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Dự án xây dựng mô hình 
nuôi tằm thương phẩm bền vững

tại Lâm Đồng
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Văn Thọ. Lâm Đồng: Chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Hoàng Uyên. Xây dựng sản phẩm OCOP từ nông nghiệp hữu cơ.
Văn Phương. Kết quả 20 năm về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp.
Phạm Phương. Lạc Dương: Đẩy mạnh phát triển sản xuất trong điều 
kiện phòng chống dịch Covid-19.
Anh Vũ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp 
Lâm Đồng.
Văn Thành. Giới thiệu một số chế phẩm sinh học sản xuất phân bón 
hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi.
Bùi Hằng. Hiệu quả liên kết và tiêu thụ nông sản trong mùa dịch 
Covid-19  tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sunfood Đà Lạt.
Nguyễn Thị Thuỳ. Hiệu quả sử dụng máy hút ẩm trong sản xuất hồng 
treo gió.
Nguyễn Văn Diện. Xã Gia Lâm: Hiệu quả mô hình ao vườn khép kín.
Ngọc Thanh. Trồng hoa cúc trắng giống Côtô - cho thu nhập cao trong 
mùa dịch Covid-19.
Hoàng Trường Chinh. Di Linh: Hiệu quả mô hình trình diễn giống lúa 
mới ST25 đạt năng suất, chất lượng cao.
Trần Anh Thông. Hiệu quả từ mô hình sản xuất hoa Cúc thương phẩm 
áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng.
Vũ Văn Bình. Bảo Lâm: Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi tằm con tập 
trung ứng dụng công nghệ cao.
Kim Yến. Nghề nuôi dúi: Một hướng đi mới về chuyển đổi giống vật 
nuôi tại huyện Di Linh.
Công việc nhà nông tháng 01 đến tháng 3 năm 2022
Hộp thư khuyến nông
Văn Thọ. Tình hình giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại Lâm Đồng 
năm 2021.
Một số hoạt động khuyến nông năm 2021
Công ty Cổ phần bao bì Sài Gòn.
Phòng kỹ thuật, Công ty cổ phần Bình Điền-Lâm Đồng. Biện pháp 
canh tác cho cây cà phê kinh doanh trong mùa khô thích ứng với điều 
kiện biến đổi khí hậu.

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



LÂM ĐỒNG: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP
Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng (t/h) 

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khu vực 
nông thôn hiện nay đang chiếm tỷ lệ lớn cả về dân 
cư, số hộ và số lao động. Với mô hình sản xuất 
nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị 
vẫn luôn tồn tại của nền nông nghiệp nước ta trong 
suốt nhiều thập kỷ. Trong những năm gần đây, 
việc ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông 
nghiệp đã được tăng cường đầu tư tại các tỉnh, 
thành trong cả nước. Vì vậy, chuyển đổi số đang là 
xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đây là hoạt 
động đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các 
mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia trong bối cảnh thực hiện công nghệ 4.0. 
Do đó, để thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp 
và mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững thì 
việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp của 
tỉnh Lâm Đồng có ý nghĩa quan trọng với sự đóng 
góp của các Sở ban ngành chức năng, các nhà 
khoa học, doanh nghiệp và người nông dân.

Trong thời gian gần đây, Lâm Đồng đã thực 
hiện các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực 
nông nghiệp, cụ thể:

Ứng dụng công nghệ số trong trồng trọt và 
bảo vệ thực vật

Ứng dụng công nghệ IOT trong canh tác cây 
trồng, qua đó giúp điều khiển tự động, tiết kiệm 
lượng nước tưới, giảm lượng phân bón, giảm công 
lao động và tăng năng suất chất lượng cây trồng.

Toàn tỉnh hiện có 268,98 ha (179,43 hoa; 10 ha 
chè; rau 79,35 ha; dâu tây 0,2 ha) được gắn hệ 
thống cảm biến tự động nhiệt độ, độ ẩm, CO2, 
quản lý dinh dưỡng thông minh. Thông qua hệ 

thống cảm biến, người điều hành có được các 
thông tin chính xác nhất về điều kiện sản xuất 
(pH, độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng) để giám sát và 
điều khiển việc tưới tiêu, châm phân; lưới cắt 
nắng, mở mái nhà kính,... bằng hệ thống mạng 
cảm biến, giúp cây trồng sinh trưởng tối ưu, giảm 
thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong 
canh tác cây trồng, giảm nhân công lao động cho 
các doanh nghiệp, HTX. Hiệu quả kinh tế trong 
canh tác cây trồng được nâng cao, sản xuất cây 
trồng được hiện đại hóa thông minh.

Sử dụng hệ thống cảm biến giám sát theo dõi 
cảnh báo sương muối, thời tiết bất lợi gây hại cây 
cà phê tại huyện Lạc Dương và giám sát côn trùng 
thông minh cho vùng sản xuất lúa tại huyện Đạ 
Tẻh, Cát Tiên. Ứng dụng phần mềm PPDMS 
trong công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh 
định kỳ (tuần/lần) từ huyện đến tỉnh. Ứng dụng 
công nghệ GIS trong quản lý và dự tính dự báo 
dịch hại trên cây dâu tây trên địa bàn thành phố Đà 
Lạt…

Hỗ trợ hoạt động sản xuất chăn nuôi, thú y và 
thủy sản

Xây dựng bản đồ số dịch tễ để quản lý bệnh Lở 
mồm long móng trên đàn gia súc. Ứng dụng một 
số phần mềm trong quản lý như: Phần mềm hệ 
thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam 
(VAHIS) để quản lý dịch bệnh động vật trên cạn 
và thủy sản; Phần mềm “Cơ sở dữ liệu giống và 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy 
sản” phục vụ quản lý nhà nước về thủy sản.

Trong chăn nuôi bò sữa (Công ty Vinamilk, 
Dalatmilk, Công ty Cổ phần bò Kobe Việt Nam) 
ứng dụng công nghệ cho các hoạt động như: Điều 
khiển hệ thống máng uống tự động; Điều khiển hệ 
thống quạt tự động dựa vào cảm ứng nhiệt độ và 
độ ẩm chuồng nuôi; Sử dụng hệ thống cào phân tự 
động, công nghệ xử lý phân, nước thải tiên tiến, sử 
dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức ăn 
hoàn chỉnh theo phương pháp TMR; Sử dụng 
robot đẩy thức ăn tự động tại trại chăn nuôi bò 
sữa; Thực hiện gắn chíp điện tử để theo dõi tình 
trạng ăn uống, nghỉ ngơi và sức khỏe, bệnh tật, 
theo dõi phát hiện động dục và sản lượng sữa của 
bò, hệ thống massa tự động, nghe nhạc để kích 
thích tăng năng suất sữa.

Trong chăn nuôi lợn, gà: Ứng dụng phần mềm 
quản lý đàn lợn nái có gắn chíp, quét mã vạch để 

quản lý về tình hình sinh sản, lượng thức ăn, nước 
uống hàng ngày, nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi, dịch 
bệnh,... 

Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm sản

Hiện nay, Lâm Đồng đã có 96 doanh nghiệp, 
Hợp tác xã sử dụng phần mềm, tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nông sản về các thông tin: 
Nơi sản xuất, nhà sản xuất, tên loại nông sản, giá 
cả và ngày, tháng thu hoạch... Hoạt động này giúp 
tránh được tình trạng hàng giả, hàng nhái kém 
chất lượng trà trộn trên thị trường. Sử dụng mã 
QR code truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao kiến 
thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá 
trình sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ 
người tiêu dùng…

Ngoài việc ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh 
vực ở trên đã đạt được một số hiệu quả thiết thực, 
hiện tại Lâm Đồng cũng đang triển khai chuyển 
đổi số trong việc quảng bá và giao dịch điện tử sản 
phẩm nông lâm sản (sàn giao dịch thương mại 

điện tử); Hỗ trợ thực hiện các hoạt động dự báo 
cảnh báo mưa, lũ và giám sát hồ chứa phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ số trong 
quản lý bảo vệ và giám sát tài nguyên rừng…

Việc chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Lâm 
Đồng trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, xuất khẩu nông sản của tỉnh Lâm Đồng 
cùng với cả nước bị ảnh hưởng lớn, những thị 
trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, EU, Mỹ bị 
tác động lớn; đồng thời biến đổi khí hậu cực đoan 
cũng tác động lớn cho nông dân, doanh nghiệp 
trong tỉnh khi sản xuất nông nghiệp mà thiếu kết 
nối ứng dụng công nghệ số. Vì vậy, trong thời gian 
tới, để chuyển đổi số thành công cần phải cùng 
nhau hợp tác làm, có sự kết nối giữa các cơ quan 
đơn vị quản lý, doanh nghiệp và người nông dân 
để chia sẻ, gắn chặt với thương mại số. Không thể 
có doanh nghiệp chuyển đổi số nông nghiệp thành 
công nếu không có nông dân số. Các doanh 
nghiệp trong chuỗi liên kết số phải thực hiện vai 
trò là người đặt hàng thiết lập các ứng dụng số 
(apps) cần thiết cho chuỗi của mình, tạo lập liên 
kết thông minh, bền vững với nông dân. Do đó, để 
thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp cần tăng 
cường triển khai mô hình liên kết công tư gắn với 
chuỗi giá trị sản phẩm bền vững được quản lý, tổ 
chức sản xuất tiêu thụ và được giám sát bằng công 
nghệ số. Phấn đấu đến năm 2025, ngành nông 
nghiệp đóng góp chung cùng các ngành khác hoàn 
thành nhiệm vụ chung chuyển đổi số để thúc đẩy 
phát triển kinh tế số, xã hội số, đạt được mục tiêu 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng.
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Việt Nam là một nước nông nghiệp với khu vực 
nông thôn hiện nay đang chiếm tỷ lệ lớn cả về dân 
cư, số hộ và số lao động. Với mô hình sản xuất 
nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị 
vẫn luôn tồn tại của nền nông nghiệp nước ta trong 
suốt nhiều thập kỷ. Trong những năm gần đây, 
việc ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông 
nghiệp đã được tăng cường đầu tư tại các tỉnh, 
thành trong cả nước. Vì vậy, chuyển đổi số đang là 
xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đây là hoạt 
động đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các 
mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia trong bối cảnh thực hiện công nghệ 4.0. 
Do đó, để thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp 
và mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững thì 
việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp của 
tỉnh Lâm Đồng có ý nghĩa quan trọng với sự đóng 
góp của các Sở ban ngành chức năng, các nhà 
khoa học, doanh nghiệp và người nông dân.

Trong thời gian gần đây, Lâm Đồng đã thực 
hiện các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực 
nông nghiệp, cụ thể:

Ứng dụng công nghệ số trong trồng trọt và 
bảo vệ thực vật

Ứng dụng công nghệ IOT trong canh tác cây 
trồng, qua đó giúp điều khiển tự động, tiết kiệm 
lượng nước tưới, giảm lượng phân bón, giảm công 
lao động và tăng năng suất chất lượng cây trồng.

Toàn tỉnh hiện có 268,98 ha (179,43 hoa; 10 ha 
chè; rau 79,35 ha; dâu tây 0,2 ha) được gắn hệ 
thống cảm biến tự động nhiệt độ, độ ẩm, CO2, 
quản lý dinh dưỡng thông minh. Thông qua hệ 

thống cảm biến, người điều hành có được các 
thông tin chính xác nhất về điều kiện sản xuất 
(pH, độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng) để giám sát và 
điều khiển việc tưới tiêu, châm phân; lưới cắt 
nắng, mở mái nhà kính,... bằng hệ thống mạng 
cảm biến, giúp cây trồng sinh trưởng tối ưu, giảm 
thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong 
canh tác cây trồng, giảm nhân công lao động cho 
các doanh nghiệp, HTX. Hiệu quả kinh tế trong 
canh tác cây trồng được nâng cao, sản xuất cây 
trồng được hiện đại hóa thông minh.

Sử dụng hệ thống cảm biến giám sát theo dõi 
cảnh báo sương muối, thời tiết bất lợi gây hại cây 
cà phê tại huyện Lạc Dương và giám sát côn trùng 
thông minh cho vùng sản xuất lúa tại huyện Đạ 
Tẻh, Cát Tiên. Ứng dụng phần mềm PPDMS 
trong công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh 
định kỳ (tuần/lần) từ huyện đến tỉnh. Ứng dụng 
công nghệ GIS trong quản lý và dự tính dự báo 
dịch hại trên cây dâu tây trên địa bàn thành phố Đà 
Lạt…

Hỗ trợ hoạt động sản xuất chăn nuôi, thú y và 
thủy sản

Xây dựng bản đồ số dịch tễ để quản lý bệnh Lở 
mồm long móng trên đàn gia súc. Ứng dụng một 
số phần mềm trong quản lý như: Phần mềm hệ 
thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam 
(VAHIS) để quản lý dịch bệnh động vật trên cạn 
và thủy sản; Phần mềm “Cơ sở dữ liệu giống và 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy 
sản” phục vụ quản lý nhà nước về thủy sản.

Trong chăn nuôi bò sữa (Công ty Vinamilk, 
Dalatmilk, Công ty Cổ phần bò Kobe Việt Nam) 
ứng dụng công nghệ cho các hoạt động như: Điều 
khiển hệ thống máng uống tự động; Điều khiển hệ 
thống quạt tự động dựa vào cảm ứng nhiệt độ và 
độ ẩm chuồng nuôi; Sử dụng hệ thống cào phân tự 
động, công nghệ xử lý phân, nước thải tiên tiến, sử 
dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức ăn 
hoàn chỉnh theo phương pháp TMR; Sử dụng 
robot đẩy thức ăn tự động tại trại chăn nuôi bò 
sữa; Thực hiện gắn chíp điện tử để theo dõi tình 
trạng ăn uống, nghỉ ngơi và sức khỏe, bệnh tật, 
theo dõi phát hiện động dục và sản lượng sữa của 
bò, hệ thống massa tự động, nghe nhạc để kích 
thích tăng năng suất sữa.

Trong chăn nuôi lợn, gà: Ứng dụng phần mềm 
quản lý đàn lợn nái có gắn chíp, quét mã vạch để 

quản lý về tình hình sinh sản, lượng thức ăn, nước 
uống hàng ngày, nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi, dịch 
bệnh,... 

Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm sản

Hiện nay, Lâm Đồng đã có 96 doanh nghiệp, 
Hợp tác xã sử dụng phần mềm, tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nông sản về các thông tin: 
Nơi sản xuất, nhà sản xuất, tên loại nông sản, giá 
cả và ngày, tháng thu hoạch... Hoạt động này giúp 
tránh được tình trạng hàng giả, hàng nhái kém 
chất lượng trà trộn trên thị trường. Sử dụng mã 
QR code truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao kiến 
thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá 
trình sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ 
người tiêu dùng…

Ngoài việc ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh 
vực ở trên đã đạt được một số hiệu quả thiết thực, 
hiện tại Lâm Đồng cũng đang triển khai chuyển 
đổi số trong việc quảng bá và giao dịch điện tử sản 
phẩm nông lâm sản (sàn giao dịch thương mại 

điện tử); Hỗ trợ thực hiện các hoạt động dự báo 
cảnh báo mưa, lũ và giám sát hồ chứa phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ số trong 
quản lý bảo vệ và giám sát tài nguyên rừng…

Việc chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Lâm 
Đồng trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, xuất khẩu nông sản của tỉnh Lâm Đồng 
cùng với cả nước bị ảnh hưởng lớn, những thị 
trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, EU, Mỹ bị 
tác động lớn; đồng thời biến đổi khí hậu cực đoan 
cũng tác động lớn cho nông dân, doanh nghiệp 
trong tỉnh khi sản xuất nông nghiệp mà thiếu kết 
nối ứng dụng công nghệ số. Vì vậy, trong thời gian 
tới, để chuyển đổi số thành công cần phải cùng 
nhau hợp tác làm, có sự kết nối giữa các cơ quan 
đơn vị quản lý, doanh nghiệp và người nông dân 
để chia sẻ, gắn chặt với thương mại số. Không thể 
có doanh nghiệp chuyển đổi số nông nghiệp thành 
công nếu không có nông dân số. Các doanh 
nghiệp trong chuỗi liên kết số phải thực hiện vai 
trò là người đặt hàng thiết lập các ứng dụng số 
(apps) cần thiết cho chuỗi của mình, tạo lập liên 
kết thông minh, bền vững với nông dân. Do đó, để 
thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp cần tăng 
cường triển khai mô hình liên kết công tư gắn với 
chuỗi giá trị sản phẩm bền vững được quản lý, tổ 
chức sản xuất tiêu thụ và được giám sát bằng công 
nghệ số. Phấn đấu đến năm 2025, ngành nông 
nghiệp đóng góp chung cùng các ngành khác hoàn 
thành nhiệm vụ chung chuyển đổi số để thúc đẩy 
phát triển kinh tế số, xã hội số, đạt được mục tiêu 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP TỪ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Hoàng Uyên - TTKN Lâm Đồng

Đến thăm vùng đất huyện Cát Tiên, là huyện 
phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, nằm dọc sông 
Đồng Nai có hệ thống thủy lợi, đường giao thông 
nội đồng khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc phát 
triển nông nghiệp. Lúa là cây trồng chủ lực của 
huyện, khi nhắc đến thương hiệu “Lúa gạo Cát 
Tiên” không ai còn xa lạ, đây là sản phẩm được 
huyện Cát Tiên đưa đi đánh giá và phân hạng sản 
phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2019 và được Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chứng nhận. Năm 
2021, huyện Cát Tiên có thêm 2 sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng hạng 3 
sao, đó là sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và 
“Cám gạo - Chè xanh” của Hợp tác xã sản xuất 

Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Tư Nghĩa 
(HTX), được sản xuất từ nguyên liệu lúa hữu cơ.

Ông Lê Quang Cảnh - Giám đốc Hợp tác xã 
(HTX) sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
Hợp xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên cho biết: HTX 
được thành lập ngày 27/4/2015 với 18 thành viên 
tham gia với cây trồng chính là cây lúa. Hiện HTX 
có 40 ha diện tích sản xuất lúa, trong đó có 20 ha 
sản xuất theo phương pháp canh tác hữu cơ. Dẫn 
chúng tôi đi tham quan cánh đồng lúa hữu cơ với 
diện tích 20 ha của HTX, ông Cảnh chia sẻ: Ông 
bắt đầu làm lúa hữu cơ từ năm 2021 và hướng dẫn 
bà con trong HTX làm theo, bước đầu việc sản 
xuất lúa hữu cơ sẽ cho năng suất thấp hơn so với 
canh tác thông thường, nhưng được nhiều bà con 
nông dân quan tâm ủng hộ, vì chỉ sử dụng các chế 
phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, hoàn toàn không 
sử dụng phân bón và thuốc BVTV hoá học như 
trước đây, sẽ tạo ra được môi trường trong sạch, 
an toàn cho người lao động, sản phẩm sạch cho 
người tiêu dùng.

Nhận thấy được tiềm năng, lợi ích đem lại từ 
canh tác lúa hữu cơ trên cánh đồng xã Tư Nghĩa, 
với mong muốn xây dựng được một sản phẩm có 
thương hiệu từ chính nguyên liệu sạch mà mình 
làm ra, ông Cảnh cùng với các thành viên trong 
HTX đã cho ra đời  02 sản phẩm OCOP là sự kết 
hợp tinh túy từ những sản vật của núi rừng Cát 
Tiên, chắt lọc tinh hoa nuôi dưỡng những giá trị 
dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Nguyên liệu làm tinh bột gạo lứt rang và cám gạo 
là từ loại gạo ST25 - loại “Gạo ngon nhất thế giới 
2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon nhì 
thế giới 2020” được tổ chức tại Mỹ, được sản xuất 

theo quy trình hữu cơ khép kín, không có hóa chất, 
hoàn toàn 100% hữu cơ. Vào vụ Đông Xuân năm 
2021, 02 sản phẩm này chính thức được UBND 
tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đạt hạng 3 sao 
OCOP và đến ngày 06/8/2021 được chứng nhận là 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 
huyện Cát Tiên.

HTX sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
hợp xã Tư Nghĩa liên kết với 12 hộ dân tham gia 
sản xuất lúa hữu cơ, tổng số vốn điều lệ là 320 
triệu đồng. Trung bình mỗi vụ sản xuất HTX thu 
mua lại khoảng 30 tấn lúa hữu cơ để sản xuất ra 
sản phẩm OCOP, Ông Lê Quang Cảnh cho biết, để 
tạo ra được sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu 
dùng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu phải được lấy từ 
những hạt gạo ngon nhất và sạch nhất, được sản 
xuất theo quy trình hữu cơ, không phẩm màu, 
không chất bảo quản, còn giữ nguyên hương vị 
đặc trưng của sản phẩm. Với những tiêu chuẩn sản 
xuất khắt khe cùng dây chuyền máy móc khép kín, 
HTX Tư Nghĩa đã từng bước khẳng định được vị 
thế sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo 
- Chè xanh” của địa phương mình. Được biết, hiện 
sản phẩm đã được xuất hiện trưng bày tại nhiều 
hội chợ lớn và các tỉnh thành trong nước. Ước tính 
mỗi tháng xuất ra thị trường từ 500 đến 1.000 gói 
sản phẩm, doanh thu đạt 300 triệu đồng/tháng. 
Cùng với việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm 
bảo chất lượng, mục tiêu của HTX trong thời gian 
tới, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chế biến 
theo công nghệ dây chuyền hiện đại khép kín, 
đồng thời từng bước nâng cao chất lượng mẫu mã 
sản phẩm để cung cấp thị trường trong nước, 
hướng tới thị trường xuất khẩu. Những túi “Gạo 
lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo - Chè xanh” được 
“gắn sao” của HTX Tư Nghĩa nay đã không chỉ 
còn vương vấn trên những cánh đồng bội thu của 
HTX, mà đã đi xa hơn khi đã có mặt tại các đại lý 
trên các huyện, thành trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, sản phẩm gạo ST25 mà HTX đang 
sản xuất hữu cơ nằm trong đề án Phát triển nông 
nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai 
đoạn 2020 - 2025. Ông Lê Quang Cảnh cho biết: 
Vào đầu tháng 11/2021, sản phẩm gạo hữu cơ của 
HTX vừa được Công ty TNHH giám định Vina-
control TP. Hồ Chí Minh xuống lấy mẫu sản phẩm 
để tiến hành phân tích các chỉ tiêu sản xuất trong 
nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến sản phẩm sẽ được 
cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam trong tháng 12/2021. Đây là một minh Ông Lê Quang Cảnh bên cánh đồng lúa hữu cơ

chứng của sự thay đổi tư duy trong sản xuất của 
nông dân tại huyện Cát Tiên - nói không với hóa 
chất, sản xuất nguồn thực phẩm sạch. Đồng thời 
cho thấy định hướng chuyển đổi cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ của tỉnh Lâm Đồng là 
một hướng đi đúng, góp phần thay đổi lớn vào 
ngành nông nghiệp của tỉnh.

Nuôi heo trong trại lạnh tại Lâm Đồng
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Đến thăm vùng đất huyện Cát Tiên, là huyện 
phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, nằm dọc sông 
Đồng Nai có hệ thống thủy lợi, đường giao thông 
nội đồng khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc phát 
triển nông nghiệp. Lúa là cây trồng chủ lực của 
huyện, khi nhắc đến thương hiệu “Lúa gạo Cát 
Tiên” không ai còn xa lạ, đây là sản phẩm được 
huyện Cát Tiên đưa đi đánh giá và phân hạng sản 
phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2019 và được Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chứng nhận. Năm 
2021, huyện Cát Tiên có thêm 2 sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng hạng 3 
sao, đó là sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và 
“Cám gạo - Chè xanh” của Hợp tác xã sản xuất 

Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Tư Nghĩa 
(HTX), được sản xuất từ nguyên liệu lúa hữu cơ.

Ông Lê Quang Cảnh - Giám đốc Hợp tác xã 
(HTX) sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
Hợp xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên cho biết: HTX 
được thành lập ngày 27/4/2015 với 18 thành viên 
tham gia với cây trồng chính là cây lúa. Hiện HTX 
có 40 ha diện tích sản xuất lúa, trong đó có 20 ha 
sản xuất theo phương pháp canh tác hữu cơ. Dẫn 
chúng tôi đi tham quan cánh đồng lúa hữu cơ với 
diện tích 20 ha của HTX, ông Cảnh chia sẻ: Ông 
bắt đầu làm lúa hữu cơ từ năm 2021 và hướng dẫn 
bà con trong HTX làm theo, bước đầu việc sản 
xuất lúa hữu cơ sẽ cho năng suất thấp hơn so với 
canh tác thông thường, nhưng được nhiều bà con 
nông dân quan tâm ủng hộ, vì chỉ sử dụng các chế 
phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, hoàn toàn không 
sử dụng phân bón và thuốc BVTV hoá học như 
trước đây, sẽ tạo ra được môi trường trong sạch, 
an toàn cho người lao động, sản phẩm sạch cho 
người tiêu dùng.

Nhận thấy được tiềm năng, lợi ích đem lại từ 
canh tác lúa hữu cơ trên cánh đồng xã Tư Nghĩa, 
với mong muốn xây dựng được một sản phẩm có 
thương hiệu từ chính nguyên liệu sạch mà mình 
làm ra, ông Cảnh cùng với các thành viên trong 
HTX đã cho ra đời  02 sản phẩm OCOP là sự kết 
hợp tinh túy từ những sản vật của núi rừng Cát 
Tiên, chắt lọc tinh hoa nuôi dưỡng những giá trị 
dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Nguyên liệu làm tinh bột gạo lứt rang và cám gạo 
là từ loại gạo ST25 - loại “Gạo ngon nhất thế giới 
2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon nhì 
thế giới 2020” được tổ chức tại Mỹ, được sản xuất 

theo quy trình hữu cơ khép kín, không có hóa chất, 
hoàn toàn 100% hữu cơ. Vào vụ Đông Xuân năm 
2021, 02 sản phẩm này chính thức được UBND 
tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đạt hạng 3 sao 
OCOP và đến ngày 06/8/2021 được chứng nhận là 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 
huyện Cát Tiên.

HTX sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
hợp xã Tư Nghĩa liên kết với 12 hộ dân tham gia 
sản xuất lúa hữu cơ, tổng số vốn điều lệ là 320 
triệu đồng. Trung bình mỗi vụ sản xuất HTX thu 
mua lại khoảng 30 tấn lúa hữu cơ để sản xuất ra 
sản phẩm OCOP, Ông Lê Quang Cảnh cho biết, để 
tạo ra được sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu 
dùng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu phải được lấy từ 
những hạt gạo ngon nhất và sạch nhất, được sản 
xuất theo quy trình hữu cơ, không phẩm màu, 
không chất bảo quản, còn giữ nguyên hương vị 
đặc trưng của sản phẩm. Với những tiêu chuẩn sản 
xuất khắt khe cùng dây chuyền máy móc khép kín, 
HTX Tư Nghĩa đã từng bước khẳng định được vị 
thế sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo 
- Chè xanh” của địa phương mình. Được biết, hiện 
sản phẩm đã được xuất hiện trưng bày tại nhiều 
hội chợ lớn và các tỉnh thành trong nước. Ước tính 
mỗi tháng xuất ra thị trường từ 500 đến 1.000 gói 
sản phẩm, doanh thu đạt 300 triệu đồng/tháng. 
Cùng với việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm 
bảo chất lượng, mục tiêu của HTX trong thời gian 
tới, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chế biến 
theo công nghệ dây chuyền hiện đại khép kín, 
đồng thời từng bước nâng cao chất lượng mẫu mã 
sản phẩm để cung cấp thị trường trong nước, 
hướng tới thị trường xuất khẩu. Những túi “Gạo 
lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo - Chè xanh” được 
“gắn sao” của HTX Tư Nghĩa nay đã không chỉ 
còn vương vấn trên những cánh đồng bội thu của 
HTX, mà đã đi xa hơn khi đã có mặt tại các đại lý 
trên các huyện, thành trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, sản phẩm gạo ST25 mà HTX đang 
sản xuất hữu cơ nằm trong đề án Phát triển nông 
nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai 
đoạn 2020 - 2025. Ông Lê Quang Cảnh cho biết: 
Vào đầu tháng 11/2021, sản phẩm gạo hữu cơ của 
HTX vừa được Công ty TNHH giám định Vina-
control TP. Hồ Chí Minh xuống lấy mẫu sản phẩm 
để tiến hành phân tích các chỉ tiêu sản xuất trong 
nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến sản phẩm sẽ được 
cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam trong tháng 12/2021. Đây là một minh 

chứng của sự thay đổi tư duy trong sản xuất của 
nông dân tại huyện Cát Tiên - nói không với hóa 
chất, sản xuất nguồn thực phẩm sạch. Đồng thời 
cho thấy định hướng chuyển đổi cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ của tỉnh Lâm Đồng là 
một hướng đi đúng, góp phần thay đổi lớn vào 
ngành nông nghiệp của tỉnh.

