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Hiệu quả của phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 
và nông nghiệp hữu cơ (NNCNC, NNTM 
và NNHC) đã góp phần đưa doanh thu 
bình quân sản xuất nông nghiệp trên đơn 
vị diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng trong 
năm 2021 đạt bình quân 201 triệu 
đồng/ha, trong đó doanh thu sản xuất 
NNCNC đạt bình quân 430 triệu đồng/ha, 
tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC, NNTM 
chiếm 45% tổng giá trị sản xuất của 
ngành trồng trọt.

Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được phát triển mạnh 
mẽ theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hình 
thành các vùng sản xuất tập trung, có nhiều 
mô hình sản xuất mới tiên tiến, hiện đại và 
được nhân rộng ra toàn tỉnh, phát triển rộng 
rãi trên nhiều cây trồng, vật nuôi. Đến năm 
2021, diện tích ứng dụng CNC đạt 63.108 ha 
(chiếm 21% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh 
và tăng 2.880 ha so với 2020), gồm: 25.910,2 
ha rau; 2.062,5 ha hoa; 4.934 ha chè; cà phê 
22.031 ha; lúa chất lượng cao 4.425 ha; cây 
ăn quả 3.226 ha; dược liệu 134 ha; nấm 5,2 
ha; vườn ươm 381,1 ha...

Mức độ ứng dụng CNC có tính đa dạng với 
nhiều kỹ thuật tiên tiến: Có 44.265 ha tưới 
tiên tiến tiết kiệm nước, trong đó tưới phun 
mưa (công nghệ Israel, Ý, Đài Loan...) có 
40.061 ha, tưới nhỏ giọt 3.929 ha; tưới phun 
sương qua hệ thống tự động hoặc bán tự 
động 210 ha và 65 ha thủy canh hồi lưu. 
Canh tác rau, hoa trên giá thể đạt trên 400 ha; 
56 cơ sở nuôi cấy mô thực vật cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước trên 72,38 
triệu cây giống cấy mô các loại; có trên 150 
ha nhà kính nhập khẩu với công nghệ hiện 
đại tích hợp được các công nghệ thông minh 
trên thế giới có giá trị đầu tư trên 01 triệu 

USD/ha; khâu gieo ươm giống rau, hoa đã 
được cơ giới hóa từ khâu rửa vỉ, đóng giá thể 
và gieo hạt bằng máy cho năng suất lao động 
tăng gấp 5-7 lần so với làm thủ công. Công 
nghệ màng PE 3-5 lớp có tác dụng chống tia 
UV, khuếch tán ánh sáng, chống bám bụi và 
độ bền cao (5-7 năm) giúp đảm bảo an toàn 
cho người lao động được ứng dụng trên 500 
ha nhà kính; có khoảng 98 đơn vị đã áp dụng 
công nghệ tem truy suất điện tử (mã QR 
code)…

Nông nghiệp thông minh
Bên cạnh NNCNC, NNTM đã có những 

bước phát triển mạnh mẽ về quy mô cây 
trồng, vật nuôi giúp người sản xuất thiết lập 
dữ liệu trên phần mềm điện tử đối với các 
yếu tố vi khí hậu, môi trường, dinh dưỡng 
của cây trồng, chip điện tử theo dõi sức khỏe 
vật nuôi...; đồng thời giám sát và điều khiển 
bằng hệ thống cảm biến IoT. Ứng dụng 
NNTM giúp cây trồng, vật nuôi sinh trưởng 
tối ưu cho năng suất cao, chất lượng sản 
phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế, 
góp phần hiện đại hóa ngành nông nghiệp 
của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Trong trồng trọt, toàn tỉnh có 376,6 ha ứng 
dụng công nghệ thông minh (173,8 ha rau; 
187,2 ha hoa; 5,5 ha dâu tây và 10 ha chè 
chất lượng cao); trong đó có 172 ha ứng 

dụng công nghệ Hortimax Hà Lan; công 
nghệ cảm biến nhập khẩu từ Đài Loan, Italia 
để canh tác hoa lan hồ điệp 06 ha; giải pháp 
TMS của Pháp trong sản xuất 0,18 ha giống 
hoa các loại; IoT đồng bộ của Israel... Bên 
cạnh đó, có trên 60 trang trại/198,32 ha sử 
dụng công nghệ IoT của Công ty Mimosa 
TEK với chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ: Bộ 
RATA IoT- 3G/4G; cảm biến vi khí hậu; 
chậu giám sát độ ẩm; lượng nước thoát, EC 
nước thoát cho giá thể; hạ tầng kỹ thuật tưới 
(van điện tử, cáp tín hiệu, các cảm biến đo 
mực nước,...); phần mềm quản lý trang trại 
thông minh. Hiệu quả ứng dụng công nghệ 
IoT giúp người sản xuất giảm 10 - 20% 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; giảm 
30 - 50% lượng nước tưới và nhân công lao 
động cho các trang trại. Việc áp dụng NNTM 
trong sơ chế, chế biến đã giúp tăng hiệu suất 
và đồng thời giảm chi phí thuê nhân công, 
chất lượng nông sản tốt hơn so với phân loại 
thủ công.

