loại cây trồng đều tăng cao so với 
trước. Trong đó, năng suất cây lúa nước tăng từ 
8 đến 10 tạ/ha, bắp tăng từ 12 đến 13 tạ/ha so với 
trước đây, góp phần đảm bảo được các vấn đề về 
an ninh lương thực. 

Gia đình anh Ndu Ha Thương, ở thôn Liêng 
K’rắc 1 - một trong những hộ dân đi đầu trong 
phong trào trồng dâu nuôi tằm ở địa phương. 
Năm 2017, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển 
đổi 1 sào đất sình ven sông Krông Nô để trồng 
dâu nuôi tằm, lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, 
nên anh chỉ nuôi ½ hộp tằm, sau một thời gian 
nuôi thử nghiệm, nhận thấy việc nuôi tằm mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh đã mở rộng diện 

tích trồng dâu lên 3 sào và luôn duy trì nuôi từ 1 
đến 2 hộp tằm/tháng. Theo tính toán của anh Ha 
Thương, mỗi hộp tằm chi phí tiền giống hết 700 
nghìn, sau khi chăm sóc 2 tuần là có thể thu 
được kén và mỗi hộp tằm thu được từ 45 đến 50 
kg kén, 1 kg có giá từ 125 đến 130 nghìn đồng. 
Sau khi trừ tri phí tiền giống, mỗi tháng gia đình 
anh thu lãi trên 10 triệu đồng. Anh Ndu Ha 
Thương, ở thôn Liêng K’rắc 1, xã Đạ M’rông, 
cho biết: “Gia đình tôi đã nuôi tằm được hơn 1 
năm, tôi thấy việc nuôi tằm mang lại hiệu quả 
kinh tế rất cao, mỗi 1 lần nuôi như vậy gia đình 
tôi thu nhập được từ 6 đến 7 triệu đồng. So với 
trồng bắp, trồng lúa thì nuôi tằm cho thu nhập 
cao hơn từ 2 đến 3 lần, cho nên gia đình tôi đã bỏ 
hết diện tích trồng bắp, lúa sang trồng dâu - nuôi 
tằm”.

Có thể nói, những năm gần đây sản xuất nông 
nghiệp ở xã Đạ M’rông đã có bước phát triển 
mang tính đột phá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
theo hướng thâm canh, kết hợp với đa canh, nhất 
là việc chú trọng phát triển các giống cây trồng 
có ưu thế về năng suất và hiệu quả theo hướng 
sản xuất hàng hóa, hướng tới một nền nông 
nghiệp bền vững. Việc chuyển đổi cây trồng đã 
thật sự mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo. Bà con nơi đây đang từng bước 
ổn định vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. 

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ 
M’rông, cho biết thêm: “Hiệu quả bước đầu 
mang lại là năng suất trên diện tích bà con 
chuyển đổi đã được nâng lên. Trong thời gian tới 
chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền và 
hướng dẫn bà con chuyển đổi sang trồng nhiều 
loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế chứ 
không chỉ dừng lại ở cây dâu tằm và cây ăn trái, 
để tăng thêm thu nhập cho bà con”.

Tuy nhiên, để có một nền nông nghiệp phát 
triển mang tính bền vững, thiết nghĩ ngoài việc 
tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có 
năng suất, chất lượng cao, xã Đạ M’rông cần 
quan tâm đến các giải pháp xây dựng các vùng 
chuyên canh nguyên liệu, gắn với tiêu thụ và chế 
biến. Đồng thời, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất trên diện rộng, cũng như tiếp tục 
kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế 
đầu tư cho chế biến nông sản tại địa phương
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững



Xã Đạ M’rông hiện có trên 800 ha đất sản xuất 
nông nghiệp được người dân thâm canh chăm 
sóc cà phê, lúa nước, bắp, dâu tằm. Trong đó, có 
gần 400 ha cà phê, hơn 200 ha bắp, 185 ha lúa 
nước, trên 50 ha dâu tằm và một số cây trồng 
khác. Để việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt 
được kết quả cao, xã tập trung chỉ đạo các tổ 
chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tham 

mưu cho lãnh đạo xã xây dựng chương trình, kế 
hoạch giúp bà con thực hiện đạt kết quả cao 
nhất. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận 
động bà con thay đổi cách sản xuất cũ, thay thế 
giống địa phương đã thoái hóa, năng suất thấp 
bằng các giống mới có năng suất cao. Xã chủ 
trương tiến hành vận động và tạo điều kiện cho 
nông dân đi tham quan học tập những mô hình 

nông dân sản xuất giỏi trong vùng để áp dụng 
vào thực tế sản xuất của gia đình. Đồng thời, 
phối hợp với ngành Nông nghiệp huyện triển 
khai một số mô hình thí điểm về lúa nước, cà 
phê cao sản, cây ăn trái, đặc biệt là cây dâu tằm. 

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ 
M’rông, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 16 của 
Huyện ủy, trong những năm qua, Cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công 
tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nhằm 
nâng cao hiệu quả đời sống, cũng như là tăng 
thêm thu nhập trên một diện tích cho bà con. Cụ 
thể, trong những năm qua, chúng tôi đã vận 
động bà con chuyển đổi diện tích trồng bắp kém 
hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, còn đối với 
diện tích trồng điều chúng tôi vận động bà con 
chuyển sang trồng cà phê và một số cây ăn quả”.

Bằng nhiều cách làm cụ thể, những năm qua 
xã Đạ M’rông đã chuyển đổi hàng chục ha cây 
trồng kém hiệu quả như điều, lúa, bắp giống địa 
phương sang trồng cà phê và các giống lúa, bắp 
có năng suất chất lượng cao, nên năng suất và 
sản lượng các loại cây trồng đều tăng cao so với 
trước. Trong đó, năng suất cây lúa nước tăng từ 
8 đến 10 tạ/ha, bắp tăng từ 12 đến 13 tạ/ha so với 
trước đây, góp phần đảm bảo được các vấn đề về 
an ninh lương thực. 

Gia đình anh Ndu Ha Thương, ở thôn Liêng 
K’rắc 1 - một trong những hộ dân đi đầu trong 
phong trào trồng dâu nuôi tằm ở địa phương. 
Năm 2017, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển 
đổi 1 sào đất sình ven sông Krông Nô để trồng 
dâu nuôi tằm, lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, 
nên anh chỉ nuôi ½ hộp tằm, sau một thời gian 
nuôi thử nghiệm, nhận thấy việc nuôi tằm mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh đã mở rộng diện 

tích trồng dâu lên 3 sào và luôn duy trì nuôi từ 1 
đến 2 hộp tằm/tháng. Theo tính toán của anh Ha 
Thương, mỗi hộp tằm chi phí tiền giống hết 700 
nghìn, sau khi chăm sóc 2 tuần là có thể thu 
được kén và mỗi hộp tằm thu được từ 45 đến 50 
kg kén, 1 kg có giá từ 125 đến 130 nghìn đồng. 
Sau khi trừ tri phí tiền giống, mỗi tháng gia đình 
anh thu lãi trên 10 triệu đồng. Anh Ndu Ha 
Thương, ở thôn Liêng K’rắc 1, xã Đạ M’rông, 
cho biết: “Gia đình tôi đã nuôi tằm được hơn 1 
năm, tôi thấy việc nuôi tằm mang lại hiệu quả 
kinh tế rất cao, mỗi 1 lần nuôi như vậy gia đình 
tôi thu nhập được từ 6 đến 7 triệu đồng. So với 
trồng bắp, trồng lúa thì nuôi tằm cho thu nhập 
cao hơn từ 2 đến 3 lần, cho nên gia đình tôi đã bỏ 
hết diện tích trồng bắp, lúa sang trồng dâu - nuôi 
tằm”.

Có thể nói, những năm gần đây sản xuất nông 
nghiệp ở xã Đạ M’rông đã có bước phát triển 
mang tính đột phá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
theo hướng thâm canh, kết hợp với đa canh, nhất 
là việc chú trọng phát triển các giống cây trồng 
có ưu thế về năng suất và hiệu quả theo hướng 
sản xuất hàng hóa, hướng tới một nền nông 
nghiệp bền vững. Việc chuyển đổi cây trồng đã 
thật sự mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo. Bà con nơi đây đang từng bước 
ổn định vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. 

Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ 
M’rông, cho biết thêm: “Hiệu quả bước đầu 
mang lại là năng suất trên diện tích bà con 
chuyển đổi đã được nâng lên. Trong thời gian tới 
chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền và 
hướng dẫn bà con chuyển đổi sang trồng nhiều 
loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế chứ 
không chỉ dừng lại ở cây dâu tằm và cây ăn trái, 
để tăng thêm thu nhập cho bà con”.

Tuy nhiên, để có một nền nông nghiệp phát 
triển mang tính bền vững, thiết nghĩ ngoài việc 
tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có 
năng suất, chất lượng cao, xã Đạ M’rông cần 
quan tâm đến các giải pháp xây dựng các vùng 
chuyên canh nguyên liệu, gắn với tiêu thụ và chế 
biến. Đồng thời, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất trên diện rộng, cũng như tiếp tục 
kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế 
đầu tư cho chế biến nông sản tại địa phương

Lãnh đạo huyện Uỷ, UBND huyện tham quan một số
mô hình trồng dâu tại xã Đạ M’rông
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững
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KỸ THUẬT NUÔI BÒ THỊT NĂNG SUẤT CAO
Nguồn: nguoichannuoi.vn

Để chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả cao, 
người nuôi cần trang bị đầy đủ kiến thức về 
thiết kế chuồng trại, dinh dưỡng, chế độ chăm 
sóc trong từng giai đoạn.

Chọn giống
Không nên chọn giống bò nội còn gọi là bò địa 

phương. Nên chọn giống bò chuyên thịt cho tốc 
độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt cao và chất 
lượng thịt ngon.

Chọn bò có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, khỏe 
mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các 
bệnh nội ngoại ký sinh trùng.

Chọn những con có thể chất khỏe mạnh và có 
những đặc điểm cơ bản của giống. Có ngoại 
hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; 
Mặt ngắn, trán rộng, mắt sáng, mõm bẹ, bộ răng 
còn tốt; Mông nở; Đuôi dài, gốc đuôi to; Yếm 
rộng, chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, 
móng khít; Lông óng mượt, da mềm, bao da rốn 
phát triển.

Chuồng trại
Tùy theo điều kiện, quy mô, chuồng trại nuôi 

bò cần đáp ứng các yêu cầu sau:
Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ. Chuồng nên 

xây theo hướng Đông Nam hoặc Nam để đảm 
bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 
Chuồng cần xây dựng cách xa nhà ở, đảm bảo vệ 
sinh môi trường.

Diện tích chuồng bình quân 3 m2/con, giai 
đoạn 6 - 12 tháng tuổi; 13 - 24 tháng, bình quân 
4 m2/con; Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi 
nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống 
kẽm hàng cũi để nuôi nhốt riêng thành từng con. 
Nền chuồng phải chắc chắn (lát gạch hay bê 
tông), dễ dọn vệ sinh; Có độ dốc 2 - 3% về phía 
rãnh thoát.

Phải có tường chuồng, hàng rào bao quanh 
khu vực nuôi.

Có máng ăn, máng uống đặt theo chiều dài 
hành lang phân phối thức ăn.

Có rãnh thoát nước, phân, nước tiểu và bể 
chứa.

Có mái che chuồng với độ cao và độ dốc vừa 
phải. Có hệ thống cây xanh chống nóng cho bò 
trong mùa hè.

Những vùng chăn nuôi thâm canh cao cần 

trang bị hệ thống quạt, hệ thống bơm nước để 
tắm cho bò.

Trong trường hợp người nuôi muốn quy hoạch 
thành mô hình trang trại với quy mô lớn, cần xây 
dựng thành nhiều khu khác nhau như khu vực 
nuôi nhốt, nhà kho, nhà ở, văn phòng với 
khoảng cách tối ưu cho mỗi khu 300 - 500 m.

Giai đoạn 1 - 5 tháng tuổi
Từ khi bê sơ sinh đến 30 ngày tuổi: Cho bê bú 

sữa đầu càng sớm càng tốt. Nuôi bê cạnh bò mẹ, 
tại chuồng, không chăn thả (bê bú sữa mẹ); Luôn 
giữ ấm, tránh gió lùa, cho bê nằm chỗ khô sạch.

Từ tháng thứ 2 - 3: Tập cho bê ăn cỏ xanh phơi 
khô được nắng. Cỏ tươi rửa sạch để ráo, cho bê 
ăn thức ăn xanh và thức ăn tinh (thức ăn tinh 0,6 
- 0,7 kg/con/ngày đảm bảo mức dinh dưỡng 
100g protein, năng lượng trao đổi 2.800 
Kcal/kg.

Từ tháng thứ 4 - 5: Lượng thức ăn thô khoảng 
5 - 7 kg cỏ/con/ngày, thức ăn tinh 0,6 - 0,8 
kg/con/ngày; Tập cho bê ăn thêm ít thức ăn củ 
quả như khoai lang, bí đỏ… Trời nắng ấm tập 
cho bê vận động tự do dưới ánh nắng để bê có đủ 
Vitamin D3, tạo cho bộ xương cứng cáp. 

Giai đoạn 6 - 20 tháng tuổi
Khi bê được 6 tháng tuổi tiến hành cai sữa và 

cho bê ăn thức ăn thô xanh với lượng 10 
kg/con/ngày; Bê 7 - 12 tháng tuổi cần 15 
kg/con/ngày; Bê 13 - 20 tháng tuổi cần 30 
kg/con/ngày, lượng thức ăn tinh 0,8 - 1 
kg/con/ngày (đảm bảo mức dinh dưỡng tối thiểu 
100g protein và năng lượng trao đổi 2.800 

Kcal/kg). Lưu ý: Nếu bê ở giai đoạn này nuôi 
nhốt cần cho bê vận động 2 - 4 giờ/ngày. 

Giai đoạn vỗ béo
Cung cấp thức ăn tinh 1,5 - 2,5 kg/con/ngày 

(đáp ứng mức protein tối thiểu 100g và năng 
lượng 2.800 Kcal/kg thức ăn), kết hợp cho bò ăn 
thức ăn thô xanh 30 kg/con/ngày.

Cho bò uống nước đầy đủ 50 - 60 lít/con/ngày. 
Luôn có nước sạch trong máng uống trong thời 
gian vỗ béo. Nên bổ sung 20 - 30 g muối ăn vào 
nước uống cho bò mỗi ngày.

Thường xuyên tắm chải để kích thích bò ăn 
uống. Mùa hè tắm 2 lần/ngày. Mùa đông chải 
khô 2 lần/tuần bằng bàn chải. Kết hợp tắm nắng 
2 giờ/ngày, giảm nhiệt độ và cường độ ánh sáng 
chuồng nuôi. Trong thời gian vỗ béo bò cần nuôi 
nhốt hoàn toàn, giảm vận động, tăng cường cho 
bò ăn các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, năng 
lượng.

Kiểm tra tăng trọng của bò bằng cách đo hoặc 
cân. Khi bò đã béo đúng tiêu chuẩn, quan sát 
vùng võng (vùng lưng) đã béo thì xuất bán. Cần 
có sổ ghi chép về tình trạng sức khỏe và tiêu tốn 
thức ăn của bò để kịp thời điều chỉnh cho phù 
hợp.

Phòng bệnh
Thường xuyên theo dõi sức khỏe của bò để 

kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhằm đưa ra 
những biện pháp trị bệnh kịp thời.

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt 
yêu cầu.

Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại. Máng ăn, máng 
uống phải được dọn sạch trước khi cho ăn, cho 
uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, 
thức ăn thừa... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay 
trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy 
định để xử lý.

Định kỳ 2 lần/tháng phun sát trùng chuồng trại 
và dụng cụ chăn nuôi bằng Benkocid, Cloramin 
3 - 5%. Tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, 
ve…) là những vật trung gian truyền bệnh. Sau 
mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ 
khu vực chuồng nuôi.

Tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng 
vaccine. Đối với bệnh lở mồm long móng, tụ 
huyết trùng tiêm lần 1 vào tháng 2 - 3 hàng năm, 
sau 6 tháng tiêm nhắc lại lần 2. Định kỳ tẩy giun 
đũa cho bê vào tháng thứ nhất, tháng thứ 3 và 
tháng thứ 9 (bằng Piperazin với liều 2 - 3g/10 kg 
trọng lượng).

Ngoài ra, nếu bò hoặc bê bị bệnh cần phải 
cách ly triệt để, điều trị dứt điểm khi khỏi hẳn 
mới cho nhập đàn nuôi

Cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của bò

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững
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trứng hoặc tử cung của con mẹ khác (con 
nhận) có trạng thái sinh lý tương ứng (đồng 
pha) thì phôi có thể tiếp tục phát triển trong 
cơ thể con nhận (mẹ nuôi) để cho ra đời một 
cá thể mới. Đặc tính di truyền của cá thể sinh 
ra bằng cấy phôi không phụ thuộc vào mẹ 
nuôi (con nhận phôi). Chính nhờ đặc điểm 
này, những con mẹ có phẩm chất di truyền 
thấp có thể làm con nhận phôi cho cá thể có 
phẩm chất ưu việt hoặc kỷ lục để sinh ra bò 
sữa cao sản.
     Ưu điểm
    Mục đích của công nghệ phôi là nhân 
nhanh đàn giống gia súc từ những con cái 
năng suất cao. Một bò mẹ năng suất cao bình 
thường có thể cho 8 - 10 bê trong suốt cuộc 
đời. Nếu sử dụng công nghệ phôi, gây rụng 
trứng nhiều, bò mẹ này có thể cho 20, 50, 
100, 200 bê hoặc hơn nữa tùy theo trình độ 
kỹ thuật.
    