Sản phẩm “Cám gạo - Chè xanh” được trưng bày 
tại triển lãm tại Đà Lạt năm 2020
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Đến thăm vùng đất huyện Cát Tiên, là huyện 
phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, nằm dọc sông 
Đồng Nai có hệ thống thủy lợi, đường giao thông 
nội đồng khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc phát 
triển nông nghiệp. Lúa là cây trồng chủ lực của 
huyện, khi nhắc đến thương hiệu “Lúa gạo Cát 
Tiên” không ai còn xa lạ, đây là sản phẩm được 
huyện Cát Tiên đưa đi đánh giá và phân hạng sản 
phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2019 và được Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chứng nhận. Năm 
2021, huyện Cát Tiên có thêm 2 sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng hạng 3 
sao, đó là sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và 
“Cám gạo - Chè xanh” của Hợp tác xã sản xuất 

Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Tư Nghĩa 
(HTX), được sản xuất từ nguyên liệu lúa hữu cơ.

Ông Lê Quang Cảnh - Giám đốc Hợp tác xã 
(HTX) sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
Hợp xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên cho biết: HTX 
được thành lập ngày 27/4/2015 với 18 thành viên 
tham gia với cây trồng chính là cây lúa. Hiện HTX 
có 40 ha diện tích sản xuất lúa, trong đó có 20 ha 
sản xuất theo phương pháp canh tác hữu cơ. Dẫn 
chúng tôi đi tham quan cánh đồng lúa hữu cơ với 
diện tích 20 ha của HTX, ông Cảnh chia sẻ: Ông 
bắt đầu làm lúa hữu cơ từ năm 2021 và hướng dẫn 
bà con trong HTX làm theo, bước đầu việc sản 
xuất lúa hữu cơ sẽ cho năng suất thấp hơn so với 
canh tác thông thường, nhưng được nhiều bà con 
nông dân quan tâm ủng hộ, vì chỉ sử dụng các chế 
phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, hoàn toàn không 
sử dụng phân bón và thuốc BVTV hoá học như 
trước đây, sẽ tạo ra được môi trường trong sạch, 
an toàn cho người lao động, sản phẩm sạch cho 
người tiêu dùng.

Nhận thấy được tiềm năng, lợi ích đem lại từ 
canh tác lúa hữu cơ trên cánh đồng xã Tư Nghĩa, 
với mong muốn xây dựng được một sản phẩm có 
thương hiệu từ chính nguyên liệu sạch mà mình 
làm ra, ông Cảnh cùng với các thành viên trong 
HTX đã cho ra đời  02 sản phẩm OCOP là sự kết 
hợp tinh túy từ những sản vật của núi rừng Cát 
Tiên, chắt lọc tinh hoa nuôi dưỡng những giá trị 
dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Nguyên liệu làm tinh bột gạo lứt rang và cám gạo 
là từ loại gạo ST25 - loại “Gạo ngon nhất thế giới 
2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon nhì 
thế giới 2020” được tổ chức tại Mỹ, được sản xuất 

theo quy trình hữu cơ khép kín, không có hóa chất, 
hoàn toàn 100% hữu cơ. Vào vụ Đông Xuân năm 
2021, 02 sản phẩm này chính thức được UBND 
tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đạt hạng 3 sao 
OCOP và đến ngày 06/8/2021 được chứng nhận là 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 
huyện Cát Tiên.

HTX sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ tổng 
hợp xã Tư Nghĩa liên kết với 12 hộ dân tham gia 
sản xuất lúa hữu cơ, tổng số vốn điều lệ là 320 
triệu đồng. Trung bình mỗi vụ sản xuất HTX thu 
mua lại khoảng 30 tấn lúa hữu cơ để sản xuất ra 
sản phẩm OCOP, Ông Lê Quang Cảnh cho biết, để 
tạo ra được sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu 
dùng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu phải được lấy từ 
những hạt gạo ngon nhất và sạch nhất, được sản 
xuất theo quy trình hữu cơ, không phẩm màu, 
không chất bảo quản, còn giữ nguyên hương vị 
đặc trưng của sản phẩm. Với những tiêu chuẩn sản 
xuất khắt khe cùng dây chuyền máy móc khép kín, 
HTX Tư Nghĩa đã từng bước khẳng định được vị 
thế sản phẩm “Gạo lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo 
- Chè xanh” của địa phương mình. Được biết, hiện 
sản phẩm đã được xuất hiện trưng bày tại nhiều 
hội chợ lớn và các tỉnh thành trong nước. Ước tính 
mỗi tháng xuất ra thị trường từ 500 đến 1.000 gói 
sản phẩm, doanh thu đạt 300 triệu đồng/tháng. 
Cùng với việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm 
bảo chất lượng, mục tiêu của HTX trong thời gian 
tới, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chế biến 
theo công nghệ dây chuyền hiện đại khép kín, 
đồng thời từng bước nâng cao chất lượng mẫu mã 
sản phẩm để cung cấp thị trường trong nước, 
hướng tới thị trường xuất khẩu. Những túi “Gạo 
lứt - Chùm ngây” và “Cám gạo - Chè xanh” được 
“gắn sao” của HTX Tư Nghĩa nay đã không chỉ 
còn vương vấn trên những cánh đồng bội thu của 
HTX, mà đã đi xa hơn khi đã có mặt tại các đại lý 
trên các huyện, thành trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, sản phẩm gạo ST25 mà HTX đang 
sản xuất hữu cơ nằm trong đề án Phát triển nông 
nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai 
đoạn 2020 - 2025. Ông Lê Quang Cảnh cho biết: 
Vào đầu tháng 11/2021, sản phẩm gạo hữu cơ của 
HTX vừa được Công ty TNHH giám định Vina-
control TP. Hồ Chí Minh xuống lấy mẫu sản phẩm 
để tiến hành phân tích các chỉ tiêu sản xuất trong 
nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến sản phẩm sẽ được 
cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam trong tháng 12/2021. Đây là một minh 

chứng của sự thay đổi tư duy trong sản xuất của 
nông dân tại huyện Cát Tiên - nói không với hóa 
chất, sản xuất nguồn thực phẩm sạch. Đồng thời 
cho thấy định hướng chuyển đổi cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ của tỉnh Lâm Đồng là 
một hướng đi đúng, góp phần thay đổi lớn vào 
ngành nông nghiệp của tỉnh.

KẾT QUẢ 20 NĂM VỀ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN
VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
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Văn Phương - Chi cục Phát triển Nông thôn Lâm Đồng

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 
số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa 
IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể, ngành Nông nghiệp và 
PTNT đã có những bước phát triển rõ rệt. Giá trị 
sản xuất bình quân/ha năm 2021 đạt 196 triệu 
đồng, tăng 2,6% so với năm 2020. Diện tích sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 
2021 đạt 63.378 ha, tăng 5,2% so với năm 2020, 
tương ứng 21% diện tích canh tác toàn tỉnh. 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống 
mang lại nhiều kết quả thiết thực cho kinh tế tập 
thể nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng. Số 
lượng HTX nông nghiệp hàng năm tăng lên cả về 
chất và lượng. Nhiều mô hình HTX ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc vào sản xuất 
giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường; Các HTX đã tham gia hoạt 
động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, thúc 
đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hướng dẫn cho 
thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật; Hoạt động 
kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều 

thuận lợi, chuyển biến rõ nét, các HTX đang từng 
bước được củng cố và phát triển bền vững; Đổi 
mới phương pháp quản lý và tổ chức sản xuất, 
từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con nông 
dân, tự nguyện hợp tác trong sản xuất kinh doanh, 
là cầu nối thu hút các doanh nghiệp tham gia hình 
thành liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 182 
chuỗi với sự tham gia của 142 doanh nghiệp, 75 
HTX, THT và 18.386 hộ nông dân, Trong đó: các 
sản phẩm rau 77 chuỗi; cà phê 20 chuỗi; chè 12 
chuỗi; trái cây 22 chuỗi; hoa 06 chuỗi; dược liệu 
06 chuỗi; lúa 06 chuỗi; ca cao 01 chuỗi; mắc ca 05 
chuỗi; nấm hương 02 chuỗi; dâu tằm 09 chuỗi; bò 
sữa 04 chuỗi; bò thịt 02 chuỗi; gà 02 chuỗi; chim 
cút 01 chuỗi; heo 04 chuỗi; ong mật 02 chuỗi; cá 
tầm 01 chuỗi. Tổng sản lượng nông sản tham gia 
chuỗi liên kết hiện nay là 519.500 tấn nông sản, 
trong đó rau sản lượng 222.111 tấn; cà phê sản 
lượng 100.658 tấn; cây ăn quả sản lượng 51.033 
tấn; chè sản lượng 5.581 tấn; dược liệu sản lượng 
5.660 tấn; hoa sản lượng 75 triệu cành; lúa sản 
lượng 6.880 tấn; bò sữa sản lượng 83.364 lít sữa; 
thịt lợn sản lượng 35.239 tấn.

Các HTX điển hình trong sản xuất gắn với chuỗi 
giá trị, ứng dụng công nghệ cao như: Hợp tác xã 
DVNN TH An Phú; Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt; 
Hợp tác xã DVNN TH Tân Tiến; Hợp tác xã nông 
nghiệp Tiến Huy, HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng…

Thực hiện chính sách đối với kinh tế hợp tác 
nông nghiệp

Tính đến hết tháng 11/2021 toàn tỉnh có 03 Liên 
hiệp HTX nông nghiệp; 356 hợp tác xã nông 
nghiệp. Doanh thu bình quân của HTX nông 
nghiệp đạt 2 tỷ 605 triệu đồng/HTX/năm. Lợi 
nhuận bình quân đạt 292 triệu đồng/HTX/năm 
(tăng 264 triệu/HTX/năm so với năm 2003) và có 
369 tổ hợp tác với 8.476 thành viên. 

 Ngoài kết quả hỗ trợ từ chính sách chung của 

Trung ương theo quy định, lĩnh vực nông nghiệp 
được UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển với 
nhiều nội dung phong phú như: Hỗ trợ thành lập 
mới HTX, bồi dưỡng, đào tạo, tham quan học tập 
kinh nghiệm ngoài tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng lực 
hoạt động các loại hình dịch vụ (chuyển giao tiến 
bộ KHKT, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây 
dựng thương hiệu, bao bì đóng gói nông sản, dây 
chuyền sơ chế, chế biến, đường giao thông nội 
đồng và tham gia Hội chợ triển lãm giới thiệu sản 
phẩm và đặc biệt là hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ 
có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời 
hạn tại các HTX; do đó đã nâng cao hiệu quả trong 
công tác quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, 
việc phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp 
còn gặp một số khó khăn 

Năng lực quản lý của HTX cũng như kỹ năng tổ 
chức sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa chuyên 
sâu nên hiệu quả hoạt động một số HTX chưa cao, 
khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế 
khác có cùng loại hình dịch vụ còn hạn chế.

 Một số HTX nông nghiệp chưa phát huy vai trò 
là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp; kinh 
phí nhà nước đầu tư cho HTX nông nghiệp còn 
hạn chế; chính sách về giao đất, cho thuê đất cho 
HTX còn nhiều vướng mắc; Số lượng HTX phát 
triển nhanh nhưng về chất lượng còn hạn chế; quy 
mô HTX nhỏ, số lượng thành viên ít, vốn điều lệ 

thấp; không huy động, tiếp cận các nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng; đất đai để mở rộng quy mô 
nhà xưởng, hạng mục công trình của các HTX còn 
khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 
hợp tác xã không ổn định...

Định hướng, giải pháp cho thời gian tới về 
phát triển kinh tế tập thể 

Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 
(khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành 
luật HTX năm 2012, đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo:

Các cấp, các ngành, các địa phương cần phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tháo gỡ những 
khó khăn, khắc phục các hạn chế, tạo đà cho kinh 
tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng của 
tỉnh; chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho tầng lớp nhân dân và nhân rộng các mô hình 
sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa kinh tế tập thể 
ngày càng phát triển đạt mục tiêu đã đề ra. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 
các địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền 
trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 
2030.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục 
củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; 
chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực nông 
nghiệp, xây dựng HTX nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; 
hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, HTX cho phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra; đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh 
tế tập thể, phát huy nội lực của HTX, đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích phát 
triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng 
cường công tác xúc tiến đầu tư và tìm kiếm thị 
trường đầu ra cho khu vực kinh tế tập thể...

Quang cảnh hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm 

thi hành luật HTX 2012

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 
số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa 
IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể, ngành Nông nghiệp và 
PTNT đã có những bước phát triển rõ rệt. Giá trị 
sản xuất bình quân/ha năm 2021 đạt 196 triệu 
đồng, tăng 2,6% so với năm 2020. Diện tích sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 
2021 đạt 63.378 ha, tăng 5,2% so với năm 2020, 
tương ứng 21% diện tích canh tác toàn tỉnh. 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống 
mang lại nhiều kết quả thiết thực cho kinh tế tập 
thể nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng. Số 
lượng HTX nông nghiệp hàng năm tăng lên cả về 
chất và lượng. Nhiều mô hình HTX ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc vào sản xuất 
giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường; Các HTX đã tham gia hoạt 
động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, thúc 
đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hướng dẫn cho 
thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật; Hoạt động 
kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều 

thuận lợi, chuyển biến rõ nét, các HTX đang từng 
bước được củng cố và phát triển bền vững; Đổi 
mới phương pháp quản lý và tổ chức sản xuất, 
từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con nông 
dân, tự nguyện hợp tác trong sản xuất kinh doanh, 
là cầu nối thu hút các doanh nghiệp tham gia hình 
thành liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 182 
chuỗi với sự tham gia của 142 doanh nghiệp, 75 
HTX, THT và 18.386 hộ nông dân, Trong đó: các 
sản phẩm rau 77 chuỗi; cà phê 20 chuỗi; chè 12 
chuỗi; trái cây 22 chuỗi; hoa 06 chuỗi; dược liệu 
06 chuỗi; lúa 06 chuỗi; ca cao 01 chuỗi; mắc ca 05 
chuỗi; nấm hương 02 chuỗi; dâu tằm 09 chuỗi; bò 
sữa 04 chuỗi; bò thịt 02 chuỗi; gà 02 chuỗi; chim 
cút 01 chuỗi; heo 04 chuỗi; ong mật 02 chuỗi; cá 
tầm 01 chuỗi. Tổng sản lượng nông sản tham gia 
chuỗi liên kết hiện nay là 519.500 tấn nông sản, 
trong đó rau sản lượng 222.111 tấn; cà phê sản 
lượng 100.658 tấn; cây ăn quả sản lượng 51.033 
tấn; chè sản lượng 5.581 tấn; dược liệu sản lượng 
5.660 tấn; hoa sản lượng 75 triệu cành; lúa sản 
lượng 6.880 tấn; bò sữa sản lượng 83.364 lít sữa; 
thịt lợn sản lượng 35.239 tấn.

Các HTX điển hình trong sản xuất gắn với chuỗi 
giá trị, ứng dụng công nghệ cao như: Hợp tác xã 
DVNN TH An Phú; Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt; 
Hợp tác xã DVNN TH Tân Tiến; Hợp tác xã nông 
nghiệp Tiến Huy, HTX Laba Banana Đạ 
K’Nàng…

Thực hiện chính sách đối với kinh tế hợp tác 
nông nghiệp

Tính đến hết tháng 11/2021 toàn tỉnh có 03 Liên 
hiệp HTX nông nghiệp; 356 hợp tác xã nông 
nghiệp. Doanh thu bình quân của HTX nông 
nghiệp đạt 2 tỷ 605 triệu đồng/HTX/năm. Lợi 
nhuận bình quân đạt 292 triệu đồng/HTX/năm 
(tăng 264 triệu/HTX/năm so với năm 2003) và có 
369 tổ hợp tác với 8.476 thành viên. 

 Ngoài kết quả hỗ trợ từ chính sách chung của 

Trung ương theo quy định, lĩnh vực nông nghiệp 
được UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển với 
nhiều nội dung phong phú như: Hỗ trợ thành lập 
mới HTX, bồi dưỡng, đào tạo, tham quan học tập 
kinh nghiệm ngoài tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng lực 
hoạt động các loại hình dịch vụ (chuyển giao tiến 
bộ KHKT, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây 
dựng thương hiệu, bao bì đóng gói nông sản, dây 
chuyền sơ chế, chế biến, đường giao thông nội 
đồng và tham gia Hội chợ triển lãm giới thiệu sản 
phẩm và đặc biệt là hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ 
có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời 
hạn tại các HTX; do đó đã nâng cao hiệu quả trong 
công tác quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, 
việc phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp 
còn gặp một số khó khăn 

Năng lực quản lý của HTX cũng như kỹ năng tổ 
chức sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa chuyên 
sâu nên hiệu quả hoạt động một số HTX chưa cao, 
khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế 
khác có cùng loại hình dịch vụ còn hạn chế.

 Một số HTX nông nghiệp chưa phát huy vai trò 
là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp; kinh 
phí nhà nước đầu tư cho HTX nông nghiệp còn 
hạn chế; chính sách về giao đất, cho thuê đất cho 
HTX còn nhiều vướng mắc; Số lượng HTX phát 
triển nhanh nhưng về chất lượng còn hạn chế; quy 
mô HTX nhỏ, số lượng thành viên ít, vốn điều lệ 

thấp; không huy động, tiếp cận các nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng; đất đai để mở rộng quy mô 
nhà xưởng, hạng mục công trình của các HTX còn 
khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 
hợp tác xã không ổn định...

Định hướng, giải pháp cho thời gian tới về 
phát triển kinh tế tập thể 

Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 
(khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành 
luật HTX năm 2012, đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo:

Các cấp, các ngành, các địa phương cần phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tháo gỡ những 
khó khăn, khắc phục các hạn chế, tạo đà cho kinh 
tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng của 
tỉnh; chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho tầng lớp nhân dân và nhân rộng các mô hình 
sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa kinh tế tập thể 
ngày càng phát triển đạt mục tiêu đã đề ra. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 
các địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền 
trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 
2030.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục 
củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; 
chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực nông 
nghiệp, xây dựng HTX nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; 
hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, HTX cho phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra; đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh 
tế tập thể, phát huy nội lực của HTX, đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích phát 
triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng 
cường công tác xúc tiến đầu tư và tìm kiếm thị 
trường đầu ra cho khu vực kinh tế tập thể...

LẠC DƯƠNG: ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Phạm Phương

  Những ngày mà các lực lượng trên tuyến đầu 
căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 thì tại các địa phương trên địa bàn 
huyện Lạc Dương, không khí sản xuất, phát 

triển kinh tế trong nhân dân cũng không kém 
phần khẩn trương. Bất chấp những khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng của đại dịch, mỗi 
người dân đều cảm thấy trách nhiệm cần phải 
nỗ lực phát triển sản xuất hơn nữa, vừa để góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của địa 
phương, vừa để hỗ trợ nhân dân vùng dịch. 

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào 
tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương, nhịp sống 
thường ngày của người dân trên địa bàn huyện trở 
nên trầm lắng hẳn. Thế nhưng, chỉ khi đi trên 
những tuyến đường dẫn vào khu sản xuất, những 
vườn rau, khu nhà kính trồng hoa mới thực sự cảm 
nhận được đời sống lao động sản xuất của người 
dân không hề bị chi phối bởi dịch bệnh. Gần 2 
năm nay, dịch bệnh Covid-19 liên tiếp hoành 
hành, tiêu thụ nông sản gặp muôn vàn khó khăn, 
giá cả xuống thấp, không lợi nhuận, thậm chí là 
thua lỗ. Thế nhưng, trên những diện tích sản xuất 
không có bất cứ một thửa đất nào bị bỏ trống, mà 
người dân vẫn luân phiên các loại cây trồng phù 
hợp với tình hình thực tế. Nhiều hộ sản xuất bị thất 
bại liên tiếp, nhưng không vì thế mà không sản 
xuất nữa; bởi nếu có điều kiện để phát triển sản 
xuất cũng là niềm hạnh phúc trong thời điểm hiện 
nay. Tăng gia sản xuất không chỉ là để đảm bảo 
thu nhập của gia đình, tiêu dùng ở địa phương, mà 
còn vì trách nhiệm với vùng dịch. Chị Nguyễn Thị 
Thúy - người dân thị trấn Lạc Dương bày tỏ: “Hai 
vụ rau liên tiếp không bán được do dịch bệnh hàng 
không đi, nhưng các vụ sau đó gia đình vẫn xuống 
giống và bán cho các đoàn từ thiện để hỗ trợ bà 
con vùng dịch, mình là nông dân, để đất trống 
không được”.

Ngay khi UBND huyện ban hành công văn yêu 
cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng phương 

án sản xuất đảm bảo nguồn cung ứng rau, củ, quả 
trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 
nhằm kịp thời tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị 
trường và hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông 
Nam bộ; các địa phương đã nhanh chóng cụ thể 
hóa các nhiệm vụ phát triển sản xuất tại địa 
phương. Trong đó, đã rà soát toàn bộ diện tích cây 
trồng ngắn ngày, định hướng, khuyến khích người 
dân chuyển đổi phù hợp với tình hình dịch bệnh. 
Ưu tiên tập trung đẩy mạnh sản xuất rau, củ, quả 
ngắn ngày trên đất sản xuất chuyên rau, đồng thời 
tăng thêm diện tích trồng rau, củ ngắn ngày bằng 
giải pháp giảm diện tích sản xuất hoa ngắn ngày 
và các cây trồng ngắn ngày khác hiện gặp khó 
khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 để chuyển đổi sang trồng rau, củ, quả 
phù hợp. Trong đó, các địa bàn trồng hoa chủ lực 
như thị trấn Lạc Dương, xã Lát và xã Đạ Sar mỗi 
địa phương chuyển dịch khoảng 15 - 20 ha trồng 
hoa ngắn ngày sang trồng rau để đủ đáp ứng cho 
nhu cầu thị trường. UBND huyện Lạc Dương 
cũng đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp huyện triển 
khai gói hỗ trợ 200 triệu đồng tiền giống cho 
người dân trồng rau ngắn ngày và rau liên kết với 
các Hợp tác xã cam kết đầu ra để kịp cung ứng cho 
thị trường. Quá trình thực hiện, các đoàn thể của 
các xã, thị trấn, đặc biệt là Hội Nông dân đã bám 
sát kế hoạch của phòng Nông nghiệp để tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích hội viên nông 
dân.

Ông Nguyễn Hồng Thủy - Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Lạc Dương cho biết: “Hội Nông dân 
huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông 
dân tiếp tục sản xuất, nhất là sản xuất các loại rau 
ngắn ngày theo chủ trương của huyện; đặc biệt là 
áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất 
lượng cho cây trồng”.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Lạc 
Dương: Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
do dịch bệnh Covid - 19 gây ra, nhưng với sự 
quyết tâm nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân của huyện trong thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế theo 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và của UBND tỉnh tại văn bản số 3827/UB-
ND-VX3 ngày 08/6/2021. Đến nay, hoạt động sản 
xuất, các chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu thông 
hàng hóa tại địa phương cơ bản được đảm bảo, 

không để bị đứt gãy. Theo báo cáo, năm 2021, 
diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện thực hiện 
được 15.632 ha cây các loại, đạt 101,9% kế hoạch 
và tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó cây hàng 
năm 8.854 ha, đạt 100,4% kế hoạch và tăng 8,9% 
so với cùng kỳ; cây dài ngày 6.776 ha, đạt 103,8% 
kế hoạch và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Đàn gia 
súc, gia cầm cơ bản được duy trì tổng đàn 10.790 
con, đạt 96,9% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng 
kỳ và phát triển tốt. Các mô hình sản xuất, tổ hợp 
tác liên kết sản xuất nông nghiệp tiếp tục được 
quan tâm, hiện mô hình chuối Laba tại xã Đưng 
K’Nớ bước đầu đã cho thu hoạch với diện tích 
khoảng 10 ha; triển khai kế hoạch liên kết sản xuất 
với Hợp tác xã An Phú khoảng 10 ha. Bên cạnh 
đó, huyện Lạc Dương cũng quan tâm xây dựng, 
phát triển các sản phẩm OCOP để đưa lên sàn giao 
dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp 
hàng hóa thiết yếu thích ứng với điều kiện mới. 
Hiện, toàn huyện đã được đánh giá, xếp hạng, cấp 
giấy chứng nhận 19 sản phẩm OCOP và đã đưa 
toàn bộ 19 sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử. 

Xác định “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an 
toàn”, kế hoạch năm 2022, huyện Lạc Dương tiếp 
tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp 
tục rà soát, quy hoạch định hướng phát triển các 
sản phẩm nông sản chủ lực của từng địa phương 
trên từng lĩnh vực; đánh giá, nhân rộng các mô 
hình sản xuất, liên kết sản xuất có hiệu quả; tăng 
cường hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với định hướng phát triển của huyện, 
theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 
thị trường tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay. Bên 
cạnh đó, chú trọng bám sát cơ sở, thông tin, kết 
nối thị trường giúp nông dân tiêu thụ nông sản kịp 
thời, không để xảy ra ứ đọng nông sản, không để 
xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá thì 
lại mất mùa. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong nông nghiệp tạo môi trường đầu tư mới cho 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài 
huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang 
diễn biến phức tạp.
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Đ/c Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/TW

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



  Những ngày mà các lực lượng trên tuyến đầu 
căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 thì tại các địa phương trên địa bàn 
huyện Lạc Dương, không khí sản xuất, phát 

triển kinh tế trong nhân dân cũng không kém 
phần khẩn trương. Bất chấp những khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng của đại dịch, mỗi 
người dân đều cảm thấy trách nhiệm cần phải 
nỗ lực phát triển sản xuất hơn nữa, vừa để góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của địa 
phương, vừa để hỗ trợ nhân dân vùng dịch. 

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào 
tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương, nhịp sống 
thường ngày của người dân trên địa bàn huyện trở 
nên trầm lắng hẳn. Thế nhưng, chỉ khi đi trên 
những tuyến đường dẫn vào khu sản xuất, những 
vườn rau, khu nhà kính trồng hoa mới thực sự cảm 
nhận được đời sống lao động sản xuất của người 
dân không hề bị chi phối bởi dịch bệnh. Gần 2 
năm nay, dịch bệnh Covid-19 liên tiếp hoành 
hành, tiêu thụ nông sản gặp muôn vàn khó khăn, 
giá cả xuống thấp, không lợi nhuận, thậm chí là 
thua lỗ. Thế nhưng, trên những diện tích sản xuất 
không có bất cứ một thửa đất nào bị bỏ trống, mà 
người dân vẫn luân phiên các loại cây trồng phù 
hợp với tình hình thực tế. Nhiều hộ sản xuất bị thất 
bại liên tiếp, nhưng không vì thế mà không sản 
xuất nữa; bởi nếu có điều kiện để phát triển sản 
xuất cũng là niềm hạnh phúc trong thời điểm hiện 
nay. Tăng gia sản xuất không chỉ là để đảm bảo 
thu nhập của gia đình, tiêu dùng ở địa phương, mà 
còn vì trách nhiệm với vùng dịch. Chị Nguyễn Thị 
Thúy - người dân thị trấn Lạc Dương bày tỏ: “Hai 
vụ rau liên tiếp không bán được do dịch bệnh hàng 
không đi, nhưng các vụ sau đó gia đình vẫn xuống 
giống và bán cho các đoàn từ thiện để hỗ trợ bà 
con vùng dịch, mình là nông dân, để đất trống 
không được”.