Trong chăn nuôi, các doanh nghiệp lớn sử 
dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức 
ăn hoàn chỉnh theo phương pháp TMR (Total 
mixing rotation); sử dụng robot đẩy thức ăn 
tự động tại các trại chăn nuôi bò sữa của 
Công ty Vinamilk để hạn chế công lao động 
và đảm bảo thức ăn thường xuyên cho vật 
nuôi. Hiện nay, người chăn nuôi bò sữa sử 
dụng trên 95% máy vắt sữa thay cho việc 
dùng tay vắt sữa thủ công đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao 
hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa. Công ty Cổ 
phần sữa Đà Lạt và Công ty Cổ phần sữa 
Việt Nam sử dụng hệ thống vắt sữa tự động 
rotary (hệ thống vắt sữa vòng tròn tự động và 
mỗi lần vắt sữa cho khoảng 40 con bò sữa/01 
lần vắt); đồng thời gắn chíp điện tử (SCR) 
cho 3.700 con bò sữa để theo dõi tình trạng 
ăn uống, nghỉ ngơi vật nuôi; theo dõi tình 
hình sức khỏe, bệnh tật; theo dõi phát hiện 
động dục và sản lượng sữa để kịp thời điều 
chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý 
phù hợp; hệ thống massage tự động, nghe 

nhạc để kích thích tăng năng suất sữa…
Nông nghiệp hữu cơ
Đến nay tổng diện tích sản xuất trồng trọt 

được cấp giấy chứng nhận hữu cơ trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.298,61 ha (tăng hơn 
12 lần so với năm 2020). Trong đó, diện tích 
rau, củ, quả hữu cơ là 33,14 ha tập trung tại 
các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành 
phố Đà Lạt; 1,5 ha cây đặc sản tại huyện 
Lâm Hà, 14 ha lúa, 1,37 ha cây măng cụt, 01 
ha khổ qua và 1.110,4 ha điều tại huyện Đạ 
Tẻh, Cát Tiên. Tổng sản lượng ước đạt hơn 
2.042 tấn/năm. Đối với chăn nuôi, trên địa 
bàn tỉnh hiện 137,2 ha đồng cỏ chăn nuôi bò 
sữa tại huyện Di Linh và Đơn Dương với 
2.000 con bò sữa, tăng 1.500 con so với năm 
2020; trong đó có 1.045 con bò sữa đạt 
chứng nhận hữu cơ với sản lượng khoảng 
5.200 tấn sữa và 955 con bò sữa đang trong 
giai đoạn chuyển đổi hữu cơ.

Để thúc đẩy phát triển NNHC, năm 2021 
Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng đã xây 
dựng, ban hành 17 quy trình sản xuất hữu cơ 
trên cây rau (ăn lá, ăn củ, ăn quả), củ năng, 
lúa, chè, cà phê (vối, cà phê chè), sầu riêng, 
bơ, chuối, macca, atiso, nấm, đương quy, bò 
sữa, bò thịt, gà đẻ trứng. Triển khai 8 mô 
hình sản xuất NNHC với quy mô 5,55 ha 
(mắc ca, cà phê, măng tây, lúa, củ năng, rau 
ăn củ, sầu riêng, nấm hương); hỗ trợ xây 
dựng 03 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế 
biến sản phẩm hữu cơ với quy mô 44,8 ha/60 
hộ dân tham gia; đồng thời tổ chức 15 lớp tập 
huấn/524 lượt nông dân tham dự.

Định hướng phát triển NNCNC, NNTM 
và NNHC trong thời gian tới

Phát triển diện tích NNCNC theo hướng 
hiện đại, đa chức năng, có chất lượng cao 
gắn với thương hiệu: Đến năm 2025, toàn 
tỉnh có trên 72.700 ha ứng dụng CNC; trong 
đó có 1.000 ha ứng dụng NNTM. Riêng năm 
2022 phát triển 64.810 ha ứng dụng CNC, 
trong đó có 450 ha ứng dụng công nghệ 
thông minh. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
UDCNC năm 2022 đạt 450-460 triệu 
đồng/ha.

Công nhận vùng sản xuất NNUDCNC, 
vùng NNCNC kiểu mẫu: Đến năm 2025, 
công nhận 21 vùng sản xuất NNUDCNC với 
quy mô 6.168 ha và 36.460 con bò sữa; trong 
đó công nhận được ít nhất 05 vùng 
NNUDCNC kiểu mẫu về NNTM, kiểu mẫu 
về cảnh quan môi trường, kiểu mẫu về sản 
xuất nông sản an toàn và liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm.

Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 
NNCNC, thông minh: Phấn đấu đến năm 
2025 có ít nhất 20 doanh nghiệp NNUDCNC 
được UBND tỉnh công nhận; trong đó có ít 
nhất 10 doanh nghiệp đạt tiêu chí nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về 
CNC, thông minh: Hàng năm ưu tiên hỗ trợ 
triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ 
mới (sử dụng Robot thay cho việc chăm sóc 
vật nuôi, cây trồng; ứng dụng đồng bộ IoT 

trong quản lý trang trại gắn với liên kết theo 
chuỗi giá trị; công nghệ thông minh trong 
phân loại sản phẩm; IoT trong vận chuyển, 
bảo quản nông sản; công nghệ chế biến sâu.