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

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

Để chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả cao, 
người nuôi cần trang bị đầy đủ kiến thức về 
thiết kế chuồng trại, dinh dưỡng, chế độ chăm 
sóc trong từng giai đoạn.

Chọn giống
Không nên chọn giống bò nội còn gọi là bò địa 

phương. Nên chọn giống bò chuyên thịt cho tốc 
độ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt cao và chất 
lượng thịt ngon.

Chọn bò có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, khỏe 
mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các 
bệnh nội ngoại ký sinh trùng.

Chọn những con có thể chất khỏe mạnh và có 
những đặc điểm cơ bản của giống. Có ngoại 
hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; 
Mặt ngắn, trán rộng, mắt sáng, mõm bẹ, bộ răng 
còn tốt; Mông nở; Đuôi dài, gốc đuôi to; Yếm 
rộng, chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, 
móng khít; Lông óng mượt, da mềm, bao da rốn 
phát triển.

Chuồng trại
Tùy theo điều kiện, quy mô, chuồng trại nuôi 

bò cần đáp ứng các yêu cầu sau:
Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ. Chuồng nên 

xây theo hướng Đông Nam hoặc Nam để đảm 
bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 
Chuồng cần xây dựng cách xa nhà ở, đảm bảo vệ 
sinh môi trường.

Diện tích chuồng bình quân 3 m2/con, giai 
đoạn 6 - 12 tháng tuổi; 13 - 24 tháng, bình quân 
4 m2/con; Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi 
nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống 
kẽm hàng cũi để nuôi nhốt riêng thành từng con. 
Nền chuồng phải chắc chắn (lát gạch hay bê 
tông), dễ dọn vệ sinh; Có độ dốc 2 - 3% về phía 
rãnh thoát.

Phải có tường chuồng, hàng rào bao quanh 
khu vực nuôi.

Có máng ăn, máng uống đặt theo chiều dài 
hành lang phân phối thức ăn.

Có rãnh thoát nước, phân, nước tiểu và bể 
chứa.

Có mái che chuồng với độ cao và độ dốc vừa 
phải. Có hệ thống cây xanh chống nóng cho bò 
trong mùa hè.

Những vùng chăn nuôi thâm canh cao cần 

trang bị hệ thống quạt, hệ thống bơm nước để 
tắm cho bò.

Trong trường hợp người nuôi muốn quy hoạch 
thành mô hình trang trại với quy mô lớn, cần xây 
dựng thành nhiều khu khác nhau như khu vực 
nuôi nhốt, nhà kho, nhà ở, văn phòng với 
khoảng cách tối ưu cho mỗi khu 300 - 500 m.

Giai đoạn 1 - 5 tháng tuổi
Từ khi bê sơ sinh đến 30 ngày tuổi: Cho bê bú 

sữa đầu càng sớm càng tốt. Nuôi bê cạnh bò mẹ, 
tại chuồng, không chăn thả (bê bú sữa mẹ); Luôn 
giữ ấm, tránh gió lùa, cho bê nằm chỗ khô sạch.

Từ tháng thứ 2 - 3: Tập cho bê ăn cỏ xanh phơi 
khô được nắng. Cỏ tươi rửa sạch để ráo, cho bê 
ăn thức ăn xanh và thức ăn tinh (thức ăn tinh 0,6 
- 0,7 kg/con/ngày đảm bảo mức dinh dưỡng 
100g protein, năng lượng trao đổi 2.800 
Kcal/kg.

Từ tháng thứ 4 - 5: Lượng thức ăn thô khoảng 
5 - 7 kg cỏ/con/ngày, thức ăn tinh 0,6 - 0,8 
kg/con/ngày; Tập cho bê ăn thêm ít thức ăn củ 
quả như khoai lang, bí đỏ… Trời nắng ấm tập 
cho bê vận động tự do dưới ánh nắng để bê có đủ 
Vitamin D3, tạo cho bộ xương cứng cáp. 

Giai đoạn 6 - 20 tháng tuổi
Khi bê được 6 tháng tuổi tiến hành cai sữa và 

cho bê ăn thức ăn thô xanh với lượng 10 
kg/con/ngày; Bê 7 - 12 tháng tuổi cần 15 
kg/con/ngày; Bê 13 - 20 tháng tuổi cần 30 
kg/con/ngày, lượng thức ăn tinh 0,8 - 1 
kg/con/ngày (đảm bảo mức dinh dưỡng tối thiểu 
100g protein và năng lượng trao đổi 2.800 

Kcal/kg). Lưu ý: Nếu bê ở giai đoạn này nuôi 
nhốt cần cho bê vận động 2 - 4 giờ/ngày. 

Giai đoạn vỗ béo
Cung cấp thức ăn tinh 1,5 - 2,5 kg/con/ngày 

(đáp ứng mức protein tối thiểu 100g và năng 
lượng 2.800 Kcal/kg thức ăn), kết hợp cho bò ăn 
thức ăn thô xanh 30 kg/con/ngày.

Cho bò uống nước đầy đủ 50 - 60 lít/con/ngày. 
Luôn có nước sạch trong máng uống trong thời 
gian vỗ béo. Nên bổ sung 20 - 30 g muối ăn vào 
nước uống cho bò mỗi ngày.

Thường xuyên tắm chải để kích thích bò ăn 
uống. Mùa hè tắm 2 lần/ngày. Mùa đông chải 
khô 2 lần/tuần bằng bàn chải. Kết hợp tắm nắng 
2 giờ/ngày, giảm nhiệt độ và cường độ ánh sáng 
chuồng nuôi. Trong thời gian vỗ béo bò cần nuôi 
nhốt hoàn toàn, giảm vận động, tăng cường cho 
bò ăn các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, năng 
lượng.

Kiểm tra tăng trọng của bò bằng cách đo hoặc 
cân. Khi bò đã béo đúng tiêu chuẩn, quan sát 
vùng võng (vùng lưng) đã béo thì xuất bán. Cần 
có sổ ghi chép về tình trạng sức khỏe và tiêu tốn 
thức ăn của bò để kịp thời điều chỉnh cho phù 
hợp.

Phòng bệnh
Thường xuyên theo dõi sức khỏe của bò để 

kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhằm đưa ra 
những biện pháp trị bệnh kịp thời.

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt 
yêu cầu.

Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại. Máng ăn, máng 
uống phải được dọn sạch trước khi cho ăn, cho 
uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, 
thức ăn thừa... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay 
trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy 
định để xử lý.

Định kỳ 2 lần/tháng phun sát trùng chuồng trại 
và dụng cụ chăn nuôi bằng Benkocid, Cloramin 
3 - 5%. Tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, 
ve…) là những vật trung gian truyền bệnh. Sau 
mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ 
khu vực chuồng nuôi.

Tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng 
vaccine. Đối với bệnh lở mồm long móng, tụ 
huyết trùng tiêm lần 1 vào tháng 2 - 3 hàng năm, 
sau 6 tháng tiêm nhắc lại lần 2. Định kỳ tẩy giun 
đũa cho bê vào tháng thứ nhất, tháng thứ 3 và 
tháng thứ 9 (bằng Piperazin với liều 2 - 3g/10 kg 
trọng lượng).

Ngoài ra, nếu bò hoặc bê bị bệnh cần phải 
cách ly triệt để, điều trị dứt điểm khi khỏi hẳn 
mới cho nhập đàn nuôi

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Vườn thanh long sử dụng chế phẩm sinh học 
của gia đình anh Hoàng
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Anh Bùi Ngọc Hoàng (bên phải)
bên vườn tiêu của mình

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÔN TRÙNG THIÊN ĐỊCH
VÀ CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI CHO CÂY TRỒNG

Nguyễn Thị Thùy - TTKN Lâm Đồng
Hiện nay, sản xuất nông nghiệp có nhiều phát 

triển vượt bậc và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất làm cho năng suất và 
chất lượng tăng cao. Tuy nhiên, cũng có mặt trái 
của vấn đề, đặc biệt là việc sử dụng các loại hóa 
chất thuốc bảo vệ thực vật vào phòng trừ các 
loại dịch hại gây hại cây trồng. Lượng hóa chất 
đưa vào liên tục với số lượng lớn trên đồng 

ruộng làm cho các loài sinh vật có ích dần giảm 
mật độ và bị tiêu diệt. Mặt khác, các loại dịch 
thường xuyên biến đổi gen để thích ứng, kháng 
lại với các loại hóa chất để tiếp tục gây hại ảnh 
hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. 
Vì thế, nông dân phải thay đổi thuốc, hóa chất 
trừ dịch hại liên tục làm ảnh hướng tới sức khỏe, 
môi trường và chất lượng nông sản. 

Hiện nay, để phòng trừ các loại dịch hại trên 
cây trồng đã có nhiều biện pháp. Tuy nhiên, 
biện pháp sinh học sử dụng các loại côn trùng 
thiên địch và các chế phẩm sinh học để phòng 
trừ các loại dịch hại đang là biện pháp đáp ứng 
được yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái và 
là giải pháp bền vững trong phát triển nông 
nghiệp. Biện pháp này không phải là mới và có 
nhiều nông dân đã biết đến và áp dụng thành 
công. Với những nghiên cứu khoa học mới thì 
biện pháp này càng có nhiều kết quả khả quan. 
Sử dụng các chế phẩm sinh học mới, các loài 
côn trùng thiên địch từ tự nhiên vào khống chế 
sự phát sinh gây hại của các loại dịch hại cây 
trồng, đặc biệt là các loài côn trùng gây hại, nấm 
bệnh và cỏ dại hiện nay có nhiều kết quả được 
áp dụng vào thực tế. Sử dụng chế phẩm sinh học 
và các loài côn trùng thiên địch không gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người và cây trồng, 
không gây ô nhiễm môi trường sinh thái, giúp 
cân bằng hệ sinh thái trong môi trường đất, môi 
trường sống xung quanh, không làm thoái hóa 
đất, làm tăng độ phì nhiêu của đất, giúp tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm do không để 
lại tồn dư hóa chất trong sản phẩm, giúp tăng 
khả năng đề kháng cho cây trồng.

Với những lợi ích khả quan của biện pháp sử 
dụng các chế phẩm sinh học và các loài thiên 
địch vào phòng trừ dịch hại cây trồng. Trong 
năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng 

đã triển khai mô hình “Sử dụng côn trùng thiên 
địch phòng trừ sâu hại ớt ngọt trong nhà kính” 
tại huyện Đơn Dương với quy mô 0,2ha/01 hộ 
tham gia. Mô hình đã sử dụng các loại nhện có 
kích thước nhỏ để tiêu diệt nhện đỏ, bọ trĩ, ruồi 
nhuế; Sử dụng côn trùng ký sinh để ký sinh lên 
rệp, sâu ăn lá. Ngoài ra, còn hướng dẫn nông hộ 
sử dụng thêm các chế phẩm sinh học để khống 
chế các loài nấm bệnh, côn trùng gây hại trong 
đất. Kết quả mô hình đã kiểm soát được 80% 
các loài côn trùng và nấm bệnh gây hại, giảm 
chi phí sử dụng hóa chất, giảm công phun thuốc 
cho cây trồng, giúp tăng 10% lợi nhuận so với 
trước đây. Từ kết quả mô hình, đến nay đã có 
nhiều bà con nông dân trồng ớt ngọt trong tỉnh 
đến tham quan, học tập nhân rộng mô hình. Cụ 
thể tại huyện Lâm Hà có 01 hộ, Đức Trọng có 
02 hộ, Đơn Dương có 02 hộ đã sử dụng côn 
trùng thiên địch vào trừ sâu hại ớt ngọt và hiện 
còn nhiều nông hộ có ý định sử dụng biện pháp 
này trong thời gian tới.

Hiện nay, biện pháp sinh học sử dụng chế 
phẩm sinh học, các loài côn trùng thiên địch đã 
được áp dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng 
như trừ rầy nâu trên lúa, sâu tơ trên cây rau họ 
thập tự… đã được rất nhiều nông dân tin và áp 
dụng. Các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu 
cho ra nhiều sản phẩm mới phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Trong tỉnh hiện nay cũng có nhiều 
thử nghiệm sử dụng các loài côn trùng thiên 
địch, các chế phẩm sinh học trên một số cây 
trồng như cây dâu tây, cà chua, chè, cây ăn 
quả… cho kết quả tốt. Để biện pháp sinh học 
thật sự trở thành biện pháp chủ lực trong phòng 
trừ các loại dịch hại cây trồng, cần thực hiện 
tuyên truyền mạnh mẽ hiệu quả của biện pháp 
đến tận vườn cho nông dân, cần sự đồng tình và 
cùng nhau thực hiện trên diện rộng. Có như thế 
trong thời gian tới biện pháp sinh học trong 
phòng trừ dịch hại trên cây trồng sẽ thật sự trở 
thành biện pháp chủ lực giúp phát triển nông 
nghiệp bền vững
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp có nhiều phát 
triển vượt bậc và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất làm cho năng suất và 
chất lượng tăng cao. Tuy nhiên, cũng có mặt trái 
của vấn đề, đặc biệt là việc sử dụng các loại hóa 
chất thuốc bảo vệ thực vật vào phòng trừ các 
loại dịch hại gây hại cây trồng. Lượng hóa chất 
đưa vào liên tục với số lượng lớn trên đồng 

ruộng làm cho các loài sinh vật có ích dần giảm 
mật độ và bị tiêu diệt. Mặt khác, các loại dịch 
thường xuyên biến đổi gen để thích ứng, kháng 
lại với các loại hóa chất để tiếp tục gây hại ảnh 
hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. 
Vì thế, nông dân phải thay đổi thuốc, hóa chất 
trừ dịch hại liên tục làm ảnh hướng tới sức khỏe, 
môi trường và chất lượng nông sản. 

Hiện nay, để phòng trừ các loại dịch hại trên 
cây trồng đã có nhiều biện pháp. Tuy nhiên, 
biện pháp sinh học sử dụng các loại côn trùng 
thiên địch và các chế phẩm sinh học để phòng 
trừ các loại dịch hại đang là biện pháp đáp ứng 
được yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái và 
là giải pháp bền vững trong phát triển nông 
nghiệp. Biện pháp này không phải là mới và có 
nhiều nông dân đã biết đến và áp dụng thành 
công. Với những nghiên cứu khoa học mới thì 
biện pháp này càng có nhiều kết quả khả quan. 
Sử dụng các chế phẩm sinh học mới, các loài 
côn trùng thiên địch từ tự nhiên vào khống chế 
sự phát sinh gây hại của các loại dịch hại cây 
trồng, đặc biệt là các loài côn trùng gây hại, nấm 
bệnh và cỏ dại hiện nay có nhiều kết quả được 
áp dụng vào thực tế. Sử dụng chế phẩm sinh học 
và các loài côn trùng thiên địch không gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người và cây trồng, 
không gây ô nhiễm môi trường sinh thái, giúp 
cân bằng hệ sinh thái trong môi trường đất, môi 
trường sống xung quanh, không làm thoái hóa 
đất, làm tăng độ phì nhiêu của đất, giúp tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm do không để 
lại tồn dư hóa chất trong sản phẩm, giúp tăng 
khả năng đề kháng cho cây trồng.

Với những lợi ích khả quan của biện pháp sử 
dụng các chế phẩm sinh học và các loài thiên 
địch vào phòng trừ dịch hại cây trồng. Trong 
năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng 

đã triển khai mô hình “Sử dụng côn trùng thiên 
địch phòng trừ sâu hại ớt ngọt trong nhà kính” 
tại huyện Đơn Dương với quy mô 0,2ha/01 hộ 
tham gia. Mô hình đã sử dụng các loại nhện có 
kích thước nhỏ để tiêu diệt nhện đỏ, bọ trĩ, ruồi 
nhuế; Sử dụng côn trùng ký sinh để ký sinh lên 
rệp, sâu ăn lá. Ngoài ra, còn hướng dẫn nông hộ 
sử dụng thêm các chế phẩm sinh học để khống 
chế các loài nấm bệnh, côn trùng gây hại trong 
đất. Kết quả mô hình đã kiểm soát được 80% 
các loài côn trùng và nấm bệnh gây hại, giảm 
chi phí sử dụng hóa chất, giảm công phun thuốc 
cho cây trồng, giúp tăng 10% lợi nhuận so với 
trước đây. Từ kết quả mô hình, đến nay đã có 
nhiều bà con nông dân trồng ớt ngọt trong tỉnh 
đến tham quan, học tập nhân rộng mô hình. Cụ 
thể tại huyện Lâm Hà có 01 hộ, Đức Trọng có 
02 hộ, Đơn Dương có 02 hộ đã sử dụng côn 
trùng thiên địch vào trừ sâu hại ớt ngọt và hiện 
còn nhiều nông hộ có ý định sử dụng biện pháp 
này trong thời gian tới.