Ngay khi UBND huyện ban hành công văn yêu 
cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng phương 

án sản xuất đảm bảo nguồn cung ứng rau, củ, quả 
trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 
nhằm kịp thời tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị 
trường và hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông 
Nam bộ; các địa phương đã nhanh chóng cụ thể 
hóa các nhiệm vụ phát triển sản xuất tại địa 
phương. Trong đó, đã rà soát toàn bộ diện tích cây 
trồng ngắn ngày, định hướng, khuyến khích người 
dân chuyển đổi phù hợp với tình hình dịch bệnh. 
Ưu tiên tập trung đẩy mạnh sản xuất rau, củ, quả 
ngắn ngày trên đất sản xuất chuyên rau, đồng thời 
tăng thêm diện tích trồng rau, củ ngắn ngày bằng 
giải pháp giảm diện tích sản xuất hoa ngắn ngày 
và các cây trồng ngắn ngày khác hiện gặp khó 
khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 để chuyển đổi sang trồng rau, củ, quả 
phù hợp. Trong đó, các địa bàn trồng hoa chủ lực 
như thị trấn Lạc Dương, xã Lát và xã Đạ Sar mỗi 
địa phương chuyển dịch khoảng 15 - 20 ha trồng 
hoa ngắn ngày sang trồng rau để đủ đáp ứng cho 
nhu cầu thị trường. UBND huyện Lạc Dương 
cũng đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp huyện triển 
khai gói hỗ trợ 200 triệu đồng tiền giống cho 
người dân trồng rau ngắn ngày và rau liên kết với 
các Hợp tác xã cam kết đầu ra để kịp cung ứng cho 
thị trường. Quá trình thực hiện, các đoàn thể của 
các xã, thị trấn, đặc biệt là Hội Nông dân đã bám 
sát kế hoạch của phòng Nông nghiệp để tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích hội viên nông 
dân.

Ông Nguyễn Hồng Thủy - Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Lạc Dương cho biết: “Hội Nông dân 
huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông 
dân tiếp tục sản xuất, nhất là sản xuất các loại rau 
ngắn ngày theo chủ trương của huyện; đặc biệt là 
áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất 
lượng cho cây trồng”.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Lạc 
Dương: Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
do dịch bệnh Covid - 19 gây ra, nhưng với sự 
quyết tâm nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân của huyện trong thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế theo 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và của UBND tỉnh tại văn bản số 3827/UB-
ND-VX3 ngày 08/6/2021. Đến nay, hoạt động sản 
xuất, các chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu thông 
hàng hóa tại địa phương cơ bản được đảm bảo, 

không để bị đứt gãy. Theo báo cáo, năm 2021, 
diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện thực hiện 
được 15.632 ha cây các loại, đạt 101,9% kế hoạch 
và tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó cây hàng 
năm 8.854 ha, đạt 100,4% kế hoạch và tăng 8,9% 
so với cùng kỳ; cây dài ngày 6.776 ha, đạt 103,8% 
kế hoạch và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Đàn gia 
súc, gia cầm cơ bản được duy trì tổng đàn 10.790 
con, đạt 96,9% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng 
kỳ và phát triển tốt. Các mô hình sản xuất, tổ hợp 
tác liên kết sản xuất nông nghiệp tiếp tục được 
quan tâm, hiện mô hình chuối Laba tại xã Đưng 
K’Nớ bước đầu đã cho thu hoạch với diện tích 
khoảng 10 ha; triển khai kế hoạch liên kết sản xuất 
với Hợp tác xã An Phú khoảng 10 ha. Bên cạnh 
đó, huyện Lạc Dương cũng quan tâm xây dựng, 
phát triển các sản phẩm OCOP để đưa lên sàn giao 
dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp 
hàng hóa thiết yếu thích ứng với điều kiện mới. 
Hiện, toàn huyện đã được đánh giá, xếp hạng, cấp 
giấy chứng nhận 19 sản phẩm OCOP và đã đưa 
toàn bộ 19 sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử. 

Xác định “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an 
toàn”, kế hoạch năm 2022, huyện Lạc Dương tiếp 
tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp 
tục rà soát, quy hoạch định hướng phát triển các 
sản phẩm nông sản chủ lực của từng địa phương 
trên từng lĩnh vực; đánh giá, nhân rộng các mô 
hình sản xuất, liên kết sản xuất có hiệu quả; tăng 
cường hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với định hướng phát triển của huyện, 
theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 
thị trường tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay. Bên 
cạnh đó, chú trọng bám sát cơ sở, thông tin, kết 
nối thị trường giúp nông dân tiêu thụ nông sản kịp 
thời, không để xảy ra ứ đọng nông sản, không để 
xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá thì 
lại mất mùa. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong nông nghiệp tạo môi trường đầu tư mới cho 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài 
huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang 
diễn biến phức tạp.
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



  Những ngày mà các lực lượng trên tuyến đầu 
căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 thì tại các địa phương trên địa bàn 
huyện Lạc Dương, không khí sản xuất, phát 

triển kinh tế trong nhân dân cũng không kém 
phần khẩn trương. Bất chấp những khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng của đại dịch, mỗi 
người dân đều cảm thấy trách nhiệm cần phải 
nỗ lực phát triển sản xuất hơn nữa, vừa để góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của địa 
phương, vừa để hỗ trợ nhân dân vùng dịch. 

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào 
tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương, nhịp sống 
thường ngày của người dân trên địa bàn huyện trở 
nên trầm lắng hẳn. Thế nhưng, chỉ khi đi trên 
những tuyến đường dẫn vào khu sản xuất, những 
vườn rau, khu nhà kính trồng hoa mới thực sự cảm 
nhận được đời sống lao động sản xuất của người 
dân không hề bị chi phối bởi dịch bệnh. Gần 2 
năm nay, dịch bệnh Covid-19 liên tiếp hoành 
hành, tiêu thụ nông sản gặp muôn vàn khó khăn, 
giá cả xuống thấp, không lợi nhuận, thậm chí là 
thua lỗ. Thế nhưng, trên những diện tích sản xuất 
không có bất cứ một thửa đất nào bị bỏ trống, mà 
người dân vẫn luân phiên các loại cây trồng phù 
hợp với tình hình thực tế. Nhiều hộ sản xuất bị thất 
bại liên tiếp, nhưng không vì thế mà không sản 
xuất nữa; bởi nếu có điều kiện để phát triển sản 
xuất cũng là niềm hạnh phúc trong thời điểm hiện 
nay. Tăng gia sản xuất không chỉ là để đảm bảo 
thu nhập của gia đình, tiêu dùng ở địa phương, mà 
còn vì trách nhiệm với vùng dịch. Chị Nguyễn Thị 
Thúy - người dân thị trấn Lạc Dương bày tỏ: “Hai 
vụ rau liên tiếp không bán được do dịch bệnh hàng 
không đi, nhưng các vụ sau đó gia đình vẫn xuống 
giống và bán cho các đoàn từ thiện để hỗ trợ bà 
con vùng dịch, mình là nông dân, để đất trống 
không được”.

Ngay khi UBND huyện ban hành công văn yêu 
cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng phương 

án sản xuất đảm bảo nguồn cung ứng rau, củ, quả 
trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 
nhằm kịp thời tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị 
trường và hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông 
Nam bộ; các địa phương đã nhanh chóng cụ thể 
hóa các nhiệm vụ phát triển sản xuất tại địa 
phương. Trong đó, đã rà soát toàn bộ diện tích cây 
trồng ngắn ngày, định hướng, khuyến khích người 
dân chuyển đổi phù hợp với tình hình dịch bệnh. 
Ưu tiên tập trung đẩy mạnh sản xuất rau, củ, quả 
ngắn ngày trên đất sản xuất chuyên rau, đồng thời 
tăng thêm diện tích trồng rau, củ ngắn ngày bằng 
giải pháp giảm diện tích sản xuất hoa ngắn ngày 
và các cây trồng ngắn ngày khác hiện gặp khó 
khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 để chuyển đổi sang trồng rau, củ, quả 
phù hợp. Trong đó, các địa bàn trồng hoa chủ lực 
như thị trấn Lạc Dương, xã Lát và xã Đạ Sar mỗi 
địa phương chuyển dịch khoảng 15 - 20 ha trồng 
hoa ngắn ngày sang trồng rau để đủ đáp ứng cho 
nhu cầu thị trường. UBND huyện Lạc Dương 
cũng đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp huyện triển 
khai gói hỗ trợ 200 triệu đồng tiền giống cho 
người dân trồng rau ngắn ngày và rau liên kết với 
các Hợp tác xã cam kết đầu ra để kịp cung ứng cho 
thị trường. Quá trình thực hiện, các đoàn thể của 
các xã, thị trấn, đặc biệt là Hội Nông dân đã bám 
sát kế hoạch của phòng Nông nghiệp để tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích hội viên nông 
dân.

Ông Nguyễn Hồng Thủy - Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Lạc Dương cho biết: “Hội Nông dân 
huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông 
dân tiếp tục sản xuất, nhất là sản xuất các loại rau 
ngắn ngày theo chủ trương của huyện; đặc biệt là 
áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất 
lượng cho cây trồng”.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Lạc 
Dương: Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
do dịch bệnh Covid - 19 gây ra, nhưng với sự 
quyết tâm nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân của huyện trong thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế theo 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và của UBND tỉnh tại văn bản số 3827/UB-
ND-VX3 ngày 08/6/2021. Đến nay, hoạt động sản 
xuất, các chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu thông 
hàng hóa tại địa phương cơ bản được đảm bảo, 

không để bị đứt gãy. Theo báo cáo, năm 2021, 
diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện thực hiện 
được 15.632 ha cây các loại, đạt 101,9% kế hoạch 
và tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó cây hàng 
năm 8.854 ha, đạt 100,4% kế hoạch và tăng 8,9% 
so với cùng kỳ; cây dài ngày 6.776 ha, đạt 103,8% 
kế hoạch và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Đàn gia 
súc, gia cầm cơ bản được duy trì tổng đàn 10.790 
con, đạt 96,9% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng 
kỳ và phát triển tốt. Các mô hình sản xuất, tổ hợp 
tác liên kết sản xuất nông nghiệp tiếp tục được 
quan tâm, hiện mô hình chuối Laba tại xã Đưng 
K’Nớ bước đầu đã cho thu hoạch với diện tích 
khoảng 10 ha; triển khai kế hoạch liên kết sản xuất 
với Hợp tác xã An Phú khoảng 10 ha. Bên cạnh 
đó, huyện Lạc Dương cũng quan tâm xây dựng, 
phát triển các sản phẩm OCOP để đưa lên sàn giao 
dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp 
hàng hóa thiết yếu thích ứng với điều kiện mới. 
Hiện, toàn huyện đã được đánh giá, xếp hạng, cấp 
giấy chứng nhận 19 sản phẩm OCOP và đã đưa 
toàn bộ 19 sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử. 

Xác định “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an 
toàn”, kế hoạch năm 2022, huyện Lạc Dương tiếp 
tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp 
tục rà soát, quy hoạch định hướng phát triển các 
sản phẩm nông sản chủ lực của từng địa phương 
trên từng lĩnh vực; đánh giá, nhân rộng các mô 
hình sản xuất, liên kết sản xuất có hiệu quả; tăng 
cường hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với định hướng phát triển của huyện, 
theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 
thị trường tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay. Bên 
cạnh đó, chú trọng bám sát cơ sở, thông tin, kết 
nối thị trường giúp nông dân tiêu thụ nông sản kịp 
thời, không để xảy ra ứ đọng nông sản, không để 
xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá thì 
lại mất mùa. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong nông nghiệp tạo môi trường đầu tư mới cho 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài 
huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang 
diễn biến phức tạp.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG 
Anh Vũ - Đài PT - TH Lâm Đồng

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu 
cơ… là hướng đầu tư được tỉnh Lâm Đồng ưu 
tiên đẩy mạnh trong thời điểm hiện nay cũng 
như nhiều năm tới. Để thực hiện thành công 
mục tiêu đó, phát triển nguồn nhân lực là một 
trong những vấn đề được ngành Nông nghiệp 
Lâm Đồng tăng cường.

Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện 
thuận lợi để phát triển đa dạng nhiều loại cây 
trồng, vật nuôi theo quy trình công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Hiện, 
toàn tỉnh có trên 62.000 ha sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao (chiếm gần 21% tổng 
diện tích đất canh tác nông nghiệp hiện nay của 
toàn tỉnh). Trong đó, rau, hoa, chè, cà phê, cây ăn 
trái, bò sữa, cá nước lạnh,… là những loại cây 
trồng, vật nuôi được áp dụng quy trình sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông 
minh, nông nghiệp hữu cơ ngày càng hoàn thiện.

Để đáp ứng những đòi hỏi của một nền nông 
nghiệp tiên tiến, góp phần xây dựng nông thôn 
mới bền vững, bên cạnh sự chủ động tìm hiểu, áp 
dụng những kỹ thuật canh tác tiên tiến của bà con 
nông dân, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn đẩy 
mạnh việc đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho bà con bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Anh Nguyễn Xuân Dương, Chi cục Bảo vệ môi 
trường (Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm 
Đồng) cho biết, những năm qua (từ năm 2016 - 

2021), tỉnh Lâm Đồng đào tạo được trên 203.810 
lao động thuộc các trình độ cao đẳng, trung cấp, 
sơ cấp và bồi dưỡng kỹ năng nghề. Trong đó, đào 
tạo ngành nghề nông nghiệp có hơn 101.160 lao 
động, chiếm 49,6% số người được đào tạo thuộc 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo nhóm 
ngành nông nghiệp có 08 nghề trình độ trung cấp, 
cao đẳng tại 03 trường cao đẳng (gồm: Cao đẳng 
Nghề Đà Lạt, Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo 
Lộc, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng), 01 
trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt. 
Ngoài thực hành tại cơ sở thực hành của trường, 
học sinh, sinh viên phải tham gia thực hành, thực 
tập tại doanh nghiệp (như Công ty CP Công nghệ 
sinh học Rừng hoa Đà Lạt, Đà Lạt Hasfarm, 
Langbianfarm, các tập đoàn liên quan đến lĩnh 
vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao như 
Tập đoàn Lộc Trời, Tập Đoàn Pan - Saladbowl, 
các phòng Lab…) để đảm bảo kỹ năng nghề khi ra 
trường. Học viên tốt nghiệp nghề nông nghiệp 
trong các năm qua ra trường có việc làm đúng 
nghề đạt trên 90%.    

Ông Triệu Ngọc Sơn (ở xã Próh, huyện Đơn 
Dương) khẳng định: Hiện nay, khoa học kỹ thuật 
chính là chìa khóa giúp nông dân ổn định sản xuất, 
nâng cao thu nhập. Chính tầm quan trọng đó nên 
ngoài những đợt tập huấn, bà con nông dân xã 
Próh còn nắm bắt thêm nhiều kỹ thuật mới thông 
qua các mô hình, các cuộc hội thảo đầu bờ. Nhằm 
thuận tiện cho nông dân tìm hiểu, áp dụng vào 
thực tế sản xuất, nhiều đổi mới trong các hình thức 
chuyển giao kỹ thuật đã được chú trọng. Theo đó, 

bên cạnh khoảng 30% thời gian học lý thuyết, các 
buổi tập huấn đã dành phần lớn thời gian để nông 
dân ra đồng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm 
thực tế...  Riêng trong năm nay, do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, hình thức chuyển giao khoa 
học kỹ thuật cũng có sự thay đổi, chủ yếu là tập 
trung xây dựng các mô hình. Tại những khu vực 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, tổ chức các hình thức 
hội thảo quy mô nhỏ, ra tận vườn để hướng dẫn 
nông dân...  

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ đang là 
hướng đầu tư được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đẩy 
mạnh trong giai đoạn hiện nay và nhiều năm kế 
tiếp. Bằng cách này, nhà nông đạt được 2 mục tiêu 
mà một nền  nông nghiệp hiện đại đặt ra, đó là: 
Hiệu quả kinh tế khả quan, môi trường sản xuất 
đảm bảo. Hiện, bên cạnh những định hướng phù 
hợp, cơ sở hạ tầng đảm bảo,… thì nguồn lao động 
nông nghiệp có kiến thức và kỹ thuật tiếp tục được 
tỉnh Lâm Đồng quan tâm đào tạo. Với trình độ sản 
xuất ngày càng được nâng cao, nông dân Lâm 
Đồng đã chủ động tìm hiểu và áp dụng nhiều kỹ 
thuật canh tác tiên tiến; chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất cho phù hợp với đặc thù ở từng địa phương 
và nhu cầu của thị trường. Trong 3 quý đầu năm 
2021, nông dân các địa phương trong tỉnh đã 
chuyển đổi trên 17.000 ha sang canh tác các loại 
nông sản có giá trị kinh tế cao, chủ yếu là chuyển 
sang trồng cây ăn trái, tái canh những diện tích cà 
phê già cỗi, chuyển những diện tích trồng lúa 1 vụ 
sang trồng rau, trồng dâu nuôi tằm…

Ông Triệu Ngọc Sơn  (ở xã Próh, huyện Đơn Dương) 
đang kiểm tra vườn ớt sừng

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu 
cơ… là hướng đầu tư được tỉnh Lâm Đồng ưu 
tiên đẩy mạnh trong thời điểm hiện nay cũng 
như nhiều năm tới. Để thực hiện thành công 
mục tiêu đó, phát triển nguồn nhân lực là một 
trong những vấn đề được ngành Nông nghiệp 
Lâm Đồng tăng cường.

Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện 
thuận lợi để phát triển đa dạng nhiều loại cây 
trồng, vật nuôi theo quy trình công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Hiện, 
toàn tỉnh có trên 62.000 ha sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao (chiếm gần 21% tổng 
diện tích đất canh tác nông nghiệp hiện nay của 
toàn tỉnh). Trong đó, rau, hoa, chè, cà phê, cây ăn 
trái, bò sữa, cá nước lạnh,… là những loại cây 
trồng, vật nuôi được áp dụng quy trình sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông 
minh, nông nghiệp hữu cơ ngày càng hoàn thiện.

Để đáp ứng những đòi hỏi của một nền nông 
nghiệp tiên tiến, góp phần xây dựng nông thôn 
mới bền vững, bên cạnh sự chủ động tìm hiểu, áp 
dụng những kỹ thuật canh tác tiên tiến của bà con 
nông dân, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn đẩy 
mạnh việc đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho bà con bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Anh Nguyễn Xuân Dương, Chi cục Bảo vệ môi 
trường (Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm 
Đồng) cho biết, những năm qua (từ năm 2016 - 

2021), tỉnh Lâm Đồng đào tạo được trên 203.810 
lao động thuộc các trình độ cao đẳng, trung cấp, 
sơ cấp và bồi dưỡng kỹ năng nghề. Trong đó, đào 
tạo ngành nghề nông nghiệp có hơn 101.160 lao 
động, chiếm 49,6% số người được đào tạo thuộc 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo nhóm 
ngành nông nghiệp có 08 nghề trình độ trung cấp, 
cao đẳng tại 03 trường cao đẳng (gồm: Cao đẳng 
Nghề Đà Lạt, Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo 
Lộc, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng), 01 
trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt. 
Ngoài thực hành tại cơ sở thực hành của trường, 
học sinh, sinh viên phải tham gia thực hành, thực 
tập tại doanh nghiệp (như Công ty CP Công nghệ 
sinh học Rừng hoa Đà Lạt, Đà Lạt Hasfarm, 
Langbianfarm, các tập đoàn liên quan đến lĩnh 
vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao như 
Tập đoàn Lộc Trời, Tập Đoàn Pan - Saladbowl, 
các phòng Lab…) để đảm bảo kỹ năng nghề khi ra 
trường. Học viên tốt nghiệp nghề nông nghiệp 
trong các năm qua ra trường có việc làm đúng 
nghề đạt trên 90%.    

Ông Triệu Ngọc Sơn (ở xã Próh, huyện Đơn 
Dương) khẳng định: Hiện nay, khoa học kỹ thuật 
chính là chìa khóa giúp nông dân ổn định sản xuất, 
nâng cao thu nhập. Chính tầm quan trọng đó nên 
ngoài những đợt tập huấn, bà con nông dân xã 
Próh còn nắm bắt thêm nhiều kỹ thuật mới thông 
qua các mô hình, các cuộc hội thảo đầu bờ. Nhằm 
thuận tiện cho nông dân tìm hiểu, áp dụng vào 
thực tế sản xuất, nhiều đổi mới trong các hình thức 
chuyển giao kỹ thuật đã được chú trọng. Theo đó, 

bên cạnh khoảng 30% thời gian học lý thuyết, các 
buổi tập huấn đã dành phần lớn thời gian để nông 
dân ra đồng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm 
thực tế...  Riêng trong năm nay, do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, hình thức chuyển giao khoa 
học kỹ thuật cũng có sự thay đổi, chủ yếu là tập 
trung xây dựng các mô hình. Tại những khu vực 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, tổ chức các hình thức 
hội thảo quy mô nhỏ, ra tận vườn để hướng dẫn 
nông dân...  

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ đang là 
hướng đầu tư được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đẩy 
mạnh trong giai đoạn hiện nay và nhiều năm kế 
tiếp. Bằng cách này, nhà nông đạt được 2 mục tiêu 
mà một nền  nông nghiệp hiện đại đặt ra, đó là: 
Hiệu quả kinh tế khả quan, môi trường sản xuất 
đảm bảo. Hiện, bên cạnh những định hướng phù 
hợp, cơ sở hạ tầng đảm bảo,… thì nguồn lao động 
nông nghiệp có kiến thức và kỹ thuật tiếp tục được 
tỉnh Lâm Đồng quan tâm đào tạo. Với trình độ sản 
xuất ngày càng được nâng cao, nông dân Lâm 
Đồng đã chủ động tìm hiểu và áp dụng nhiều kỹ 
thuật canh tác tiên tiến; chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất cho phù hợp với đặc thù ở từng địa phương 
và nhu cầu của thị trường. Trong 3 quý đầu năm 
2021, nông dân các địa phương trong tỉnh đã 
chuyển đổi trên 17.000 ha sang canh tác các loại 
nông sản có giá trị kinh tế cao, chủ yếu là chuyển 
sang trồng cây ăn trái, tái canh những diện tích cà 
phê già cỗi, chuyển những diện tích trồng lúa 1 vụ 
sang trồng rau, trồng dâu nuôi tằm…

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH 
TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

Văn Thành (t/h) - TTKN Lâm Đồng

Từ trước đến nay, trong chăn nuôi người dân 
thường tận dụng nguồn phân heo, gà, bò,… để bón 
cho cây trồng. Các loại phân chuồng này rất tốt 
cho cây trồng nhưng nếu phân chưa được ủ hoai 
mục hết sẽ chứa nhiều loại nấm bệnh gây hại hại 
lên cây trồng. Chính vì thế, việc bổ sung chế phẩm 
sinh học trong quá trình ủ phân chuồng sẽ giúp 
giai đoạn phân hủy diễn ra nhanh hơn, đồng thời 
tạo hệ vi sinh vật có ích chống lại nấm bệnh. Sau 
đây, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con nông dân 
một số chế phẩm sinh học dùng để sản xuất phân 
bón hữu cơ vi sinh từ chất thải trong chăn nuôi:

Chế phẩm sinh học Emuniv 
Tác dụng của chế phẩm sinh học Emuniv trong 

việc ủ phân chuồng: Tiêu diệt các vi khuẩn gây 
bệnh, trứng giun sán trong phân tươi; Chuyển hóa 
dinh dưỡng trong phân cho cây trồng; Rút ngắn 
thời gian hoai mục cho phân và các phế phụ phẩm 
nông nghiệp, khử mùi hôi bể biogas, hạn chế ruồi 
muỗi, giảm ô nhiễm môi trường

Quy trình ủ phân với chế phẩm sinh học Emuniv 
được tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, công cụ 
bao gồm: Nguyên liệu sử dụng là phân chuồng, có 

thể là phân bò, phân heo, phân gà. Dùng chế phẩm  
Emuniv loại dung dịch bột 200 gram dùng cho 
400 - 600 kg phân chuồng. Nơi ủ nên có nền đất 
nện hoặc xi măng, khô ráo, hoặc lót nền đất bằng 
bạt. Chuẩn bị sẵn bình tưới, cuốc, xẻng, cào… và 
vật liệu để làm mái như bạt, bao tải, bao nilong… 
để che nắng, giữ nhiệt trong khi ủ.

Bước 2: Kỹ thuật ủ phân
Pha chế phẩm Emuniv 200 gram với 2 lít nước 

+ 1 lít mật rỉ đường (để qua 24h là tốt nhất), lược 
hết cặn trong dung dịch, sau đó đổ vào bình ôzoa 
(lược cặn để chống bị tắc bình).

Xúc nguyên liệu thành 1 lớp 25 - 30 cm, dùng 
bình ôzoa tưới dịch vi sinh lên trên (không quá 
ướt), nếu có các loại rác hữu cơ khác thì rải xen 
một lớp phân chuồng, một lớp nguyên liệu hữu cơ.  
Khống chế độ ẩm 50%, đảo trộn đều tạo đống ủ có 
chiều rộng 1 - 1,2 m, chiều cao 1 - 1,2 m, chiều dài 
không hạn chế tùy vào địa hình để dễ dàng đảo 
trộn. Đậy đống ủ bằng bạt, bao dứa, lá cọ… để giữ 
ẩm và nhiệt độ. Sau 10 ngày, nhiệt độ trong phân 
tăng lên và đạt 40 - 500C, làm ức chế sự nảy mầm 
của hạt cỏ.

Thời gian 20 ngày sau tiến hành đảo trộn từ trên 
xuống, từ ngoài vào trong cho đều, tấp thành đống 
ủ tiếp khoảng 25 - 35 ngày nữa là có thể sử dụng 
tốt cho cây ăn trái, cây công nghiệp, các loại rau 
màu,…

Chú ý: Khi ủ phân chuồng không dùng vôi, vì 
làm huỷ diệt các vi sinh vật trong phân, nên bón 
ngoài ruộng trước khi làm đất là tốt nhất.

Chế phẩm Weviro (dùng xử lý phân gà) 
Trước khi sử dụng cần chú ý xem phân gà sẽ ủ 

ở dạng ướt hay khô (100% không có trấu hoặc có 
kèm trấu) để có sự ước lượng về thể tích chế phẩm 

WEVIRO dùng phù hợp. Chi tiết như sau: Phân 
khô không có trấu: 5 lít Weviro dùng cho 1 - 1,5 m3 
phân. Phân khô có trấu: Dùng 5 lít Weviro cho 
1 m3 phân. Phân ướt: Dùng 5 lít Weviro với 2,5 
- 3,0 m3 phân.

Cách thực hiện
Cách 1: Phun Weviro lên phân gà, sau đó trộn 

đều và ủ kín từ 30 - 45  ngày.
Cách 2: Phun Weviro theo từng lớp phân dày 

khoảng 15 - 20 cm. Sau đó nén chặt và ủ kín với 
thời gian từ 30 - 45 ngày.

Các bước thực hiện
Cách 1: Đối với phân khô: Bao gồm làm ướt 

lượng phân cần ủ (đảm bảo khoảng 60 - 70% ẩm 
độ); Phun Weviro đều lên đống phân; Nén chặt 
đống phân ủ (bằng cách dùng xẻng nén hoặc dùng 
chân nén, hay một số biện pháp khác sao cho càng 
nén chặt đống ủ càng tốt); Tiến hành ủ bằng cách 
đậy kín (có thể dùng đất, bùn để trét kín…). Trong 
10 ngày đầu phải ủ thật kín. Thời gian sau không 
cần phải ủ kín nhưng phải đậy và che chắn.

Đối với phân ướt: Bỏ qua bước 1. Các bước còn 
lại đảm bảo tương tự.

Cách 2: Làm tương tự như cách 1, nhưng ở 
bước 2 thì phun Weviro theo từng lớp dày 15 - 20 
cm. Ủ theo lớp đều, đống ủ có chiều cao 1,2 - 
1,5m; rộng 1,5 - 2m (chân đống), dài 7 - 10m. Vì 
nếu đống ủ cao quá sẽ làm cho nguyên liệu bị nén 
chặt, khó thông khí. Khống chế nhiệt độ ủ khoảng 
45 - 550C, mức độ thông khí trung bình và độ ẩm 
50% nhờ quá trình đảo trộn gián đoạn (7 - 10 
ngày/lần). Bắt đầu từ ngày thứ 30, tiến hành kiểm 
tra độ chín của đống ủ thông qua phương pháp 
kiểm tra nhiệt (nhiệt độ ổn định, dưới 400C, sờ 
không thấy cảm giác bỏng rát thì đống ủ chín).