Triển khai thực hiện các đề án, chương 
trình để phát triển nông nghiệp bền vững, 
thúc đẩy phát triển NNCNC, NNTM và 
NNHC như Đề án phát triển vùng sản xuất 
và chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu bền 
vững giai đoạn 2020-2025; Đề án tăng 
cường công tác quản lý, kiểm soát nhà kính 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 2030... Đặc 
biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai 
đoạn 2021-2025: sản xuất trồng trọt đạt 
khoảng 1.600 ha, sản lượng 11.750 tấn; chăn 
nuôi bò sữa đạt 2.000 con/sản lượng sữa hữu 
cơ đạt khoảng 5.800 tấn; đàn bò thịt hữu cơ 
đạt 400 con/sản lượng thịt hữu cơ 48 tấn; đàn 
gà hữu cơ lấy trứng đạt 20.000 con/sản 
lượng trứng hữu cơ đạt khoảng 3.200.000 
quả.

Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước để ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như GreenPass, 
công nghệ AI nhằm xác thực tình hình ra vào 
(quản lý cán bộ kỹ thuật, công nhân làm việc 
và khách hàng ra vào các trang trại) để quản 
lý trang trại thông minh ứng phó với dịch 
bệnh COVID-19 đang được dự báo diễn biến 
phức tạp, khó lường trong thời gian tới.

Công ty Vinamilk gắn chíp điện tử (SCR) để theo
dõi tình trạng ăn uống, sức khoẻ, bệnh tật, động dục

và theo dõi sản lượng sữa của đàn bò sữa
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 

công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

SOÁ 01/2022 THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

1



Hiệu quả của phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 
và nông nghiệp hữu cơ (NNCNC, NNTM 
và NNHC) đã góp phần đưa doanh thu 
bình quân sản xuất nông nghiệp trên đơn 
vị diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng trong 
năm 2021 đạt bình quân 201 triệu 
đồng/ha, trong đó doanh thu sản xuất 
NNCNC đạt bình quân 430 triệu đồng/ha, 
tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC, NNTM 
chiếm 45% tổng giá trị sản xuất của 
ngành trồng trọt.

Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được phát triển mạnh 
mẽ theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hình 
thành các vùng sản xuất tập trung, có nhiều 
mô hình sản xuất mới tiên tiến, hiện đại và 
được nhân rộng ra toàn tỉnh, phát triển rộng 
rãi trên nhiều cây trồng, vật nuôi. Đến năm 
2021, diện tích ứng dụng CNC đạt 63.108 ha 
(chiếm 21% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh 
và tăng 2.880 ha so với 2020), gồm: 25.910,2 
ha rau; 2.062,5 ha hoa; 4.934 ha chè; cà phê 
22.031 ha; lúa chất lượng cao 4.425 ha; cây 
ăn quả 3.226 ha; dược liệu 134 ha; nấm 5,2 
ha; vườn ươm 381,1 ha...

Mức độ ứng dụng CNC có tính đa dạng với 
nhiều kỹ thuật tiên tiến: Có 44.265 ha tưới 
tiên tiến tiết kiệm nước, trong đó tưới phun 
mưa (công nghệ Israel, Ý, Đài Loan...) có 
40.061 ha, tưới nhỏ giọt 3.929 ha; tưới phun 
sương qua hệ thống tự động hoặc bán tự 
động 210 ha và 65 ha thủy canh hồi lưu. 
Canh tác rau, hoa trên giá thể đạt trên 400 ha; 
56 cơ sở nuôi cấy mô thực vật cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước trên 72,38 
triệu cây giống cấy mô các loại; có trên 150 
ha nhà kính nhập khẩu với công nghệ hiện 
đại tích hợp được các công nghệ thông minh 
trên thế giới có giá trị đầu tư trên 01 triệu 

USD/ha; khâu gieo ươm giống rau, hoa đã 
được cơ giới hóa từ khâu rửa vỉ, đóng giá thể 
và gieo hạt bằng máy cho năng suất lao động 
tăng gấp 5-7 lần so với làm thủ công. Công 
nghệ màng PE 3-5 lớp có tác dụng chống tia 
UV, khuếch tán ánh sáng, chống bám bụi và 
độ bền cao (5-7 năm) giúp đảm bảo an toàn 
cho người lao động được ứng dụng trên 500 
ha nhà kính; có khoảng 98 đơn vị đã áp dụng 
công nghệ tem truy suất điện tử (mã QR 
code)…

Nông nghiệp thông minh
Bên cạnh NNCNC, NNTM đã có những 

bước phát triển mạnh mẽ về quy mô cây 
trồng, vật nuôi giúp người sản xuất thiết lập 
dữ liệu trên phần mềm điện tử đối với các 
yếu tố vi khí hậu, môi trường, dinh dưỡng 
của cây trồng, chip điện tử theo dõi sức khỏe 
vật nuôi...; đồng thời giám sát và điều khiển 
bằng hệ thống cảm biến IoT. Ứng dụng 
NNTM giúp cây trồng, vật nuôi sinh trưởng 
tối ưu cho năng suất cao, chất lượng sản 
phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế, 
góp phần hiện đại hóa ngành nông nghiệp 
của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Trong trồng trọt, toàn tỉnh có 376,6 ha ứng 
dụng công nghệ thông minh (173,8 ha rau; 
187,2 ha hoa; 5,5 ha dâu tây và 10 ha chè 
chất lượng cao); trong đó có 172 ha ứng 