Hiện nay, biện pháp sinh học sử dụng chế 
phẩm sinh học, các loài côn trùng thiên địch đã 
được áp dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng 
như trừ rầy nâu trên lúa, sâu tơ trên cây rau họ 
thập tự… đã được rất nhiều nông dân tin và áp 
dụng. Các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu 
cho ra nhiều sản phẩm mới phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Trong tỉnh hiện nay cũng có nhiều 
thử nghiệm sử dụng các loài côn trùng thiên 
địch, các chế phẩm sinh học trên một số cây 
trồng như cây dâu tây, cà chua, chè, cây ăn 
quả… cho kết quả tốt. Để biện pháp sinh học 
thật sự trở thành biện pháp chủ lực trong phòng 
trừ các loại dịch hại cây trồng, cần thực hiện 
tuyên truyền mạnh mẽ hiệu quả của biện pháp 
đến tận vườn cho nông dân, cần sự đồng tình và 
cùng nhau thực hiện trên diện rộng. Có như thế 
trong thời gian tới biện pháp sinh học trong 
phòng trừ dịch hại trên cây trồng sẽ thật sự trở 
thành biện pháp chủ lực giúp phát triển nông 
nghiệp bền vững

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG CAO SU TẬP TRUNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
Nguyễn Thị Vân - KNV xã Mỹ Đức

Trong những năm gần đây, mô hình trồng cao 
su tập trung của 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(ĐBDTTS) gốc Tây Nguyên tại Buôn Con ó 
(Đồi đất đỏ) thuộc thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ 

Tẻh đã mang lại hiệu quả thiết thực, xóa bỏ 
được tư tưởng du canh du cư, xóa bỏ những 
hình thức sản xuất manh mún, giúp bà con xóa 
đói giảm nghèo bền vững, từng bước ổn định và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con 
vùng ĐBDTTS. 

Những ngày nắng đẹp, được lên thăm mô 
hình trồng cao su tại Buôn Con ó (Đồi đất đỏ) 
của xã Mỹ Đức, nhìn vườn cao su bạt ngàn, 
chạy theo những con đường đất đỏ càng tô đậm 
cho màu xanh của niềm tin hy vọng. Thấp 
thoáng trong những vườn cao su là các anh, các 
chị đang hăng say lao động. Những bàn tay 
nhanh thoăn thoắt đang trút những tô vàng trắng 
vào can. Rồi từng can mủ cao su được mọi 
người chở đến lán trại tập trung để cân bán cho 
doanh nghiệp về thu mua ngay tại đó. Công việc 
cứ nhịp nhàng như vậy mới thấy cuộc sống của 
bà con trong buôn đang thay đổi từng ngày.

 Đây là mô hình được Nhà nước đầu tư hỗ trợ 
kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ phát triển 
kinh tế vùng đồng bào dân tộc năm 2012. Với 
diện tích 64 ha/62 hộ, chủ yếu là các hộ khó 
khăn, thiếu đất sản xuất tại thôn 8, xã Mỹ Đức. 
Qua rà soát nắm bắt, địa bàn thôn 8 của xã có 
162 hộ đồng bào sinh sống, thì có 62 hộ thiếu 
đất sản xuất, UBND xã đã tham mưu đề xuất với 
UBND huyện Đạ Tẻh hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện mô hình. Sau khi được UBND huyện phê 
duyệt, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chấp hành 
thôn 8 tổ chức họp dân để bình xét các hộ tham 
gia mô hình một cách công khai dân chủ. Mỗi 
hộ gia đình tham gia được chia 1 ha đất trong 
khu vực đã quy hoạch. Hộ gia đình tham gia 
đóng góp ngày công, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ 
kinh phí thực hiện như cây giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật trong suốt thời gian kiến 

thiết cơ bản cho đến bây giờ.
 Hiện nay, đa phần các diện tích cao su của bà 

con đã cho khai thác mủ 64 ha/62 hộ, chỉ còn 
khoảng 3.000 cây còi cọc, kém phát triển chưa 
đủ đường kính để khai thác mủ. Mô hình được 
chia làm 6 tổ sản xuất, mỗi tổ có một người có 
uy tín, trách nhiệm làm tổ trưởng để trực tiếp 
nắm bắt tình hình sản xuất của tổ mình. Lên 
Buôn Con ó thời gian này, ngày nào cũng có 
người lên vườn khai thác mủ cao su. Họ áp dụng 
chế độ cạo D2 (cứ một ngày cạo một ngày nghỉ, 
luân phiên như vậy). Anh  K’Trung - một hộ dân 
ở đây chia sẻ, thường ngày các hộ dân sẽ lên 
buôn từ 5 giờ chiều hôm trước, tập trung ở các 
lán trại ngủ đến 2 giờ sáng dậy đi cạo, 7 giờ sáng 
đi trút mủ, khoảng 9 giờ là trút xong mang ra lán 
trại tập trung cân cho doanh nghiệp đã liên kết, 
hợp đồng trước 
rồi nên rất thuận 
tiện. Hiện nay, 
mỗi ngày các hộ 
dân thu được từ 
55 - 80 kg mủ, cho 
thu nhập từ 
500.000 - 750.000 
đồng/lần cạo. Cá 
biệt có hộ thu 
được 100 kg 
mủ/ngày cho thu 
nhập hơn 1 triệu 
đồng/lần cạo do 
chế độ chăm sóc 
tốt hơn. 

Các hộ vui lắm vì từ nay không phải lo cái đói 
nữa rồi. Hộ nào chăm sóc tốt hơn thì được nhiều 
mủ hơn. Nhưng chia bình quân mỗi hộ cũng cho 
thu nhập từ mủ cao su mỗi tháng khoảng từ 6 - 
8 triệu đồng. Thời điểm này giá mủ cao su khá 
ổn định, hiện tại doanh nghiệp đang mua là 320 
đồng/độ (bà con bán 80 kg mủ, múc 1 gram mủ 
ra đốt được 29 độ thì giá bán được tính: 320 x 29 
x 80), số độ dao động từ 28 - 32 độ. Bà con tham 
gia mô hình giờ đã ổn định tư tưởng, chuyên 
tâm chăm sóc cao su, không nghĩ đến chuyện 
vào rừng lấy măng, lấy đọt mây nữa. 

Hiện nay, bà con trong Buôn Con ó đã có 
nguồn thu nhập ổn định từ vườn cao su nhưng 

hàng năm vẫn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 
Nhà nước để chăm sóc cao su tốt hơn. Cụ thể, 
năm 2020 UBND xã Mỹ Đức đã đề xuất UBND 
huyện hỗ trợ làm thêm 2 lán trại tập trung cho 
bà con lên ngủ từ tối hôm trước để thuận tiện 
cho việc khai thác mủ vào ban đêm, trị giá 400 
triệu đồng. Mua 6 máy phun cao áp trị giá 60 
triệu đồng cho 6 tổ để bà con chủ động phun 
thuốc bảo vệ thực vật khi có nguy cơ dịch bệnh 
bùng phát. UBND xã đã tham mưu với UBND 
huyện, kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp, chỉ 
đạo lực lượng Khuyến nông, Hội Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành thôn 8, tổ 
Thanh niên xung kích tổ chức họp dân tuyên 
truyền vận động bà con tham gia chăm sóc cao 
su đồng loạt đúng quy trình. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ngành cao su có 
nhiều dấu hiệu đáng mừng, giá mủ cao hơn 
những năm trước nên giảm hẳn số hộ đói nghèo. 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn 
tại những khó khăn chung, do dịch bệnh hoành 
hành, bà con băn khoăn về việc giao đất theo 
nhóm hộ, một số hộ bị các thành phần xấu dụ dỗ 
muốn mua lại đất của bà con. Một số hộ lại có ý 
định lên làm nhà ở tại vùng đất quy hoạch sản 
xuất. Như vậy rất khó cho việc quản lý con 

người của địa phương. Khó khăn trong công tác 
tuyên truyền vận động của chính quyền và các 
đoàn thể. Nắm bắt được tư tưởng, những tâm tư 
nguyện vọng, khó khăn vướng mắc đó, chính 
quyền xã Mỹ Đức đã luôn làm tốt công tác chỉ 
đạo tuyên truyền vận động để bà con hiểu, 
không được nghe kẻ xấu dụ dỗ sẽ mất đất, 
không có đất sản xuất lâu dài thì sẽ nghèo đói 
mãi. Tuyên truyền cho bà con hiểu được chính 
sách quyết liệt của Nhà nước, chính là giúp bà 
con vươn lên làm kinh tế để có thu nhập từ 
chính mảnh đất của mình. Từ đó, dần tạo thói 
quen tự lực cho bà con, không nên trông chờ ỷ 
lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhiều 
nữa. Mô hình trồng cao su tập trung trên Buôn 
Con ó (Đồi đất đỏ) xã Mỹ Đức đang đi vào khai 
thác có hiệu quả. Điều đáng mừng là mô hình 
thành công đã mang lại niềm vui, quyền lợi thiết 
thực cho bà con ĐBDTTS gốc Tây Nguyên, tạo 
niềm tin, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và cả 
hệ thống chính trị với bà con nông dân. Bà con 
sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 
chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa xã Mỹ 
Đức ngày càng phát triển phồn vinh
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Trong những năm gần đây, mô hình trồng cao 
su tập trung của 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(ĐBDTTS) gốc Tây Nguyên tại Buôn Con ó 
(Đồi đất đỏ) thuộc thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ 

Tẻh đã mang lại hiệu quả thiết thực, xóa bỏ 
được tư tưởng du canh du cư, xóa bỏ những 
hình thức sản xuất manh mún, giúp bà con xóa 
đói giảm nghèo bền vững, từng bước ổn định và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con 
vùng ĐBDTTS. 

Những ngày nắng đẹp, được lên thăm mô 
hình trồng cao su tại Buôn Con ó (Đồi đất đỏ) 
của xã Mỹ Đức, nhìn vườn cao su bạt ngàn, 
chạy theo những con đường đất đỏ càng tô đậm 
cho màu xanh của niềm tin hy vọng. Thấp 
thoáng trong những vườn cao su là các anh, các 
chị đang hăng say lao động. Những bàn tay 
nhanh thoăn thoắt đang trút những tô vàng trắng 
vào can. Rồi từng can mủ cao su được mọi 
người chở đến lán trại tập trung để cân bán cho 
doanh nghiệp về thu mua ngay tại đó. Công việc 
cứ nhịp nhàng như vậy mới thấy cuộc sống của 
bà con trong buôn đang thay đổi từng ngày.

 Đây là mô hình được Nhà nước đầu tư hỗ trợ 
kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ phát triển 
kinh tế vùng đồng bào dân tộc năm 2012. Với 
diện tích 64 ha/62 hộ, chủ yếu là các hộ khó 
khăn, thiếu đất sản xuất tại thôn 8, xã Mỹ Đức. 
Qua rà soát nắm bắt, địa bàn thôn 8 của xã có 
162 hộ đồng bào sinh sống, thì có 62 hộ thiếu 
đất sản xuất, UBND xã đã tham mưu đề xuất với 
UBND huyện Đạ Tẻh hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện mô hình. Sau khi được UBND huyện phê 
duyệt, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chấp hành 
thôn 8 tổ chức họp dân để bình xét các hộ tham 
gia mô hình một cách công khai dân chủ. Mỗi 
hộ gia đình tham gia được chia 1 ha đất trong 
khu vực đã quy hoạch. Hộ gia đình tham gia 
đóng góp ngày công, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ 
kinh phí thực hiện như cây giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật trong suốt thời gian kiến 

thiết cơ bản cho đến bây giờ.
 Hiện nay, đa phần các diện tích cao su của bà 

con đã cho khai thác mủ 64 ha/62 hộ, chỉ còn 
khoảng 3.000 cây còi cọc, kém phát triển chưa 
đủ đường kính để khai thác mủ. Mô hình được 
chia làm 6 tổ sản xuất, mỗi tổ có một người có 
uy tín, trách nhiệm làm tổ trưởng để trực tiếp 
nắm bắt tình hình sản xuất của tổ mình. Lên 
Buôn Con ó thời gian này, ngày nào cũng có 
người lên vườn khai thác mủ cao su. Họ áp dụng 
chế độ cạo D2 (cứ một ngày cạo một ngày nghỉ, 
luân phiên như vậy). Anh  K’Trung - một hộ dân 
ở đây chia sẻ, thường ngày các hộ dân sẽ lên 
buôn từ 5 giờ chiều hôm trước, tập trung ở các 
lán trại ngủ đến 2 giờ sáng dậy đi cạo, 7 giờ sáng 
đi trút mủ, khoảng 9 giờ là trút xong mang ra lán 
trại tập trung cân cho doanh nghiệp đã liên kết, 
hợp đồng trước 
rồi nên rất thuận 
tiện. Hiện nay, 
mỗi ngày các hộ 
dân thu được từ 
55 - 80 kg mủ, cho 
thu nhập từ 
500.000 - 750.000 
đồng/lần cạo. Cá 
biệt có hộ thu 
được 100 kg 
mủ/ngày cho thu 
nhập hơn 1 triệu 
đồng/lần cạo do 
chế độ chăm sóc 
tốt hơn. 

Các hộ vui lắm vì từ nay không phải lo cái đói 
nữa rồi. Hộ nào chăm sóc tốt hơn thì được nhiều 
mủ hơn. Nhưng chia bình quân mỗi hộ cũng cho 
thu nhập từ mủ cao su mỗi tháng khoảng từ 6 - 
8 triệu đồng. Thời điểm này giá mủ cao su khá 
ổn định, hiện tại doanh nghiệp đang mua là 320 
đồng/độ (bà con bán 80 kg mủ, múc 1 gram mủ 
ra đốt được 29 độ thì giá bán được tính: 320 x 29 
x 80), số độ dao động từ 28 - 32 độ. Bà con tham 
gia mô hình giờ đã ổn định tư tưởng, chuyên 
tâm chăm sóc cao su, không nghĩ đến chuyện 
vào rừng lấy măng, lấy đọt mây nữa. 

Hiện nay, bà con trong Buôn Con ó đã có 
nguồn thu nhập ổn định từ vườn cao su nhưng 

Cánh đồng cao su tại Buôn con ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh

Bà con đang cân mủ bán cho 
doanh nghiệp thu mua

hàng năm vẫn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 
Nhà nước để chăm sóc cao su tốt hơn. Cụ thể, 
năm 2020 UBND xã Mỹ Đức đã đề xuất UBND 
huyện hỗ trợ làm thêm 2 lán trại tập trung cho 
bà con lên ngủ từ tối hôm trước để thuận tiện 
cho việc khai thác mủ vào ban đêm, trị giá 400 
triệu đồng. Mua 6 máy phun cao áp trị giá 60 
triệu đồng cho 6 tổ để bà con chủ động phun 
thuốc bảo vệ thực vật khi có nguy cơ dịch bệnh 
bùng phát. UBND xã đã tham mưu với UBND 
huyện, kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp, chỉ 
đạo lực lượng Khuyến nông, Hội Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành thôn 8, tổ 
Thanh niên xung kích tổ chức họp dân tuyên 
truyền vận động bà con tham gia chăm sóc cao 
su đồng loạt đúng quy trình. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ngành cao su có 
nhiều dấu hiệu đáng mừng, giá mủ cao hơn 
những năm trước nên giảm hẳn số hộ đói nghèo. 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn 
tại những khó khăn chung, do dịch bệnh hoành 
hành, bà con băn khoăn về việc giao đất theo 
nhóm hộ, một số hộ bị các thành phần xấu dụ dỗ 
muốn mua lại đất của bà con. Một số hộ lại có ý 
định lên làm nhà ở tại vùng đất quy hoạch sản 
xuất. Như vậy rất khó cho việc quản lý con 

người của địa phương. Khó khăn trong công tác 
tuyên truyền vận động của chính quyền và các 
đoàn thể. Nắm bắt được tư tưởng, những tâm tư 
nguyện vọng, khó khăn vướng mắc đó, chính 
quyền xã Mỹ Đức đã luôn làm tốt công tác chỉ 
đạo tuyên truyền vận động để bà con hiểu, 
không được nghe kẻ xấu dụ dỗ sẽ mất đất, 
không có đất sản xuất lâu dài thì sẽ nghèo đói 
mãi. Tuyên truyền cho bà con hiểu được chính 
sách quyết liệt của Nhà nước, chính là giúp bà 
con vươn lên làm kinh tế để có thu nhập từ 
chính mảnh đất của mình. Từ đó, dần tạo thói 
quen tự lực cho bà con, không nên trông chờ ỷ 
lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhiều 
nữa. Mô hình trồng cao su tập trung trên Buôn 
Con ó (Đồi đất đỏ) xã Mỹ Đức đang đi vào khai 
thác có hiệu quả. Điều đáng mừng là mô hình 
thành công đã mang lại niềm vui, quyền lợi thiết 
thực cho bà con ĐBDTTS gốc Tây Nguyên, tạo 
niềm tin, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và cả 
hệ thống chính trị với bà con nông dân. Bà con 
sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 
chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa xã Mỹ 
Đức ngày càng phát triển phồn vinh
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

ĐƠN DƯƠNG: ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MẠNH DẠN ÁP DỤNG MÀNG PHỦ SINH HỌC

Trong những năm gần đây, mô hình trồng cao 
su tập trung của 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(ĐBDTTS) gốc Tây Nguyên tại Buôn Con ó 
(Đồi đất đỏ) thuộc thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ 

Tẻh đã mang lại hiệu quả thiết thực, xóa bỏ 
được tư tưởng du canh du cư, xóa bỏ những 
hình thức sản xuất manh mún, giúp bà con xóa 
đói giảm nghèo bền vững, từng bước ổn định và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con 
vùng ĐBDTTS. 

Những ngày nắng đẹp, được lên thăm mô 
hình trồng cao su tại Buôn Con ó (Đồi đất đỏ) 
của xã Mỹ Đức, nhìn vườn cao su bạt ngàn, 
chạy theo những con đường đất đỏ càng tô đậm 
cho màu xanh của niềm tin hy vọng. Thấp 
thoáng trong những vườn cao su là các anh, các 
chị đang hăng say lao động. Những bàn tay 
nhanh thoăn thoắt đang trút những tô vàng trắng 
vào can. Rồi từng can mủ cao su được mọi 
người chở đến lán trại tập trung để cân bán cho 
doanh nghiệp về thu mua ngay tại đó. Công việc 
cứ nhịp nhàng như vậy mới thấy cuộc sống của 
bà con trong buôn đang thay đổi từng ngày.