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Từ trước đến nay, trong chăn nuôi người dân 
thường tận dụng nguồn phân heo, gà, bò,… để bón 
cho cây trồng. Các loại phân chuồng này rất tốt 
cho cây trồng nhưng nếu phân chưa được ủ hoai 
mục hết sẽ chứa nhiều loại nấm bệnh gây hại hại 
lên cây trồng. Chính vì thế, việc bổ sung chế phẩm 
sinh học trong quá trình ủ phân chuồng sẽ giúp 
giai đoạn phân hủy diễn ra nhanh hơn, đồng thời 
tạo hệ vi sinh vật có ích chống lại nấm bệnh. Sau 
đây, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con nông dân 
một số chế phẩm sinh học dùng để sản xuất phân 
bón hữu cơ vi sinh từ chất thải trong chăn nuôi:

Chế phẩm sinh học Emuniv 
Tác dụng của chế phẩm sinh học Emuniv trong 

việc ủ phân chuồng: Tiêu diệt các vi khuẩn gây 
bệnh, trứng giun sán trong phân tươi; Chuyển hóa 
dinh dưỡng trong phân cho cây trồng; Rút ngắn 
thời gian hoai mục cho phân và các phế phụ phẩm 
nông nghiệp, khử mùi hôi bể biogas, hạn chế ruồi 
muỗi, giảm ô nhiễm môi trường

Quy trình ủ phân với chế phẩm sinh học Emuniv 
được tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, công cụ 
bao gồm: Nguyên liệu sử dụng là phân chuồng, có 

thể là phân bò, phân heo, phân gà. Dùng chế phẩm  
Emuniv loại dung dịch bột 200 gram dùng cho 
400 - 600 kg phân chuồng. Nơi ủ nên có nền đất 
nện hoặc xi măng, khô ráo, hoặc lót nền đất bằng 
bạt. Chuẩn bị sẵn bình tưới, cuốc, xẻng, cào… và 
vật liệu để làm mái như bạt, bao tải, bao nilong… 
để che nắng, giữ nhiệt trong khi ủ.

Bước 2: Kỹ thuật ủ phân
Pha chế phẩm Emuniv 200 gram với 2 lít nước 

+ 1 lít mật rỉ đường (để qua 24h là tốt nhất), lược 
hết cặn trong dung dịch, sau đó đổ vào bình ôzoa 
(lược cặn để chống bị tắc bình).

Xúc nguyên liệu thành 1 lớp 25 - 30 cm, dùng 
bình ôzoa tưới dịch vi sinh lên trên (không quá 
ướt), nếu có các loại rác hữu cơ khác thì rải xen 
một lớp phân chuồng, một lớp nguyên liệu hữu cơ.  
Khống chế độ ẩm 50%, đảo trộn đều tạo đống ủ có 
chiều rộng 1 - 1,2 m, chiều cao 1 - 1,2 m, chiều dài 
không hạn chế tùy vào địa hình để dễ dàng đảo 
trộn. Đậy đống ủ bằng bạt, bao dứa, lá cọ… để giữ 
ẩm và nhiệt độ. Sau 10 ngày, nhiệt độ trong phân 
tăng lên và đạt 40 - 500C, làm ức chế sự nảy mầm 
của hạt cỏ.

Thời gian 20 ngày sau tiến hành đảo trộn từ trên 
xuống, từ ngoài vào trong cho đều, tấp thành đống 
ủ tiếp khoảng 25 - 35 ngày nữa là có thể sử dụng 
tốt cho cây ăn trái, cây công nghiệp, các loại rau 
màu,…

Chú ý: Khi ủ phân chuồng không dùng vôi, vì 
làm huỷ diệt các vi sinh vật trong phân, nên bón 
ngoài ruộng trước khi làm đất là tốt nhất.

Chế phẩm Weviro (dùng xử lý phân gà) 
Trước khi sử dụng cần chú ý xem phân gà sẽ ủ 

ở dạng ướt hay khô (100% không có trấu hoặc có 
kèm trấu) để có sự ước lượng về thể tích chế phẩm 

WEVIRO dùng phù hợp. Chi tiết như sau: Phân 
khô không có trấu: 5 lít Weviro dùng cho 1 - 1,5 m3 
phân. Phân khô có trấu: Dùng 5 lít Weviro cho 
1 m3 phân. Phân ướt: Dùng 5 lít Weviro với 2,5 
- 3,0 m3 phân.

Cách thực hiện
Cách 1: Phun Weviro lên phân gà, sau đó trộn 

đều và ủ kín từ 30 - 45  ngày.
Cách 2: Phun Weviro theo từng lớp phân dày 

khoảng 15 - 20 cm. Sau đó nén chặt và ủ kín với 
thời gian từ 30 - 45 ngày.

Các bước thực hiện
Cách 1: Đối với phân khô: Bao gồm làm ướt 

lượng phân cần ủ (đảm bảo khoảng 60 - 70% ẩm 
độ); Phun Weviro đều lên đống phân; Nén chặt 
đống phân ủ (bằng cách dùng xẻng nén hoặc dùng 
chân nén, hay một số biện pháp khác sao cho càng 
nén chặt đống ủ càng tốt); Tiến hành ủ bằng cách 
đậy kín (có thể dùng đất, bùn để trét kín…). Trong 
10 ngày đầu phải ủ thật kín. Thời gian sau không 
cần phải ủ kín nhưng phải đậy và che chắn.

Đối với phân ướt: Bỏ qua bước 1. Các bước còn 
lại đảm bảo tương tự.

Cách 2: Làm tương tự như cách 1, nhưng ở 
bước 2 thì phun Weviro theo từng lớp dày 15 - 20 
cm. Ủ theo lớp đều, đống ủ có chiều cao 1,2 - 
1,5m; rộng 1,5 - 2m (chân đống), dài 7 - 10m. Vì 
nếu đống ủ cao quá sẽ làm cho nguyên liệu bị nén 
chặt, khó thông khí. Khống chế nhiệt độ ủ khoảng 
45 - 550C, mức độ thông khí trung bình và độ ẩm 
50% nhờ quá trình đảo trộn gián đoạn (7 - 10 
ngày/lần). Bắt đầu từ ngày thứ 30, tiến hành kiểm 
tra độ chín của đống ủ thông qua phương pháp 
kiểm tra nhiệt (nhiệt độ ổn định, dưới 400C, sờ 
không thấy cảm giác bỏng rát thì đống ủ chín).
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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Hiệu quả liên kết và tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid - 19 
tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sunfood Đà Lạt

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập diễn 
ra ngày càng sâu rộng thì việc mở rộng chuỗi giá 
trị nông sản thực phẩm là điều tất yếu phải thực 
hiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị 
trường và xa hơn nữa là phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại bền vững. 

Đối với tỉnh Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu 
cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã sớm triển khai các mô hình liên kết 
theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu 
thụ nông sản. Hợp tác xã Nông nghiệp Sunfood 
Đà Lạt là một trong 75 Hợp tác xã, tổ hợp tác thực 
hiện hiệu quả điển hình trong phát triển chuỗi liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên 
Hợp tác xã và có nhiều đóng góp vào sự phát triển 
của kinh tế địa phương và ngành nông nghiệp.

Có thể nói, khi liên kết sản xuất lại với nhau sẽ 
phát huy tối đa được liên kết ngang và sản xuất 
được khối lượng nông sản hàng hoá lớn, đồng 
đều về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra, 
người dân yên tâm sản xuất, giá cả đầu ra được 
bao tiêu và ổn định. Liên kết chuỗi giá trị dựa trên 
nhiều mắt xích liên kết lại với nhau giữa nông dân 
với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, doanh 
nghiệp với thị trường tiêu thụ. Khi các mắt xích 
làm tốt, sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng cao và 
dễ dàng được thị trường đón nhận. Qua đó, vừa 
đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân và doanh 
nghiệp, vừa góp phần nâng cao giá trị nông sản 
trên cùng đơn vị diện tích. Kết quả hầu hết các 
chuỗi liên kết đã và đang phát huy hiệu quả kinh 

tế cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu 
nhập cho người dân. Kết quả này không chỉ giúp 
nâng cao giá trị, chất lượng các mặt hàng nông 
sản và thu nhập cho người dân mà đưa tỉnh Lâm 
Đồng trở thành một trong những địa phương có 
số lượng nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 
lớn nhất Việt Nam.

Hiện nay tại Lâm Đồng, trước ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho 
người nông dân cũng như doanh nghiệp trong vấn 
đề tiêu thụ nông sản, thì tại HTX Sunfood Đà Lạt 
làm rất tốt mối liên kết và tiêu thụ nông sản cho 
các thành viên tham gia trong Hợp tác xã trong 
mùa dịch. Hợp tác xã đã làm rất tốt khâu thu hút 
các thành viên tham gia liên kết, HTX đã đầu tư 
hơn 17 tỷ đồng xây dựng 1 khu chuyển giao kỹ 
thuật công nghệ cao trên diện tích 2 ha. Cách làm 
này giúp các thành viên HTX nắm thêm quy trình 
kỹ thuật và đánh giá kết quả sản xuất của HTX 
một cách trực quan nhất.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc HTX Nông 
nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt cho biết: Khi 
Hợp tác xã có khu chuyển giao công nghệ, các 
thành viên HTX sẽ nhìn thấy kết quả sản xuất 
thực tế của mô hình như sản xuất ớt chuông đạt 
được bao nhiêu kg, lợi nhuận mang lại là bao 
nhiêu tiền? rất cụ thể. Khi thành viên tham gia 
liên kết với HTX họ đã tính ngay được khi sản 
xuất 1.000m2 họ thu được bao nhiêu tiền. Đặc 
biệt, khi liên kết với các thành viên, HTX 
Sunfood chốt với các thành viên trong hợp đồng 
liên kết nếu như lợi nhuận dưới 15 
triệu/tháng/1.000m2 thì HTX không thu bất cứ 1 
nguồn thu nào.

Với cách làm như trên, nên chỉ sau hơn 3 năm 
đi vào hoạt động, đến nay HTX Nông nghiệp 
Tổng hợp Sunfood Đà Lạt đã có hơn 100 hộ 
thành viên chính thức và gần 70 hộ dân đã đăng 
ký đang chờ phê duyệt để tham gia vào chuỗi liên 
kết sản xuất chuỗi giá trị. Tất cả các hộ thành viên 
sau thời gian đầu bỡ ngỡ khi phải thay đổi tư duy 
canh tác để tiếp thu ứng dụng các quy trình chăm 
sóc hiện đại vào sản xuất đến nay các thành viên 
HTX đều có kinh tế khá giả với thu nhập tăng cao 
gấp nhiều lần so với trước đây.

Chị Lê Thị Bích Chi-Hộ thành viên của HTX ở 
phường 8, TP. Đà Lạt cho biết: Trước kia, khi gia 
đình chị chưa vào HTX thì đầu ra không ổn định, 
giá lúc lên lúc xuống. Từ khi tham gia vào HTX, 
giá cả, đầu ra ổn định, khi sản xuất 1.000m2 mang 
lại lợi nhuận cho thành viên từ 130 - 150 triệu 
đồng/1.000m2.

Để đem lại được lợi nhuận cho các thành viên 
như đã cam kết, trước ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 lần thứ 4, HTX đã phát huy được khả 
năng phân phối sản phẩm của mình thông qua 
170 cửa hàng liên kết sản xuất phân phối độc 
quyền thương hiệu rau củ quả Đà Lạt và đặc sản 
các vùng miền của HTX tại các tỉnh, thành phố 
như: Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Huế, Khánh Hoà, Đồng Nai… 
Ngoài ra, ký kết hợp đồng với 14 siêu thị như: 
Danavi Mart, Smart, Homart, QNA Safe, Fresh 
Fish Mart,… để phân phối sản phẩm của 
Sunfood. Đồng thời, phát huy tính sáng tạo các 
gói “Combo rau trong mùa dịch Covid” với giá 
ưu đãi cho khách hàng từ 300.000 - 500.000 đồng 
gồm nhiều loại rau, củ, quả để chế biến được thật 
nhiều món ăn từ món rau ăn lá đến món canh, 
xào. Tất cả các loại rau đều xanh tươi, dồi dào 
vitamin, dưỡng chất và đặc biệt tăng sức đề 
kháng, an toàn tuyệt đối cho gia đình mỗi tuần. 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà 
Lạt luôn lấy phương châm chất lượng, giá cả, 
dịch vụ, từ tâm trong thực hiện các hợp đồng liên 
kết và đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Các sản 
phẩm của Hợp tác xã đều được mua bảo hiểm 
trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi của khách 
hàng khi sử dụng sản phẩm của Sunfood. Do đó, 
các sản phẩm của Sunfood luôn được thị trường 
đón nhận và các đối tác tin tưởng trong quá trình 
hợp tác, đồng hành phát triển. 

Với những kết quả đã và đang đạt được, HTX 
Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt đã được 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng 
khen trong thực hiện xuất sắc Nghị quyết 
13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012 trong nông 
nghiệp, được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 
tặng Bằng khen trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và là HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cấp chứng 
nhận HTX đạt tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao.

Sản xuất cà chua ứng dụng công nghệ cao
 tại HTX NNTH Sunfood Đà Lạt

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.



Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập diễn 
ra ngày càng sâu rộng thì việc mở rộng chuỗi giá 
trị nông sản thực phẩm là điều tất yếu phải thực 
hiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị 
trường và xa hơn nữa là phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại bền vững. 

Đối với tỉnh Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu 
cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đã sớm triển khai các mô hình liên kết 
theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu 
thụ nông sản. Hợp tác xã Nông nghiệp Sunfood 
Đà Lạt là một trong 75 Hợp tác xã, tổ hợp tác thực 
hiện hiệu quả điển hình trong phát triển chuỗi liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên 
Hợp tác xã và có nhiều đóng góp vào sự phát triển 
của kinh tế địa phương và ngành nông nghiệp.

Có thể nói, khi liên kết sản xuất lại với nhau sẽ 
phát huy tối đa được liên kết ngang và sản xuất 
được khối lượng nông sản hàng hoá lớn, đồng 
đều về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra, 
người dân yên tâm sản xuất, giá cả đầu ra được 
bao tiêu và ổn định. Liên kết chuỗi giá trị dựa trên 
nhiều mắt xích liên kết lại với nhau giữa nông dân 
với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, doanh 
nghiệp với thị trường tiêu thụ. Khi các mắt xích 
làm tốt, sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng cao và 
dễ dàng được thị trường đón nhận. Qua đó, vừa 
đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân và doanh 
nghiệp, vừa góp phần nâng cao giá trị nông sản 
trên cùng đơn vị diện tích. Kết quả hầu hết các 
chuỗi liên kết đã và đang phát huy hiệu quả kinh 

tế cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu 
nhập cho người dân. Kết quả này không chỉ giúp 
nâng cao giá trị, chất lượng các mặt hàng nông 
sản và thu nhập cho người dân mà đưa tỉnh Lâm 
Đồng trở thành một trong những địa phương có 
số lượng nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 
lớn nhất Việt Nam.

Hiện nay tại Lâm Đồng, trước ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho 
người nông dân cũng như doanh nghiệp trong vấn 
đề tiêu thụ nông sản, thì tại HTX Sunfood Đà Lạt 
làm rất tốt mối liên kết và tiêu thụ nông sản cho 
các thành viên tham gia trong Hợp tác xã trong 
mùa dịch. Hợp tác xã đã làm rất tốt khâu thu hút 
các thành viên tham gia liên kết, HTX đã đầu tư 
hơn 17 tỷ đồng xây dựng 1 khu chuyển giao kỹ 
thuật công nghệ cao trên diện tích 2 ha. Cách làm 
này giúp các thành viên HTX nắm thêm quy trình 
kỹ thuật và đánh giá kết quả sản xuất của HTX 
một cách trực quan nhất.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc HTX Nông 
nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt cho biết: Khi 
Hợp tác xã có khu chuyển giao công nghệ, các 
thành viên HTX sẽ nhìn thấy kết quả sản xuất 
thực tế của mô hình như sản xuất ớt chuông đạt 
được bao nhiêu kg, lợi nhuận mang lại là bao 
nhiêu tiền? rất cụ thể. Khi thành viên tham gia 
liên kết với HTX họ đã tính ngay được khi sản 
xuất 1.000m2 họ thu được bao nhiêu tiền. Đặc 
biệt, khi liên kết với các thành viên, HTX 
Sunfood chốt với các thành viên trong hợp đồng 
liên kết nếu như lợi nhuận dưới 15 
triệu/tháng/1.000m2 thì HTX không thu bất cứ 1 
nguồn thu nào.

Với cách làm như trên, nên chỉ sau hơn 3 năm 
đi vào hoạt động, đến nay HTX Nông nghiệp 
Tổng hợp Sunfood Đà Lạt đã có hơn 100 hộ 
thành viên chính thức và gần 70 hộ dân đã đăng 
ký đang chờ phê duyệt để tham gia vào chuỗi liên 
kết sản xuất chuỗi giá trị. Tất cả các hộ thành viên 
sau thời gian đầu bỡ ngỡ khi phải thay đổi tư duy 
canh tác để tiếp thu ứng dụng các quy trình chăm 
sóc hiện đại vào sản xuất đến nay các thành viên 
HTX đều có kinh tế khá giả với thu nhập tăng cao 
gấp nhiều lần so với trước đây.

Chị Lê Thị Bích Chi-Hộ thành viên của HTX ở 
phường 8, TP. Đà Lạt cho biết: Trước kia, khi gia 
đình chị chưa vào HTX thì đầu ra không ổn định, 
giá lúc lên lúc xuống. Từ khi tham gia vào HTX, 
giá cả, đầu ra ổn định, khi sản xuất 1.000m2 mang 
lại lợi nhuận cho thành viên từ 130 - 150 triệu 
đồng/1.000m2.

Để đem lại được lợi nhuận cho các thành viên 
như đã cam kết, trước ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 lần thứ 4, HTX đã phát huy được khả 
năng phân phối sản phẩm của mình thông qua 
170 cửa hàng liên kết sản xuất phân phối độc 
quyền thương hiệu rau củ quả Đà Lạt và đặc sản 
các vùng miền của HTX tại các tỉnh, thành phố 
như: Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Huế, Khánh Hoà, Đồng Nai… 
Ngoài ra, ký kết hợp đồng với 14 siêu thị như: 
Danavi Mart, Smart, Homart, QNA Safe, Fresh 
Fish Mart,… để phân phối sản phẩm của 
Sunfood. Đồng thời, phát huy tính sáng tạo các 
gói “Combo rau trong mùa dịch Covid” với giá 
ưu đãi cho khách hàng từ 300.000 - 500.000 đồng 
gồm nhiều loại rau, củ, quả để chế biến được thật 
nhiều món ăn từ món rau ăn lá đến món canh, 
xào. Tất cả các loại rau đều xanh tươi, dồi dào 
vitamin, dưỡng chất và đặc biệt tăng sức đề 
kháng, an toàn tuyệt đối cho gia đình mỗi tuần. 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà 
Lạt luôn lấy phương châm chất lượng, giá cả, 
dịch vụ, từ tâm trong thực hiện các hợp đồng liên 
kết và đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Các sản 
phẩm của Hợp tác xã đều được mua bảo hiểm 
trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi của khách 
hàng khi sử dụng sản phẩm của Sunfood. Do đó, 
các sản phẩm của Sunfood luôn được thị trường 
đón nhận và các đối tác tin tưởng trong quá trình 
hợp tác, đồng hành phát triển. 

Với những kết quả đã và đang đạt được, HTX 
Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt đã được 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng 
khen trong thực hiện xuất sắc Nghị quyết 
13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012 trong nông 
nghiệp, được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 
tặng Bằng khen trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và là HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cấp chứng 
nhận HTX đạt tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao.

Gói combo rau hỗ trợ cho khách hàng trong 
mùa dịch Covid của HTX Sunfood Đà Lạt

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM TRONG SẢN XUẤT HỒNG TREO GIÓ

Nguyễn Thị Thuỳ - TTKN Lâm Đồng

Trái hồng Đà Lạt hiện là đặc sản của địa 
phương, có giá trị kinh tế khá cao. Cây hồng 
được trồng nhiều ở các xã Xuân Trường, Trạm 
Hành của thành phố Đà Lạt và thị trấn Dran của 
huyện Đơn Dương… Trái hồng Đà Lạt ngoài 
dùng làm hồng giòn ăn tươi, hồng chín còn làm 
hồng sấy và đặc biệt hiện nay là sản phẩm hồng 
treo gió rất nổi tiếng. Sản phẩm hồng treo gió có 
giá trị kinh tế cao, tuy nhiên thời gian sản xuất từ 
khi treo đến ra thành phẩm khá dài và mất nhiều 

công đoạn, tốn nhiều công lao động. Mặt khác, 
sản phẩm hồng treo gió chỉ sản xuất được khi 
trái hồng sắp chín, bắt đầu từ đầu tháng 10 
dương lịch, tuy thời điểm này rơi vào giai đoạn 
gần cuối mùa mưa nhưng vẫn còn mưa nhiều, 
ẩm độ cao, đặc biệt vẫn có khi mưa dầm liên 
tục và sương mù vào ban đêm. Vài năm trở lại 
đây, khí hậu có nhiều thay đổi, vùng trồng 
hồng Đà Lạt cuối mùa mưa vẫn còn mưa dầm 
liên tục và khí hậu luôn ẩm ướt vào thời điểm 
sản xuất hồng treo gió. Vì vậy, sản xuất hồng 
treo gió gặp nhiều khó khăn và làm tăng tỷ lệ 
hao hụt lên đến 60 - 70%, thậm chí phải đổ bỏ 
toàn bộ do trái hồng treo trong nhà bị ẩm nên 
vi khuẩn và nấm xâm nhập làm trái hồng bị 
thối và tụt cuống, sùi bọt, đồng thời kéo dài 
thời gian sản xuất hồng treo gió. Vì vậy, để 
khắc phục vấn đề này cần có giải pháp làm 
giảm độ ẩm trong không khí khi sản xuất hồng 
treo gió. Nhiều nông hộ đã sử dụng các biện 
pháp như thắp thêm đèn sưởi, sử dụng quạt 
nhưng hiệu quả vẫn không cao do đèn sưởi làm 
tăng nhiệt độ nhưng độ ẩm thì không giảm 
nhiều. Mặt khác, hơi nóng làm vỏ bên ngoài 
của trái hồng bị khô và cứng, sử dụng quạt chỉ 
tạo gió nhưng không khí vẫn ẩm, làm vỏ trái 
hồng bị cứng.  

Phương pháp sử dụng lưu huỳnh để xông hơi 
thì khá độc và rất tốn công, đem vào thùng 
xông rồi lại đem ra treo. Do đó, phương pháp 
sử dụng máy hút ẩm trong nhà treo hồng là 
phương pháp tối ưu hơn các phương pháp 
khác. Xuất phát từ thực tế đó, trong năm 2021, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện 

mô hình “Sử dụng máy hút ẩm giảm hao hụt 
trong sản xuất hồng treo gió” tại xã Xuân 
Trường, TP. Đà Lạt đã giúp bà con nông dân tiếp 
cận với phương pháp mới có hiệu quả cao. Mô 
hình được triển khai tại 02 hộ: ông Khổng Quyết 
Thắng, ông Thới Văn Sĩ ở thôn Xuân Sơn, xã 
Xuân Trường với quy mô 01 máy/100 m2 nhà 
treo hồng. Sau khi hệ thống máy hút ẩm được 
thiết kế, lắp đặt xong là đưa hồng vào treo ngay 
đầu vụ hồng năm 2021. 

Qua theo dõi, đánh giá kết quả của nông hộ, 
khi sử dụng máy hút ẩm trong nhà treo hồng đã 
giúp các nông hộ giảm tới 60 - 70% tỷ lệ hao 
hụt do trái hồng bị nấm và vi khuẩn xâm nhập. 
Máy hút ẩm hoạt động theo chế độ cài đặt của 
nông hộ để độ ẩm trong nhà treo hồng luôn ở 
dưới 70%. Máy hoạt động hút hết ẩm trong nhà 
treo hồng, tạo ra nước để xả ra ngoài nên trong 
nhà treo hồng không còn hơi ẩm hồi lưu. Đồng 
thời, máy hút hơi ẩm không tạo gió thổi mạnh 
nên không làm cho trái hồng bị chai. Tùy theo 
thời tiết có thể cài đặt cho máy hoạt động, nếu 
ban ngày có mưa cả ngày thì cần bật máy liên 
tục làm giảm độ ẩm xuống dưới 70%. Nếu ban 
đêm có mưa nhỏ hoặc có sương mù thì thời 
gian sử dụng máy khoảng 5 tiếng đồng hồ vào 
ban đêm. Hoặc nông hộ có thể cài đặt để máy 
tự hoạt động bật tắt theo độ ẩm đã cài đặt.

Sử dụng máy hút ẩm trong nhà hồng treo gió 
tạo cho trái hồng sấy thành phẩm ngon, mềm, 
dẻo, đạt tỷ lệ thành phẩm rất cao trên 90%. 
Ngoài ra, sử dụng máy hút ẩm còn giảm công 
lao động để loại bỏ trái hồng bị hỏng, nếu tỷ lệ 
bị hỏng 60% thì mất khoảng 5 công để loại bỏ 
trái hồng bị hỏng đem đi đổ bỏ. Mặt khác, còn 
giảm chi phí tiền điện khoảng 200.000 
đồng/tháng do không phải sử dụng quạt và đèn 
sưởi, tăng hiệu quả kinh tế trên 20% so với 
trước đây khi nông hộ chưa sử dụng máy hút 
ẩm. 

Thành công bước đầu của mô hình sử dụng 
máy hút ẩm trong sản xuất hồng treo gió đã 
đem lại hiệu quả kinh tế cho các nông hộ tham 
gia, là cơ sở để nhân rộng mô hình ở các địa 
phương khác khi có nhu cầu sản xuất hồng treo 
gió và có thể nghiên cứu áp dụng ở mô hình 
khác trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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Trái hồng Đà Lạt hiện là đặc sản của địa 
phương, có giá trị kinh tế khá cao. Cây hồng 
được trồng nhiều ở các xã Xuân Trường, Trạm 
Hành của thành phố Đà Lạt và thị trấn Dran của 
huyện Đơn Dương… Trái hồng Đà Lạt ngoài 
dùng làm hồng giòn ăn tươi, hồng chín còn làm 
hồng sấy và đặc biệt hiện nay là sản phẩm hồng 
treo gió rất nổi tiếng. Sản phẩm hồng treo gió có 
giá trị kinh tế cao, tuy nhiên thời gian sản xuất từ 
khi treo đến ra thành phẩm khá dài và mất nhiều 

công đoạn, tốn nhiều công lao động. Mặt khác, 
sản phẩm hồng treo gió chỉ sản xuất được khi 
trái hồng sắp chín, bắt đầu từ đầu tháng 10 
dương lịch, tuy thời điểm này rơi vào giai đoạn 
gần cuối mùa mưa nhưng vẫn còn mưa nhiều, 
ẩm độ cao, đặc biệt vẫn có khi mưa dầm liên 
tục và sương mù vào ban đêm. Vài năm trở lại 
đây, khí hậu có nhiều thay đổi, vùng trồng 
hồng Đà Lạt cuối mùa mưa vẫn còn mưa dầm 
liên tục và khí hậu luôn ẩm ướt vào thời điểm 
sản xuất hồng treo gió. Vì vậy, sản xuất hồng 
treo gió gặp nhiều khó khăn và làm tăng tỷ lệ 
hao hụt lên đến 60 - 70%, thậm chí phải đổ bỏ 
toàn bộ do trái hồng treo trong nhà bị ẩm nên 
vi khuẩn và nấm xâm nhập làm trái hồng bị 
thối và tụt cuống, sùi bọt, đồng thời kéo dài 
thời gian sản xuất hồng treo gió. Vì vậy, để 
khắc phục vấn đề này cần có giải pháp làm 
giảm độ ẩm trong không khí khi sản xuất hồng 
treo gió. Nhiều nông hộ đã sử dụng các biện 
pháp như thắp thêm đèn sưởi, sử dụng quạt 
nhưng hiệu quả vẫn không cao do đèn sưởi làm 
tăng nhiệt độ nhưng độ ẩm thì không giảm 
nhiều. Mặt khác, hơi nóng làm vỏ bên ngoài 
của trái hồng bị khô và cứng, sử dụng quạt chỉ 
tạo gió nhưng không khí vẫn ẩm, làm vỏ trái 
hồng bị cứng.  

Phương pháp sử dụng lưu huỳnh để xông hơi 
thì khá độc và rất tốn công, đem vào thùng 
xông rồi lại đem ra treo. Do đó, phương pháp 
sử dụng máy hút ẩm trong nhà treo hồng là 
phương pháp tối ưu hơn các phương pháp 
khác. Xuất phát từ thực tế đó, trong năm 2021, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện 

mô hình “Sử dụng máy hút ẩm giảm hao hụt 
trong sản xuất hồng treo gió” tại xã Xuân 
Trường, TP. Đà Lạt đã giúp bà con nông dân tiếp 
cận với phương pháp mới có hiệu quả cao. Mô 
hình được triển khai tại 02 hộ: ông Khổng Quyết 
Thắng, ông Thới Văn Sĩ ở thôn Xuân Sơn, xã 
Xuân Trường với quy mô 01 máy/100 m2 nhà 
treo hồng. Sau khi hệ thống máy hút ẩm được 
thiết kế, lắp đặt xong là đưa hồng vào treo ngay 
đầu vụ hồng năm 2021. 