dụng công nghệ Hortimax Hà Lan; công 
nghệ cảm biến nhập khẩu từ Đài Loan, Italia 
để canh tác hoa lan hồ điệp 06 ha; giải pháp 
TMS của Pháp trong sản xuất 0,18 ha giống 
hoa các loại; IoT đồng bộ của Israel... Bên 
cạnh đó, có trên 60 trang trại/198,32 ha sử 
dụng công nghệ IoT của Công ty Mimosa 
TEK với chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ: Bộ 
RATA IoT- 3G/4G; cảm biến vi khí hậu; 
chậu giám sát độ ẩm; lượng nước thoát, EC 
nước thoát cho giá thể; hạ tầng kỹ thuật tưới 
(van điện tử, cáp tín hiệu, các cảm biến đo 
mực nước,...); phần mềm quản lý trang trại 
thông minh. Hiệu quả ứng dụng công nghệ 
IoT giúp người sản xuất giảm 10 - 20% 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; giảm 
30 - 50% lượng nước tưới và nhân công lao 
động cho các trang trại. Việc áp dụng NNTM 
trong sơ chế, chế biến đã giúp tăng hiệu suất 
và đồng thời giảm chi phí thuê nhân công, 
chất lượng nông sản tốt hơn so với phân loại 
thủ công.

Trong chăn nuôi, các doanh nghiệp lớn sử 
dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức 
ăn hoàn chỉnh theo phương pháp TMR (Total 
mixing rotation); sử dụng robot đẩy thức ăn 
tự động tại các trại chăn nuôi bò sữa của 
Công ty Vinamilk để hạn chế công lao động 
và đảm bảo thức ăn thường xuyên cho vật 
nuôi. Hiện nay, người chăn nuôi bò sữa sử 
dụng trên 95% máy vắt sữa thay cho việc 
dùng tay vắt sữa thủ công đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao 
hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa. Công ty Cổ 
phần sữa Đà Lạt và Công ty Cổ phần sữa 
Việt Nam sử dụng hệ thống vắt sữa tự động 
rotary (hệ thống vắt sữa vòng tròn tự động và 
mỗi lần vắt sữa cho khoảng 40 con bò sữa/01 
lần vắt); đồng thời gắn chíp điện tử (SCR) 
cho 3.700 con bò sữa để theo dõi tình trạng 
ăn uống, nghỉ ngơi vật nuôi; theo dõi tình 
hình sức khỏe, bệnh tật; theo dõi phát hiện 
động dục và sản lượng sữa để kịp thời điều 
chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý 
phù hợp; hệ thống massage tự động, nghe 

nhạc để kích thích tăng năng suất sữa…
Nông nghiệp hữu cơ
Đến nay tổng diện tích sản xuất trồng trọt 

được cấp giấy chứng nhận hữu cơ trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.298,61 ha (tăng hơn 
12 lần so với năm 2020). Trong đó, diện tích 
rau, củ, quả hữu cơ là 33,14 ha tập trung tại 
các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành 
phố Đà Lạt; 1,5 ha cây đặc sản tại huyện 
Lâm Hà, 14 ha lúa, 1,37 ha cây măng cụt, 01 
ha khổ qua và 1.110,4 ha điều tại huyện Đạ 
Tẻh, Cát Tiên. Tổng sản lượng ước đạt hơn 
2.042 tấn/năm. Đối với chăn nuôi, trên địa 
bàn tỉnh hiện 137,2 ha đồng cỏ chăn nuôi bò 
sữa tại huyện Di Linh và Đơn Dương với 
2.000 con bò sữa, tăng 1.500 con so với năm 
2020; trong đó có 1.045 con bò sữa đạt 
chứng nhận hữu cơ với sản lượng khoảng 
5.200 tấn sữa và 955 con bò sữa đang trong 
giai đoạn chuyển đổi hữu cơ.

Để thúc đẩy phát triển NNHC, năm 2021 
Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng đã xây 
dựng, ban hành 17 quy trình sản xuất hữu cơ 
trên cây rau (ăn lá, ăn củ, ăn quả), củ năng, 
lúa, chè, cà phê (vối, cà phê chè), sầu riêng, 
bơ, chuối, macca, atiso, nấm, đương quy, bò 
sữa, bò thịt, gà đẻ trứng. Triển khai 8 mô 
hình sản xuất NNHC với quy mô 5,55 ha 
(mắc ca, cà phê, măng tây, lúa, củ năng, rau 
ăn củ, sầu riêng, nấm hương); hỗ trợ xây 
dựng 03 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế 
biến sản phẩm hữu cơ với quy mô 44,8 ha/60 
hộ dân tham gia; đồng thời tổ chức 15 lớp tập 
huấn/524 lượt nông dân tham dự.

Định hướng phát triển NNCNC, NNTM 
và NNHC trong thời gian tới

Phát triển diện tích NNCNC theo hướng 
hiện đại, đa chức năng, có chất lượng cao 
gắn với thương hiệu: Đến năm 2025, toàn 
tỉnh có trên 72.700 ha ứng dụng CNC; trong 
đó có 1.000 ha ứng dụng NNTM. Riêng năm 
2022 phát triển 64.810 ha ứng dụng CNC, 
trong đó có 450 ha ứng dụng công nghệ 
thông minh. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
UDCNC năm 2022 đạt 450-460 triệu 
đồng/ha.

Công nhận vùng sản xuất NNUDCNC, 
vùng NNCNC kiểu mẫu: Đến năm 2025, 
công nhận 21 vùng sản xuất NNUDCNC với 
quy mô 6.168 ha và 36.460 con bò sữa; trong 
đó công nhận được ít nhất 05 vùng 
NNUDCNC kiểu mẫu về NNTM, kiểu mẫu 
về cảnh quan môi trường, kiểu mẫu về sản 
xuất nông sản an toàn và liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm.

Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 
NNCNC, thông minh: Phấn đấu đến năm 
2025 có ít nhất 20 doanh nghiệp NNUDCNC 
được UBND tỉnh công nhận; trong đó có ít 
nhất 10 doanh nghiệp đạt tiêu chí nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về 
CNC, thông minh: Hàng năm ưu tiên hỗ trợ 
triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ 
mới (sử dụng Robot thay cho việc chăm sóc 
vật nuôi, cây trồng; ứng dụng đồng bộ IoT 

trong quản lý trang trại gắn với liên kết theo 
chuỗi giá trị; công nghệ thông minh trong 
phân loại sản phẩm; IoT trong vận chuyển, 
bảo quản nông sản; công nghệ chế biến sâu.

Triển khai thực hiện các đề án, chương 
trình để phát triển nông nghiệp bền vững, 
thúc đẩy phát triển NNCNC, NNTM và 
NNHC như Đề án phát triển vùng sản xuất 
và chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu bền 
vững giai đoạn 2020-2025; Đề án tăng 
cường công tác quản lý, kiểm soát nhà kính 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 2030... Đặc 
biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai 
đoạn 2021-2025: sản xuất trồng trọt đạt 
khoảng 1.600 ha, sản lượng 11.750 tấn; chăn 
nuôi bò sữa đạt 2.000 con/sản lượng sữa hữu 
cơ đạt khoảng 5.800 tấn; đàn bò thịt hữu cơ 
đạt 400 con/sản lượng thịt hữu cơ 48 tấn; đàn 
gà hữu cơ lấy trứng đạt 20.000 con/sản 
lượng trứng hữu cơ đạt khoảng 3.200.000 
quả.

Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước để ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như GreenPass, 
công nghệ AI nhằm xác thực tình hình ra vào 
(quản lý cán bộ kỹ thuật, công nhân làm việc 
và khách hàng ra vào các trang trại) để quản 
lý trang trại thông minh ứng phó với dịch 
bệnh COVID-19 đang được dự báo diễn biến 
phức tạp, khó lường trong thời gian tới.

Vườn măng cụt 1,37 ha của HTX NN và DV Đức Phổ,
 huyện Cát Tiên được chứng nhận hữu cơ năm 2021 
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Hiệu quả của phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 
và nông nghiệp hữu cơ (NNCNC, NNTM 
và NNHC) đã góp phần đưa doanh thu 
bình quân sản xuất nông nghiệp trên đơn 
vị diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng trong 
năm 2021 đạt bình quân 201 triệu 
đồng/ha, trong đó doanh thu sản xuất 
NNCNC đạt bình quân 430 triệu đồng/ha, 
tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC, NNTM 
chiếm 45% tổng giá trị sản xuất của 
ngành trồng trọt.

Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được phát triển mạnh 
mẽ theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hình 
thành các vùng sản xuất tập trung, có nhiều 
mô hình sản xuất mới tiên tiến, hiện đại và 
được nhân rộng ra toàn tỉnh, phát triển rộng 
rãi trên nhiều cây trồng, vật nuôi. Đến năm 
2021, diện tích ứng dụng CNC đạt 63.108 ha 
(chiếm 21% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh 
và tăng 2.880 ha so với 2020), gồm: 25.910,2 
ha rau; 2.062,5 ha hoa; 4.934 ha chè; cà phê 
22.031 ha; lúa chất lượng cao 4.425 ha; cây 
ăn quả 3.226 ha; dược liệu 134 ha; nấm 5,2 
ha; vườn ươm 381,1 ha...

Mức độ ứng dụng CNC có tính đa dạng với 
nhiều kỹ thuật tiên tiến: Có 44.265 ha tưới 
tiên tiến tiết kiệm nước, trong đó tưới phun 
mưa (công nghệ Israel, Ý, Đài Loan...) có 
40.061 ha, tưới nhỏ giọt 3.929 ha; tưới phun 
sương qua hệ thống tự động hoặc bán tự 
động 210 ha và 65 ha thủy canh hồi lưu. 
Canh tác rau, hoa trên giá thể đạt trên 400 ha; 
56 cơ sở nuôi cấy mô thực vật cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước trên 72,38 
triệu cây giống cấy mô các loại; có trên 150 
ha nhà kính nhập khẩu với công nghệ hiện 
đại tích hợp được các công nghệ thông minh 
trên thế giới có giá trị đầu tư trên 01 triệu 

USD/ha; khâu gieo ươm giống rau, hoa đã 
được cơ giới hóa từ khâu rửa vỉ, đóng giá thể 
và gieo hạt bằng máy cho năng suất lao động 
tăng gấp 5-7 lần so với làm thủ công. Công 
nghệ màng PE 3-5 lớp có tác dụng chống tia 
UV, khuếch tán ánh sáng, chống bám bụi và 
độ bền cao (5-7 năm) giúp đảm bảo an toàn 
cho người lao động được ứng dụng trên 500 
ha nhà kính; có khoảng 98 đơn vị đã áp dụng 
công nghệ tem truy suất điện tử (mã QR 
code)…