 Đây là mô hình được Nhà nước đầu tư hỗ trợ 
kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ phát triển 
kinh tế vùng đồng bào dân tộc năm 2012. Với 
diện tích 64 ha/62 hộ, chủ yếu là các hộ khó 
khăn, thiếu đất sản xuất tại thôn 8, xã Mỹ Đức. 
Qua rà soát nắm bắt, địa bàn thôn 8 của xã có 
162 hộ đồng bào sinh sống, thì có 62 hộ thiếu 
đất sản xuất, UBND xã đã tham mưu đề xuất với 
UBND huyện Đạ Tẻh hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện mô hình. Sau khi được UBND huyện phê 
duyệt, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chấp hành 
thôn 8 tổ chức họp dân để bình xét các hộ tham 
gia mô hình một cách công khai dân chủ. Mỗi 
hộ gia đình tham gia được chia 1 ha đất trong 
khu vực đã quy hoạch. Hộ gia đình tham gia 
đóng góp ngày công, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ 
kinh phí thực hiện như cây giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật trong suốt thời gian kiến 

thiết cơ bản cho đến bây giờ.
 Hiện nay, đa phần các diện tích cao su của bà 

con đã cho khai thác mủ 64 ha/62 hộ, chỉ còn 
khoảng 3.000 cây còi cọc, kém phát triển chưa 
đủ đường kính để khai thác mủ. Mô hình được 
chia làm 6 tổ sản xuất, mỗi tổ có một người có 
uy tín, trách nhiệm làm tổ trưởng để trực tiếp 
nắm bắt tình hình sản xuất của tổ mình. Lên 
Buôn Con ó thời gian này, ngày nào cũng có 
người lên vườn khai thác mủ cao su. Họ áp dụng 
chế độ cạo D2 (cứ một ngày cạo một ngày nghỉ, 
luân phiên như vậy). Anh  K’Trung - một hộ dân 
ở đây chia sẻ, thường ngày các hộ dân sẽ lên 
buôn từ 5 giờ chiều hôm trước, tập trung ở các 
lán trại ngủ đến 2 giờ sáng dậy đi cạo, 7 giờ sáng 
đi trút mủ, khoảng 9 giờ là trút xong mang ra lán 
trại tập trung cân cho doanh nghiệp đã liên kết, 
hợp đồng trước 
rồi nên rất thuận 
tiện. Hiện nay, 
mỗi ngày các hộ 
dân thu được từ 
55 - 80 kg mủ, cho 
thu nhập từ 
500.000 - 750.000 
đồng/lần cạo. Cá 
biệt có hộ thu 
được 100 kg 
mủ/ngày cho thu 
nhập hơn 1 triệu 
đồng/lần cạo do 
chế độ chăm sóc 
tốt hơn. 

Các hộ vui lắm vì từ nay không phải lo cái đói 
nữa rồi. Hộ nào chăm sóc tốt hơn thì được nhiều 
mủ hơn. Nhưng chia bình quân mỗi hộ cũng cho 
thu nhập từ mủ cao su mỗi tháng khoảng từ 6 - 
8 triệu đồng. Thời điểm này giá mủ cao su khá 
ổn định, hiện tại doanh nghiệp đang mua là 320 
đồng/độ (bà con bán 80 kg mủ, múc 1 gram mủ 
ra đốt được 29 độ thì giá bán được tính: 320 x 29 
x 80), số độ dao động từ 28 - 32 độ. Bà con tham 
gia mô hình giờ đã ổn định tư tưởng, chuyên 
tâm chăm sóc cao su, không nghĩ đến chuyện 
vào rừng lấy măng, lấy đọt mây nữa. 

Hiện nay, bà con trong Buôn Con ó đã có 
nguồn thu nhập ổn định từ vườn cao su nhưng 

hàng năm vẫn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 
Nhà nước để chăm sóc cao su tốt hơn. Cụ thể, 
năm 2020 UBND xã Mỹ Đức đã đề xuất UBND 
huyện hỗ trợ làm thêm 2 lán trại tập trung cho 
bà con lên ngủ từ tối hôm trước để thuận tiện 
cho việc khai thác mủ vào ban đêm, trị giá 400 
triệu đồng. Mua 6 máy phun cao áp trị giá 60 
triệu đồng cho 6 tổ để bà con chủ động phun 
thuốc bảo vệ thực vật khi có nguy cơ dịch bệnh 
bùng phát. UBND xã đã tham mưu với UBND 
huyện, kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp, chỉ 
đạo lực lượng Khuyến nông, Hội Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành thôn 8, tổ 
Thanh niên xung kích tổ chức họp dân tuyên 
truyền vận động bà con tham gia chăm sóc cao 
su đồng loạt đúng quy trình. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ngành cao su có 
nhiều dấu hiệu đáng mừng, giá mủ cao hơn 
những năm trước nên giảm hẳn số hộ đói nghèo. 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn 
tại những khó khăn chung, do dịch bệnh hoành 
hành, bà con băn khoăn về việc giao đất theo 
nhóm hộ, một số hộ bị các thành phần xấu dụ dỗ 
muốn mua lại đất của bà con. Một số hộ lại có ý 
định lên làm nhà ở tại vùng đất quy hoạch sản 
xuất. Như vậy rất khó cho việc quản lý con 

người của địa phương. Khó khăn trong công tác 
tuyên truyền vận động của chính quyền và các 
đoàn thể. Nắm bắt được tư tưởng, những tâm tư 
nguyện vọng, khó khăn vướng mắc đó, chính 
quyền xã Mỹ Đức đã luôn làm tốt công tác chỉ 
đạo tuyên truyền vận động để bà con hiểu, 
không được nghe kẻ xấu dụ dỗ sẽ mất đất, 
không có đất sản xuất lâu dài thì sẽ nghèo đói 
mãi. Tuyên truyền cho bà con hiểu được chính 
sách quyết liệt của Nhà nước, chính là giúp bà 
con vươn lên làm kinh tế để có thu nhập từ 
chính mảnh đất của mình. Từ đó, dần tạo thói 
quen tự lực cho bà con, không nên trông chờ ỷ 
lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhiều 
nữa. Mô hình trồng cao su tập trung trên Buôn 
Con ó (Đồi đất đỏ) xã Mỹ Đức đang đi vào khai 
thác có hiệu quả. Điều đáng mừng là mô hình 
thành công đã mang lại niềm vui, quyền lợi thiết 
thực cho bà con ĐBDTTS gốc Tây Nguyên, tạo 
niềm tin, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và cả 
hệ thống chính trị với bà con nông dân. Bà con 
sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 
chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa xã Mỹ 
Đức ngày càng phát triển phồn vinh

Lê Quang Trung - TTNN Đơn Dương

Huyện Đơn Dương là huyện miền núi với 
diện tích tự nhiên là 61.135 ha, trong đó diện 
tích đất nông nghiệp là 20.325 ha. Dân số toàn 
huyện là 23.560 hộ với hơn 102.616 khẩu, trong 
đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 6.148 hộ 
với hơn 33.413 khẩu, chiếm khoảng 31% dân số 
toàn huyện. Có 35 thôn đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống, gồm 03 dân tộc tại chỗ như: 
Churu, K’ho, Cil. Ngoài ra còn có các dân tộc 
thiểu số từ các tỉnh khác trong cả nước về sinh 
sống lập nghiệp trên địa bàn huyện như: Dân tộc 
Tring, Chăm, Ê Đê, Ba Na, Rắc lây, Tày, Nùng, 
Hoa...

Được sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty 
TNHH Uy Phụng và hướng dẫn kỹ thuật của 
cán bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn 
Dương, anh Thành Kim Nam - người dân tộc 
Chăm, có vợ là dân tộc Churu ở tại thôn B’Kan, 

xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương đã mạnh dạn áp 
dụng màng phủ sinh học (EPOM) với diện tích 
2.000m2 trên tổng diện tích đất 2.500m2 của 
mình để trồng cà chua, diện tích 500m2 còn lại 
anh Nam đã sử dụng màng phủ thông thường 
khác để đối chứng kết quả.

Sau một thời gian sử dụng, màng phủ sinh 
học đã đem lại cho anh Nam những kết quả khả 
quan. Anh Nam cho biết: “Khi sử dụng màng 
phủ sinh học để trồng cà chua, cây sinh trưởng 
và phát triển tốt hơn, tán cây xòe rộng, màu sắc 
xanh hơn, tỷ lệ trái to và cho nhiều trái hơn so 
với màng phủ thông thường. Trái có màu sáng 
bóng và đẹp”. 

Để so sánh, đối chứng anh Nam đã sử dụng 
màng phủ thông thường khác cũng trồng cà 
chua trên diện tích 500m2 còn lại của mình cạnh 
bên diện tích đang áp dụng màng phủ sinh học 

và trong cùng một thời điểm. Với sự hỗ trợ, theo 
dõi, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm 
Nông nghiệp, kết quả cho thấy một số chỉ tiêu 
đã vượt trội hơn, đặc biệt là năng suất và sự sinh 
trưởng cây, cụ thể như màu sắc lá của ô màng 
phủ EPOM xanh đậm hơn màu sắc lá ô màng 
phủ thông thường, tốc độ sinh trưởng và phát 
triển nhanh hơn, chiều cao cây trung bình của 
màng phủ EPOM giai đoạn 15 ngày sau trồng 
và 35 ngày sau trồng lần lượt 49,4cm và 
89,2cm, màng phủ thông thường là 41,2cm và 
78,4cm, tăng hơn khoảng 17% so với màng phủ 
thông thường; Giai đoạn 55 ngày sau trồng 
màng phủ EPOM có trung bình 7 chùm quả/cây, 
màng phủ thông thường có 5 chùm quả/cây, 
tăng hơn khoảng 28%; Trọng lượng quả trung 
bình tăng từ 12-20%, trong đó loại quả lớn tăng 
20%, năng suất (năng suất lý thuyết) khi sử 
dụng màng phủ sinh học khoảng 74.000 kg/ha, 

sử dụng màng phủ thông thường khoảng 52.000 
kg/ha, tăng khoảng 30%.                

Đặc biệt, việc áp dụng màng phủ sinh học 
thân thiện với môi trường khi màng phủ sinh 
học được sử dụng và thải ra môi trường bên 
ngoài có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên 
với kỳ vọng không gây độc hại, vì trong quá 
trình sản xuất không nước thải, không khí thải, 
không chất thải. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ 
dừng lại ở quan sát bằng mắt thường và cập nhật 
nhật ký theo dõi đối với không thải nước, không 
chất thải rắn. Do đó, Trung tâm Nông nghiệp 
huyện Đơn Dương đã phối hợp cùng Công ty 
TNHH Uy Phụng tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên 
các chỉ tiêu khác để đánh giá một cách toàn diện 
hơn, gồm hàm lượng chì (Pb), hàm lượng 
cadimi (Cd), hàm lượng đồng (Cu), hàm lượng 
asen (As), hàm lượng Crôm (Cr), hàm lượng 
thủy ngân (Hg).

Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, vật tư 
nông nghiệp sinh học, thân thiện với môi trường 
là nhu cầu và hướng đi thiết thực trong thời gian 
tới, mang lại năng suất, hiệu quả và tăng nguồn 
thu nhập cho người dân, góp phần vào phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương, trong đó tham gia 
đáng kể vào việc phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, xây dựng nông thôi mới mà Huyện ủy 
Đơn Dương đã xác định trong Nghị quyết số 
12-NQ/HU về xây dựng huyện nông thôn mới 
kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 
2025
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Huyện Đơn Dương là huyện miền núi với 
diện tích tự nhiên là 61.135 ha, trong đó diện 
tích đất nông nghiệp là 20.325 ha. Dân số toàn 
huyện là 23.560 hộ với hơn 102.616 khẩu, trong 
đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 6.148 hộ 
với hơn 33.413 khẩu, chiếm khoảng 31% dân số 
toàn huyện. Có 35 thôn đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống, gồm 03 dân tộc tại chỗ như: 
Churu, K’ho, Cil. Ngoài ra còn có các dân tộc 
thiểu số từ các tỉnh khác trong cả nước về sinh 
sống lập nghiệp trên địa bàn huyện như: Dân tộc 
Tring, Chăm, Ê Đê, Ba Na, Rắc lây, Tày, Nùng, 
Hoa...

Được sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty 
TNHH Uy Phụng và hướng dẫn kỹ thuật của 
cán bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn 
Dương, anh Thành Kim Nam - người dân tộc 
Chăm, có vợ là dân tộc Churu ở tại thôn B’Kan, 

xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương đã mạnh dạn áp 
dụng màng phủ sinh học (EPOM) với diện tích 
2.000m2 trên tổng diện tích đất 2.500m2 của 
mình để trồng cà chua, diện tích 500m2 còn lại 
anh Nam đã sử dụng màng phủ thông thường 
khác để đối chứng kết quả.

Sau một thời gian sử dụng, màng phủ sinh 
học đã đem lại cho anh Nam những kết quả khả 
quan. Anh Nam cho biết: “Khi sử dụng màng 
phủ sinh học để trồng cà chua, cây sinh trưởng 
và phát triển tốt hơn, tán cây xòe rộng, màu sắc 
xanh hơn, tỷ lệ trái to và cho nhiều trái hơn so 
với màng phủ thông thường. Trái có màu sáng 
bóng và đẹp”. 

Để so sánh, đối chứng anh Nam đã sử dụng 
màng phủ thông thường khác cũng trồng cà 
chua trên diện tích 500m2 còn lại của mình cạnh 
bên diện tích đang áp dụng màng phủ sinh học 

và trong cùng một thời điểm. Với sự hỗ trợ, theo 
dõi, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm 
Nông nghiệp, kết quả cho thấy một số chỉ tiêu 
đã vượt trội hơn, đặc biệt là năng suất và sự sinh 
trưởng cây, cụ thể như màu sắc lá của ô màng 
phủ EPOM xanh đậm hơn màu sắc lá ô màng 
phủ thông thường, tốc độ sinh trưởng và phát 
triển nhanh hơn, chiều cao cây trung bình của 
màng phủ EPOM giai đoạn 15 ngày sau trồng 
và 35 ngày sau trồng lần lượt 49,4cm và 
89,2cm, màng phủ thông thường là 41,2cm và 
78,4cm, tăng hơn khoảng 17% so với màng phủ 
thông thường; Giai đoạn 55 ngày sau trồng 
màng phủ EPOM có trung bình 7 chùm quả/cây, 
màng phủ thông thường có 5 chùm quả/cây, 
tăng hơn khoảng 28%; Trọng lượng quả trung 
bình tăng từ 12-20%, trong đó loại quả lớn tăng 
20%, năng suất (năng suất lý thuyết) khi sử 
dụng màng phủ sinh học khoảng 74.000 kg/ha, 

sử dụng màng phủ thông thường khoảng 52.000 
kg/ha, tăng khoảng 30%.                

Đặc biệt, việc áp dụng màng phủ sinh học 
thân thiện với môi trường khi màng phủ sinh 
học được sử dụng và thải ra môi trường bên 
ngoài có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên 
với kỳ vọng không gây độc hại, vì trong quá 
trình sản xuất không nước thải, không khí thải, 
không chất thải. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ 
dừng lại ở quan sát bằng mắt thường và cập nhật 
nhật ký theo dõi đối với không thải nước, không 
chất thải rắn. Do đó, Trung tâm Nông nghiệp 
huyện Đơn Dương đã phối hợp cùng Công ty 
TNHH Uy Phụng tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên 
các chỉ tiêu khác để đánh giá một cách toàn diện 
hơn, gồm hàm lượng chì (Pb), hàm lượng 
cadimi (Cd), hàm lượng đồng (Cu), hàm lượng 
asen (As), hàm lượng Crôm (Cr), hàm lượng 
thủy ngân (Hg).

Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, vật tư 
nông nghiệp sinh học, thân thiện với môi trường 
là nhu cầu và hướng đi thiết thực trong thời gian 
tới, mang lại năng suất, hiệu quả và tăng nguồn 
thu nhập cho người dân, góp phần vào phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương, trong đó tham gia 
đáng kể vào việc phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, xây dựng nông thôi mới mà Huyện ủy 
Đơn Dương đã xác định trong Nghị quyết số 
12-NQ/HU về xây dựng huyện nông thôn mới 
kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 
2025

Vườn cà chua sử dụng màng phủ sinh học 
của anh Thành Kim Nam

CHÀNG THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP TỪ CHĂN NUÔI DÚI
Đình Dự 

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm

Không chỉ là đoàn viên năng động, trách 
nhiệm trong hoạt động Đoàn, mà còn là tấm 
gương khởi nghiệp vươn lên từ khó khăn. 
Chàng thanh niên Giang Hoàng Hải trú tại thôn 
10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã tìm cho 
mình con đường để lập thân, lập nghiệp bằng 
mô hình chăn nuôi dúi. Đến nay, mô hình đã 
đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ lâu, anh Giang Hoàng Hải ấp ủ giấc mơ 
làm giàu chính đáng từ chính nơi mình sinh ra 

và lớn lên. Cuối năm 2020, biết đến chăn nuôi 
dúi nhờ tình cờ xem được chương trình trên 
truyền hình, sau đó tìm hiểu thêm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về kinh 
nghiệm, các mô hình chăn nuôi dúi hiệu quả. 
Nhận thấy mô hình phát triển kinh tế này không 
quá khó, ít tốn kém mà đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, thức ăn cũng như điều kiện chăn nuôi phù 
hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và 
khả năng của bản thân, anh Hải đã tìm đến một 
trang trại cung cấp dúi ở tỉnh Đắk Lắk để nhập 
20 con giống với giá khoảng 15 triệu đồng về 
nuôi thử nghiệm. Chuồng nuôi dúi được xây 
dựng khá đơn giản, không tốn quá nhiều diện 
tích. Mỗi ô chuồng được dựng bằng các tấm 
gạch men, kích thước 50x50 cm nối liền sát với 
nhau. Dúi là loài động vật hoang dã, sợ tiếng ồn, 
ưa mát mẻ nên chuồng phải đảm bảo kín gió, ít 
tiếng ồn, không bị ánh nắng mặt trời trực tiếp 
chiếu vào. Thời gian đầu, do chưa có kinh 
nghiệm thực tế, chưa có nhiều tài liệu hướng 
dẫn cụ thể về kỹ thuật chăn nuôi dúi, anh gặp 
không ít khó khăn và từng có ý định bỏ cuộc. 
Nhưng với khát khao lập thân, lập nghiệp, ý chí, 
bản lĩnh, sức trẻ của thanh niên, anh đã nỗ lực 
vượt qua những khó khăn ban đầu. Điều cần lưu 
ý là cần tránh việc để dúi ăn thức ăn đã hỏng, 
ẩm, mốc để phòng tránh dịch bệnh, nhất là bệnh 
đường ruột ở dúi - anh Giang Hoàng Hải chia 
sẻ. Theo anh Hải, công việc nuôi dúi cũng khá 
đơn giản. Thức ăn của loài động vật này gồm có 
tre, ngô, mía, cỏ voi... đều là những sản phẩm dễ 
kiếm trong nông nghiệp. Hàng ngày chỉ cần cho 
ăn 1 lần vào buổi chiều tối. Trung bình mỗi năm 

dúi cái đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con. Mỗi con non 
từ khi sinh ra khoảng 2 - 3 tháng là có thể đem 
bán làm con giống, những con dúi thương phẩm 
sau 6 - 7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 1,2 - 
1,5kg. Việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi vì người 
mua đến tận nơi để mua dúi thịt với giá từ 
650.000 - 700.000đồng/kg. Từ 20 con ban đầu 
đến nay đàn dúi của anh đã phát triển lên hơn 
100 con. Trong đợt xuất bán vừa rồi anh thu 
được hơn 20 triệu đồng từ bán dúi thịt và giống. 
Anh Hải cũng cho biết thêm, trong thời gian tới 
anh sẽ mở rộng quy mô để tăng đàn, cung cấp 
giống và dúi thương phẩm cho thị trường.

Thời gian dành cho con dúi ít, mỗi ngày chỉ 
cho ăn 1 lần vào chiều tối nên người nuôi rất 
thảnh thơi. Từ đó anh có thời gian để chăm sóc 
cho 1,1 ha vườn cà phê xen canh 100 cây sầu 
riêng, hơn 100 cây bơ 034. Dự kiến chỉ vài năm 
nữa khi những loại cây trồng này vào giai đoạn 
kinh doanh thì sẽ giúp anh có nguồn thu nhập 
khá cao. 

Anh Trần Đình Tịnh - Bí thư Đoàn thanh niên 
xã Lộc Nam cho biết, mô hình nuôi dúi của anh 
Hải dù mới được triển khai nhưng đến nay đã 
đem lại hiệu quả khả quan, mang lại nguồn thu 
nhập tốt. Bên cạnh đó, không chỉ phát triển kinh 
tế cho chính mình, với tinh thần cởi mở, anh 
Giang Hoàng Hải luôn tích cực hướng dẫn, giúp 
đỡ nhiều gia đình trong thôn - đặc biệt là đoàn 
viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn muốn 
học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi để cùng nhau 
nhân rộng mô hình nuôi dúi phát triển kinh tế 
gia đình, lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu 
trên chính quê hương mình
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Không chỉ là đoàn viên năng động, trách 
nhiệm trong hoạt động Đoàn, mà còn là tấm 
gương khởi nghiệp vươn lên từ khó khăn. 
Chàng thanh niên Giang Hoàng Hải trú tại thôn 
10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã tìm cho 
mình con đường để lập thân, lập nghiệp bằng 
mô hình chăn nuôi dúi. Đến nay, mô hình đã 
đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ lâu, anh Giang Hoàng Hải ấp ủ giấc mơ 
làm giàu chính đáng từ chính nơi mình sinh ra 

và lớn lên. Cuối năm 2020, biết đến chăn nuôi 
dúi nhờ tình cờ xem được chương trình trên 
truyền hình, sau đó tìm hiểu thêm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về kinh 
nghiệm, các mô hình chăn nuôi dúi hiệu quả. 
Nhận thấy mô hình phát triển kinh tế này không 
quá khó, ít tốn kém mà đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, thức ăn cũng như điều kiện chăn nuôi phù 
hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và 
khả năng của bản thân, anh Hải đã tìm đến một 
trang trại cung cấp dúi ở tỉnh Đắk Lắk để nhập 
20 con giống với giá khoảng 15 triệu đồng về 
nuôi thử nghiệm. Chuồng nuôi dúi được xây 
dựng khá đơn giản, không tốn quá nhiều diện 
tích. Mỗi ô chuồng được dựng bằng các tấm 
gạch men, kích thước 50x50 cm nối liền sát với 
nhau. Dúi là loài động vật hoang dã, sợ tiếng ồn, 
ưa mát mẻ nên chuồng phải đảm bảo kín gió, ít 
tiếng ồn, không bị ánh nắng mặt trời trực tiếp 
chiếu vào. Thời gian đầu, do chưa có kinh 
nghiệm thực tế, chưa có nhiều tài liệu hướng 
dẫn cụ thể về kỹ thuật chăn nuôi dúi, anh gặp 
không ít khó khăn và từng có ý định bỏ cuộc. 
Nhưng với khát khao lập thân, lập nghiệp, ý chí, 
bản lĩnh, sức trẻ của thanh niên, anh đã nỗ lực 
vượt qua những khó khăn ban đầu. Điều cần lưu 
ý là cần tránh việc để dúi ăn thức ăn đã hỏng, 
ẩm, mốc để phòng tránh dịch bệnh, nhất là bệnh 
đường ruột ở dúi - anh Giang Hoàng Hải chia 
sẻ. Theo anh Hải, công việc nuôi dúi cũng khá 
đơn giản. Thức ăn của loài động vật này gồm có 
tre, ngô, mía, cỏ voi... đều là những sản phẩm dễ 
kiếm trong nông nghiệp. Hàng ngày chỉ cần cho 
ăn 1 lần vào buổi chiều tối. Trung bình mỗi năm 

dúi cái đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con. Mỗi con non 
từ khi sinh ra khoảng 2 - 3 tháng là có thể đem 
bán làm con giống, những con dúi thương phẩm 
sau 6 - 7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 1,2 - 
1,5kg. Việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi vì người 
mua đến tận nơi để mua dúi thịt với giá từ 
650.000 - 700.000đồng/kg. Từ 20 con ban đầu 
đến nay đàn dúi của anh đã phát triển lên hơn 
100 con. Trong đợt xuất bán vừa rồi anh thu 
được hơn 20 triệu đồng từ bán dúi thịt và giống. 
Anh Hải cũng cho biết thêm, trong thời gian tới 
anh sẽ mở rộng quy mô để tăng đàn, cung cấp 
giống và dúi thương phẩm cho thị trường.

Thời gian dành cho con dúi ít, mỗi ngày chỉ 
cho ăn 1 lần vào chiều tối nên người nuôi rất 
thảnh thơi. Từ đó anh có thời gian để chăm sóc 
cho 1,1 ha vườn cà phê xen canh 100 cây sầu 
riêng, hơn 100 cây bơ 034. Dự kiến chỉ vài năm 
nữa khi những loại cây trồng này vào giai đoạn 
kinh doanh thì sẽ giúp anh có nguồn thu nhập 
khá cao. 

Anh Trần Đình Tịnh - Bí thư Đoàn thanh niên 
xã Lộc Nam cho biết, mô hình nuôi dúi của anh 
Hải dù mới được triển khai nhưng đến nay đã 
đem lại hiệu quả khả quan, mang lại nguồn thu 
nhập tốt. Bên cạnh đó, không chỉ phát triển kinh 
tế cho chính mình, với tinh thần cởi mở, anh 
Giang Hoàng Hải luôn tích cực hướng dẫn, giúp 
đỡ nhiều gia đình trong thôn - đặc biệt là đoàn 
viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn muốn 
học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi để cùng nhau 
nhân rộng mô hình nuôi dúi phát triển kinh tế 
gia đình, lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu 
trên chính quê hương mình

GHI NHẬN TỪ TỔ HỢP TÁC TRỒNG SẦU RIÊNG VIETGAP
Đặng Dũng

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Đạ Huoai
Đến thăm gia đình anh Hà Văn Hữu ở thôn 1, 

xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, nghe anh kể 
chuyện về sản xuất sầu riêng trong thôn thật 
phấn khởi. Hầu hết, diện tích trồng cà phê, trồng 
điều hạt trước đây, bà con đã chuyển hẳn sang 
trồng sầu riêng giống Thái là chủ yếu. 

Điển hình là gia đình anh Hà Văn Hữu canh 
tác trên 5 ha sầu riêng (mỗi năm trồng một ít). 

Trong đó, có 1,5 ha sầu riêng đang cho thu 
hoạch năm thứ 7, khoảng 200 cây. Bình quân 
mỗi vụ anh thu trên 30 tấn trái, nếu tính giá bán 
sầu riêng Thái bình quân 50.000 - 55.000 
đồng/kg, cho thu nhập từ 1,5 đến 1,6 tỷ 
đồng/vụ, con số đáng nể. Anh Hữu cho biết, 
năng suất vườn sầu riêng của gia đình anh năm 
sau cao hơn năm trước, vì thêm một số diện tích 

mới cho thu hoạch. Ước tính trong năm 2022, 
gia đình anh thu trên 40 tấn trái. Để đạt được 
năng suất cao, là nhờ vào kinh nghiệm trồng sầu 
riêng lâu năm của gia đình anh cộng với việc 
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình bón 
phân, xử lý ra hoa, trái trên cây sầu riêng đúng 
quy trình kỹ thuật mà anh được hướng dẫn trong 
quá trình tham gia Tổ hợp tác trồng sầu riêng 
VietGAP.

Anh Hà Văn Hữu cho biết: “Từ khi thành lập 
Tổ hợp tác trồng sầu riêng VietGAP, bà con 
trong thôn rất phấn khởi, tin tưởng vào những 

kỹ thuật được Trung tâm Nông nghiệp huyện 
tâp huấn, hướng dẫn. Từ đó, áp dụng vào vườn 
nhà đạt năng suất, sản lượng sầu riêng năm sau 
cao hơn năm trước. Điều đáng nói là bà con đã 
biết áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh sầu 
riêng đạt tiêu chuẩn sạch”.

Hiện nay, Tổ hợp tác trồng sầu riêng VietGAP 
của anh Hà Văn Hữu có 32 thành viên, với 32,6 
ha. Trong các buổi sinh hoạt, thành viên được 
thông tin về giá cả tiêu thụ sản phẩm, một số kỹ 
thuật mới thâm canh sầu riêng VietGAP, trao 
đổi kinh nghiệm trong quá trình canh tác sầu 
riêng. Đặc biệt, có một số gia đình thanh niên 
trẻ trong thôn mới tách hộ, được bố mẹ cho vài 
sào đất, được anh vận động trồng sầu riêng, nay 
đã có thu nhập ổn định.

Nhận xét về mô hình Tổ hợp tác trồng sầu 
riêng VietGAP, anh Đoàn Hồng Dũng, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Đạ Oai cho biết: Tổ hợp tác 
trồng sầu riêng VietGAP ở thôn 1 là mô hình sản 
xuất sầu riêng có hiệu quả. Bình quân thu nhập 
mỗi thành viên trong tổ không dưới 700 triệu 
đồng/năm, cá biệt có hộ thu tiền tỷ. Trong thời 
gian tới, Hội Nông dân xã Đạ Oai sẽ nhân rộng 
mô hình này cho hội viên nông dân trong toàn 
xã học tập, làm theo.

 Hiện nay, sầu riêng của huyện Đạ Huoai đã 
hết vụ thu hoạch, bà con nông dân đang tỉa 
cành, tạo tán vườn sầu riêng sau thu hoạch,  
chăm sóc bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại, 
để mùa sầu riêng sau sẽ cho năng suất, chất 
lượng và sản lượng cao hơn
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
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Đến thăm gia đình anh Hà Văn Hữu ở thôn 1, 
xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, nghe anh kể 
chuyện về sản xuất sầu riêng trong thôn thật 
phấn khởi. Hầu hết, diện tích trồng cà phê, trồng 
điều hạt trước đây, bà con đã chuyển hẳn sang 
trồng sầu riêng giống Thái là chủ yếu. 

Điển hình là gia đình anh Hà Văn Hữu canh 
tác trên 5 ha sầu riêng (mỗi năm trồng một ít). 

Trong đó, có 1,5 ha sầu riêng đang cho thu 
hoạch năm thứ 7, khoảng 200 cây. Bình quân 
mỗi vụ anh thu trên 30 tấn trái, nếu tính giá bán 
sầu riêng Thái bình quân 50.000 - 55.000 
đồng/kg, cho thu nhập từ 1,5 đến 1,6 tỷ 
đồng/vụ, con số đáng nể. Anh Hữu cho biết, 
năng suất vườn sầu riêng của gia đình anh năm 
sau cao hơn năm trước, vì thêm một số diện tích 

mới cho thu hoạch. Ước tính trong năm 2022, 
gia đình anh thu trên 40 tấn trái. Để đạt được 
năng suất cao, là nhờ vào kinh nghiệm trồng sầu 
riêng lâu năm của gia đình anh cộng với việc 
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình bón 
phân, xử lý ra hoa, trái trên cây sầu riêng đúng 
quy trình kỹ thuật mà anh được hướng dẫn trong 
quá trình tham gia Tổ hợp tác trồng sầu riêng 
VietGAP.

Anh Hà Văn Hữu cho biết: “Từ khi thành lập 
Tổ hợp tác trồng sầu riêng VietGAP, bà con 
trong thôn rất phấn khởi, tin tưởng vào những 

kỹ thuật được Trung tâm Nông nghiệp huyện 
tâp huấn, hướng dẫn. Từ đó, áp dụng vào vườn 
nhà đạt năng suất, sản lượng sầu riêng năm sau 
cao hơn năm trước. Điều đáng nói là bà con đã 
biết áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh sầu 
riêng đạt tiêu chuẩn sạch”.

Hiện nay, Tổ hợp tác trồng sầu riêng VietGAP 
của anh Hà Văn Hữu có 32 thành viên, với 32,6 
ha. Trong các buổi sinh hoạt, thành viên được 
thông tin về giá cả tiêu thụ sản phẩm, một số kỹ 
thuật mới thâm canh sầu riêng VietGAP, trao 
đổi kinh nghiệm trong quá trình canh tác sầu 
riêng. Đặc biệt, có một số gia đình thanh niên 
trẻ trong thôn mới tách hộ, được bố mẹ cho vài 
sào đất, được anh vận động trồng sầu riêng, nay 
đã có thu nhập ổn định.

Nhận xét về mô hình Tổ hợp tác trồng sầu 
riêng VietGAP, anh Đoàn Hồng Dũng, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Đạ Oai cho biết: Tổ hợp tác 
trồng sầu riêng VietGAP ở thôn 1 là mô hình sản 
xuất sầu riêng có hiệu quả. Bình quân thu nhập 
mỗi thành viên trong tổ không dưới 700 triệu 
đồng/năm, cá biệt có hộ thu tiền tỷ. Trong thời 
gian tới, Hội Nông dân xã Đạ Oai sẽ nhân rộng 
mô hình này cho hội viên nông dân trong toàn 
xã học tập, làm theo.

 Hiện nay, sầu riêng của huyện Đạ Huoai đã 
hết vụ thu hoạch, bà con nông dân đang tỉa 
cành, tạo tán vườn sầu riêng sau thu hoạch,  
chăm sóc bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại, 
để mùa sầu riêng sau sẽ cho năng suất, chất 
lượng và sản lượng cao hơn

Trồng trọt
Cây lúa: Chuẩn bị xuống giống sản xuất vụ lúa 

Đông Xuân 2021 - 2022: Tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng; tu bổ, nạo vét kênh mương thủy lợi; triển 
khai làm đất kết hợp với bón phân lót. Trước khi 
gieo cấy lúa, khuyến cáo bà con nông dân nên sử 
dụng giống nguyên chủng hoặc giống xác nhận, 
tăng cường áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng”, 
chương trình “1 phải 5 giảm” và quản lý dịch hại 
tổng hợp (IPM) trong sản xuất lúa. Sau khi gieo 
cấy, cần lưu ý các biện pháp kỹ thuật như dặm tỉa, 
làm cỏ, bón phân thúc, điều tiết nước hợp lý và 
thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ 
sâu bệnh kịp thời. Lưu ý các đối tượng thường 

xuất hiện gây hại trên lúa như sâu cuốn lá, rầy 
nâu…

Cà phê: Tiến hành chăm sóc vườn cà phê giai 
đoạn cuối mùa mưa, bón phân đợt cuối trong năm. 
Lưu ý, khi bón phân phải lấp đất để tăng hiệu quả 
sử dụng phân bón. Chuẩn bị các điều kiện về nhân 
lực, vật lực, trang thiết bị để tiến hành thu hoạch, 
sơ chế, bảo quản cà phê. Khuyến cáo bà con nông 
dân thu hoạch cà phê đúng độ chín, tuyệt đối 
không hái xanh để đảm bảo năng suất và chất 
lượng hạt cà phê. Khi thu hoạch cà phê phải tiến 
hành phơi sấy kịp thời, không để xảy ra tình trạng 
ủ đống quả cà phê gây mốc, đen và ảnh hưởng đến 
chất lượng cà phê nhân. Sau khi thu hoạch quả cà 

phê, tiến hành vệ sinh đồng ruộng; thu dọn các tàn 
dư thực vật; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ 
thực vật; gia cố bồn cà phê để chuẩn bị tưới nước; 
tiến hành cưa đốn những cây cà phê còn khỏe 
nhưng cho trái ít, trái nhỏ để chuẩn bị ghép chồi 
vào đầu mùa mưa năm sau. Thường xuyên thăm 
vườn cà phê để phát hiện và phòng trừ các đối 
tượng sâu bệnh hại kịp thời.