Qua theo dõi, đánh giá kết quả của nông hộ, 
khi sử dụng máy hút ẩm trong nhà treo hồng đã 
giúp các nông hộ giảm tới 60 - 70% tỷ lệ hao 
hụt do trái hồng bị nấm và vi khuẩn xâm nhập. 
Máy hút ẩm hoạt động theo chế độ cài đặt của 
nông hộ để độ ẩm trong nhà treo hồng luôn ở 
dưới 70%. Máy hoạt động hút hết ẩm trong nhà 
treo hồng, tạo ra nước để xả ra ngoài nên trong 
nhà treo hồng không còn hơi ẩm hồi lưu. Đồng 
thời, máy hút hơi ẩm không tạo gió thổi mạnh 
nên không làm cho trái hồng bị chai. Tùy theo 
thời tiết có thể cài đặt cho máy hoạt động, nếu 
ban ngày có mưa cả ngày thì cần bật máy liên 
tục làm giảm độ ẩm xuống dưới 70%. Nếu ban 
đêm có mưa nhỏ hoặc có sương mù thì thời 
gian sử dụng máy khoảng 5 tiếng đồng hồ vào 
ban đêm. Hoặc nông hộ có thể cài đặt để máy 
tự hoạt động bật tắt theo độ ẩm đã cài đặt.

Sử dụng máy hút ẩm trong nhà hồng treo gió 
tạo cho trái hồng sấy thành phẩm ngon, mềm, 
dẻo, đạt tỷ lệ thành phẩm rất cao trên 90%. 
Ngoài ra, sử dụng máy hút ẩm còn giảm công 
lao động để loại bỏ trái hồng bị hỏng, nếu tỷ lệ 
bị hỏng 60% thì mất khoảng 5 công để loại bỏ 
trái hồng bị hỏng đem đi đổ bỏ. Mặt khác, còn 
giảm chi phí tiền điện khoảng 200.000 
đồng/tháng do không phải sử dụng quạt và đèn 
sưởi, tăng hiệu quả kinh tế trên 20% so với 
trước đây khi nông hộ chưa sử dụng máy hút 
ẩm. 

Thành công bước đầu của mô hình sử dụng 
máy hút ẩm trong sản xuất hồng treo gió đã 
đem lại hiệu quả kinh tế cho các nông hộ tham 
gia, là cơ sở để nhân rộng mô hình ở các địa 
phương khác khi có nhu cầu sản xuất hồng treo 
gió và có thể nghiên cứu áp dụng ở mô hình 
khác trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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Xã Gia Lâm: Hiệu quả mô hình ao vườn khép kín
Nguyễn Văn Diện - TTKN Lâm Đồng

Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

Ông Đặng Văn Tâm bên vườn mít 
trồng xen cây dược liệu Sâm Đại hành

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.
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TRỒNG HOA CÚC TRẮNG GIỐNG CÔTÔ - CHO THU NHẬP CAO TRONG MÙA DỊCH COVID-19
Ngọc Thanh - CTV Đơn Dương

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp, nhất là đối với vùng chuyên canh 
cây rau thương phẩm của huyện Đơn Dương. 
Do thị trường không tiêu thụ, có thời điểm bà 
con nông dân huyện Đơn Dương đã phá bỏ 
hàng trăm ha rau thương phẩm, nhiều hộ nông 
dân, nhất là bà con nông dân người dân tộc thiểu 
số đã bị thua lỗ một vụ rau lên đến vài chục triệu 
đồng và gia đình anh Phan Hồng Yên ở tổ dân 
phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 
Dương cũng đã và đang rơi vào tình trạng đó. 
Sau khi bị thất bại từ 2 sào cà chua do thị trường 
tiêu thụ chậm, vườn cà chua anh bán cho 
thương lái chỉ đủ vốn đầu tư ban đầu. Thế 
nhưng với bản chất cần cù, chịu khó, siêng năng 

lao động, không nản chí trước thất bại của vụ cà 
chua. Tháng 8/2021 anh Phan Hồng Yên đã 
mạnh dạn ký hợp đồng với Công ty Việt Nhật 
trồng 200 ngàn cây hoa cúc trắng giống Côtô 
với phương thức công ty mua hoa loại I với giá 
2.500 đồng/cành. Nhờ có những kinh nghiệm 
sau nhiều năm trồng hoa trong nhà kính theo 
quy trình công nghệ cao, đồng thời biết chăm 
sóc bón phân, phun thuốc đúng thời vụ, do đó 
vườn hoa cúc của gia đình anh Yên có tỷ lệ hoa 
loại I đạt lên đến 90%. 

Trao đổi với chúng tôi khi anh đang thu hoạch 
lứa hoa đầu tiên, anh Phan Hoàng Yên vui vẻ 
cho biết: “200 ngàn cây hoa cúc của gia đình 
anh được trồng trong nhà kính với diện tích 
3000 m2,  anh đầu tư hết 120 triệu đồng, nếu bán 

Vườn hoa cúc nhà anh Yên

Anh Yên đang thu hoạch hoa cúc

theo giá đã thống nhất với Công ty thì vụ hoa 
cúc năm nay gia đình anh thu được 450 triệu 
đồng. Sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu tư, 
công chăm sóc và kể cả thuê công thu hoạch, 
gia đình anh vẫn còn lãi 320 triệu đồng. Ít ai có 
thể ngờ  được vào mùa đại dịch Covid-19 mà 
gia đình anh Yên có một nguồn thu nhập từ 
vườn hoa cúc đạt hiệu quả kinh tế cao như vậy. 
Nếu như anh không mạnh dạn quyết định ký 
hợp đồng với Công ty Việt Nhật để trồng 200 
ngàn cây hoa cúc trắng thì không thể nào có một 
nguồn lãi từ một vụ hoa lên đến 320 triệu đồng. 
Vào những ngày giữa tháng 11, cùng với việc 
thu hoạch hoa cúc, vừa qua gia đình anh còn 
trồng thêm 2 sào bí đao để chuẩn bị sản phẩm 
bán vào dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. 
Nếu như thời tiết mưa thuận, gió hòa, giá cả thị 
trường ổn định thì vườn bí đao của gia đình anh 
Yên cũng cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu 
đồng”. 

Ngoài xã hội, anh Yên là một cán bộ Đảng 
viên gương mẫu. Hiện anh Phan Hoàng Yên 
đang giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy thị trấn Thạnh Mỹ. Nhưng trong gia đình và 

hàng xóm, anh thật sự là một nông dân thật thà, 
chất phác, luôn luôn chịu khó nghiên cứu, tìm 
tòi học hỏi về kỹ thuật sản xuất rau, hoa theo 
hướng công nghệ cao để áp dụng vào mảnh đất 
của gia đình. Nhờ vậy, nhiều năm qua gia đình 
anh Yên ở tổ dân phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh 
Mỹ năm nào cũng trúng mùa hoa cúc và hoa cát 
tường. Đặc biệt, có năm gia đình anh thu nhập 
một vụ hoa cát tường lên đến 500 triệu đồng. 
Mô hình sản xuất hoa trong nhà kính của gia 
đình anh Yên được nhiều người đến tham quan, 
học tập kinh nghiệm. 

Nhiều năm qua, anh Yên còn được Hội Nông 
dân thị trấn Thạnh Mỹ đánh giá là một nông dân 
tiêu biểu trong việc ứng dụng quy trình sản xuất 
rau, hoa theo hướng công nghệ cao mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Và có một 
niềm vinh dự hơn đó là anh Phan Hoàng Yên 
còn được Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ đánh giá 
là một Đảng viên làm kinh tế giỏi, được Hội 
Nông dân huyện Đơn Dương công nhận là một 
trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
nhiều năm liền của huyện.



Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp, nhất là đối với vùng chuyên canh 
cây rau thương phẩm của huyện Đơn Dương. 
Do thị trường không tiêu thụ, có thời điểm bà 
con nông dân huyện Đơn Dương đã phá bỏ 
hàng trăm ha rau thương phẩm, nhiều hộ nông 
dân, nhất là bà con nông dân người dân tộc thiểu 
số đã bị thua lỗ một vụ rau lên đến vài chục triệu 
đồng và gia đình anh Phan Hồng Yên ở tổ dân 
phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 
Dương cũng đã và đang rơi vào tình trạng đó. 
Sau khi bị thất bại từ 2 sào cà chua do thị trường 
tiêu thụ chậm, vườn cà chua anh bán cho 
thương lái chỉ đủ vốn đầu tư ban đầu. Thế 
nhưng với bản chất cần cù, chịu khó, siêng năng 

lao động, không nản chí trước thất bại của vụ cà 
chua. Tháng 8/2021 anh Phan Hồng Yên đã 
mạnh dạn ký hợp đồng với Công ty Việt Nhật 
trồng 200 ngàn cây hoa cúc trắng giống Côtô 
với phương thức công ty mua hoa loại I với giá 
2.500 đồng/cành. Nhờ có những kinh nghiệm 
sau nhiều năm trồng hoa trong nhà kính theo 
quy trình công nghệ cao, đồng thời biết chăm 
sóc bón phân, phun thuốc đúng thời vụ, do đó 
vườn hoa cúc của gia đình anh Yên có tỷ lệ hoa 
loại I đạt lên đến 90%. 

Trao đổi với chúng tôi khi anh đang thu hoạch 
lứa hoa đầu tiên, anh Phan Hoàng Yên vui vẻ 
cho biết: “200 ngàn cây hoa cúc của gia đình 
anh được trồng trong nhà kính với diện tích 
3000 m2,  anh đầu tư hết 120 triệu đồng, nếu bán 

theo giá đã thống nhất với Công ty thì vụ hoa 
cúc năm nay gia đình anh thu được 450 triệu 
đồng. Sau khi đã trừ các khoản chi phí đầu tư, 
công chăm sóc và kể cả thuê công thu hoạch, 
gia đình anh vẫn còn lãi 320 triệu đồng. Ít ai có 
thể ngờ  được vào mùa đại dịch Covid-19 mà 
gia đình anh Yên có một nguồn thu nhập từ 
vườn hoa cúc đạt hiệu quả kinh tế cao như vậy. 
Nếu như anh không mạnh dạn quyết định ký 
hợp đồng với Công ty Việt Nhật để trồng 200 
ngàn cây hoa cúc trắng thì không thể nào có một 
nguồn lãi từ một vụ hoa lên đến 320 triệu đồng. 
Vào những ngày giữa tháng 11, cùng với việc 
thu hoạch hoa cúc, vừa qua gia đình anh còn 
trồng thêm 2 sào bí đao để chuẩn bị sản phẩm 
bán vào dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. 
Nếu như thời tiết mưa thuận, gió hòa, giá cả thị 
trường ổn định thì vườn bí đao của gia đình anh 
Yên cũng cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu 
đồng”. 

Ngoài xã hội, anh Yên là một cán bộ Đảng 
viên gương mẫu. Hiện anh Phan Hoàng Yên 
đang giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy thị trấn Thạnh Mỹ. Nhưng trong gia đình và 

hàng xóm, anh thật sự là một nông dân thật thà, 
chất phác, luôn luôn chịu khó nghiên cứu, tìm 
tòi học hỏi về kỹ thuật sản xuất rau, hoa theo 
hướng công nghệ cao để áp dụng vào mảnh đất 
của gia đình. Nhờ vậy, nhiều năm qua gia đình 
anh Yên ở tổ dân phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh 
Mỹ năm nào cũng trúng mùa hoa cúc và hoa cát 
tường. Đặc biệt, có năm gia đình anh thu nhập 
một vụ hoa cát tường lên đến 500 triệu đồng. 
Mô hình sản xuất hoa trong nhà kính của gia 
đình anh Yên được nhiều người đến tham quan, 
học tập kinh nghiệm. 

Nhiều năm qua, anh Yên còn được Hội Nông 
dân thị trấn Thạnh Mỹ đánh giá là một nông dân 
tiêu biểu trong việc ứng dụng quy trình sản xuất 
rau, hoa theo hướng công nghệ cao mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Và có một 
niềm vinh dự hơn đó là anh Phan Hoàng Yên 
còn được Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ đánh giá 
là một Đảng viên làm kinh tế giỏi, được Hội 
Nông dân huyện Đơn Dương công nhận là một 
trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
nhiều năm liền của huyện.
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DI LINH: HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA MỚI
 ST25 ĐẠT NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO 

Hoàng Trường Chinh - TTNN huyện Di Linh

Trong những năm qua, sản xuất lúa của 
huyện Di Linh nói chung, thị trấn Di Linh và xã 
Sơn Điền nói riêng đã có những bước phát triển 
khá, sản lượng ổn định. Đạt được kết quả đó là 
nhờ quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 
như thay đổi bộ giống, mở rộng diện tích, sử 
dụng các giống tiến bộ kỹ thuật mới có năng 
suất và chất lượng cao đã được bà con nông dân 
và chính quyền các cấp quan tâm. Khi sử dụng 
giống mới, đặc biệt là việc đưa các giống tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, ngoài việc hạn chế 
được hiện tượng thoái hóa giống do sử dụng 
giống cũ gây ra, còn hạn chế được sâu bệnh gây 
hại, do đó giảm được lượng thuốc bảo vệ thực 
vật, giảm chi phí sản xuất. Đó cũng là những 

yếu tố quan trọng làm tăng năng suất, chất 
lượng lúa gạo và giảm chi phí sản xuất cho 
nông dân.

Tuy đã có những bước tiến đáng kể trong sản 
xuất lúa trên địa bàn, nhưng khả năng tăng năng 
suất lúa trong những năm qua không lớn, tỷ lệ 
các giống lúa chất lượng cao chưa nhiều, hiệu 
quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất ruộng 
lúa vẫn còn thấp. Hiện tại, một số giống lúa qua 
quá trình sản xuất đại trà đã bộc lộ nhiều hạn 
chế cần phải thay thế. Do vậy, để tuyển chọn 
giống lúa mới chất lượng cao, năng suất tốt, 
phù hợp với điều kiện địa phương thì việc đưa 
vào thực hiện mô hình trồng thử nghiệm giống 
lúa mới là rất cần thiết. 

Trong vụ Hè thu năm 2021, Trung tâm Nông 

nghiệp huyện Di Linh đã thực hiện mô hình 
trình diễn sản xuất thử nghiệm giống lúa ST25 
tại thị trấn Di Linh và xã Sơn Điền. Tại cuộc hội 
thảo đầu bờ ngày 22/10/2021 ở thị trấn Di Linh, 
giống lúa mới ST25 đã được các đại biểu và 
nông dân đánh giá cao về năng suất, chất lượng. 
Mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa ST25 
trên địa bàn huyện Di Linh được thực hiện với 
quy mô 04 ha. Trong đó, thị trấn Di Linh thực 
hiện 02 ha/03 hộ tham gia; tại xã Sơn Điền 02 
ha/15 hộ tham gia. Với mô hình này, Nhà nước 
hỗ trợ 70% giống lúa (150kg/ha) và một phần 
phân bón NPK (300kg/ha) thực hiện mô hình 
và hỗ trợ tập huấn, theo dõi, hướng dẫn, hội 
thảo đầu bờ đánh giá mô hình; người sản xuất 
đối ứng công lao động, thuốc bảo vệ thực vật và 
30% kinh phí mua giống và phân NPK thực 
hiện mô hình. 

Giống lúa ST25 là kết quả của suốt 20 năm 
nghiên cứu của kỹ sư, anh hùng lao động Hồ 
Quang Cua. Đây là thế hệ mới nhất của dòng 
lúa thơm nổi tiếng thế giới với nhiều phẩm chất 
được xếp vào hàng “thượng hạng”. Các công 
đoạn từ việc tuyển chọn hạt giống cho đến quy 
trình gieo trồng đều đảm bảo tuân thủ nguyên 
tắc nghiêm ngặt của quy trình sản xuất gạo để 
cho ra hạt gạo cao sản sạch và an toàn sức khỏe. 
Chất lượng của gạo ST25 đã được khẳng định 
trên thị trường quốc tế, cụ thể loại gạo này đã 
được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới năm 
2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon 
nhất thế giới năm 2020” được tổ chức tại Mỹ, 
điều này đã khẳng định phẩm cấp thượng hạng 

của hạt gạo Việt Nam. Giống lúa ST25 có tỷ lệ 
nảy mầm khá cao đạt trên 95%, giống đẻ nhánh 
tập trung (từ 6 - 9 nhánh/cây), nhánh hữu hiệu 
đạt từ 5 - 8 nhánh/cây, cây cao trung bình 110 - 
115 cm, cứng cây, khả năng chống ngã đổ tốt. 
Cây có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời 
gian sinh trưởng 120 ngày, lá lúa khỏe, ngọn 
đứng, thuận lợi cho quá trình quang hợp, lúa 
cứng cây tạo khả năng chống đổ, màu sắc lá 
đòng xanh đậm, hạt màu vàng, sáng, đẹp; hạt 
gạo dài, trắng, cơm mềm dẻo và có hương 
thơm. Qua theo dõi tại mô hình, giống ST25 
này có khả năng kháng sâu bệnh khá tốt nên tỷ 
lệ nhiễm thấp. Năng suất thực thu tại mô hình 
trồng tại thị trấn Di Linh trên 6 tấn/ha. Dự kiến 
năng suất thực thu của mô hình tại Sơn Điền đạt 
bình quân từ 5 - 6 tấn/ha. So sánh với các giống 
lúa ngoài mô hình tại địa phương đang trồng thì 
giống lúa ST25 cho năng suất cao, vượt trội hơn 
từ 400 - 600 kg/ha. Hiệu quả kinh tế ước tính 
cao hơn so với các giống khác tại địa phương 
khoảng 1,2 - 1,5 lần. Mô hình được bà con nông 
dân và chính quyền địa phương đánh giá cao về 
năng suất cũng như chất lượng. Nông hộ tại thị 
trấn Di Linh sau thu hoạch, phơi xay đã bán 
được trên 22.000 đồng/kg gạo, cao hơn gạo các 
hộ trồng giống cũ là 7.000 - 8.000 đồng/kg

Để khẳng định tính thích nghi, mức độ ổn 
định của giống lúa ST25, có cơ sở nhân rộng 
đưa vào cơ cấu trong các vụ, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Di Linh đã đề nghị các địa 
phương tiếp tục sản xuất thử nghiệm giống lúa 
ST25 trên các vùng đất khác nhau ở các vụ mùa 
tiếp theo. Sau cuộc hội thảo đầu bờ, các hộ dân 
trên địa bàn huyện đã thấy được kết quả của mô 
hình, đến nay đã có 40 hộ dân tại xã Gung Ré đã 
đăng ký thực hiện 17 mô hình với tổng diện tích 
là 15 ha trồng ST25 theo hướng hữu cơ trong vụ 
Đông xuân 2021 - 2022, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Di Linh đã lập kế hoạch thực hiện 
mô hình trình cấp trên. 

Việc thí điểm thành công giống lúa mới ST25 
cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần thay thế 
những giống lúa cũ có năng suất chất lượng 
thấp, bổ sung vào cơ cấu giống của địa phương, 
từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa 
gạo trên địa bàn huyện.



Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Trong những năm qua, sản xuất lúa của 
huyện Di Linh nói chung, thị trấn Di Linh và xã 
Sơn Điền nói riêng đã có những bước phát triển 
khá, sản lượng ổn định. Đạt được kết quả đó là 
nhờ quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 
như thay đổi bộ giống, mở rộng diện tích, sử 
dụng các giống tiến bộ kỹ thuật mới có năng 
suất và chất lượng cao đã được bà con nông dân 
và chính quyền các cấp quan tâm. Khi sử dụng 
giống mới, đặc biệt là việc đưa các giống tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, ngoài việc hạn chế 
được hiện tượng thoái hóa giống do sử dụng 
giống cũ gây ra, còn hạn chế được sâu bệnh gây 
hại, do đó giảm được lượng thuốc bảo vệ thực 
vật, giảm chi phí sản xuất. Đó cũng là những 

yếu tố quan trọng làm tăng năng suất, chất 
lượng lúa gạo và giảm chi phí sản xuất cho 
nông dân.

Tuy đã có những bước tiến đáng kể trong sản 
xuất lúa trên địa bàn, nhưng khả năng tăng năng 
suất lúa trong những năm qua không lớn, tỷ lệ 
các giống lúa chất lượng cao chưa nhiều, hiệu 
quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất ruộng 
lúa vẫn còn thấp. Hiện tại, một số giống lúa qua 
quá trình sản xuất đại trà đã bộc lộ nhiều hạn 
chế cần phải thay thế. Do vậy, để tuyển chọn 
giống lúa mới chất lượng cao, năng suất tốt, 
phù hợp với điều kiện địa phương thì việc đưa 
vào thực hiện mô hình trồng thử nghiệm giống 
lúa mới là rất cần thiết. 

Trong vụ Hè thu năm 2021, Trung tâm Nông 

nghiệp huyện Di Linh đã thực hiện mô hình 
trình diễn sản xuất thử nghiệm giống lúa ST25 
tại thị trấn Di Linh và xã Sơn Điền. Tại cuộc hội 
thảo đầu bờ ngày 22/10/2021 ở thị trấn Di Linh, 
giống lúa mới ST25 đã được các đại biểu và 
nông dân đánh giá cao về năng suất, chất lượng. 
Mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa ST25 
trên địa bàn huyện Di Linh được thực hiện với 
quy mô 04 ha. Trong đó, thị trấn Di Linh thực 
hiện 02 ha/03 hộ tham gia; tại xã Sơn Điền 02 
ha/15 hộ tham gia. Với mô hình này, Nhà nước 
hỗ trợ 70% giống lúa (150kg/ha) và một phần 
phân bón NPK (300kg/ha) thực hiện mô hình 
và hỗ trợ tập huấn, theo dõi, hướng dẫn, hội 
thảo đầu bờ đánh giá mô hình; người sản xuất 
đối ứng công lao động, thuốc bảo vệ thực vật và 
30% kinh phí mua giống và phân NPK thực 
hiện mô hình. 

Giống lúa ST25 là kết quả của suốt 20 năm 
nghiên cứu của kỹ sư, anh hùng lao động Hồ 
Quang Cua. Đây là thế hệ mới nhất của dòng 
lúa thơm nổi tiếng thế giới với nhiều phẩm chất 
được xếp vào hàng “thượng hạng”. Các công 
đoạn từ việc tuyển chọn hạt giống cho đến quy 
trình gieo trồng đều đảm bảo tuân thủ nguyên 
tắc nghiêm ngặt của quy trình sản xuất gạo để 
cho ra hạt gạo cao sản sạch và an toàn sức khỏe. 
Chất lượng của gạo ST25 đã được khẳng định 
trên thị trường quốc tế, cụ thể loại gạo này đã 
được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới năm 
2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon 
nhất thế giới năm 2020” được tổ chức tại Mỹ, 
điều này đã khẳng định phẩm cấp thượng hạng 

của hạt gạo Việt Nam. Giống lúa ST25 có tỷ lệ 
nảy mầm khá cao đạt trên 95%, giống đẻ nhánh 
tập trung (từ 6 - 9 nhánh/cây), nhánh hữu hiệu 
đạt từ 5 - 8 nhánh/cây, cây cao trung bình 110 - 
115 cm, cứng cây, khả năng chống ngã đổ tốt. 
Cây có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời 
gian sinh trưởng 120 ngày, lá lúa khỏe, ngọn 
đứng, thuận lợi cho quá trình quang hợp, lúa 
cứng cây tạo khả năng chống đổ, màu sắc lá 
đòng xanh đậm, hạt màu vàng, sáng, đẹp; hạt 
gạo dài, trắng, cơm mềm dẻo và có hương 
thơm. Qua theo dõi tại mô hình, giống ST25 
này có khả năng kháng sâu bệnh khá tốt nên tỷ 
lệ nhiễm thấp. Năng suất thực thu tại mô hình 
trồng tại thị trấn Di Linh trên 6 tấn/ha. Dự kiến 
năng suất thực thu của mô hình tại Sơn Điền đạt 
bình quân từ 5 - 6 tấn/ha. So sánh với các giống 
lúa ngoài mô hình tại địa phương đang trồng thì 
giống lúa ST25 cho năng suất cao, vượt trội hơn 
từ 400 - 600 kg/ha. Hiệu quả kinh tế ước tính 
cao hơn so với các giống khác tại địa phương 
khoảng 1,2 - 1,5 lần. Mô hình được bà con nông 
dân và chính quyền địa phương đánh giá cao về 
năng suất cũng như chất lượng. Nông hộ tại thị 
trấn Di Linh sau thu hoạch, phơi xay đã bán 
được trên 22.000 đồng/kg gạo, cao hơn gạo các 
hộ trồng giống cũ là 7.000 - 8.000 đồng/kg

Để khẳng định tính thích nghi, mức độ ổn 
định của giống lúa ST25, có cơ sở nhân rộng 
đưa vào cơ cấu trong các vụ, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Di Linh đã đề nghị các địa 
phương tiếp tục sản xuất thử nghiệm giống lúa 
ST25 trên các vùng đất khác nhau ở các vụ mùa 
tiếp theo. Sau cuộc hội thảo đầu bờ, các hộ dân 
trên địa bàn huyện đã thấy được kết quả của mô 
hình, đến nay đã có 40 hộ dân tại xã Gung Ré đã 
đăng ký thực hiện 17 mô hình với tổng diện tích 
là 15 ha trồng ST25 theo hướng hữu cơ trong vụ 
Đông xuân 2021 - 2022, Trung tâm Nông 
nghiệp huyện Di Linh đã lập kế hoạch thực hiện 
mô hình trình cấp trên. 

Việc thí điểm thành công giống lúa mới ST25 
cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần thay thế 
những giống lúa cũ có năng suất chất lượng 
thấp, bổ sung vào cơ cấu giống của địa phương, 
từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa 
gạo trên địa bàn huyện.

Mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa ST25 
tại thị trấn Di Linh được người dân đánh giá cao
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT HOA CÚC THƯƠNG PHẨM 
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG BẰNG ĐÈN LED TẠI LÂM ĐỒNG

Trần Anh Thông
Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa

Năm 2021 là năm đầu tiên Trung tâm Nghiên 
cứu Khoai tây, Rau và Hoa thuộc Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam triển khai 
xây dựng mô hình sản xuất hoa cúc thương 
phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn 
LED trong khuôn khổ Dự án khuyến nông 
Trung ương “Xây dựng và phát triển mô hình 
sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công 
nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng”, 
giai đoạn 2021 - 2023. Tuy là năm đầu tiên 
nhưng dự án đã mang lại kết quả tốt về năng 
suất và chất lượng. Đặc biệt, việc tìm kiếm, liên 
kết và phối hợp với các doanh nghiệp để tiêu 
thụ sản phẩm đã tạo đầu ra tốt cho bà con nông 
dân, mở ra cơ hội hạ giá thành sản phẩm và tăng 
thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy khả năng 
nhân rộng của dự án.

Trong năm 2021, tại Lâm Đồng, mô hình sản 
xuất hoa cúc thương phẩm được triển khai tại xã 
Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô 02 ha/20 
nông hộ tham gia.

Khi tham gia mô hình, các nông hộ được hỗ 
trợ 70% chi phí về giống, vật tư phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và bóng đèn LED. Đồng thời, 
các nông hộ được tham gia các lớp tập huấn do 
các giảng viên là các chuyên gia về hoa cúc của 
Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa 

chuyển giao quy trình trồng và chăm sóc hoa 
cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng 
bằng đèn LED đạt năng suất cao. Qua đó, đã 
giúp các nông hộ nắm vững lý thuyết và thực 
hành thành thạo các khâu kỹ thuật như: Bố trí 
thời vụ trồng, làm đất, lên luống, rạch hàng, bón 
phân, trồng, chăm sóc, nhận biết một số sâu 
bệnh hại và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh 
hại, thu hoạch, bảo quản tạm thời và các điều 
khoản để công ty ký kết hợp đồng cam kết bao 
tiêu sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, thông qua mô 
hình đã giới thiệu cho bà con nông dân công 
nghệ sử dụng bóng đèn LED với công suất bóng 
thấp (6 - 9W) trong chiếu sáng bổ sung cho hoa 
cúc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết 
kiệm một phần lớn chi phí điện năng so với việc 
sử dụng bóng đèn Compact mà bà con nông dân 
vẫn đang áp dụng. Từ đó, giảm chi phí và nâng 
cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất hoa cúc 
thương phẩm. Mô hình sản xuất hoa cúc thương 
phẩm được thực hiện trên giống hoa cúc Đóa 
vàng, đây là giống có khả năng sinh trưởng tốt, 
độ đồng đều cao, khả năng kháng sâu bệnh hại 
tốt, hoa đẹp và đang được thị trường trong và 
ngoài nước rất ưa chuộng. Kết quả cho thấy, các 
mô hình đều thu hoạch đảm bảo thời gian sinh 
trưởng từ 95 - 100 ngày, tỷ lệ hoa loại 1 đạt trên 
85%, tăng hơn 18% so với ngoài mô hình.