Nông nghiệp thông minh
Bên cạnh NNCNC, NNTM đã có những 

bước phát triển mạnh mẽ về quy mô cây 
trồng, vật nuôi giúp người sản xuất thiết lập 
dữ liệu trên phần mềm điện tử đối với các 
yếu tố vi khí hậu, môi trường, dinh dưỡng 
của cây trồng, chip điện tử theo dõi sức khỏe 
vật nuôi...; đồng thời giám sát và điều khiển 
bằng hệ thống cảm biến IoT. Ứng dụng 
NNTM giúp cây trồng, vật nuôi sinh trưởng 
tối ưu cho năng suất cao, chất lượng sản 
phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế, 
góp phần hiện đại hóa ngành nông nghiệp 
của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Trong trồng trọt, toàn tỉnh có 376,6 ha ứng 
dụng công nghệ thông minh (173,8 ha rau; 
187,2 ha hoa; 5,5 ha dâu tây và 10 ha chè 
chất lượng cao); trong đó có 172 ha ứng 

dụng công nghệ Hortimax Hà Lan; công 
nghệ cảm biến nhập khẩu từ Đài Loan, Italia 
để canh tác hoa lan hồ điệp 06 ha; giải pháp 
TMS của Pháp trong sản xuất 0,18 ha giống 
hoa các loại; IoT đồng bộ của Israel... Bên 
cạnh đó, có trên 60 trang trại/198,32 ha sử 
dụng công nghệ IoT của Công ty Mimosa 
TEK với chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ: Bộ 
RATA IoT- 3G/4G; cảm biến vi khí hậu; 
chậu giám sát độ ẩm; lượng nước thoát, EC 
nước thoát cho giá thể; hạ tầng kỹ thuật tưới 
(van điện tử, cáp tín hiệu, các cảm biến đo 
mực nước,...); phần mềm quản lý trang trại 
thông minh. Hiệu quả ứng dụng công nghệ 
IoT giúp người sản xuất giảm 10 - 20% 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; giảm 
30 - 50% lượng nước tưới và nhân công lao 
động cho các trang trại. Việc áp dụng NNTM 
trong sơ chế, chế biến đã giúp tăng hiệu suất 
và đồng thời giảm chi phí thuê nhân công, 
chất lượng nông sản tốt hơn so với phân loại 
thủ công.

Trong chăn nuôi, các doanh nghiệp lớn sử 
dụng máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức 
ăn hoàn chỉnh theo phương pháp TMR (Total 
mixing rotation); sử dụng robot đẩy thức ăn 
tự động tại các trại chăn nuôi bò sữa của 
Công ty Vinamilk để hạn chế công lao động 
và đảm bảo thức ăn thường xuyên cho vật 
nuôi. Hiện nay, người chăn nuôi bò sữa sử 
dụng trên 95% máy vắt sữa thay cho việc 
dùng tay vắt sữa thủ công đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao 
hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa. Công ty Cổ 
phần sữa Đà Lạt và Công ty Cổ phần sữa 
Việt Nam sử dụng hệ thống vắt sữa tự động 
rotary (hệ thống vắt sữa vòng tròn tự động và 
mỗi lần vắt sữa cho khoảng 40 con bò sữa/01 
lần vắt); đồng thời gắn chíp điện tử (SCR) 
cho 3.700 con bò sữa để theo dõi tình trạng 
ăn uống, nghỉ ngơi vật nuôi; theo dõi tình 
hình sức khỏe, bệnh tật; theo dõi phát hiện 
động dục và sản lượng sữa để kịp thời điều 
chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý 
phù hợp; hệ thống massage tự động, nghe 

nhạc để kích thích tăng năng suất sữa…
Nông nghiệp hữu cơ
Đến nay tổng diện tích sản xuất trồng trọt 

được cấp giấy chứng nhận hữu cơ trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.298,61 ha (tăng hơn 
12 lần so với năm 2020). Trong đó, diện tích 
rau, củ, quả hữu cơ là 33,14 ha tập trung tại 
các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành 
phố Đà Lạt; 1,5 ha cây đặc sản tại huyện 
Lâm Hà, 14 ha lúa, 1,37 ha cây măng cụt, 01 
ha khổ qua và 1.110,4 ha điều tại huyện Đạ 
Tẻh, Cát Tiên. Tổng sản lượng ước đạt hơn 
2.042 tấn/năm. Đối với chăn nuôi, trên địa 
bàn tỉnh hiện 137,2 ha đồng cỏ chăn nuôi bò 
sữa tại huyện Di Linh và Đơn Dương với 
2.000 con bò sữa, tăng 1.500 con so với năm 
2020; trong đó có 1.045 con bò sữa đạt 
chứng nhận hữu cơ với sản lượng khoảng 
5.200 tấn sữa và 955 con bò sữa đang trong 
giai đoạn chuyển đổi hữu cơ.

Để thúc đẩy phát triển NNHC, năm 2021 
Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng đã xây 
dựng, ban hành 17 quy trình sản xuất hữu cơ 
trên cây rau (ăn lá, ăn củ, ăn quả), củ năng, 
lúa, chè, cà phê (vối, cà phê chè), sầu riêng, 
bơ, chuối, macca, atiso, nấm, đương quy, bò 
sữa, bò thịt, gà đẻ trứng. Triển khai 8 mô 
hình sản xuất NNHC với quy mô 5,55 ha 
(mắc ca, cà phê, măng tây, lúa, củ năng, rau 
ăn củ, sầu riêng, nấm hương); hỗ trợ xây 
dựng 03 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế 
biến sản phẩm hữu cơ với quy mô 44,8 ha/60 
hộ dân tham gia; đồng thời tổ chức 15 lớp tập 
huấn/524 lượt nông dân tham dự.