Cây chè: Bắt đầu thời vụ cưa đốn vườn chè (từ 
tháng 10 đến tháng 01 năm sau) với các hình thức 
như đốn đau, đốn lửng, đốn phớt tùy thuộc vào 
tình hình cụ thể của vườn cây. Tiếp tục chăm sóc, 
bón phân, vệ sinh đồng ruộng để cây chè sinh 
trưởng tốt. Tiến hành thu hoạch chè theo lứa hái, 
sơ chế, bảo quản và vận chuyển chè búp tươi đến 
nơi tiêu thụ kịp thời. Theo dõi, phát hiện tình hình 
sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc 
có trong danh mục được đăng ký sử dụng trên cây 
chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học. Một số đối tượng gây hại 
trên cây chè cần lưu ý phòng trừ kịp thời như bọ 
xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ.

Cây điều: Tiếp tục bón phân, chăm sóc và 
phòng trừ sâu bệnh cho cây điều. Khi bón phân 
cho cây điều phải bón rải đều theo mép tán, bón 
xong phải lấp đất để tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón. Thường xuyên thu dọn tàn dư thực vật, thu 
gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thường 
xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp 
phòng trừ kịp thời. Lưu ý các đối tượng thường 
xuất hiện gây hại trên cây điều vào cuối mùa mưa 
như bọ xít muỗi, bệnh thán thư.

Cây tiêu: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, 
rong tỉa cành của cây trụ sống nhằm đảm bảo ánh 
sáng giúp cho vườn tiêu sinh trưởng, phát triển tốt. 
Tiến hành cắt, tỉa bỏ những cành tăm, cành vượt; 
bón phân theo từng đợt, rải phân đều theo mép tán 
trụ tiêu và vùi lấp đất. Thường xuyên kiểm tra 
vườn tiêu để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp 
thời. Lưu ý, cắt tỉa thông thoáng phần dây tiêu sà 
xuống sát mặt đất, tạo khoảng trống cách mặt đất 
từ 15 - 20 cm để hạn chế lây nhiễm sâu bệnh lên 
trụ tiêu.

Cây rau, hoa: Chuẩn bị làm đất, xuống giống 
các loại rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên 
đán. Tiến hành cày xới kỹ và xử lý đất trước khi 
gieo trồng vụ mới. Lưu ý, nên luân canh với cây 
trồng khác họ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh 
gây hại. Chuyển một phần diện tích trồng các loại 
hoa ngắn ngày sang trồng các loại rau củ quả để 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu trong điều 
kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang còn diễn 
biến phức tạp. Đối với diện tích rau, hoa đang 
trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới 
nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng trừ 
tổng hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ 
thực vật có nguồn gốc sinh học trên cây rau và 
tuân thủ đúng thời gian cách ly trước khi thu 
hoạch sản phẩm. Thu hoạch các loại rau, hoa đúng 
độ tuổi để đảm bảo năng suất và chất lượng sản 
phẩm.

Chăn nuôi
Tiêm phòng đợt 2 cho toàn đàn gia súc, gia cầm 

và tăng đàn. Đặc biệt là tăng cường tiêm vắc xin 
phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò. Thu 
hoạch cỏ để bảo quản dự trữ thức ăn cho trâu, bò.

Phòng bệnh, giám sát dịch bệnh cho toàn đàn 
gia súc, gia cầm lúc giao mùa. Đối với heo thịt, bò 
thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần loại 
bỏ những con đẻ kém.

Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh 
như Tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò, 
heo, dịch tả heo,... Đối với gia cầm: cúm gia cầm, 
Gumboro, Newcastle, CRD.

Thủy sản
Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, 

điêu hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao 
nuôi và khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với từng 
đối tượng nuôi. Thu hoạch những con đạt kích cỡ 
thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ.

Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường 
ruột).

Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và vitamin 
vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề kháng. Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá 
nuôi.

Chú ý: Bệnh nấm thân, vi khuẩn mang và xuất 
huyết thân.

Lâm nghiệp
Đây là giai đoạn gần cuối mùa mưa, làm cỏ kết 

hợp bón thúc lần cuối cùng trong năm. Kết hợp 
phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng vào mùa 
khô. Đối với rừng trồng, gom đốt thực bì có kiểm 
soát, đốt vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thu hái 
hạt giống cây thông ba lá khi vỏ quả màu cánh 
gián, hạt thơm
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Trồng trọt
Cây lúa: Chuẩn bị xuống giống sản xuất vụ lúa 

Đông Xuân 2021 - 2022: Tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng; tu bổ, nạo vét kênh mương thủy lợi; triển 
khai làm đất kết hợp với bón phân lót. Trước khi 
gieo cấy lúa, khuyến cáo bà con nông dân nên sử 
dụng giống nguyên chủng hoặc giống xác nhận, 
tăng cường áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng”, 
chương trình “1 phải 5 giảm” và quản lý dịch hại 
tổng hợp (IPM) trong sản xuất lúa. Sau khi gieo 
cấy, cần lưu ý các biện pháp kỹ thuật như dặm tỉa, 
làm cỏ, bón phân thúc, điều tiết nước hợp lý và 
thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ 
sâu bệnh kịp thời. Lưu ý các đối tượng thường 

xuất hiện gây hại trên lúa như sâu cuốn lá, rầy 
nâu…

Cà phê: Tiến hành chăm sóc vườn cà phê giai 
đoạn cuối mùa mưa, bón phân đợt cuối trong năm. 
Lưu ý, khi bón phân phải lấp đất để tăng hiệu quả 
sử dụng phân bón. Chuẩn bị các điều kiện về nhân 
lực, vật lực, trang thiết bị để tiến hành thu hoạch, 
sơ chế, bảo quản cà phê. Khuyến cáo bà con nông 
dân thu hoạch cà phê đúng độ chín, tuyệt đối 
không hái xanh để đảm bảo năng suất và chất 
lượng hạt cà phê. Khi thu hoạch cà phê phải tiến 
hành phơi sấy kịp thời, không để xảy ra tình trạng 
ủ đống quả cà phê gây mốc, đen và ảnh hưởng đến 
chất lượng cà phê nhân. Sau khi thu hoạch quả cà 

phê, tiến hành vệ sinh đồng ruộng; thu dọn các tàn 
dư thực vật; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ 
thực vật; gia cố bồn cà phê để chuẩn bị tưới nước; 
tiến hành cưa đốn những cây cà phê còn khỏe 
nhưng cho trái ít, trái nhỏ để chuẩn bị ghép chồi 
vào đầu mùa mưa năm sau. Thường xuyên thăm 
vườn cà phê để phát hiện và phòng trừ các đối 
tượng sâu bệnh hại kịp thời.

Cây chè: Bắt đầu thời vụ cưa đốn vườn chè (từ 
tháng 10 đến tháng 01 năm sau) với các hình thức 
như đốn đau, đốn lửng, đốn phớt tùy thuộc vào 
tình hình cụ thể của vườn cây. Tiếp tục chăm sóc, 
bón phân, vệ sinh đồng ruộng để cây chè sinh 
trưởng tốt. Tiến hành thu hoạch chè theo lứa hái, 
sơ chế, bảo quản và vận chuyển chè búp tươi đến 
nơi tiêu thụ kịp thời. Theo dõi, phát hiện tình hình 
sâu bệnh và phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc 
có trong danh mục được đăng ký sử dụng trên cây 
chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học. Một số đối tượng gây hại 
trên cây chè cần lưu ý phòng trừ kịp thời như bọ 
xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ.

Cây điều: Tiếp tục bón phân, chăm sóc và 
phòng trừ sâu bệnh cho cây điều. Khi bón phân 
cho cây điều phải bón rải đều theo mép tán, bón 
xong phải lấp đất để tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón. Thường xuyên thu dọn tàn dư thực vật, thu 
gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thường 
xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp 
phòng trừ kịp thời. Lưu ý các đối tượng thường 
xuất hiện gây hại trên cây điều vào cuối mùa mưa 
như bọ xít muỗi, bệnh thán thư.

Cây tiêu: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, 
rong tỉa cành của cây trụ sống nhằm đảm bảo ánh 
sáng giúp cho vườn tiêu sinh trưởng, phát triển tốt. 
Tiến hành cắt, tỉa bỏ những cành tăm, cành vượt; 
bón phân theo từng đợt, rải phân đều theo mép tán 
trụ tiêu và vùi lấp đất. Thường xuyên kiểm tra 
vườn tiêu để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp 
thời. Lưu ý, cắt tỉa thông thoáng phần dây tiêu sà 
xuống sát mặt đất, tạo khoảng trống cách mặt đất 
từ 15 - 20 cm để hạn chế lây nhiễm sâu bệnh lên 
trụ tiêu.

Cây rau, hoa: Chuẩn bị làm đất, xuống giống 
các loại rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên 
đán. Tiến hành cày xới kỹ và xử lý đất trước khi 
gieo trồng vụ mới. Lưu ý, nên luân canh với cây 
trồng khác họ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh 
gây hại. Chuyển một phần diện tích trồng các loại 
hoa ngắn ngày sang trồng các loại rau củ quả để 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu trong điều 
kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang còn diễn 
biến phức tạp. Đối với diện tích rau, hoa đang 
trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới 
nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng trừ 
tổng hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ 
thực vật có nguồn gốc sinh học trên cây rau và 
tuân thủ đúng thời gian cách ly trước khi thu 
hoạch sản phẩm. Thu hoạch các loại rau, hoa đúng 
độ tuổi để đảm bảo năng suất và chất lượng sản 
phẩm.

Chăn nuôi
Tiêm phòng đợt 2 cho toàn đàn gia súc, gia cầm 

và tăng đàn. Đặc biệt là tăng cường tiêm vắc xin 
phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò. Thu 
hoạch cỏ để bảo quản dự trữ thức ăn cho trâu, bò.

Phòng bệnh, giám sát dịch bệnh cho toàn đàn 
gia súc, gia cầm lúc giao mùa. Đối với heo thịt, bò 
thịt vỗ béo và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần loại 
bỏ những con đẻ kém.

Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các bệnh 
như Tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò, 
heo, dịch tả heo,... Đối với gia cầm: cúm gia cầm, 
Gumboro, Newcastle, CRD.

Thủy sản
Cá nước ngọt (trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, 

điêu hồng…): Điều chỉnh lượng nước trong ao 
nuôi và khẩu phần ăn của cá cho phù hợp với từng 
đối tượng nuôi. Thu hoạch những con đạt kích cỡ 
thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ.

Chú ý: Cần bón vôi phòng bệnh ở giai đoạn 
chuyển mùa (xuất huyết thân, xuất huyết đường 
ruột).

Cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi): Cho cá ăn theo 
đúng khẩu phần. Bổ sung khoáng chất và vitamin 
vào khẩu phần ăn giúp cá tăng sức đề kháng. Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá 
nuôi.

Chú ý: Bệnh nấm thân, vi khuẩn mang và xuất 
huyết thân.

Lâm nghiệp
Đây là giai đoạn gần cuối mùa mưa, làm cỏ kết 

hợp bón thúc lần cuối cùng trong năm. Kết hợp 
phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng vào mùa 
khô. Đối với rừng trồng, gom đốt thực bì có kiểm 
soát, đốt vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thu hái 
hạt giống cây thông ba lá khi vỏ quả màu cánh 
gián, hạt thơm
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

Hỏi: Anh Nguyễn Anh Tuấn ở xã Bình 
Thạnh, huyện Đức Trọng hỏi cách sử 
dụng chế phẩm Balasa N01 trong chăn 
nuôi?

Trả lời: Chế phẩm sinh học Balasa N01 
được dùng làm đệm lót trong chăn nuôi cho 
các loại vật nuôi như heo, gà, vịt, dê, thỏ… 
Sử dụng chế phẩm Balasa N01 để xử lý chất 
lót nền chuồng có tác dụng làm tiêu hết 
phân: Mùi hôi thối, khí độc trong chuồng 
nuôi hầu như không còn, tạo môi trường 
sống tốt, không ô nhiễm; Cải thiện môi 
trường sống cho người lao động; Giảm rõ 
rệt tỷ lệ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu chảy 
và bệnh hen ở gà. Giảm tỷ lệ chết và loại 
thải (gà đẻ 5%, gà thịt 2%); Giảm được công 
việc nặng nhọc trong việc thường xuyên 
thay đệm lót… Ðối với nuôi gà thịt trên nền, 
áp dụng làm đệm lót cho 25 m2 nền chuồng.

Cách làm như sau: Ðầu tiên, rải trấu lên 
toàn bộ nền chuồng dày 10 cm, sau đó thả 
gà vào. Sau một thời gian (sau 7 - 10 ngày 
đối với gà nuôi úm, sau 2 - 3 ngày đối với gà 
nuôi thịt) quan sát trên bề mặt chuồng khi 
nào thấy phân rải kín (nền chuồng bẩn) thì 
dùng tay hoặc cào cán ngắn để cào sơ qua 
lớp mặt đệm lót (lưu ý: Khi cào nên dồn gọn 
gà về từng phía một để tránh gây xáo trộn 
đàn gà). Sau khi cào lớp mặt xong thì rắc 
đều chế phẩm men đã được pha chế lên toàn 
bộ bề mặt đệm lót, sau đó dùng tay xoa trên 
mặt để men được phân tán đều khắp. Cách 
làm chế phẩm men: Lấy 1 kg chế phẩm 
Balasa N01 trộn đều với 5 - 7 kg bột bắp 
hoặc cám gạo, cho thêm khoảng 2,5 - 3,2 lít 
nước sạch, trộn cho ẩm đều, sau đó cho vào 
túi hoặc thùng và để chỗ ấm và mát, ủ trong 
2 - 3 ngày là sử dụng được.

Hỏi: Anh Nguyễn Văn Xuân phường 
Lộc Phát, TP. Bảo Lộc hỏi biện pháp 

phòng bệnh trong chăn nuôi gà thả 
vườn?

Trả lời: Chuồng nuôi gà cần bố trí tạo sự 
thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự 
nhiên với không gian mở bởi gà ta, gà thả 
vườn cần nhiều ánh sáng để hấp thụ, tổng 
hợp một số vitamin, phù hợp với tập tính 
của gà.

Ðể tránh chuồng nuôi bị ẩm ướt, dễ phát 
sinh dịch bệnh, phải xây dựng hệ thống 
cống rãnh ngầm và có đường thoát nước bên 
ngoài, chú ý phải có hàng rào bao quanh. Có 
thể xây tường hoặc làm hàng rào lưới sắt, 
xung quanh chuồng trồng cây xanh để có 
bóng mát.

Khu sân chơi cho gà cần được lót nilon, 
sau đó láng xi măng, trên đổ cát vàng 10 - 
15cm để hạn chế triệt để trứng giun sán xâm 
nhập, đây là nguồn lây nhiễm chính của 
bệnh đầu đen. Chuồng nuôi này cũng thỏa 
mãn được cả tập tính bới, tắm cát, phơi nắng 
của giống gà ta (tạo độ nghiêng của nền để 
thoát nước).

Thường xuyên thả gà phơi nắng trên sân 
cát giúp gà khỏe mạnh, đẹp mã, hệ tiêu hóa 
phát triển tốt vì gà thường xuyên được bổ 
sung các khoáng chất từ cát. Những viên cát 
sỏi nhỏ giúp quá trình nghiền thức ăn của gà 
tốt hơn nên vật nuôi hấp thụ được nhiều 
hơn.

Nền chuồng dùng trấu ủ men vi sinh để 
khỏi phải dọn phân, giảm thiểu khí amoniac, 
giúp hạn chế tối đa sử dụng kháng sinh do 
gà giảm mắc phải các bệnh như hen, cầu 
trùng, bệnh về nấm và hô hấp… Khu sân 
chơi được quét dọn, khử trùng thường 
xuyên, sau mỗi lứa nuôi, nền chuồng, khu 
sân chơi được dọn vệ sinh sau đó ngâm 
nước sát trùng 24 - 48 giờ để các mầm bệnh 
bị triệt tiêu hoàn toàn trước khi thả giống
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

* Sản phẩm rau, củ, quả
- Do công tác vận chuyển hàng hóa đi lại 

khó khăn, các tỉnh thành có mức tiêu thụ lớn 
như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
miền Tây bị giãn cách xã hội do đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp nên mức tiêu 
thụ nông sản giảm. Một số sản phẩm rau ăn 
lá do người nông dân trồng tự phát, thiếu 
liên kết chuỗi, thời gian bảo quản ngắn, khó 
khăn trong khâu vận chuyển... nên một số 
diện tích nhỏ không tiêu thụ được, phải bỏ 
tại vườn, làm phân bón cho cây trồng và 
thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trung bình 9 
tháng đầu năm 2021, giá trung bình các loại 
rau ăn lá như xà lách cuộn, xà lách lolo 
xanh, xà lách coron và hành lá… đều giảm 
so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Xà lách 
cuộn 5.789 đồng/kg, giảm 2.950 đồng/kg; 
xà lách lolo xanh 4.383 đồng/kg, giảm 
2.889 đồng/kg; xà lách coron 5.574 
đồng/kg, giảm 2.048 đồng/kg; hành lá 6.261 
đồng/kg, giảm 2.071 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Từ nửa đầu tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh 
thành nới lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 
dần được lưu thông và tiêu thụ được tại một 
số chợ đầu mối, tại Đà Lạt và một số vùng 
sản xuất rau phụ cận, do nguồn cung khan 
hiếm nên giá các loại rau xà lách, pó xôi, 
súp lơ, hành lá, ớt chuông, ớt sừng… đều 
tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 20.000 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh (Đà Lạt) 35.000 - 40.000 đồng/kg; 
hành lá 12.000 đồng/kg…

- 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 
15.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện nay, giá cà 
chua vẫn ở mức cao (7.000 đồng/kg). Giá cà 
chua trung bình 9 tháng đầu năm đạt 6.948 
đồng/kg, giảm 2.335 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020.