Trước khi triển khai mô hình, tiến hành 
xuống giống, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, 
Rau và Hoa đã liên hệ, giới thiệu các đơn vị bao 
tiêu sản phẩm là các Công ty, doanh nghiệp, 
Hợp tác xã trên địa bàn cũng như vùng lân cận 
ký kết hợp đồng với đại diện các nông hộ tham 
gia dự án bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoa cúc của 
dự án. Với nhiều điều khoản được thống nhất 
trong hợp đồng gồm: Tiêu chuẩn chất lượng 
cành hoa thương phẩm, điều kiện thu hoạch, 
bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giá cả, phương 
thức thanh toán, hợp đồng có xác nhận của 
chính quyền địa phương... Đơn vị trực tiếp thu 
mua là HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp 

Phước Lộc với giá thỏa thuận là 2.000 
đồng/cành hoa loại 1 và 1.600 đồng/cành hoa 
loại 2, mang lại doanh thu cho các nông hộ ước 
đạt 740 triệu đồng/ha, tăng trên 100 triệu 
đồng/ha so với nông hộ ngoài mô hình. Đặc 
biệt, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, giá cả nông sản nói chung và 
hoa cắt cành nói riêng giảm mạnh và không ổn 
định (do trong thời gian các tỉnh, thành thực 
hiện giãn cách xã hội, hàng hóa khó khăn trong 
khâu vận chuyển) thì việc ký kết hợp đồng bao 
tiêu với doanh nghiệp đã tạo ra kênh tiêu thụ ổn 
định cho bà con nông dân tham gia mô hình.

Theo ông Đặng Cư  - nông hộ trực tiếp tham 
gia mô hình tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP. 
Đà Lạt chia sẻ: Việc được tham gia mô hình, 
được đơn vị chủ trì hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ 70% 
nguồn giống sạch bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật chất lượng và đặc biệt là bóng đèn 
LED đã giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. 
Hoa cúc đạt năng suất, tỷ lệ cành loại 1 đạt cao 
đã giúp nông hộ tăng được thu nhập trên một 
đơn vị diện tích đất canh tác. Chúng tôi rất 
mong muốn dự án sẽ tiếp tục triển khai trong 
những năm tới để nhiều nông hộ trên địa bàn xã 

được tiếp cận dự án, nhân rộng được diện tích 
sản xuất hoa cúc công nghệ cao, khẳng định 
được thương hiệu nông sản “Đà Lạt, kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” tại địa phương.

Không những đạt được những hiệu quả về 
kinh tế, dự án đã góp phần thúc đẩy ngành hàng 
sản xuất hoa cúc tại Lâm Đồng nói riêng và cả 
nước nói chung trên cơ sở hình thành và phát 
triển hệ thống sản xuất hoa cúc thương phẩm 
chất lượng cao liên kết với cơ sở bao tiêu uy tín, 
ổn định. Người sản xuất hoa cúc có cơ hội tiếp 
cận được với kỹ thuật sản xuất mới, cũng như 
nguồn giống sạch bệnh (trong điều kiện hiện 
nay giống hoa cúc đang bị nhiễm virus rất 
nhiều) của dự án sẽ hạn chế được sâu, bệnh hại, 
giảm được lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp 
phần đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an 
toàn cho sản phẩm. Cùng với đó, cán bộ 
Khuyến nông địa phương có cơ hội nắm bắt 
được quy trình công nghệ và cách tổ chức sản 
xuất hoa Cúc thương phẩm có năng suất, chất 
lượng cao để chỉ đạo, tuyên truyền nông dân tổ 
chức xây dựng vùng sản xuất hoa cúc thương 
phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn 
LED. Từ đó, góp phần tăng năng suất cây trồng, 
giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập đáng kể 
cho người dân.

Trên thực tế triển khai mô hình tại Lâm Đồng 
- tuy là năm đầu tiên triển khai nhưng dự án đã 
nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan quản 
lý các cấp, chính quyền địa phương và đặc biệt 
là các nông hộ trong và ngoài mô hình. Cùng 
với việc tổ chức các lớp tập huấn ngoài mô hình 
và hội thảo tham quan là điều kiện rất tốt để dự 
án triển khai thuận lợi vào những năm tiếp theo, 
cũng như mở ra cơ hội nhân rộng mô hình, tạo 
sự ổn định về mặt kinh tế - xã hội tại địa 
phương.

Xây dựng mô hình dự án
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Năm 2021 là năm đầu tiên Trung tâm Nghiên 
cứu Khoai tây, Rau và Hoa thuộc Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam triển khai 
xây dựng mô hình sản xuất hoa cúc thương 
phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn 
LED trong khuôn khổ Dự án khuyến nông 
Trung ương “Xây dựng và phát triển mô hình 
sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công 
nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng”, 
giai đoạn 2021 - 2023. Tuy là năm đầu tiên 
nhưng dự án đã mang lại kết quả tốt về năng 
suất và chất lượng. Đặc biệt, việc tìm kiếm, liên 
kết và phối hợp với các doanh nghiệp để tiêu 
thụ sản phẩm đã tạo đầu ra tốt cho bà con nông 
dân, mở ra cơ hội hạ giá thành sản phẩm và tăng 
thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy khả năng 
nhân rộng của dự án.

Trong năm 2021, tại Lâm Đồng, mô hình sản 
xuất hoa cúc thương phẩm được triển khai tại xã 
Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô 02 ha/20 
nông hộ tham gia.

Khi tham gia mô hình, các nông hộ được hỗ 
trợ 70% chi phí về giống, vật tư phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và bóng đèn LED. Đồng thời, 
các nông hộ được tham gia các lớp tập huấn do 
các giảng viên là các chuyên gia về hoa cúc của 
Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa 

chuyển giao quy trình trồng và chăm sóc hoa 
cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng 
bằng đèn LED đạt năng suất cao. Qua đó, đã 
giúp các nông hộ nắm vững lý thuyết và thực 
hành thành thạo các khâu kỹ thuật như: Bố trí 
thời vụ trồng, làm đất, lên luống, rạch hàng, bón 
phân, trồng, chăm sóc, nhận biết một số sâu 
bệnh hại và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh 
hại, thu hoạch, bảo quản tạm thời và các điều 
khoản để công ty ký kết hợp đồng cam kết bao 
tiêu sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, thông qua mô 
hình đã giới thiệu cho bà con nông dân công 
nghệ sử dụng bóng đèn LED với công suất bóng 
thấp (6 - 9W) trong chiếu sáng bổ sung cho hoa 
cúc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết 
kiệm một phần lớn chi phí điện năng so với việc 
sử dụng bóng đèn Compact mà bà con nông dân 
vẫn đang áp dụng. Từ đó, giảm chi phí và nâng 
cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất hoa cúc 
thương phẩm. Mô hình sản xuất hoa cúc thương 
phẩm được thực hiện trên giống hoa cúc Đóa 
vàng, đây là giống có khả năng sinh trưởng tốt, 
độ đồng đều cao, khả năng kháng sâu bệnh hại 
tốt, hoa đẹp và đang được thị trường trong và 
ngoài nước rất ưa chuộng. Kết quả cho thấy, các 
mô hình đều thu hoạch đảm bảo thời gian sinh 
trưởng từ 95 - 100 ngày, tỷ lệ hoa loại 1 đạt trên 
85%, tăng hơn 18% so với ngoài mô hình.

Trước khi triển khai mô hình, tiến hành 
xuống giống, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, 
Rau và Hoa đã liên hệ, giới thiệu các đơn vị bao 
tiêu sản phẩm là các Công ty, doanh nghiệp, 
Hợp tác xã trên địa bàn cũng như vùng lân cận 
ký kết hợp đồng với đại diện các nông hộ tham 
gia dự án bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoa cúc của 
dự án. Với nhiều điều khoản được thống nhất 
trong hợp đồng gồm: Tiêu chuẩn chất lượng 
cành hoa thương phẩm, điều kiện thu hoạch, 
bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giá cả, phương 
thức thanh toán, hợp đồng có xác nhận của 
chính quyền địa phương... Đơn vị trực tiếp thu 
mua là HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp 

Phước Lộc với giá thỏa thuận là 2.000 
đồng/cành hoa loại 1 và 1.600 đồng/cành hoa 
loại 2, mang lại doanh thu cho các nông hộ ước 
đạt 740 triệu đồng/ha, tăng trên 100 triệu 
đồng/ha so với nông hộ ngoài mô hình. Đặc 
biệt, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, giá cả nông sản nói chung và 
hoa cắt cành nói riêng giảm mạnh và không ổn 
định (do trong thời gian các tỉnh, thành thực 
hiện giãn cách xã hội, hàng hóa khó khăn trong 
khâu vận chuyển) thì việc ký kết hợp đồng bao 
tiêu với doanh nghiệp đã tạo ra kênh tiêu thụ ổn 
định cho bà con nông dân tham gia mô hình.

Theo ông Đặng Cư  - nông hộ trực tiếp tham 
gia mô hình tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP. 
Đà Lạt chia sẻ: Việc được tham gia mô hình, 
được đơn vị chủ trì hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ 70% 
nguồn giống sạch bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật chất lượng và đặc biệt là bóng đèn 
LED đã giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. 
Hoa cúc đạt năng suất, tỷ lệ cành loại 1 đạt cao 
đã giúp nông hộ tăng được thu nhập trên một 
đơn vị diện tích đất canh tác. Chúng tôi rất 
mong muốn dự án sẽ tiếp tục triển khai trong 
những năm tới để nhiều nông hộ trên địa bàn xã 

được tiếp cận dự án, nhân rộng được diện tích 
sản xuất hoa cúc công nghệ cao, khẳng định 
được thương hiệu nông sản “Đà Lạt, kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” tại địa phương.

Không những đạt được những hiệu quả về 
kinh tế, dự án đã góp phần thúc đẩy ngành hàng 
sản xuất hoa cúc tại Lâm Đồng nói riêng và cả 
nước nói chung trên cơ sở hình thành và phát 
triển hệ thống sản xuất hoa cúc thương phẩm 
chất lượng cao liên kết với cơ sở bao tiêu uy tín, 
ổn định. Người sản xuất hoa cúc có cơ hội tiếp 
cận được với kỹ thuật sản xuất mới, cũng như 
nguồn giống sạch bệnh (trong điều kiện hiện 
nay giống hoa cúc đang bị nhiễm virus rất 
nhiều) của dự án sẽ hạn chế được sâu, bệnh hại, 
giảm được lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp 
phần đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an 
toàn cho sản phẩm. Cùng với đó, cán bộ 
Khuyến nông địa phương có cơ hội nắm bắt 
được quy trình công nghệ và cách tổ chức sản 
xuất hoa Cúc thương phẩm có năng suất, chất 
lượng cao để chỉ đạo, tuyên truyền nông dân tổ 
chức xây dựng vùng sản xuất hoa cúc thương 
phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn 
LED. Từ đó, góp phần tăng năng suất cây trồng, 
giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập đáng kể 
cho người dân.

Trên thực tế triển khai mô hình tại Lâm Đồng 
- tuy là năm đầu tiên triển khai nhưng dự án đã 
nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan quản 
lý các cấp, chính quyền địa phương và đặc biệt 
là các nông hộ trong và ngoài mô hình. Cùng 
với việc tổ chức các lớp tập huấn ngoài mô hình 
và hội thảo tham quan là điều kiện rất tốt để dự 
án triển khai thuận lợi vào những năm tiếp theo, 
cũng như mở ra cơ hội nhân rộng mô hình, tạo 
sự ổn định về mặt kinh tế - xã hội tại địa 
phương.

Kiểm tra mô hình dự án

BẢO LÂM: HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH NUÔI TẰM CON TẬP TRUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Vũ Văn Bình - KNV xã Lộc Ngãi

Năm 1986, UBND xã Lộc Phát (nay là 
phường Lộc Phát), TP. Bảo Lộc thực hiện chính 
sách giãn dân nên gia đình chị Liễu - anh Kim 

cùng 5 người con chuyển đến vùng đất mới ở 
thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để sinh 
sống. Nối tiếp nghề truyền thống của cha mẹ, 

anh chị khai hoang hơn 2,3 ha để trồng dâu nuôi 
tằm thay vì trồng cây công nghiệp và cây ăn quả. 
Trải qua biết bao thăng trầm của nghề “ăn cơm 
đứng”, anh chị hiểu con tằm như những đứa con 
của mình. Và nghề trồng dâu - nuôi tằm là đích 
thực là cơ nghiệp của anh chị mang đến nguồn 
thu nhập cao, ổn định và làm giàu bền vững.

Thông thường, ở quy mô hộ gia đình chỉ nuôi 
từ 1 - 2 hộp tằm cho một chu kỳ nuôi. Việc mở 
rộng quy mô sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do 
đặc tính của tằm đòi hỏi nhiều công chăm sóc, 
nuôi dưỡng và kinh nghiệm tích lũy trong chăn 
nuôi. Chị Liễu chia sẻ “Gia đình chị có diện tích 
trồng dâu khá lớn, đủ sản lượng lá dâu để nuôi 
dưỡng nhiều hộp tằm/chu kỳ nuôi, có nhiều công 
lao động tự chủ do các con đông, có năng lực và 
trình độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, 
nuôi dưỡng tằm con nên anh chị quyết định đầu 
tư hạ tầng, trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ 
công nghệ cao để nuôi tằm con từ tuổi 1 đến tuổi 
3 để cung cấp tằm giống đạt chất lượng cao cho 
các hộ dân trồng dâu nuôi tằm tại 02 xã Lộc Ngãi 
và Lộc Đức nói riêng và huyện Bảo Lâm nói 
chung”. 

Cơ sở nuôi tằm con của chị Liễu được xây 
dựng với tổng diện tích là 120 m2 trong đó phòng 
nuôi tằm con là 80 m2 và phòng bảo quản lá dâu 
là 40 m2. Mô hình được trang bị thiết bị điều 
khiển tự động về nhiệt độ, ẩm độ trong phòng 
nuôi tằm con; đèn chiếu tia cực tím để khử 
khuẩn phòng nuôi, dụng cụ; sử dụng quạt sưởi, 
quạt thông gió tạo độ đối lưu không khí tối ưu, 
nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất cho quá trình 
ấp trứng có tỷ lệ nở cao và đều hơn, hơn nữa là 
ổn định và phù hợp cho từng tuổi trong giai đoạn 

nuôi, tằm con được khoẻ hơn giúp cho việc nuôi 
tằm lớn dễ hơn và đạt được năng suất cao. 

Sử dụng máy thái dâu theo kích cỡ phù hợp 
với từng tuổi của tằm, cửa lưới chống ruồi kiểu 
tự cuốn, lưới bằng sợi thủy tinh polyester ngăn 
chặn ruồi nhặng xâm nhập từ bên ngoài. Dùng 
đũi sắt để đựng nong tằm bằng tre vừa thông 
thoáng, vừa thuận tiện việc vệ sinh sát trùng. 
Công tác sát trùng phòng tằm con, nong né sau 
mỗi lứa nuôi được anh chị đặc biệt quan tâm 
bằng việc sử dụng máy thủy lực tích hợp có vòi 
tạo áp lực nước lớn phun xịt sát trùng hiệu quả 
cao. 

Việc chuyên môn hóa theo từng giai đoạn tuổi 
tằm, đầu tư ứng dụng trang thiết bị trong sản 
xuất chăn nuôi tằm sẽ đem lại hiệu quả cao nhất, 
hướng đến sản xuất chăn nuôi quy mô lớn, giảm 
chi phí đầu vào, giảm công lao động đem lại hiệu 
quả kinh tế tối ưu. Cơ sở nuôi tằm con tập trung 
này có khả năng cung cấp từ 60 - 100 hộp/tháng 
với giá bán 600.000 - 900.000 đồng/hộp, cung 
cấp tằm con cho các hộ nuôi tằm lấy kén chủ yếu 
tại 02 xã Lộc Đức và Lộc Ngãi, giúp các hộ này 
không cần phải mua tằm giống tại thành phố Bảo 
Lộc như trước đây.

Ươm tằm con ăn ít lá dâu, trung bình tằm từ 
tuổi 1 đến tuổi 3 thường khoảng 12 ngày tốn xấp 
xỉ 25 kg lá dâu cho 1 hộp tằm, tằm tuổi này cần 
lá dâu non và ngon. Tằm từ tuổi 4 trở đi lượng 
dâu tiêu thụ nhiều, trung bình khoảng 500 kg 
dâu lá (tương đương 1 tấn dâu cành), lượng kén 
thu được trung bình 50 kg/hộp. Với giá kén bán 
như hiện nay là khoảng 180.000 đồng/kg bà con 
thu nhập đạt khoảng 8,5 triệu đồng cho 1 lứa 
tằm. Theo chị Liễu, đa số bà con chủ động trồng 
2 sào dâu và 1 công lao động thường xuyên 
trong hộ gia đình thường là phụ nữ là có thể đủ 
để chăn nuôi được 1,5 hộp tằm cho 1 lứa tằm. 
Bình quân một năm vườn dâu cho thu hoạch 
được 7 lứa lá, tương đương nuôi được 7 lứa tằm, 
thu nhập bình quân một năm trên 2 sào dâu ước 
đạt 80 triệu đồng. Chi phí đầu tư trong một năm 
cho 2 sào dâu là 10 triệu đồng. Như vậy, sau khi 
trừ chi phí đầu tư như giống tằm, vật tư chăn 
nuôi tằm, bà con nông dân còn thu được hơn 60 
triệu đồng tiền lãi. Đây là nguồn thu nhập đáng 
kể giúp bà con nông thôn có thu nhập ổn định, 

cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn 
thu nhập từ cây cà phê vào dịp cuối năm bà con 
để tích lũy đầu tư làm giàu. Riêng với gia đình 
anh chị Liễu, với hơn 2 ha chuyên canh trồng 
dâu nuôi tằm đủ lượng lá dâu nuôi được 30 hộp 
tằm/lứa, với kén tằm được giá như hiện nay mỗi 
lứa tằm anh chị thu lãi hơn 100 triệu đồng.

 Cơ sở ươm tằm con của gia đình anh chị được 
hình thành có vai trò đầu tàu và là trung tâm kết 
nối với 5 cơ sở nuôi tằm lớn (gồm 5 người con 
của anh chị) nên rất thuận lợi về khoảng cách 
địa lý và cùng đối tượng vật nuôi nên việc hỗ trợ 
nhau về công lao động hái dâu, cho tằm ăn… để 

phát triển mở rộng quy mô cơ sở chăn nuôi tằm, 
góp phần khôi phục và phát triển nghề trồng dâu 
nuôi tằm tạo thu nhập cao và ổn định cho khu 
vực nông thôn.

Cơ sở nuôi tằm con của anh chị Liễu - Kim 
phát triển mở rộng sẽ là hướng đi mang lại hiệu 
quả thiết thực. Với lợi thế vòng quay vốn ngắn, 
nguồn thức ăn 100% là lá dâu được trồng tại địa 
phương, không bị phụ thuộc vào nguyên liệu 
thức ăn chế biến từ bên ngoài, là cơ sở hình 
thành chuỗi chăn nuôi tằm khép kín, khai thác 
tối đa tiềm lực kinh tế, tăng thu nhập cho người 
dân nông thôn một cách bền vững.
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Năm 1986, UBND xã Lộc Phát (nay là 
phường Lộc Phát), TP. Bảo Lộc thực hiện chính 
sách giãn dân nên gia đình chị Liễu - anh Kim 

cùng 5 người con chuyển đến vùng đất mới ở 
thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để sinh 
sống. Nối tiếp nghề truyền thống của cha mẹ, 

anh chị khai hoang hơn 2,3 ha để trồng dâu nuôi 
tằm thay vì trồng cây công nghiệp và cây ăn quả. 
Trải qua biết bao thăng trầm của nghề “ăn cơm 
đứng”, anh chị hiểu con tằm như những đứa con 
của mình. Và nghề trồng dâu - nuôi tằm là đích 
thực là cơ nghiệp của anh chị mang đến nguồn 
thu nhập cao, ổn định và làm giàu bền vững.

Thông thường, ở quy mô hộ gia đình chỉ nuôi 
từ 1 - 2 hộp tằm cho một chu kỳ nuôi. Việc mở 
rộng quy mô sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do 
đặc tính của tằm đòi hỏi nhiều công chăm sóc, 
nuôi dưỡng và kinh nghiệm tích lũy trong chăn 
nuôi. Chị Liễu chia sẻ “Gia đình chị có diện tích 
trồng dâu khá lớn, đủ sản lượng lá dâu để nuôi 
dưỡng nhiều hộp tằm/chu kỳ nuôi, có nhiều công 
lao động tự chủ do các con đông, có năng lực và 
trình độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, 
nuôi dưỡng tằm con nên anh chị quyết định đầu 
tư hạ tầng, trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ 
công nghệ cao để nuôi tằm con từ tuổi 1 đến tuổi 
3 để cung cấp tằm giống đạt chất lượng cao cho 
các hộ dân trồng dâu nuôi tằm tại 02 xã Lộc Ngãi 
và Lộc Đức nói riêng và huyện Bảo Lâm nói 
chung”. 

Cơ sở nuôi tằm con của chị Liễu được xây 
dựng với tổng diện tích là 120 m2 trong đó phòng 
nuôi tằm con là 80 m2 và phòng bảo quản lá dâu 
là 40 m2. Mô hình được trang bị thiết bị điều 
khiển tự động về nhiệt độ, ẩm độ trong phòng 
nuôi tằm con; đèn chiếu tia cực tím để khử 
khuẩn phòng nuôi, dụng cụ; sử dụng quạt sưởi, 
quạt thông gió tạo độ đối lưu không khí tối ưu, 
nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất cho quá trình 
ấp trứng có tỷ lệ nở cao và đều hơn, hơn nữa là 
ổn định và phù hợp cho từng tuổi trong giai đoạn 

nuôi, tằm con được khoẻ hơn giúp cho việc nuôi 
tằm lớn dễ hơn và đạt được năng suất cao. 

Sử dụng máy thái dâu theo kích cỡ phù hợp 
với từng tuổi của tằm, cửa lưới chống ruồi kiểu 
tự cuốn, lưới bằng sợi thủy tinh polyester ngăn 
chặn ruồi nhặng xâm nhập từ bên ngoài. Dùng 
đũi sắt để đựng nong tằm bằng tre vừa thông 
thoáng, vừa thuận tiện việc vệ sinh sát trùng. 
Công tác sát trùng phòng tằm con, nong né sau 
mỗi lứa nuôi được anh chị đặc biệt quan tâm 
bằng việc sử dụng máy thủy lực tích hợp có vòi 
tạo áp lực nước lớn phun xịt sát trùng hiệu quả 
cao. 

Việc chuyên môn hóa theo từng giai đoạn tuổi 
tằm, đầu tư ứng dụng trang thiết bị trong sản 
xuất chăn nuôi tằm sẽ đem lại hiệu quả cao nhất, 
hướng đến sản xuất chăn nuôi quy mô lớn, giảm 
chi phí đầu vào, giảm công lao động đem lại hiệu 
quả kinh tế tối ưu. Cơ sở nuôi tằm con tập trung 
này có khả năng cung cấp từ 60 - 100 hộp/tháng 
với giá bán 600.000 - 900.000 đồng/hộp, cung 
cấp tằm con cho các hộ nuôi tằm lấy kén chủ yếu 
tại 02 xã Lộc Đức và Lộc Ngãi, giúp các hộ này 
không cần phải mua tằm giống tại thành phố Bảo 
Lộc như trước đây.

Ươm tằm con ăn ít lá dâu, trung bình tằm từ 
tuổi 1 đến tuổi 3 thường khoảng 12 ngày tốn xấp 
xỉ 25 kg lá dâu cho 1 hộp tằm, tằm tuổi này cần 
lá dâu non và ngon. Tằm từ tuổi 4 trở đi lượng 
dâu tiêu thụ nhiều, trung bình khoảng 500 kg 
dâu lá (tương đương 1 tấn dâu cành), lượng kén 
thu được trung bình 50 kg/hộp. Với giá kén bán 
như hiện nay là khoảng 180.000 đồng/kg bà con 
thu nhập đạt khoảng 8,5 triệu đồng cho 1 lứa 
tằm. Theo chị Liễu, đa số bà con chủ động trồng 
2 sào dâu và 1 công lao động thường xuyên 
trong hộ gia đình thường là phụ nữ là có thể đủ 
để chăn nuôi được 1,5 hộp tằm cho 1 lứa tằm. 
Bình quân một năm vườn dâu cho thu hoạch 
được 7 lứa lá, tương đương nuôi được 7 lứa tằm, 
thu nhập bình quân một năm trên 2 sào dâu ước 
đạt 80 triệu đồng. Chi phí đầu tư trong một năm 
cho 2 sào dâu là 10 triệu đồng. Như vậy, sau khi 
trừ chi phí đầu tư như giống tằm, vật tư chăn 
nuôi tằm, bà con nông dân còn thu được hơn 60 
triệu đồng tiền lãi. Đây là nguồn thu nhập đáng 
kể giúp bà con nông thôn có thu nhập ổn định, 

cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn 
thu nhập từ cây cà phê vào dịp cuối năm bà con 
để tích lũy đầu tư làm giàu. Riêng với gia đình 
anh chị Liễu, với hơn 2 ha chuyên canh trồng 
dâu nuôi tằm đủ lượng lá dâu nuôi được 30 hộp 
tằm/lứa, với kén tằm được giá như hiện nay mỗi 
lứa tằm anh chị thu lãi hơn 100 triệu đồng.

 Cơ sở ươm tằm con của gia đình anh chị được 
hình thành có vai trò đầu tàu và là trung tâm kết 
nối với 5 cơ sở nuôi tằm lớn (gồm 5 người con 
của anh chị) nên rất thuận lợi về khoảng cách 
địa lý và cùng đối tượng vật nuôi nên việc hỗ trợ 
nhau về công lao động hái dâu, cho tằm ăn… để 

phát triển mở rộng quy mô cơ sở chăn nuôi tằm, 
góp phần khôi phục và phát triển nghề trồng dâu 
nuôi tằm tạo thu nhập cao và ổn định cho khu 
vực nông thôn.

Cơ sở nuôi tằm con của anh chị Liễu - Kim 
phát triển mở rộng sẽ là hướng đi mang lại hiệu 
quả thiết thực. Với lợi thế vòng quay vốn ngắn, 
nguồn thức ăn 100% là lá dâu được trồng tại địa 
phương, không bị phụ thuộc vào nguyên liệu 
thức ăn chế biến từ bên ngoài, là cơ sở hình 
thành chuỗi chăn nuôi tằm khép kín, khai thác 
tối đa tiềm lực kinh tế, tăng thu nhập cho người 
dân nông thôn một cách bền vững.

Chị Liễu bên mô hình nuôi tằm con của gia đình
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Năm 1986, UBND xã Lộc Phát (nay là 
phường Lộc Phát), TP. Bảo Lộc thực hiện chính 
sách giãn dân nên gia đình chị Liễu - anh Kim 

cùng 5 người con chuyển đến vùng đất mới ở 
thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để sinh 
sống. Nối tiếp nghề truyền thống của cha mẹ, 

anh chị khai hoang hơn 2,3 ha để trồng dâu nuôi 
tằm thay vì trồng cây công nghiệp và cây ăn quả. 
Trải qua biết bao thăng trầm của nghề “ăn cơm 
đứng”, anh chị hiểu con tằm như những đứa con 
của mình. Và nghề trồng dâu - nuôi tằm là đích 
thực là cơ nghiệp của anh chị mang đến nguồn 
thu nhập cao, ổn định và làm giàu bền vững.