- Tương tự cà chua, giá các loại nông sản 
như su su, su hào, đậu leo, cải bắp, cải 
thảo…, mặc dù dịch Covid bùng phát trở lại 
lần thứ 4 nhưng trung bình 9 tháng đầu năm 
2021, giá các loại nông sản này vẫn ít bị ảnh 
hưởng (do bảo quản được lâu), giá duy trì 
khá ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 
2020, cụ thể: Su su 3.544 đồng/kg, tăng 689 
đồng/kg; su hào 6.828 đồng/kg, tăng 1.850 
đồng/kg; đậu leo 10.619 đồng/kg, tăng 
1.128 đồng/kg. Cải bắp và cải thảo duy trì 
giá khá ổn định so với cùng kỳ 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 (có lúc ớt sừng giảm 
chỉ còn 5.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt 
6.000 - 8.000 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 9 tháng đầu năm 2021 đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Ớt 
sừng 10.774 đồng/kg, tăng 972 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 17.700 đồng/kg, tăng 1.959 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm hoa 
Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, các loại 

hoa Đà Lạt tiêu thụ được ở các tỉnh miền 
Bắc nhưng nguồn cung lại khan hiếm (một 
số nông hộ giảm diện tích trồng hoa, để đất 
trống hoặc trồng rau ngắn ngày) nên giá các 
loại hoa Đà Lạt đều tăng nhẹ so với trước. 
Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt trong 9 
tháng đầu năm 2021 nhìn chung đều giảm 
mạnh, có lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục 
(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 nửa đầu tháng 9/2021, 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… phải đối 
phó với dịch Covid-19 nên nhiều chợ đầu 
mối ngưng nhận hoa. Giá các loại hoa chủ 
lực của Đà Lạt giảm mạnh xuống mức thấp 
kỷ lục, cụ thể: Hoa lily trước đây giá 70.000 
- 90.000 đồng/bó 5 cành, rớt xuống chỉ còn 
20.000 - 30.000 đồng/bó; hoa cúc cành chỉ 
còn 7.000 - 8.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 
2.000 - 3.000 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 thị trường tiêu thụ hoa lớn 
như: Hà Nội, Thành phố 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 4.000 
- 5.000 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 5.000 - 6.000 
đồng/chục.

* 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. Từ cuối tháng 6 
đến nay, giá cà phê vối nhân xô liên tục 
tăng, hiện nay có giá 39.000 - 40.000 
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. 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 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt 33.067 đồng/kg, tăng 
2.548 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 liên tục 
giảm, hiện nay chỉ còn 52.000 - 53.000 
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 9 tháng đầu năm 
2021 đạt 67.907 đồng/kg, giảm 15.733 
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 - 160.000 
đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá 
trong 9 tháng đầu năm 2021 và ổn định so 
với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm vật tư phân bón: 
Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân 

bón tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ 
thể: Phân đạm Phú Mỹ 750.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 400.000 đồng/bao; phân 
lân Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân 
Văn Điển 225.000 đồng/bao; phân kali Nga 
650.000 đồng/bao; phân NPK 16-16-8 
650.000 đồng/bao; phân DAP Pháp 950.000 
đồng/bao. Tại thời điểm này so với cùng kỳ 
năm 2020, giá phân đạm Phú Mỹ đã tăng 
hơn 350.000 đồng/bao, phân đạm SA Nhật 
tăng 150.000 - 160.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao tăng 30.000 - 40.000 đồng/bao; 
phân lân Văn Điển tăng 25.000 - 30.000 
đồng/bao… Nguyên nhân giá các loại vật tư 
phân bón tăng mạnh là do giá phân bón thế 
giới tăng kéo giá trong nước tăng theo. Bên 
cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các 
chi phí đầu vào để sản xuất phân bón khác 
cũng đang tăng mạnh. Các dòng sản phẩm 
như DAP, NPK, Kali… sản xuất trong nước 
không đáp ứng đủ buộc phải nhập khẩu nên 
giá tăng mạnh theo giá của thế giới. Giá 
phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất 
lớn cho người dân đầu tư vào sản xuất. Theo 
các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
ngoài yếu tố giá nhập khẩu tăng, cước phí 
vận chuyển (bao gồm cả cước phí từ nhà 
máy sản xuất đối với phân nội địa và từ các 
cảng đối với phân nhập khẩu) tăng cũng là 
yếu tố tác động cộng hưởng "đẩy" giá phân 
bón đến tay người nông dân tăng cao
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

* Sản phẩm rau, củ, quả
- Do công tác vận chuyển hàng hóa đi lại 

khó khăn, các tỉnh thành có mức tiêu thụ lớn 
như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
miền Tây bị giãn cách xã hội do đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp nên mức tiêu 
thụ nông sản giảm. Một số sản phẩm rau ăn 
lá do người nông dân trồng tự phát, thiếu 
liên kết chuỗi, thời gian bảo quản ngắn, khó 
khăn trong khâu vận chuyển... nên một số 
diện tích nhỏ không tiêu thụ được, phải bỏ 
tại vườn, làm phân bón cho cây trồng và 
thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trung bình 9 
tháng đầu năm 2021, giá trung bình các loại 
rau ăn lá như xà lách cuộn, xà lách lolo 
xanh, xà lách coron và hành lá… đều giảm 
so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Xà lách 
cuộn 5.789 đồng/kg, giảm 2.950 đồng/kg; 
xà lách lolo xanh 4.383 đồng/kg, giảm 
2.889 đồng/kg; xà lách coron 5.574 
đồng/kg, giảm 2.048 đồng/kg; hành lá 6.261 
đồng/kg, giảm 2.071 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Từ nửa đầu tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh 
thành nới lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 
dần được lưu thông và tiêu thụ được tại một 
số chợ đầu mối, tại Đà Lạt và một số vùng 
sản xuất rau phụ cận, do nguồn cung khan 
hiếm nên giá các loại rau xà lách, pó xôi, 
súp lơ, hành lá, ớt chuông, ớt sừng… đều 
tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 20.000 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh (Đà Lạt) 35.000 - 40.000 đồng/kg; 
hành lá 12.000 đồng/kg…

- 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 
15.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện nay, giá cà 
chua vẫn ở mức cao (7.000 đồng/kg). Giá cà 
chua trung bình 9 tháng đầu năm đạt 6.948 
đồng/kg, giảm 2.335 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020.

- Tương tự cà chua, giá các loại nông sản 
như su su, su hào, đậu leo, cải bắp, cải 
thảo…, mặc dù dịch Covid bùng phát trở lại 
lần thứ 4 nhưng trung bình 9 tháng đầu năm 
2021, giá các loại nông sản này vẫn ít bị ảnh 
hưởng (do bảo quản được lâu), giá duy trì 
khá ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 
2020, cụ thể: Su su 3.544 đồng/kg, tăng 689 
đồng/kg; su hào 6.828 đồng/kg, tăng 1.850 
đồng/kg; đậu leo 10.619 đồng/kg, tăng 
1.128 đồng/kg. Cải bắp và cải thảo duy trì 
giá khá ổn định so với cùng kỳ 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 (có lúc ớt sừng giảm 
chỉ còn 5.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt 
6.000 - 8.000 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 9 tháng đầu năm 2021 đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Ớt 
sừng 10.774 đồng/kg, tăng 972 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 17.700 đồng/kg, tăng 1.959 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm hoa 
Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, các loại 

hoa Đà Lạt tiêu thụ được ở các tỉnh miền 
Bắc nhưng nguồn cung lại khan hiếm (một 
số nông hộ giảm diện tích trồng hoa, để đất 
trống hoặc trồng rau ngắn ngày) nên giá các 
loại hoa Đà Lạt đều tăng nhẹ so với trước. 
Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt trong 9 
tháng đầu năm 2021 nhìn chung đều giảm 
mạnh, có lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục 
(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 nửa đầu tháng 9/2021, 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… phải đối 
phó với dịch Covid-19 nên nhiều chợ đầu 
mối ngưng nhận hoa. Giá các loại hoa chủ 
lực của Đà Lạt giảm mạnh xuống mức thấp 
kỷ lục, cụ thể: Hoa lily trước đây giá 70.000 
- 90.000 đồng/bó 5 cành, rớt xuống chỉ còn 
20.000 - 30.000 đồng/bó; hoa cúc cành chỉ 
còn 7.000 - 8.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 
2.000 - 3.000 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 thị trường tiêu thụ hoa lớn 
như: Hà Nội, Thành phố 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 4.000 
- 5.000 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 5.000 - 6.000 
đồng/chục.

* 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. Từ cuối tháng 6 
đến nay, giá cà phê vối nhân xô liên tục 
tăng, hiện nay có giá 39.000 - 40.000 
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. 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 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt 33.067 đồng/kg, tăng 
2.548 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 liên tục 
giảm, hiện nay chỉ còn 52.000 - 53.000 
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 9 tháng đầu năm 
2021 đạt 67.907 đồng/kg, giảm 15.733 
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 - 160.000 
đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá 
trong 9 tháng đầu năm 2021 và ổn định so 
với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm vật tư phân bón: 
Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân 

bón tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ 
thể: Phân đạm Phú Mỹ 750.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 400.000 đồng/bao; phân 
lân Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân 
Văn Điển 225.000 đồng/bao; phân kali Nga 
650.000 đồng/bao; phân NPK 16-16-8 
650.000 đồng/bao; phân DAP Pháp 950.000 
đồng/bao. Tại thời điểm này so với cùng kỳ 
năm 2020, giá phân đạm Phú Mỹ đã tăng 
hơn 350.000 đồng/bao, phân đạm SA Nhật 
tăng 150.000 - 160.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao tăng 30.000 - 40.000 đồng/bao; 
phân lân Văn Điển tăng 25.000 - 30.000 
đồng/bao… Nguyên nhân giá các loại vật tư 
phân bón tăng mạnh là do giá phân bón thế 
giới tăng kéo giá trong nước tăng theo. Bên 
cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các 
chi phí đầu vào để sản xuất phân bón khác 
cũng đang tăng mạnh. Các dòng sản phẩm 
như DAP, NPK, Kali… sản xuất trong nước 
không đáp ứng đủ buộc phải nhập khẩu nên 
giá tăng mạnh theo giá của thế giới. Giá 
phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất 
lớn cho người dân đầu tư vào sản xuất. Theo 
các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
ngoài yếu tố giá nhập khẩu tăng, cước phí 
vận chuyển (bao gồm cả cước phí từ nhà 
máy sản xuất đối với phân nội địa và từ các 
cảng đối với phân nhập khẩu) tăng cũng là 
yếu tố tác động cộng hưởng "đẩy" giá phân 
bón đến tay người nông dân tăng cao
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

* Sản phẩm rau, củ, quả
- Do công tác vận chuyển hàng hóa đi lại 

khó khăn, các tỉnh thành có mức tiêu thụ lớn 
như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
miền Tây bị giãn cách xã hội do đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp nên mức tiêu 
thụ nông sản giảm. Một số sản phẩm rau ăn 
lá do người nông dân trồng tự phát, thiếu 
liên kết chuỗi, thời gian bảo quản ngắn, khó 
khăn trong khâu vận chuyển... nên một số 
diện tích nhỏ không tiêu thụ được, phải bỏ 
tại vườn, làm phân bón cho cây trồng và 
thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trung bình 9 
tháng đầu năm 2021, giá trung bình các loại 
rau ăn lá như xà lách cuộn, xà lách lolo 
xanh, xà lách coron và hành lá… đều giảm 
so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Xà lách 
cuộn 5.789 đồng/kg, giảm 2.950 đồng/kg; 
xà lách lolo xanh 4.383 đồng/kg, giảm 
2.889 đồng/kg; xà lách coron 5.574 
đồng/kg, giảm 2.048 đồng/kg; hành lá 6.261 
đồng/kg, giảm 2.071 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Từ nửa đầu tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh 
thành nới lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 
dần được lưu thông và tiêu thụ được tại một 
số chợ đầu mối, tại Đà Lạt và một số vùng 
sản xuất rau phụ cận, do nguồn cung khan 
hiếm nên giá các loại rau xà lách, pó xôi, 
súp lơ, hành lá, ớt chuông, ớt sừng… đều 
tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 20.000 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh (Đà Lạt) 35.000 - 40.000 đồng/kg; 
hành lá 12.000 đồng/kg…

- 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 
15.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện nay, giá cà 
chua vẫn ở mức cao (7.000 đồng/kg). Giá cà 
chua trung bình 9 tháng đầu năm đạt 6.948 
đồng/kg, giảm 2.335 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020.

- Tương tự cà chua, giá các loại nông sản 
như su su, su hào, đậu leo, cải bắp, cải 
thảo…, mặc dù dịch Covid bùng phát trở lại 
lần thứ 4 nhưng trung bình 9 tháng đầu năm 
2021, giá các loại nông sản này vẫn ít bị ảnh 
hưởng (do bảo quản được lâu), giá duy trì 
khá ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 
2020, cụ thể: Su su 3.544 đồng/kg, tăng 689 
đồng/kg; su hào 6.828 đồng/kg, tăng 1.850 
đồng/kg; đậu leo 10.619 đồng/kg, tăng 
1.128 đồng/kg. Cải bắp và cải thảo duy trì 
giá khá ổn định so với cùng kỳ 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 (có lúc ớt sừng giảm 
chỉ còn 5.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt 
6.000 - 8.000 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 9 tháng đầu năm 2021 đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Ớt 
sừng 10.774 đồng/kg, tăng 972 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 17.700 đồng/kg, tăng 1.959 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm hoa 
Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, các loại 

hoa Đà Lạt tiêu thụ được ở các tỉnh miền 
Bắc nhưng nguồn cung lại khan hiếm (một 
số nông hộ giảm diện tích trồng hoa, để đất 
trống hoặc trồng rau ngắn ngày) nên giá các 
loại hoa Đà Lạt đều tăng nhẹ so với trước. 
Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt trong 9 
tháng đầu năm 2021 nhìn chung đều giảm 
mạnh, có lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục 
(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 nửa đầu tháng 9/2021, 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… phải đối 
phó với dịch Covid-19 nên nhiều chợ đầu 
mối ngưng nhận hoa. Giá các loại hoa chủ 
lực của Đà Lạt giảm mạnh xuống mức thấp 
kỷ lục, cụ thể: Hoa lily trước đây giá 70.000 
- 90.000 đồng/bó 5 cành, rớt xuống chỉ còn 
20.000 - 30.000 đồng/bó; hoa cúc cành chỉ 
còn 7.000 - 8.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 
2.000 - 3.000 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 thị trường tiêu thụ hoa lớn 
như: Hà Nội, Thành phố 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 4.000 
- 5.000 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 5.000 - 6.000 
đồng/chục.

* 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. Từ cuối tháng 6 
đến nay, giá cà phê vối nhân xô liên tục 
tăng, hiện nay có giá 39.000 - 40.000 
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. 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 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt 33.067 đồng/kg, tăng 
2.548 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 liên tục 
giảm, hiện nay chỉ còn 52.000 - 53.000 
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 9 tháng đầu năm 
2021 đạt 67.907 đồng/kg, giảm 15.733 
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 - 160.000 
đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá 
trong 9 tháng đầu năm 2021 và ổn định so 
với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm vật tư phân bón: 
Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân 

bón tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ 
thể: Phân đạm Phú Mỹ 750.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 400.000 đồng/bao; phân 
lân Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân 
Văn Điển 225.000 đồng/bao; phân kali Nga 
650.000 đồng/bao; phân NPK 16-16-8 
650.000 đồng/bao; phân DAP Pháp 950.000 
đồng/bao. Tại thời điểm này so với cùng kỳ 
năm 2020, giá phân đạm Phú Mỹ đã tăng 
hơn 350.000 đồng/bao, phân đạm SA Nhật 
tăng 150.000 - 160.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao tăng 30.000 - 40.000 đồng/bao; 
phân lân Văn Điển tăng 25.000 - 30.000 
đồng/bao… Nguyên nhân giá các loại vật tư 
phân bón tăng mạnh là do giá phân bón thế 
giới tăng kéo giá trong nước tăng theo. Bên 
cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các 
chi phí đầu vào để sản xuất phân bón khác 
cũng đang tăng mạnh. Các dòng sản phẩm 
như DAP, NPK, Kali… sản xuất trong nước 
không đáp ứng đủ buộc phải nhập khẩu nên 
giá tăng mạnh theo giá của thế giới. Giá 
phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất 
lớn cho người dân đầu tư vào sản xuất. Theo 
các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
ngoài yếu tố giá nhập khẩu tăng, cước phí 
vận chuyển (bao gồm cả cước phí từ nhà 
máy sản xuất đối với phân nội địa và từ các 
cảng đối với phân nhập khẩu) tăng cũng là 
yếu tố tác động cộng hưởng "đẩy" giá phân 
bón đến tay người nông dân tăng cao
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Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, không ai 
không biết đến vườn tiêu của gia đình anh 
Bùi Ngọc Hoàng ở thôn Hai Bà Trưng. Với 
diện tích gần 02ha, trong đó 1ha diện tích tiêu 
trồng thuần với 1.300 trụ, 7.000m2 tiêu xen 
vườn cà phê và hơn 2 sào thanh long ruột đỏ 
đang cho thu hoạch. Tất cả đều được anh 
Hoàng chăm sóc vườn cây bằng chế phẩm 
sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng 
phân bón hóa học và tuyệt đối không dùng 
thuốc cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trong vườn.

Vượt qua dịch bệnh trên cây trồng
Vườn tiêu của gia đình anh Hoàng trồng từ 

năm 2014, khi thị trường tiêu đang có giá rất 
cao 200.000 - 220.000 đồng/kg. Giống tiêu anh 
trồng là giống tiêu Vĩnh Linh với giá lúc đó lên 
đến 27.000 đồng/dây, chi phí đầu tư ban đầu là 

rất lớn. Nhưng sau hơn 1 năm trồng và chăm 
sóc, vườn tiêu của gia đình anh xuất hiện bệnh 
chết nhanh, bệnh chết chậm. Thời điểm đó, việc 
sản xuất nông nghiệp lạm dụng quá nhiều hóa 
chất, phân bón hóa học đã làm dịch bệnh phát 
triển tràn lan, đặc biệt là bệnh chết nhanh, bệnh 
chết chậm là nỗi khiếp sợ của nhiều nhà nông 
trồng tiêu, khiến nhiều mảnh vườn mất trắng, 
nhiều nhà nông phá sản.

Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh 
Hoàng bắt tay vào việc cứu lấy vườn tiêu của 
mình. Bỏ ra bao công sức miệt mài, anh biết 
đến các loại chế phẩm sinh học trong trồng trọt. 
Sau khi tìm hiểu chế phẩm EMINA có các loại 
vi sinh vật có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho 
cây trồng, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, cải tạo 
đất, đặc biệt với chế phẩm sinh học Emina-P® 
dành cho cây công nghiệp (tiêu, cà phê, sầu 

riêng…) giúp phòng và trị bệnh vàng lá thối rễ, 
chết nhanh, chết chậm, các bệnh hại do nấm và 
vi khuẩn một cách rất hiệu quả… Anh quyết 
định thử nghiệm cho vườn tiêu của mình. Kết 
quả đã không làm anh thất vọng, anh cho biết, 
sau khi đưa chế phẩm sinh học vào sử dụng, 
vườn tiêu của anh bắt đầu có những chuyển biến 
tích cực. Bộ rễ của cây phát triển, kích thích quá 
trình hút chất dinh dưỡng cho cây nên cây sinh 
trưởng tốt. Tỷ lệ rụng hoa, rụng quả sinh lý 
giảm đáng kể, những cành hoa tiêu ra cơi liên 
tục, chuỗi quả dài. Anh đưa chế phẩm sinh học 
EMINA vào sử dụng từ đó đến nay, hiện vườn 
tiêu của gia đình anh lúc nào cũng phát triển 
xanh tốt, không còn bị phụ thuộc vào thuốc bảo 
vệ thực vật. Từ đó, anh Hoàng nhận thức được 
rằng, chỉ có chăm sóc cây trồng theo hướng hữu 
cơ sinh học mới giúp vườn tiêu của gia đình anh 
phát triển bền vững, hạn chế được sâu bệnh hại, 
không còn xuất hiện bệnh chết nhanh, bệnh chết 
chậm, các bệnh do nấm và vi khuẩn trên vườn.

Không chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trên 
diện tích tiêu trồng thuần, anh Hoàng còn sử 
dụng chế phẩm sinh học trên cây cà phê và 
thanh long ruột đỏ trong vườn. Các loại bệnh 
trên cây cà phê mà trước đây anh vất vả chữa trị 
đã được đẩy lùi. Trên cây cà phê không còn xuất 
hiện dấu hiệu bệnh như lá bị đốm vàng, đốm 
nâu... Đặc biệt là rệp sáp tấn công cây cà phê, 
trước đây gia đình anh đã phải dùng hóa chất 
độc hại (Actara 25WG, Selecron 500EC…) với 
nhiều lần phun. Đến khi sử dụng chế phẩm sinh 
học EMINA cho cây cà phê, đối tượng này đã 

được kiểm soát sau 2 lần phun, thêm nữa là chế 
phẩm sinh học này không có mùi khó chịu như 
mùi thuốc hóa học, không gây hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Đối với cây thanh 
long, anh Hoàng cho biết, người trồng thanh 
long ruột đỏ sợ nhất là bệnh nấm mắt cua. Tuy 
nhiên, khi sử dụng chế phẩm EMINA đã khắc 
phục được các loại nấm gây hại này, đồng thời 
làm cây khỏe mạnh, kháng nhiều nấm bệnh 
khác (nấm đốm trắng, nấm bò hóng...), giúp 
việc làm nông trở nên dễ dàng hơn. Việc sử 
dụng chế phẩm EMINA trên cây thanh long 
cũng rất đơn giản, khi trời mưa thì 7 ngày phun 
1 lần phòng nấm bệnh, còn khi trời nắng thì 
định kỳ 15 ngày phun 1 lần. Vì thế, vườn thanh 
long của gia đình anh Hoàng chăm sóc bằng chế 
phẩm EMINA, năng suất và chất lượng hơn hẳn 
các gia đình khác trên địa bàn xã Nam Hà.

Chủ động phân bón cho cây trồng
Ngoài việc phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, 

anh Hoàng còn tìm hiểu để kết hợp sử dụng đạm 
cá ủ bằng chế phẩm sinh học EMINA thay thế 
cho phân bón hóa học để chăm sóc cây, chi phí 
phân bón cho cây trồng giảm đáng kể, nhất là 
giá phân bón liên tục tăng cao trong thời gian 
gần đây. Anh Hoàng chia sẻ: “Khi sử dụng kết 
hợp chế phẩm sinh học EMINA cho cây tiêu, cà 
phê với đạm cá, năng suất cây tiêu, cà phê 
không tăng đột biến như sử dụng phân hóa học 
nhưng sức đề kháng của cây tăng lên, cây ít bị 
các loại sâu bệnh gây hại, quá trình hấp thụ các 
chất dinh dưỡng của cây tốt hơn. Chính vì vậy, 
năng suất vườn tiêu và cà phê của gia đình anh 
luôn ổn định và được duy trì, chất lượng, mẫu 
mã hạt tiêu, cà phê cũng cao hơn so với trước 
đây”.

Đối với việc duy trì nền cỏ trên vườn, lúc 
trước anh cứ nghĩ để cỏ nhiều thì chúng sẽ hút 
hết chất dinh dưỡng của cây nhưng thực ra 
không đến mức đó. Cỏ bụi có thể hút một phần 
nhỏ chất dinh dưỡng nhưng bù lại chúng cũng 
góp phần duy trì nền nhiệt độ, độ ẩm đất. Đặc 
biệt, với lá và thân cây cỏ cũng trở thành lớp 
thảm phân hoai mục giúp đất tốt hơn. Do vậy, 
anh không diệt cỏ mà chỉ cắt ngang thân. Cứ 
mỗi năm 3 lần cắt cỏ, phần thân cỏ bị cắt kết 
hợp tưới chế phẩm sinh học giúp nhanh phân 

hủy đã tạo nên một nguồn phân bón hữu cơ dồi 
dào làm phân bón tự nhiên cho cây.

Hiệu quả mang lại
Nhờ hạn chế được dịch bệnh, cũng như chủ 

động được một lượng phân bón đáng kể cho các 
loại cây trồng trong vườn nên năng suất vườn 

tiêu, cà phê của 
gia đình anh 
Hoàng trong 3 
năm trở lại đây 
luôn ổn định. 
Mặc dù giá tiêu, 
cà phê xuống 
thấp nhưng với 
cách làm nhằm 
giảm chi phí đầu 
vào đã giúp gia 
đình anh có 
nguồn thu nhập 
tốt, đạt lãi cao. 
Với 1.300 trụ 
tiêu trồng thuần, 
mỗi năm thu 
được 6 - 8 tấn 

khô, dù giá ở mức thấp, bình quân 50.000 
đồng/kg nhưng đã mang lại cho gia đình anh 
300 - 400 triệu đồng/ha. Vụ tiêu năm nay, với 
giá tiêu đang trên đà phục hồi (gần 80.000 
đồng/kg), sẽ mang lại thu nhập cho gia đình anh 
cả nửa tỷ đồng. Chưa kể trên diện tích tiêu xen 
cà phê, mỗi năm cũng thu được hơn 3 tấn cà 
phê, 3 tấn tiêu khô và hơn 2 sào thanh long mỗi 
năm cho thu 6 - 7 lứa gần 15 tấn (với giá trung 
bình 10.000 đồng/kg thanh long) đã mang lại 
thêm thu nhập cho gia đình anh 100 - 150 triệu 
đồng/năm.

Nhờ áp dụng mô hình chăm sóc cây trồng với 
đạm cá tự ủ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học, 
không chỉ có nguồn thu nhập tốt, mà còn giúp 
nền đất vườn không phải chịu các loại phân hóa 
học mà thay vào đó là phân chuồng nhiều, phân 
hữu cơ vi sinh từ đạm cá nên đất tơi xốp hơn. 
Giun, dế, các sinh vật và vi sinh vật có lợi… 
cũng vì thế phát triển nhiều, góp phần cân bằng 
hệ sinh thái, giúp cây trồng sinh trưởng một 
cách bền vững, không còn dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh việc giữ được vườn tiêu sinh 
trưởng, phát triển tốt, xử lý dứt điểm bệnh chết 
nhanh, bệnh chết chậm trên vườn tiêu, cũng như 
tăng thu nhập từ cà phê và thanh long của gia 
đình mình, anh Hoàng còn tư vấn kỹ thuật cho 
rất nhiều vườn cây trên địa bàn xã Nam Hà. Là 
một người rất tâm huyết với nông nghiệp, anh 
Hoàng chỉ mong bà con nông dân sẽ lựa chọn 
cho mình cách làm phù hợp góp phần phát triển 
nền nông nghiệp bền vững, không độc hại, 
không hóa chất, có đầu ra ổn định và kinh tế 
vững vàng.

Hiện nay, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng 
thì xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sinh 
học đang được doanh nghiệp, người sản xuất và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học là cần 
thiết giúp cải thiện độ phì nhiêu và cân bằng 
dinh dưỡng trong đất. Với những lợi ích như 
vậy, hy vọng trong thời gian tới nhiều bà con 
nông dân sẽ áp dụng phương pháp canh tác hữu 
cơ sinh học, thay thế dần canh tác truyền thống 
góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an 
toàn và bền vững

* Sản phẩm rau, củ, quả
- Do công tác vận chuyển hàng hóa đi lại 

khó khăn, các tỉnh thành có mức tiêu thụ lớn 
như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
miền Tây bị giãn cách xã hội do đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp nên mức tiêu 
thụ nông sản giảm. Một số sản phẩm rau ăn 
lá do người nông dân trồng tự phát, thiếu 
liên kết chuỗi, thời gian bảo quản ngắn, khó 
khăn trong khâu vận chuyển... nên một số 
diện tích nhỏ không tiêu thụ được, phải bỏ 
tại vườn, làm phân bón cho cây trồng và 
thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trung bình 9 
tháng đầu năm 2021, giá trung bình các loại 
rau ăn lá như xà lách cuộn, xà lách lolo 
xanh, xà lách coron và hành lá… đều giảm 
so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Xà lách 
cuộn 5.789 đồng/kg, giảm 2.950 đồng/kg; 
xà lách lolo xanh 4.383 đồng/kg, giảm 
2.889 đồng/kg; xà lách coron 5.574 
đồng/kg, giảm 2.048 đồng/kg; hành lá 6.261 
đồng/kg, giảm 2.071 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Từ nửa đầu tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh 
thành nới lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 
dần được lưu thông và tiêu thụ được tại một 
số chợ đầu mối, tại Đà Lạt và một số vùng 
sản xuất rau phụ cận, do nguồn cung khan 
hiếm nên giá các loại rau xà lách, pó xôi, 
súp lơ, hành lá, ớt chuông, ớt sừng… đều 
tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 20.000 đồng/kg; xà lách 
lolo xanh (Đà Lạt) 35.000 - 40.000 đồng/kg; 
hành lá 12.000 đồng/kg…

- 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 
15.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện nay, giá cà 
chua vẫn ở mức cao (7.000 đồng/kg). Giá cà 
chua trung bình 9 tháng đầu năm đạt 6.948 
đồng/kg, giảm 2.335 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2020.

- Tương tự cà chua, giá các loại nông sản 
như su su, su hào, đậu leo, cải bắp, cải 
thảo…, mặc dù dịch Covid bùng phát trở lại 
lần thứ 4 nhưng trung bình 9 tháng đầu năm 
2021, giá các loại nông sản này vẫn ít bị ảnh 
hưởng (do bảo quản được lâu), giá duy trì 
khá ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 
2020, cụ thể: Su su 3.544 đồng/kg, tăng 689 
đồng/kg; su hào 6.828 đồng/kg, tăng 1.850 
đồng/kg; đậu leo 10.619 đồng/kg, tăng 
1.128 đồng/kg. Cải bắp và cải thảo duy trì 
giá khá ổn định so với cùng kỳ 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 (có lúc ớt sừng giảm 
chỉ còn 5.000 đồng/kg, ớt chuông Đà Lạt 
6.000 - 8.000 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 9 tháng đầu năm 2021 đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Ớt 
sừng 10.774 đồng/kg, tăng 972 đồng/kg; ớt 
chuông Đà Lạt 17.700 đồng/kg, tăng 1.959 
đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm hoa 
Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, các loại 

hoa Đà Lạt tiêu thụ được ở các tỉnh miền 
Bắc nhưng nguồn cung lại khan hiếm (một 
số nông hộ giảm diện tích trồng hoa, để đất 
trống hoặc trồng rau ngắn ngày) nên giá các 
loại hoa Đà Lạt đều tăng nhẹ so với trước. 
Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt trong 9 
tháng đầu năm 2021 nhìn chung đều giảm 
mạnh, có lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục 
(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 nửa đầu tháng 9/2021, 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… phải đối 
phó với dịch Covid-19 nên nhiều chợ đầu 
mối ngưng nhận hoa. Giá các loại hoa chủ 
lực của Đà Lạt giảm mạnh xuống mức thấp 
kỷ lục, cụ thể: Hoa lily trước đây giá 70.000 
- 90.000 đồng/bó 5 cành, rớt xuống chỉ còn 
20.000 - 30.000 đồng/bó; hoa cúc cành chỉ 
còn 7.000 - 8.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 
2.000 - 3.000 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 thị trường tiêu thụ hoa lớn 
như: Hà Nội, Thành phố 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 4.000 
- 5.000 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 5.000 - 6.000 
đồng/chục.

* 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. Từ cuối tháng 6 
đến nay, giá cà phê vối nhân xô liên tục 
tăng, hiện nay có giá 39.000 - 40.000 
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. 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 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt 33.067 đồng/kg, tăng 
2.548 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 liên tục 
giảm, hiện nay chỉ còn 52.000 - 53.000 
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 9 tháng đầu năm 
2021 đạt 67.907 đồng/kg, giảm 15.733 
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 - 160.000 
đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá 
trong 9 tháng đầu năm 2021 và ổn định so 
với cùng kỳ năm 2020.

* Sản phẩm vật tư phân bón: 
Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân 

bón tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ 
thể: Phân đạm Phú Mỹ 750.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 400.000 đồng/bao; phân 
lân Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân 
Văn Điển 225.000 đồng/bao; phân kali Nga 
650.000 đồng/bao; phân NPK 16-16-8 
650.000 đồng/bao; phân DAP Pháp 950.000 
đồng/bao. Tại thời điểm này so với cùng kỳ 
năm 2020, giá phân đạm Phú Mỹ đã tăng 
hơn 350.000 đồng/bao, phân đạm SA Nhật 
tăng 150.000 - 160.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao tăng 30.000 - 40.000 đồng/bao; 
phân lân Văn Điển tăng 25.000 - 30.000 
đồng/bao… Nguyên nhân giá các loại vật tư 
phân bón tăng mạnh là do giá phân bón thế 
giới tăng kéo giá trong nước tăng theo. Bên 
cạnh đó, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các 
chi phí đầu vào để sản xuất phân bón khác 
cũng đang tăng mạnh. Các dòng sản phẩm 
như DAP, NPK, Kali… sản xuất trong nước 
không đáp ứng đủ buộc phải nhập khẩu nên 
giá tăng mạnh theo giá của thế giới. Giá 
phân bón đang ở mức cao, gây ảnh hưởng rất 
lớn cho người dân đầu tư vào sản xuất. Theo 
các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
ngoài yếu tố giá nhập khẩu tăng, cước phí 
vận chuyển (bao gồm cả cước phí từ nhà 
máy sản xuất đối với phân nội địa và từ các 
cảng đối với phân nhập khẩu) tăng cũng là 
yếu tố tác động cộng hưởng "đẩy" giá phân 
bón đến tay người nông dân tăng cao
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