Thông thường, ở quy mô hộ gia đình chỉ nuôi 
từ 1 - 2 hộp tằm cho một chu kỳ nuôi. Việc mở 
rộng quy mô sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do 
đặc tính của tằm đòi hỏi nhiều công chăm sóc, 
nuôi dưỡng và kinh nghiệm tích lũy trong chăn 
nuôi. Chị Liễu chia sẻ “Gia đình chị có diện tích 
trồng dâu khá lớn, đủ sản lượng lá dâu để nuôi 
dưỡng nhiều hộp tằm/chu kỳ nuôi, có nhiều công 
lao động tự chủ do các con đông, có năng lực và 
trình độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, 
nuôi dưỡng tằm con nên anh chị quyết định đầu 
tư hạ tầng, trang bị máy móc, thiết bị, dụng cụ 
công nghệ cao để nuôi tằm con từ tuổi 1 đến tuổi 
3 để cung cấp tằm giống đạt chất lượng cao cho 
các hộ dân trồng dâu nuôi tằm tại 02 xã Lộc Ngãi 
và Lộc Đức nói riêng và huyện Bảo Lâm nói 
chung”. 

Cơ sở nuôi tằm con của chị Liễu được xây 
dựng với tổng diện tích là 120 m2 trong đó phòng 
nuôi tằm con là 80 m2 và phòng bảo quản lá dâu 
là 40 m2. Mô hình được trang bị thiết bị điều 
khiển tự động về nhiệt độ, ẩm độ trong phòng 
nuôi tằm con; đèn chiếu tia cực tím để khử 
khuẩn phòng nuôi, dụng cụ; sử dụng quạt sưởi, 
quạt thông gió tạo độ đối lưu không khí tối ưu, 
nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất cho quá trình 
ấp trứng có tỷ lệ nở cao và đều hơn, hơn nữa là 
ổn định và phù hợp cho từng tuổi trong giai đoạn 

nuôi, tằm con được khoẻ hơn giúp cho việc nuôi 
tằm lớn dễ hơn và đạt được năng suất cao. 

Sử dụng máy thái dâu theo kích cỡ phù hợp 
với từng tuổi của tằm, cửa lưới chống ruồi kiểu 
tự cuốn, lưới bằng sợi thủy tinh polyester ngăn 
chặn ruồi nhặng xâm nhập từ bên ngoài. Dùng 
đũi sắt để đựng nong tằm bằng tre vừa thông 
thoáng, vừa thuận tiện việc vệ sinh sát trùng. 
Công tác sát trùng phòng tằm con, nong né sau 
mỗi lứa nuôi được anh chị đặc biệt quan tâm 
bằng việc sử dụng máy thủy lực tích hợp có vòi 
tạo áp lực nước lớn phun xịt sát trùng hiệu quả 
cao. 

Việc chuyên môn hóa theo từng giai đoạn tuổi 
tằm, đầu tư ứng dụng trang thiết bị trong sản 
xuất chăn nuôi tằm sẽ đem lại hiệu quả cao nhất, 
hướng đến sản xuất chăn nuôi quy mô lớn, giảm 
chi phí đầu vào, giảm công lao động đem lại hiệu 
quả kinh tế tối ưu. Cơ sở nuôi tằm con tập trung 
này có khả năng cung cấp từ 60 - 100 hộp/tháng 
với giá bán 600.000 - 900.000 đồng/hộp, cung 
cấp tằm con cho các hộ nuôi tằm lấy kén chủ yếu 
tại 02 xã Lộc Đức và Lộc Ngãi, giúp các hộ này 
không cần phải mua tằm giống tại thành phố Bảo 
Lộc như trước đây.

Ươm tằm con ăn ít lá dâu, trung bình tằm từ 
tuổi 1 đến tuổi 3 thường khoảng 12 ngày tốn xấp 
xỉ 25 kg lá dâu cho 1 hộp tằm, tằm tuổi này cần 
lá dâu non và ngon. Tằm từ tuổi 4 trở đi lượng 
dâu tiêu thụ nhiều, trung bình khoảng 500 kg 
dâu lá (tương đương 1 tấn dâu cành), lượng kén 
thu được trung bình 50 kg/hộp. Với giá kén bán 
như hiện nay là khoảng 180.000 đồng/kg bà con 
thu nhập đạt khoảng 8,5 triệu đồng cho 1 lứa 
tằm. Theo chị Liễu, đa số bà con chủ động trồng 
2 sào dâu và 1 công lao động thường xuyên 
trong hộ gia đình thường là phụ nữ là có thể đủ 
để chăn nuôi được 1,5 hộp tằm cho 1 lứa tằm. 
Bình quân một năm vườn dâu cho thu hoạch 
được 7 lứa lá, tương đương nuôi được 7 lứa tằm, 
thu nhập bình quân một năm trên 2 sào dâu ước 
đạt 80 triệu đồng. Chi phí đầu tư trong một năm 
cho 2 sào dâu là 10 triệu đồng. Như vậy, sau khi 
trừ chi phí đầu tư như giống tằm, vật tư chăn 
nuôi tằm, bà con nông dân còn thu được hơn 60 
triệu đồng tiền lãi. Đây là nguồn thu nhập đáng 
kể giúp bà con nông thôn có thu nhập ổn định, 

cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn 
thu nhập từ cây cà phê vào dịp cuối năm bà con 
để tích lũy đầu tư làm giàu. Riêng với gia đình 
anh chị Liễu, với hơn 2 ha chuyên canh trồng 
dâu nuôi tằm đủ lượng lá dâu nuôi được 30 hộp 
tằm/lứa, với kén tằm được giá như hiện nay mỗi 
lứa tằm anh chị thu lãi hơn 100 triệu đồng.

 Cơ sở ươm tằm con của gia đình anh chị được 
hình thành có vai trò đầu tàu và là trung tâm kết 
nối với 5 cơ sở nuôi tằm lớn (gồm 5 người con 
của anh chị) nên rất thuận lợi về khoảng cách 
địa lý và cùng đối tượng vật nuôi nên việc hỗ trợ 
nhau về công lao động hái dâu, cho tằm ăn… để 

phát triển mở rộng quy mô cơ sở chăn nuôi tằm, 
góp phần khôi phục và phát triển nghề trồng dâu 
nuôi tằm tạo thu nhập cao và ổn định cho khu 
vực nông thôn.

Cơ sở nuôi tằm con của anh chị Liễu - Kim 
phát triển mở rộng sẽ là hướng đi mang lại hiệu 
quả thiết thực. Với lợi thế vòng quay vốn ngắn, 
nguồn thức ăn 100% là lá dâu được trồng tại địa 
phương, không bị phụ thuộc vào nguyên liệu 
thức ăn chế biến từ bên ngoài, là cơ sở hình 
thành chuỗi chăn nuôi tằm khép kín, khai thác 
tối đa tiềm lực kinh tế, tăng thu nhập cho người 
dân nông thôn một cách bền vững.

NGHỀ NUÔI DÚI: MỘT HƯỚNG ĐI MỚI VỀ CHUYỂN ĐỔI GIỐNG VẬT NUÔI TẠI HUYỆN DI LINH
Kim Yến - TTNN huyện Di Linh

Dúi là động vật hoang dã thuộc loài gặm 
nhấm. Khi còn sống ngoài tự nhiên dúi khá hung 
dữ, nhưng khi được thuần hóa dúi hơi nhút nhát. 
Thời gian gần đây, dúi được nuôi nhiều, được 
thuần hóa và nuôi thành công ở nhiều nơi. Chăn 
nuôi dúi thương phẩm bước đầu mở ra cách làm 
kinh tế mới, hiệu quả khá khả quan tại nhiều địa 
phương trong tỉnh. 

Tại huyện Di Linh, những năm trước cũng chỉ 
có vài hộ nuôi dúi với số lượng vài con, có hộ 
nuôi nhiều khoảng 20 con. Khi học hỏi và tích 
lũy kinh nghiệm từ thực tế chăn nuôi, quy mô 
chăn nuôi dúi của các hộ mới tăng dần. Dúi là 
động vật dễ nuôi, chuồng trại xây dựng khá đơn 
giản, không cần diện tích lớn, với diện tích 
chuồng nuôi khoảng 40m2 nếu biết bố trí sắp xếp 
có thể nuôi được hàng trăm con. Thức ăn nuôi 
dúi phong phú, ngoài thức ăn hỗn hợp phải mua 
để sử dụng khi dúi mang thai, nuôi con và vỗ béo 
dúi thịt, các thức ăn khác có thể tận dụng từ 
nguồn phụ phẩm nông nghiệp như tre, nứa, mía, 
bắp, khoai lang, khoai mì, bí đỏ, thân cây bắp, cỏ 
voi, vỏ dưa hấu… Các loại thực phẩm này rất dễ 
kiếm tại địa phương và có thể tự trồng ở đất 
trống xung quanh vườn nhà. Ngoài ra, khi nuôi 
dúi cũng ít bị ô nhiễm môi trường do số lượng 
thực phẩm cung cấp cho dúi thấp, dúi dùng 
lượng thức ăn đưa vào cơ thể ít và nếu cung cấp 
đủ thức ăn thô xanh có chứa nhiều nước thì dúi 
không cần uống nước nên chất thải khi chăn nuôi 
dúi thải ra cũng ít. Chuồng nuôi dúi có thể tận 
dụng nhà kho, nhà để xe, hay khu chuồng trại 
chăn nuôi gia súc, gia cầm trước đó, hoặc xây 
mới chuồng nuôi ngay cạnh nhà để dễ quản lý 
chăm sóc. Thịt dúi rất thơm ngon, giàu đạm, là 

món ăn đặc sản của nhiều quán ăn, nhà hàng. 
Chính vì lẽ đó, số lượng đàn dúi tại địa phương 
phát triển với tốc độ khá nhanh. Theo số liệu 
thống kê và quản lý của Hạt kiểm lâm huyện Di 
Linh, đến đầu tháng 11/2021, toàn huyện có 13 
hộ nuôi dúi, rải rác ở 11 xã, thị trấn, với tổng đàn 
dúi khoảng 400 con, quy mô nuôi nhỏ lẻ từ mười 
con đến quy mô trang trại hàng trăm con.

Tốc độ gia tăng đàn nhanh một phần do dúi 
mắn đẻ, dúi đến 6 tháng tuổi đã trưởng thành có 
thể ghép đôi phối giống cho sinh sản. Chu kỳ 
sinh sản của dúi ngắn, thời gian mang thai 
khoảng 45 ngày, dúi con sinh ra đến 45 ngày thì 
tách mẹ và nuôi thêm độ 5 tháng thì có thể xuất 
bán thịt hoặc bán giống. Mỗi năm dúi mẹ đẻ 
trung bình khoảng 3 lứa, mỗi lứa đẻ từ 1 đến 5 
con. Muốn tăng khả năng sinh sản của dúi, trong 
quá trình nuôi cần chú ý việc ghép đôi dúi bố mẹ 
phải phù hợp, tránh làm gián đoạn vòng sinh sản 
của dúi mẹ và đặc biệt lưu ý không được phối 
giống cận huyết, cho dúi giống ăn đa dạng thức 
ăn nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng, có thể bổ 
sung thêm cám hỗn hợp hoặc khô dầu lạc, khô 
dầu dừa, kiến mối, sâu, bọ, giun đất, trùn quế… 
trong thời gian dúi phối giống và mang thai.

Dúi ngoài tự nhiên sống chủ yếu theo bầy đàn 
từ 3 đến 5 con, dúi có khả năng đào bới tốt, tự 
đào hang và sống trong đó và hầu như không ra 

khỏi hang, chỉ ra vào ban đêm để tìm thức ăn. 
Do vậy, các hộ chăn nuôi dúi có thể xây dựng 
chuồng trại theo rất nhiều kiểu: Xây từng ô 
vuông với diện tích 50 x 50 cm, rồi ốp bằng gạch 
men xung quanh; đúc xi măng ống bi tròn như 
ống cống hay xây chuồng tầng giống tủ đựng 
thuốc bắc... Chuồng trại xây theo kiểu nào cũng 
phải chú ý một số điều kiện là chuồng nuôi dúi 
phải kiên cố vững chắc, các ô chuồng đủ cao và  
đảm bảo chắc chắn, đáy chuồng phải đổ xi măng 
dày nếu không dúi đào hang đi mất gây thất 
thoát khi nuôi. Ngoài ra, chuồng nuôi dúi phải 
hạn chế ánh sáng, chuồng không bị mưa tạt, gió 
lùa nhưng phải thông thoáng và yên tĩnh. Đặc 
tính của dúi là loài gặm nhấm có khả năng tiêu 
hóa chất xơ nên răng mọc dài liên tục. Do đó, 
thức ăn của dúi nhất thiết phải có thức ăn thô và 
hơi cứng trong khẩu phần ăn của dúi, vừa giúp 
tận dụng thức ăn cho dúi và không phải cho dúi 
uống nước, vừa giảm chi phí trong quá trình 
chăn nuôi mà còn giúp dúi mài bớt răng nhọn, 
hạn chế hiện tượng cắn lẫn nhau. Khi xây 
chuồng nuôi dúi, cố gắng tạo môi trường chăn 
nuôi gần với đặc điểm sinh học và môi trường 
sống ngoài tự nhiên của dúi để giảm công chăm 
sóc, dọn chuồng. Chuồng nuôi dúi phải yên tĩnh, 
hạn chế tiếng ồn, không đặt nơi có nhiều xe cộ 
qua lại, không nuôi chung với đàn chó vì tiếng 
sủa của chó cũng làm dúi sợ hãi, giảm khả năng 
sinh sản và gia tăng tình trạng dúi cắn nhau và 
hiện tượng dúi mẹ cắn con. 

Nghề nuôi dúi là một nghề chăn nuôi còn rất 
mới mẻ đối với bà con nông dân huyện Di Linh, 
nhưng hiện nay đang có ưu thế khá vượt trội so 
với các giống vật nuôi truyền thống khác. Tuy 
nhiên, nếu người dân chăn nuôi nhiều sẽ dẫn đến 
giá cả xuống thấp. Do đó, các hộ chăn nuôi nếu 
chủ động kết hợp lại thành tổ hợp tác hay hợp 
tác xã sẽ tạo ra sản phẩm với số lượng lớn, chất 
lượng đồng đều, dễ hình thành chuỗi liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, dễ tìm đầu mối 
tiêu thụ sản phẩm dúi; từ đó người chăn nuôi 
mới mạnh dạn đầu tư chăn nuôi dúi, góp phần đa 
dạng hóa vật nuôi tại địa phương và nâng cao 
đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Chuồng nuôi dúi xây chuồng tầng 
giống tủ đựng thuốc bắc
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Dúi là động vật hoang dã thuộc loài gặm 
nhấm. Khi còn sống ngoài tự nhiên dúi khá hung 
dữ, nhưng khi được thuần hóa dúi hơi nhút nhát. 
Thời gian gần đây, dúi được nuôi nhiều, được 
thuần hóa và nuôi thành công ở nhiều nơi. Chăn 
nuôi dúi thương phẩm bước đầu mở ra cách làm 
kinh tế mới, hiệu quả khá khả quan tại nhiều địa 
phương trong tỉnh. 

Tại huyện Di Linh, những năm trước cũng chỉ 
có vài hộ nuôi dúi với số lượng vài con, có hộ 
nuôi nhiều khoảng 20 con. Khi học hỏi và tích 
lũy kinh nghiệm từ thực tế chăn nuôi, quy mô 
chăn nuôi dúi của các hộ mới tăng dần. Dúi là 
động vật dễ nuôi, chuồng trại xây dựng khá đơn 
giản, không cần diện tích lớn, với diện tích 
chuồng nuôi khoảng 40m2 nếu biết bố trí sắp xếp 
có thể nuôi được hàng trăm con. Thức ăn nuôi 
dúi phong phú, ngoài thức ăn hỗn hợp phải mua 
để sử dụng khi dúi mang thai, nuôi con và vỗ béo 
dúi thịt, các thức ăn khác có thể tận dụng từ 
nguồn phụ phẩm nông nghiệp như tre, nứa, mía, 
bắp, khoai lang, khoai mì, bí đỏ, thân cây bắp, cỏ 
voi, vỏ dưa hấu… Các loại thực phẩm này rất dễ 
kiếm tại địa phương và có thể tự trồng ở đất 
trống xung quanh vườn nhà. Ngoài ra, khi nuôi 
dúi cũng ít bị ô nhiễm môi trường do số lượng 
thực phẩm cung cấp cho dúi thấp, dúi dùng 
lượng thức ăn đưa vào cơ thể ít và nếu cung cấp 
đủ thức ăn thô xanh có chứa nhiều nước thì dúi 
không cần uống nước nên chất thải khi chăn nuôi 
dúi thải ra cũng ít. Chuồng nuôi dúi có thể tận 
dụng nhà kho, nhà để xe, hay khu chuồng trại 
chăn nuôi gia súc, gia cầm trước đó, hoặc xây 
mới chuồng nuôi ngay cạnh nhà để dễ quản lý 
chăm sóc. Thịt dúi rất thơm ngon, giàu đạm, là 

món ăn đặc sản của nhiều quán ăn, nhà hàng. 
Chính vì lẽ đó, số lượng đàn dúi tại địa phương 
phát triển với tốc độ khá nhanh. Theo số liệu 
thống kê và quản lý của Hạt kiểm lâm huyện Di 
Linh, đến đầu tháng 11/2021, toàn huyện có 13 
hộ nuôi dúi, rải rác ở 11 xã, thị trấn, với tổng đàn 
dúi khoảng 400 con, quy mô nuôi nhỏ lẻ từ mười 
con đến quy mô trang trại hàng trăm con.

Tốc độ gia tăng đàn nhanh một phần do dúi 
mắn đẻ, dúi đến 6 tháng tuổi đã trưởng thành có 
thể ghép đôi phối giống cho sinh sản. Chu kỳ 
sinh sản của dúi ngắn, thời gian mang thai 
khoảng 45 ngày, dúi con sinh ra đến 45 ngày thì 
tách mẹ và nuôi thêm độ 5 tháng thì có thể xuất 
bán thịt hoặc bán giống. Mỗi năm dúi mẹ đẻ 
trung bình khoảng 3 lứa, mỗi lứa đẻ từ 1 đến 5 
con. Muốn tăng khả năng sinh sản của dúi, trong 
quá trình nuôi cần chú ý việc ghép đôi dúi bố mẹ 
phải phù hợp, tránh làm gián đoạn vòng sinh sản 
của dúi mẹ và đặc biệt lưu ý không được phối 
giống cận huyết, cho dúi giống ăn đa dạng thức 
ăn nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng, có thể bổ 
sung thêm cám hỗn hợp hoặc khô dầu lạc, khô 
dầu dừa, kiến mối, sâu, bọ, giun đất, trùn quế… 
trong thời gian dúi phối giống và mang thai.

Dúi ngoài tự nhiên sống chủ yếu theo bầy đàn 
từ 3 đến 5 con, dúi có khả năng đào bới tốt, tự 
đào hang và sống trong đó và hầu như không ra 

khỏi hang, chỉ ra vào ban đêm để tìm thức ăn. 
Do vậy, các hộ chăn nuôi dúi có thể xây dựng 
chuồng trại theo rất nhiều kiểu: Xây từng ô 
vuông với diện tích 50 x 50 cm, rồi ốp bằng gạch 
men xung quanh; đúc xi măng ống bi tròn như 
ống cống hay xây chuồng tầng giống tủ đựng 
thuốc bắc... Chuồng trại xây theo kiểu nào cũng 
phải chú ý một số điều kiện là chuồng nuôi dúi 
phải kiên cố vững chắc, các ô chuồng đủ cao và  
đảm bảo chắc chắn, đáy chuồng phải đổ xi măng 
dày nếu không dúi đào hang đi mất gây thất 
thoát khi nuôi. Ngoài ra, chuồng nuôi dúi phải 
hạn chế ánh sáng, chuồng không bị mưa tạt, gió 
lùa nhưng phải thông thoáng và yên tĩnh. Đặc 
tính của dúi là loài gặm nhấm có khả năng tiêu 
hóa chất xơ nên răng mọc dài liên tục. Do đó, 
thức ăn của dúi nhất thiết phải có thức ăn thô và 
hơi cứng trong khẩu phần ăn của dúi, vừa giúp 
tận dụng thức ăn cho dúi và không phải cho dúi 
uống nước, vừa giảm chi phí trong quá trình 
chăn nuôi mà còn giúp dúi mài bớt răng nhọn, 
hạn chế hiện tượng cắn lẫn nhau. Khi xây 
chuồng nuôi dúi, cố gắng tạo môi trường chăn 
nuôi gần với đặc điểm sinh học và môi trường 
sống ngoài tự nhiên của dúi để giảm công chăm 
sóc, dọn chuồng. Chuồng nuôi dúi phải yên tĩnh, 
hạn chế tiếng ồn, không đặt nơi có nhiều xe cộ 
qua lại, không nuôi chung với đàn chó vì tiếng 
sủa của chó cũng làm dúi sợ hãi, giảm khả năng 
sinh sản và gia tăng tình trạng dúi cắn nhau và 
hiện tượng dúi mẹ cắn con. 

Nghề nuôi dúi là một nghề chăn nuôi còn rất 
mới mẻ đối với bà con nông dân huyện Di Linh, 
nhưng hiện nay đang có ưu thế khá vượt trội so 
với các giống vật nuôi truyền thống khác. Tuy 
nhiên, nếu người dân chăn nuôi nhiều sẽ dẫn đến 
giá cả xuống thấp. Do đó, các hộ chăn nuôi nếu 
chủ động kết hợp lại thành tổ hợp tác hay hợp 
tác xã sẽ tạo ra sản phẩm với số lượng lớn, chất 
lượng đồng đều, dễ hình thành chuỗi liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, dễ tìm đầu mối 
tiêu thụ sản phẩm dúi; từ đó người chăn nuôi 
mới mạnh dạn đầu tư chăn nuôi dúi, góp phần đa 
dạng hóa vật nuôi tại địa phương và nâng cao 
đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình nuôi dúi tại huyện Di Linh
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Công việc nhà nông tháng 01 đến tháng 3 năm 2022

Trồng trọt
Cây lúa: Tập trung bón phân, chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Đông Xuân 
2021 - 2022. Tiến hành làm cỏ, bón phân 
thúc các đợt kết hợp với điều tiết nước phù 
hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây 
lúa, nhằm giúp cho cây lúa đẻ nhánh tập 
trung, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, hạn chế sâu 
bệnh và cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. 
Trong giai đoạn này cần thường xuyên kiểm 
tra đồng ruộng để theo dõi tình hình sâu 
bệnh và tiến hành các biện pháp phòng trừ 
kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây 
hại như sâu đục thân, rầy nâu, đặc biệt là 
bệnh đốm lá, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép 
hạt. Trước khi thu hoạch từ 7 - 10 ngày, cần 
tháo cạn nước để thúc đẩy lúa chín nhanh và 
giúp mặt ruộng được khô ráo, thuận lợi cho 
việc thu hoạch.

Cà phê: Chăm sóc vườn cà phê giai đoạn 
mùa khô, sau khi thu hoạch quả cà phê, tiến 
hành cắt cành tạo hình, vệ sinh đồng ruộng; 
gia cố bồn cà phê; cưa đốn những cây năng 
suất thấp để chuẩn bị ghép chồi vào đầu mùa 
mưa. Chủ động nguồn nước tưới và bón 
phân cho cây cà phê để giúp cây sinh trưởng 
phát triển tốt trong mùa khô. Lưu ý: Kỹ thuật 
tưới bung hoa lần đầu cho cây cà phê đúng 
thời điểm và đảm bảo đủ lượng nước, giúp 
cho cây nở hoa tập trung, thuận lợi cho quá 
trình chăm sóc và thu hoạch quả chín sau 
này. Thường xuyên thăm vườn cà phê để 
phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu 
bệnh hại kịp thời. Các đối tượng thường xuất 
hiện gây hại cây cà phê như: Bọ xít muỗi, 
rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân, bệnh 
khô cành, bệnh gỉ sắt.

Cây chè: Kết thúc thời vụ cưa đốn vườn 
chè (đốn đau, đốn lửng, đốn phớt) vào tháng 
01 hàng năm. Tiếp tục chăm sóc, bón phân, 
tưới nước để cây chè sinh trưởng tốt trong 

mùa khô. 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 sâu 
bệnh gây hại trên cây chè cần lưu ý như: Bọ 
xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phồng 
lá.

Cây điều: Chăm sóc cây điều trong mùa 
khô theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong giai 
đoạn này cần tập trung tưới nước, phòng trừ 
sâu bệnh và thu hoạch, chế biến hạt điều. 
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 như bọ xít muỗi, bệnh thán thư và 
khô cành.

Cây tiêu: Chuẩn bị cho công tác thu hoạch 
tiêu và chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch. 
Sau thu hoạch cần cắt tạo hình nuôi dây tiêu, 
vệ sinh đồng ruộng, bón phân, tưới nước để 
giúp vườn cây phục hồi. Lưu ý: Áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật như tủ gốc giữ ẩm, tăng 
cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh để 
giúp cây sinh trưởng phát triển tốt trong mùa 
khô. Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để 
phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời, đặc 
biệt là bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm. 

Cây rau, hoa: Tiếp tục chăm sóc và thu 
hoạch các loại rau, hoa phục vụ thị trường 
Tết Nguyên Đán. Tiến hành làm đất và xử lý 
đất trước khi gieo trồng vụ tiếp theo. Lưu ý: 
Nên luân canh với cây trồng khác họ để hạn 
chế các đối tượng sâu bệnh gây hại. Quản lý 
tốt vườn ươm cây giống, theo dõi và phòng 
trừ các đối tượng côn trùng môi giới (bọ 
phấn, bọ trĩ) lây truyền virus gây bệnh xoăn 
lá cà chua, bệnh sọc thân trên cây hoa cúc…    

....Đối với diện tích rau, hoa đang trong thời 
kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới nước 
và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng 
trừ tổng hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học trên 
cây rau và tuân thủ đúng thời gian cách ly 
trước khi thu hoạch sản phẩm. Thu hoạch 
các loại rau, hoa đúng độ tuổi; sơ chế, bảo 
quản sản phẩm đúng cách để đảm bảo năng 
suất và chất lượng sản phẩm.

Chăn nuôi
Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 

cầm, đặc biệt giữ ấm cho gia súc non, tăng 
cường giám sát dịch bệnh, phòng bệnh lúc 
giao mùa. Bà con chăn nuôi, các trang trại 
cần chủ động định kỳ vệ sinh tiêu độc khử 
trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn 
nuôi để phòng bệnh. Chăm sóc đồng cỏ, đảm 
bảo và cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho 
đàn trâu, bò. Đối với heo thịt, bò thịt vỗ béo 
và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần loại bỏ 
những con đẻ kém, gà thịt nhập đàn mới, và 
bổ sung đàn gà hậu bị.

Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các 
bệnh như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, 
tụ huyết trùng trâu, bò, heo, dê... Newcastle, 
hen gà CRD, E.Coli, bệnh lợn con phân 
trắng và bệnh dại trên chó.

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, đồng thời 
bổ sung thêm khoáng chất và vitamin vào 
khẩu phần ăn. Thu hoạch những con đạt kích 
cỡ thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ. 
Tiến hành vệ sinh, bón vôi và phơi nền đáy 
ao đối với những ao đã thu hoạch xong.

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, thu tỉa những con cá lớn. Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho 
cá nuôi như: Kiểm tra và theo dõi các yếu tố 
nhiệt độ, oxy hòa tan, pH. Định kỳ thay 
nước và vệ sinh nguồn nước bằng Virkon A 
hoặc thuốc tím (KMnO4) để phòng bệnh cho 
cá. Cho cá ăn theo đúng khẩu phần, thực 
hiện san lọc và phân cỡ đàn cá để có chế độ 
chăm sóc hợp lý, đồng thời thu hoạch những 
con đạt kích cỡ thương phẩm.

Lâm nghiệp
Đây là giai đoạn 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. Thu hái 
hạt giống cây keo tai tượng khi vỏ quả màu 
nâu, hạt màu đen; cây muồng đen khi vỏ quả 
màu nâu thẫm, hạt màu nâu.

Ươm cây giống trồng rừng: Chuẩn bị 
đóng bầu, gieo hạt, cấy cây giống vào bầu, 
trước khi cấy cây, phun thuốc Benlate C 
phòng bệnh hại vào bầu đất. Chăm sóc, làm 
cỏ, phá váng, sau khi tưới phân NPK (1%) 
tưới rửa lá bằng nước sạch. Định kỳ phun 
thuốc Benlate C phòng trừ bệnh hại 20 - 30 
ngày/lần.

Trồng rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng 
rừng: Vùng đất dốc phát dọn theo đường 
đồng mức, tỉa cành ở chiều cao dưới 1/3 
chiều cao cây, tỉa sát thân, không làm xước 
vỏ, không chừa lại đoạn cành dài. Tỉa cây 
sâu bệnh, cong queo, cây cạnh tranh với cây 
khác. Chú ý công tác phòng chống cháy 
rừng nhất là vào các tháng cao điểm mùa 
khô (tháng 2, tháng 3).
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Trồng trọt
Cây lúa: Tập trung bón phân, chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Đông Xuân 
2021 - 2022. Tiến hành làm cỏ, bón phân 
thúc các đợt kết hợp với điều tiết nước phù 
hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây 
lúa, nhằm giúp cho cây lúa đẻ nhánh tập 
trung, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, hạn chế sâu 
bệnh và cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. 
Trong giai đoạn này cần thường xuyên kiểm 
tra đồng ruộng để theo dõi tình hình sâu 
bệnh và tiến hành các biện pháp phòng trừ 
kịp thời. Các đối tượng thường xuất hiện gây 
hại như sâu đục thân, rầy nâu, đặc biệt là 
bệnh đốm lá, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép 
hạt. Trước khi thu hoạch từ 7 - 10 ngày, cần 
tháo cạn nước để thúc đẩy lúa chín nhanh và 
giúp mặt ruộng được khô ráo, thuận lợi cho 
việc thu hoạch.

Cà phê: Chăm sóc vườn cà phê giai đoạn 
mùa khô, sau khi thu hoạch quả cà phê, tiến 
hành cắt cành tạo hình, vệ sinh đồng ruộng; 
gia cố bồn cà phê; cưa đốn những cây năng 
suất thấp để chuẩn bị ghép chồi vào đầu mùa 
mưa. Chủ động nguồn nước tưới và bón 
phân cho cây cà phê để giúp cây sinh trưởng 
phát triển tốt trong mùa khô. Lưu ý: Kỹ thuật 
tưới bung hoa lần đầu cho cây cà phê đúng 
thời điểm và đảm bảo đủ lượng nước, giúp 
cho cây nở hoa tập trung, thuận lợi cho quá 
trình chăm sóc và thu hoạch quả chín sau 
này. Thường xuyên thăm vườn cà phê để 
phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu 
bệnh hại kịp thời. Các đối tượng thường xuất 
hiện gây hại cây cà phê như: Bọ xít muỗi, 
rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân, bệnh 
khô cành, bệnh gỉ sắt.

Cây chè: Kết thúc thời vụ cưa đốn vườn 
chè (đốn đau, đốn lửng, đốn phớt) vào tháng 
01 hàng năm. Tiếp tục chăm sóc, bón phân, 
tưới nước để cây chè sinh trưởng tốt trong 

mùa khô. 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 sâu 
bệnh gây hại trên cây chè cần lưu ý như: Bọ 
xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phồng 
lá.

Cây điều: Chăm sóc cây điều trong mùa 
khô theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong giai 
đoạn này cần tập trung tưới nước, phòng trừ 
sâu bệnh và thu hoạch, chế biến hạt điều. 
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 như bọ xít muỗi, bệnh thán thư và 
khô cành.

Cây tiêu: Chuẩn bị cho công tác thu hoạch 
tiêu và chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch. 
Sau thu hoạch cần cắt tạo hình nuôi dây tiêu, 
vệ sinh đồng ruộng, bón phân, tưới nước để 
giúp vườn cây phục hồi. Lưu ý: Áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật như tủ gốc giữ ẩm, tăng 
cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh để 
giúp cây sinh trưởng phát triển tốt trong mùa 
khô. Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để 
phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời, đặc 
biệt là bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm. 

Cây rau, hoa: Tiếp tục chăm sóc và thu 
hoạch các loại rau, hoa phục vụ thị trường 
Tết Nguyên Đán. Tiến hành làm đất và xử lý 
đất trước khi gieo trồng vụ tiếp theo. Lưu ý: 
Nên luân canh với cây trồng khác họ để hạn 
chế các đối tượng sâu bệnh gây hại. Quản lý 
tốt vườn ươm cây giống, theo dõi và phòng 
trừ các đối tượng côn trùng môi giới (bọ 
phấn, bọ trĩ) lây truyền virus gây bệnh xoăn 
lá cà chua, bệnh sọc thân trên cây hoa cúc…    

....Đối với diện tích rau, hoa đang trong thời 
kỳ chăm sóc, tiến hành bón phân, tưới nước 
và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tuân thủ biện 
pháp quản lý dịch hại theo quy trình phòng 
trừ tổng hợp. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học trên 
cây rau và tuân thủ đúng thời gian cách ly 
trước khi thu hoạch sản phẩm. Thu hoạch 
các loại rau, hoa đúng độ tuổi; sơ chế, bảo 
quản sản phẩm đúng cách để đảm bảo năng 
suất và chất lượng sản phẩm.

Chăn nuôi
Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia 

cầm, đặc biệt giữ ấm cho gia súc non, tăng 
cường giám sát dịch bệnh, phòng bệnh lúc 
giao mùa. Bà con chăn nuôi, các trang trại 
cần chủ động định kỳ vệ sinh tiêu độc khử 
trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn 
nuôi để phòng bệnh. Chăm sóc đồng cỏ, đảm 
bảo và cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho 
đàn trâu, bò. Đối với heo thịt, bò thịt vỗ béo 
và phòng bệnh; đối với gà đẻ cần loại bỏ 
những con đẻ kém, gà thịt nhập đàn mới, và 
bổ sung đàn gà hậu bị.

Chú ý: Bà con chăn nuôi cần phòng các 
bệnh như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, 
tụ huyết trùng trâu, bò, heo, dê... Newcastle, 
hen gà CRD, E.Coli, bệnh lợn con phân 
trắng và bệnh dại trên chó.

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, đồng thời 
bổ sung thêm khoáng chất và vitamin vào 
khẩu phần ăn. Thu hoạch những con đạt kích 
cỡ thương phẩm, thả giống bù nuôi vụ phụ. 
Tiến hành vệ sinh, bón vôi và phơi nền đáy 
ao đối với những ao đã thu hoạch xong.

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, thu tỉa những con cá lớn. Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho 
cá nuôi như: Kiểm tra và theo dõi các yếu tố 
nhiệt độ, oxy hòa tan, pH. Định kỳ thay 
nước và vệ sinh nguồn nước bằng Virkon A 
hoặc thuốc tím (KMnO4) để phòng bệnh cho 
cá. Cho cá ăn theo đúng khẩu phần, thực 
hiện san lọc và phân cỡ đàn cá để có chế độ 
chăm sóc hợp lý, đồng thời thu hoạch những 
con đạt kích cỡ thương phẩm.

Lâm nghiệp
Đây là giai đoạn 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. Thu hái 
hạt giống cây keo tai tượng khi vỏ quả màu 
nâu, hạt màu đen; cây muồng đen khi vỏ quả 
màu nâu thẫm, hạt màu nâu.

Ươm cây giống trồng rừng: Chuẩn bị 
đóng bầu, gieo hạt, cấy cây giống vào bầu, 
trước khi cấy cây, phun thuốc Benlate C 
phòng bệnh hại vào bầu đất. Chăm sóc, làm 
cỏ, phá váng, sau khi tưới phân NPK (1%) 
tưới rửa lá bằng nước sạch. Định kỳ phun 
thuốc Benlate C phòng trừ bệnh hại 20 - 30 
ngày/lần.

Trồng rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng 
rừng: Vùng đất dốc phát dọn theo đường 
đồng mức, tỉa cành ở chiều cao dưới 1/3 
chiều cao cây, tỉa sát thân, không làm xước 
vỏ, không chừa lại đoạn cành dài. Tỉa cây 
sâu bệnh, cong queo, cây cạnh tranh với cây 
khác. Chú ý công tác phòng chống cháy 
rừng nhất là vào các tháng cao điểm mùa 
khô (tháng 2, tháng 3).
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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

SOÁ 04/2021 HOÄP THÖ KHUYEÁN NOÂNG

25

Hỏi: Cây điều ra đọt non, bị con bọ cánh 
cứng cắn đọt, ngày hôm sau bị héo đọt. Hỏi 
nguyên nhân và cách xử lý?

Anh Nguyễn Văn Trọng - xã Gia Viễn, huyện 
Cát Tiên

Trả lời: Theo mô tả của anh Trọng, ThS. 
Phạm Thanh Sơn, cán bộ Phòng Kỹ thuật, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng trả lời như 
sau: Vườn điều nhà anh bị con bọ đục chồi (bọ 
vòi voi) gây hại, cụ thể như sau:

Đặc điểm gây hại: Sâu trưởng thành dùng vòi 
đục nhiều lỗ liên tiếp nhau vào thân chồi non đẻ 
trứng. Đục từ 3 - 8 lỗ và đẻ 1 - 2 trứng từ lỗ thứ 
2 từ trên xuống. Trứng nở thành sâu non đục lên 
ngọn làm lá trên ngọn co lại, héo xanh sau 
chuyển sang màu nâu đen và ngọn bị chết khô.

Biện pháp phòng trừ: Khi phát hiện chồi non 
bị héo, cần cắt bỏ hay mang đi đốt, có thể phun 
thuốc vào thời điểm ra đọt non hay vào thời 
điểm mật độ trưởng thành nhiều (tháng 1, tháng 
5, tháng 9). Sử dụng thuốc Permecide 50EC liều 
250ml/200 lít hoặc Carbosan 25EC liều 
500ml/200 lít phun sớm khi đọt non vừa mới 
nhú.

Hỏi: Cây điều bị đui đọt, một số cây bị bọ xít 
muỗi cắn phá. Biện pháp xử lý?

Anh Nguyễn Văn Thịnh - xã Phước Cát 1, 
huyện Cát Tiên

Trả lời: Theo mô tả của anh Thịnh, ThS. 
Phạm Thanh Sơn, cán bộ Phòng Kỹ thuật, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng trả lời như 
sau: Qua mô tả của anh Thịnh thì có 2 loại bọ xít 
muỗi gây hại: Loài bọ xít muỗi xanh (Helopeltis 
theivora) phổ biến nhất, còn loài bọ xít muỗi đỏ 
(Helopeltis antonii) ít phổ biến hơn.

  Bọ xít muỗi hoạt động mạnh vào buổi sáng 
(trước 9 giờ) và chiều tối (sau 16 giờ). Cả 
trưởng thành và ấu trùng bọ xít muỗi đều tấn 
công gây hại các phần non như lá non, chồi non, 
hoa và quả non. Vết chích lúc đầu có màu xám, 
sau khi bị thâm đen, gây hư đọt, cháy lá, trái non 
rụng sớm. Vết thương tạo điều kiện thuận lợi 
cho nấm bệnh khác tấn công. Biện pháp xử lý 
như sau:

- Biện pháp canh tác: Làm sạch cỏ dại, rong, 
tỉa nhẹ các cành nhỏ không hợp lý, thu gom 

cành lá, tiến hành hun khói để xua đuổi bọ xít 
muỗi đến gây hại. Bón cân đối NPK, không bón 
nhiều phân đạm, tăng phân kali vào thời kỳ cây 
điều ra đọt non, chồi hoa và quả non.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ các loài thiên 
địch của bọ xít muỗi như kiến vàng, bọ ngựa 
và nhện lớn bắt mồi. Đặc biệt, kiến vàng 
(Oecophylla smaragdina) là thiên địch hữu 
hiệu nhất. Sử dụng chế phẩm sinh học của 
Nấm xanh (Metarhizium spp.) hoặc Nấm trắng 
(Beauveria spp.) để phun khi bọ xít muỗi tuổi 
còn nhỏ.

- Biện pháp hóa học: Phun thuốc vào sáng 
sớm hoặc chiều mát, khi cây chuẩn bị ra lá 
non, ra hoa, trái non. Sử dụng Permecide 
50EC, liều lượng 250ml/ 200 lít nước.

Hỏi: Chuẩn bị cây điều ra hoa, cần thực 
hiện những biện pháp gì để giảm sâu, bệnh 
gây hại? 

Chị Phạm Thị Thành - xã Mađaguôi, huyện 
Đạ Huoai

Trả lời: Qua câu hỏi của chị Thành, ThS. 
Phạm Thanh Sơn, cán bộ Phòng Kỹ thuật, 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng trả lời: 
Vườn của chị cần thực hiện các biện pháp sau 
đây để giảm sâu, bệnh gây hại cho vườn điều, 
cụ thể:

Vệ sinh vườn trước khi cây ra hoa: Cần thực 
hiện sớm vào thời điểm ngay trước khi cây 
điều ra hoa và nuôi trái. Chú ý phát quang các 
bụi cỏ, cắt bỏ cành bị sâu bệnh, cành dưới tán 
không hiệu quả…

Tàn dư thực vật (lá khô, cành khô, cỏ dại) có 
thể gom đốt hun khói vừa xua đuổi bọ xít 
muỗi, vừa giúp cây tăng ra hoa.

Vườn bị thiệt hại trong vụ trước cần tích cực 
thực hiện sớm để hạn chế mầm bệnh và nơi trú 
ẩn của bọ xít muỗi.

 Phun thuốc trừ bệnh (tắm cây rửa vườn): 
Ngay sau khi vệ sinh vườn tiến hành phun 
thuốc (tắm cây rửa vườn) bằng thuốc trừ bệnh 
gốc đồng Norshield 86.2WG 300 gr/200 lít. 
Phun ướt toàn bộ thân cây, cành lá để tiêu diệt 
các mầm bệnh của vụ trước còn sót lại có thể 
tấn công khi cây điều ra hoa, kết trái.

HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG



Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

Tình hình giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại Lâm Đồng năm 2021
Văn Thọ (t/h) - TTKN Lâm Đồng

* Sản phẩm rau, củ, quả
 

- Một số sản phẩm rau ăn lá (xà lách các loại, hành 
lá) có thời gian bảo quản ngắn, nên nửa đầu 9 tháng đầu 
năm 2021, 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.... do đó, 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. 

Nhưng từ tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh thành nới 
lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 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,… đều tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 23.000 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 4 tháng đầu năm 2021 
(đặc biệt trong tháng 3/2021, giá chỉ còn 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 và giữ ở mức cao. Hiện nay, giá 
cà chua đạt 23.000 – 24.000 đồng/kg nhưng lại khan 
hiếm hàng. Giá cà chua trung bình năm 2021 đạt 9.713 
đồng/kg, giảm 1.242 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-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 nhưng trung bình 
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 
3.750 đồng/kg, tăng 642 đồng/kg; su hào 7.338 
đồng/kg, tăng 1.838 đồng/kg; đậu leo 11.529 đồng/kg, 
tăng 883 đồng/kg; cải bắp 2.456 đồng/kg, cải thảo 
2.490 đồng/kg, 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 tháng 9/2021 (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). Từ tháng 10 đến nay, giá ớt sừng và ớt 
chuông Đà Lạt xuất khẩu được nên giá tăng trở lại. 
Trung bình năm 2021, ớt chuông Đà Lạt 22.246 
đồng/kg, giảm 283 đồng/kg; ớt sừng 12.083 đồng/kg, 
giảm 3.888 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 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 và giữ ở mức cao 
so với trước. Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt 
trong năm 2021 nhìn chung đều giảm mạnh, có 
lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục (do sức tiêu thụ 
kém khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh 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 chúc 
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 nửa đầu 
tháng 9/2021, 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 năm 2021 
đạt 34.648 đồng/kg, tăng 3.915 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 47.000 đồng/kg. 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 năm 2021 đạt 62.621 
đồng/kg, giảm 18.108 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. Hiện nay, giá kén tằm tại Đạ Tẻh 
và Lâm Hà lần lượt có giá 150.000 đồng/kg và 
195.000 đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 
năm 2021 và ổn định so với cùng kỳ năm 2020.

Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân bón 
liên tục tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ thể 
hiện nay: Phân đạm Phú Mỹ 800.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 500.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân Văn Điển 
225.000 đồng/bao; phân kali Phú Mỹ 700.000 
đồng/bao; phân NPK 16-16-8 650.000 đồng/bao; 
phân DAP Pháp 1.300.000 đồng/bao. Tại thời 
điểm này so với cùng kỳ năm 2020, giá phân đạm 
Phú Mỹ đã tăng hơn 400.000 đồng/bao, phân đạm 
SA Nhật tăng 200.000 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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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

* Sản phẩm rau, củ, quả
 

- Một số sản phẩm rau ăn lá (xà lách các loại, hành 
lá) có thời gian bảo quản ngắn, nên nửa đầu 9 tháng đầu 
năm 2021, 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.... do đó, 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. 

Nhưng từ tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh thành nới 
lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 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,… đều tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 23.000 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 4 tháng đầu năm 2021 
(đặc biệt trong tháng 3/2021, giá chỉ còn 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 và giữ ở mức cao. Hiện nay, giá 
cà chua đạt 23.000 – 24.000 đồng/kg nhưng lại khan 
hiếm hàng. Giá cà chua trung bình năm 2021 đạt 9.713 
đồng/kg, giảm 1.242 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-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 nhưng trung bình 
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 
3.750 đồng/kg, tăng 642 đồng/kg; su hào 7.338 
đồng/kg, tăng 1.838 đồng/kg; đậu leo 11.529 đồng/kg, 
tăng 883 đồng/kg; cải bắp 2.456 đồng/kg, cải thảo 
2.490 đồng/kg, 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 tháng 9/2021 (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). Từ tháng 10 đến nay, giá ớt sừng và ớt 
chuông Đà Lạt xuất khẩu được nên giá tăng trở lại. 
Trung bình năm 2021, ớt chuông Đà Lạt 22.246 
đồng/kg, giảm 283 đồng/kg; ớt sừng 12.083 đồng/kg, 
giảm 3.888 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 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 và giữ ở mức cao 
so với trước. Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt 
trong năm 2021 nhìn chung đều giảm mạnh, có 
lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục (do sức tiêu thụ 
kém khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh 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 chúc 
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 nửa đầu 
tháng 9/2021, 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 năm 2021 
đạt 34.648 đồng/kg, tăng 3.915 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 47.000 đồng/kg. 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 năm 2021 đạt 62.621 
đồng/kg, giảm 18.108 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. Hiện nay, giá kén tằm tại Đạ Tẻh 
và Lâm Hà lần lượt có giá 150.000 đồng/kg và 
195.000 đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 
năm 2021 và ổn định so với cùng kỳ năm 2020.

Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân bón 
liên tục tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ thể 
hiện nay: Phân đạm Phú Mỹ 800.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 500.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân Văn Điển 
225.000 đồng/bao; phân kali Phú Mỹ 700.000 
đồng/bao; phân NPK 16-16-8 650.000 đồng/bao; 
phân DAP Pháp 1.300.000 đồng/bao. Tại thời 
điểm này so với cùng kỳ năm 2020, giá phân đạm 
Phú Mỹ đã tăng hơn 400.000 đồng/bao, phân đạm 
SA Nhật tăng 200.000 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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Ông Đặng Văn Tâm (61 tuổi) ở thôn 6, xã Gia 
Lâm, huyện Lâm Hà vào xã Gia Lâm lập nghiệp 
từ năm 1984. Ngoài cách làm ăn hiệu quả, ông 
Tâm còn là Chi Hội trưởng Cựu chiến binh của 
thôn. Những ngày đầu lập nghiệp ở vùng kinh tế 
mới xã Gia Lâm, gia đình ông Tâm chọn cây cà 
phê, trồng thêm bắp, đậu... để phát triển kinh tế. 
Trải qua gần 38 năm sản xuất nông nghiệp, với 
bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết chí làm giàu 
nơi vùng đất mới, luôn thôi thúc ông tìm hiểu 
cách làm ăn mới có hiệu quả để áp dụng vào diện 
tích vườn nhà. Sau khi chia bớt đất cho các con, 
còn lại diện tích đất khoảng 8.000 m2, ông bố trí 
vườn ao hợp lý, phần đất dưới thấp tận dụng 
nguồn nước suối tự nhiên có sẵn, ông mở rộng ao 
với diện tích 2.500 m2 thả 1.900 con cá (cá chép, 
cá trắm cỏ, cá rô phi và cá mè), 1.500 m2 trồng cỏ 
để nuôi cá. Diện tích còn lại trồng cà phê, bơ, mít, 
cây dược liệu,... Đặc biệt, ông Tâm chọn cây 
dược liệu Sâm Đại hành (tỏi đỏ) để trồng xen 
dưới tán cây mít. 

Ông Tâm cho biết, ban đầu toàn bộ diện tích 
trồng cây cà phê, do cây cà phê đã già cỗi, năng 
suất thấp và giá cả không ổn định nên ông quyết 
định chuyển đổi dần một phần diện tích cà phê 
sang đào ao nuôi cá, trồng cỏ, bơ Booth, mít, cây 
dược liệu. Diện tích cà phê còn lại, ông phá bỏ để 
trồng tái canh cà phê và trồng xen cây bơ Booth.

 Trải qua 15 năm kinh nghiệm nuôi cá, với bao 
thăng trầm gắn bó với nghề, cũng đôi lần trải qua 
thất bại, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những 

người nuôi cá xung quanh, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Nông nghiệp 
huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức. Qua 
các lớp tập huấn, ông Tâm đã nắm bắt được kỹ 
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
các loại cá. Trong ao, ông Tâm nuôi nhiều loại cá 
để tận dụng nguồn thức ăn ở các tầng nước khác 
nhau (tầng trên mặt, tầng giữa và tầng đáy). Thức 
ăn chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm cám gạo, bột 
bắp nên chất lượng thịt cá ngon, có đầu ra ổn định 
và thương lái thường mua cao hơn 20.000 
đồng/kg so với cá nuôi công nghiệp. Nuôi cá 
công nghiệp một năm thu 2 vụ, còn gia đình ông 
Tâm nuôi theo hình thức tận dụng thức ăn sẵn có 
nên 1 năm thu một vụ. Ông Tâm chọn mua cá 
giống đã nuôi được 1 năm (khoảng 0,5 kg/con), 
ông mua cá về nuôi thêm khoảng 1 năm là bán 
(trọng lượng cá khi bán từ 2,5 - 3,5 kg/con). Hàng 
năm, gia đình ông Tâm thu nhập từ ao khoảng 
300 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Tâm cho biết 
thêm: Cá nuôi ít bị bệnh, chỉ cần nhìn cách cá bơi, 
cách cá ăn là ông biết cá bị bệnh gì, để từ đó có 
biện pháp chữa bệnh cho cá kịp thời. Khi cá bị 
bệnh ghẻ, ông không dùng thuốc kháng sinh mà 
cắt thân lá cây dã quỳ về ngâm trong ao để chữa 
trị. Ngoài nguồn thu nhập từ cá, ao cá còn giúp 
gia đình ông chủ động nguồn nước tưới vào mùa 
khô.  

Ngoài nguồn thu nhập của gia đình ông Tâm 
từ việc nuôi cá, năm 2016, ông trồng xen bơ 
Booth trong vườn cà phê, nguồn thu từ cây bơ 
khoảng 40 triệu đồng/năm. Năm 2020, ông trồng 
thử 70 cây giống mít nghệ Thanh Sơn, dưới tán 
mít ông trồng cây dược liệu đương quy (khoảng 
2.000 m2), thu được khoảng 70 triệu đồng từ bán 
rễ đương quy. Năm 2021, sau khi thu hoạch 
đương quy, dưới tán cây mít ông tiếp tục trồng 
cây Sâm Đại hành. Sâm Đại hành được trồng với 
khoảng cách 30 cm x 40 cm (trồng vào đầu mùa 
mưa), đến nay cây Sâm Đại hành cao khoảng 43 
cm, mỗi bụi có nhiều cây, cây đã mọc che kín đất. 
Cây Sâm Đại hành dễ trồng, chỉ tốn công làm cỏ 
ban đầu khi cây sâm chưa mọc kín đất, ông Tâm 
không dùng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật 
nào nên tốt cho sức khỏe người sản xuất và môi 
trường. Trồng Sâm Đại hành dưới tán cây mít để 

lấy ngắn nuôi dài, giữ ẩm và hạn chế cỏ phát triển. 
Ông Tâm làm giàn tưới nước bằng béc phun nên 
vào mùa khô việc tưới nước cho cây thuận lợi. 
Ngoài ra, để có nguồn phân chuồng và có thêm 
nguồn thức ăn sạch cho gia đình, ông Tâm nuôi 
thêm 6 con heo thịt để lấy phân bón cho cây 
trồng. Tổng doanh thu năm 2020 của gia đình ông 
khoảng 400 triệu đồng, đây là một nguồn thu 
không nhỏ ở vùng nông thôn. Có được doanh thu 
khá lớn như vậy là nhờ canh tác tổng hợp, có 
nguồn thu từ nhiều sản phẩm: cá, bơ, cây dược 
liệu trồng xen, cà phê, chăn nuôi heo... 

Theo ông Tâm, làm nông nghiệp để thành công 

cần chịu khó, cần cù, tìm hiểu và áp dụng khoa 
học kỹ thuật mới vào sản xuất, vừa làm vừa đúc 
rút kinh nghiệm. Dù dịch bệnh Covid-19 gây khó 
khăn về thị trường, giá quả bơ thấp hơn các năm 
trước, nhưng do sản xuất đa cây, đa con nên vẫn 
có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm khác nhau 
trong vườn. Sự thành công của mô hình là minh 
chứng về hiệu quả kinh tế, tính bền vững của một 
phương thức sản xuất nông lâm kết hợp, sử dụng 
đất hợp lý theo không gian, theo tầng tán các loại 
cây trồng góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích, giảm rủi ro về thị trường.

* Sản phẩm rau, củ, quả
 

- Một số sản phẩm rau ăn lá (xà lách các loại, hành 
lá) có thời gian bảo quản ngắn, nên nửa đầu 9 tháng đầu 
năm 2021, 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.... do đó, 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. 

Nhưng từ tháng 9/2021 đến nay, các tỉnh thành nới 
lỏng giãn cách, hàng hóa nông sản 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,… đều tăng giá mạnh, cụ thể: Xà lách cuộn và xà 
lách coron 18.000 - 23.000 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 4 tháng đầu năm 2021 
(đặc biệt trong tháng 3/2021, giá chỉ còn 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 và giữ ở mức cao. Hiện nay, giá 
cà chua đạt 23.000 – 24.000 đồng/kg nhưng lại khan 
hiếm hàng. Giá cà chua trung bình năm 2021 đạt 9.713 
đồng/kg, giảm 1.242 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-19 bùng phát trở lại lần thứ 4 nhưng trung bình 
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 
3.750 đồng/kg, tăng 642 đồng/kg; su hào 7.338 
đồng/kg, tăng 1.838 đồng/kg; đậu leo 11.529 đồng/kg, 
tăng 883 đồng/kg; cải bắp 2.456 đồng/kg, cải thảo 
2.490 đồng/kg, 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 tháng 9/2021 (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). Từ tháng 10 đến nay, giá ớt sừng và ớt 
chuông Đà Lạt xuất khẩu được nên giá tăng trở lại. 
Trung bình năm 2021, ớt chuông Đà Lạt 22.246 
đồng/kg, giảm 283 đồng/kg; ớt sừng 12.083 đồng/kg, 
giảm 3.888 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 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 và giữ ở mức cao 
so với trước. Tuy nhiên, giá các loại hoa Đà Lạt 
trong năm 2021 nhìn chung đều giảm mạnh, có 
lúc giảm xuống mức thấp kỷ lục (do sức tiêu thụ 
kém khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh 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 chúc 
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 nửa đầu 
tháng 9/2021, 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 năm 2021 
đạt 34.648 đồng/kg, tăng 3.915 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 47.000 đồng/kg. 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 năm 2021 đạt 62.621 
đồng/kg, giảm 18.108 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. Hiện nay, giá kén tằm tại Đạ Tẻh 
và Lâm Hà lần lượt có giá 150.000 đồng/kg và 
195.000 đồng/kg. 

- Sữa bò (13.000 đồng/kg) ổn định giá trong 
năm 2021 và ổn định so với cùng kỳ năm 2020.

Từ tháng 6/2021 đến nay, giá vật tư phân bón 
liên tục tăng mạnh và duy trì mức giá cao, cụ thể 
hiện nay: Phân đạm Phú Mỹ 800.000 đồng/bao; 
phân đạm SA Nhật 500.000 đồng/bao; phân lân 
Lâm Thao 200.000 đồng/bao; phân lân Văn Điển 
225.000 đồng/bao; phân kali Phú Mỹ 700.000 
đồng/bao; phân NPK 16-16-8 650.000 đồng/bao; 
phân DAP Pháp 1.300.000 đồng/bao. Tại thời 
điểm này so với cùng kỳ năm 2020, giá phân đạm 
Phú Mỹ đã tăng hơn 400.000 đồng/bao, phân đạm 
SA Nhật tăng 200.000 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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