Định hướng phát triển NNCNC, NNTM 
và NNHC trong thời gian tới

Phát triển diện tích NNCNC theo hướng 
hiện đại, đa chức năng, có chất lượng cao 
gắn với thương hiệu: Đến năm 2025, toàn 
tỉnh có trên 72.700 ha ứng dụng CNC; trong 
đó có 1.000 ha ứng dụng NNTM. Riêng năm 
2022 phát triển 64.810 ha ứng dụng CNC, 
trong đó có 450 ha ứng dụng công nghệ 
thông minh. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
UDCNC năm 2022 đạt 450-460 triệu 
đồng/ha.

Công nhận vùng sản xuất NNUDCNC, 
vùng NNCNC kiểu mẫu: Đến năm 2025, 
công nhận 21 vùng sản xuất NNUDCNC với 
quy mô 6.168 ha và 36.460 con bò sữa; trong 
đó công nhận được ít nhất 05 vùng 
NNUDCNC kiểu mẫu về NNTM, kiểu mẫu 
về cảnh quan môi trường, kiểu mẫu về sản 
xuất nông sản an toàn và liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm.

Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 
NNCNC, thông minh: Phấn đấu đến năm 
2025 có ít nhất 20 doanh nghiệp NNUDCNC 
được UBND tỉnh công nhận; trong đó có ít 
nhất 10 doanh nghiệp đạt tiêu chí nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về 
CNC, thông minh: Hàng năm ưu tiên hỗ trợ 
triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ 
mới (sử dụng Robot thay cho việc chăm sóc 
vật nuôi, cây trồng; ứng dụng đồng bộ IoT 

trong quản lý trang trại gắn với liên kết theo 
chuỗi giá trị; công nghệ thông minh trong 
phân loại sản phẩm; IoT trong vận chuyển, 
bảo quản nông sản; công nghệ chế biến sâu.

Triển khai thực hiện các đề án, chương 
trình để phát triển nông nghiệp bền vững, 
thúc đẩy phát triển NNCNC, NNTM và 
NNHC như Đề án phát triển vùng sản xuất 
và chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu bền 
vững giai đoạn 2020-2025; Đề án tăng 
cường công tác quản lý, kiểm soát nhà kính 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 2030... Đặc 
biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai 
đoạn 2021-2025: sản xuất trồng trọt đạt 
khoảng 1.600 ha, sản lượng 11.750 tấn; chăn 
nuôi bò sữa đạt 2.000 con/sản lượng sữa hữu 
cơ đạt khoảng 5.800 tấn; đàn bò thịt hữu cơ 
đạt 400 con/sản lượng thịt hữu cơ 48 tấn; đàn 
gà hữu cơ lấy trứng đạt 20.000 con/sản 
lượng trứng hữu cơ đạt khoảng 3.200.000 
quả.

Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước để ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như GreenPass, 
công nghệ AI nhằm xác thực tình hình ra vào 
(quản lý cán bộ kỹ thuật, công nhân làm việc 
và khách hàng ra vào các trang trại) để quản 
lý trang trại thông minh ứng phó với dịch 
bệnh COVID-19 đang được dự báo diễn biến 
phức tạp, khó lường trong thời gian tới.

ĐẠ TẺH: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG ĐIỀU HỮU CƠ GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Phan Chánh Tín - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Tẻh

Hiện nay, canh tác nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đối với các 
loại cây trồng ngày càng được người nông 
dân chú trọng, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của 
Nhà nước nên diện tích sản xuất theo hướng 
hữu cơ trên một số loại cây trồng chủ lực phát 
triển mạnh mẽ như: Diện tích sản xuất lúa 
theo hướng hữu cơ đạt 125 ha; cây ăn trái 
(sầu riêng, bưởi, quýt, bơ…) đạt gần 500 ha; 

đặc biệt cây điều những năm gần đây diện 
tích sản xuất theo hướng hữu cơ không ngừng 
phát triển do có sự quan tâm của các cấp 
chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp 
của Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn đã 
nghiên cứu, đầu tư sản xuất thực phẩm, thức 
uống Organic tuân theo những tiêu chí, quy 
trình nghiêm ngặt để tìm cơ hội tham gia vào 
sân chơi quốc tế và khẳng định chất lượng 

trên những thị trường tiềm năng này. Tuy 
nhiên, để phát triển mạnh và bền vững hơn 
nữa, công ty nhận thấy sự cần thiết trong việc 
tạo ra chuỗi cung cấp sản phẩm ổn định, lâu 
dài. Việc liên kết xây dựng vùng nguyên liệu 
cho sản phẩm điều hữu cơ tại huyện Đạ Tẻh 
đã trở thành mục tiêu chiến lược của công ty. 

Cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của chính 
quyền địa phương và sự hợp tác của bà con 
nông dân, vào tháng 7/2020, Công ty Cổ phần 
Visimex Sài Gòn đã phối hợp với các cấp 
chính quyền địa phương xác định đầu mối và 
vai trò của các đơn vị liên quan đến chương 
trình chuyển đổi canh tác điều theo hướng 
hữu cơ tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai của huyện Đạ Tẻh. Sau 
đó, tiến hành khảo sát sơ bộ nhằm xác định 
diện tích, chi tiết từng thửa ruộng để đánh giá 
khả năng đáp ứng của từng thửa ruộng để 
canh tác điều hữu cơ tại các xã triển khai mô 
hình. Sau khi họp dân, chốt được danh sách 
và diện tích tham gia, công ty tiến hành cung 
cấp các tài liệu kỹ thuật, tổ chức tập huấn kiến 
thức canh tác điều hữu cơ cho cán bộ quản lý 
và các hộ dân tham gia. Đồng thời tiến hành 
tập huấn chi tiết cách thức thiết lập vùng đệm 
hoặc hàng rào sinh học, loại bỏ các nguồn lây 
nhiễm như bao phân hóa học, bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật,… ra khỏi vườn cây chuyển 
đổi canh tác hữu cơ, đưa quy trình kỹ thuật áp 
dụng vào quá trình canh tác điều hữu cơ, 
hướng dẫn các nông hộ tham gia mô hình ghi 
chép các sổ sách theo quy trình quản lý canh 

tác hữu cơ; hỗ trợ kinh phí triển khai chương 
trình; kiểm tra, giám sát việc canh tác của các 
hộ tham gia, đảm bảo quy trình kỹ thuật canh 
tác điều hữu cơ; đồng thời tìm kiếm đầu ra và 
thu mua sản phẩm (thông qua các đại lý tại 
địa phương) cho các hộ tham gia chương 
trình.

Xây dựng mô hình trồng điều hữu cơ
Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Visimex 

Sài Gòn đã liên kết hướng dẫn cho 350 hộ 
nông dân tham gia mô hình trên địa bàn các 
xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, Triệu Hải, Quốc 
Oai của huyện Đạ Tẻh áp dụng quy trình 
trồng điều hữu cơ và đã khoanh vùng, ký kết 
hợp đồng bao tiêu, thu mua sản phẩm vùng 
điều tại các xã tham gia mô hình với 
1.090/6.449 ha được chứng nhận hữu cơ theo 
tiêu chuẩn Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ 
(USDA), niên vụ 2020 - 2021 năng suất đạt 
2,4 - 2,6 tấn/ha, gồm các giống điều sản xuất 
hữu cơ: PN1, AB29, AB0508, MH 4/5, MH 
5/4. Sản xuất điều hữu cơ, nông dân sẽ có giá 
bán tốt hơn và được doanh nghiệp bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm có chứng nhận. Mỗi kilôgam 
điều có chứng nhận hữu cơ được Công ty mua 
giá cao hơn 3.000 - 4.000 đồng /kg so với giá 
thị trường.

Ông K’Ba ở thôn Hưng Vân, xã Đạ Lây 
(một trong những hộ liên kết với Công ty Cổ 
phần Visimex Sài Gòn), phấn khởi cho biết: 
Với diện tích 2 ha điều được gia đình trồng từ 
năm 1996, theo kiểu truyền thống nên cây 
trồng cho năng suất rất thấp và thu nhập rất 
bấp bênh. Sau khi được huyện hỗ trợ đầu tư 
tái canh vườn điều, ghép giống điều chất 
lượng cao, đồng thời được đội ngũ kỹ sư 
Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn “cầm tay 
chỉ việc”, tận tình hướng dẫn chăm sóc, bón 
phân cho cây theo quy trình hữu cơ; phân, 
thuốc đều là vi sinh nên năng suất vườn điều 
tăng từng năm. Kết thúc vụ mùa năm 2021, 
sản lượng vườn điều thu hoạch được hơn 3 
tấn, với giá bán ổn định 30.000 đồng/kg, trừ 
hết mọi chi phí gia đình ông thu được khoảng 
70 triệu đồng. 

Sản xuất điều hữu cơ theo tiêu chuẩn 
Organic đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe, 
khác hẳn với tập quán canh tác lạc hậu trước 
đây. Ông Bùi Mạnh Hiệp, Giám đốc Công ty 
Cổ phần Visimex Sài Gòn cho biết: Hiện 
công ty đang liên kết với 350 hộ với tổng 
diện tích 1.090 ha sản xuất theo tiêu chuẩn 
Organic. Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ 
thuật cho các nông hộ, chuyển đổi quy trình 
canh tác cây điều theo tiêu chuẩn của Mỹ và 
EU. Điều đáng mừng là hộ liên kết là người 
đồng bào dân tộc thiểu số không còn tư tưởng 
ỷ lại “được hay mất mùa nhờ trời” mà chủ 
động chăm sóc điều theo hướng hữu cơ với 
quy trình nghiêm ngặt và được giám sát bởi 
đội ngũ kỹ sư của công ty. Hằng năm, đoàn 
kiểm tra đến lấy mẫu đất, nước và hạt điều tại 
các vườn điều bất kỳ để phân tích, kết quả 
đều đạt độ an toàn cho phép.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Visimex 
Sài Gòn tiếp tục phối hợp với các cấp chính 
quyền địa phương hỗ trợ nông dân chuyển 
đổi khoảng 500 - 750 ha canh tác điều hữu cơ 
và bao tiêu sản phẩm cho nông dân tham gia 
mô hình tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai và xã Đạ Kho của huyện 
Đạ Tẻh. 

Từng bước xây dựng thương hiệu sản 
phẩm

Với những kết quả ban đầu của mô hình sản 
xuất điều hữu cơ, huyện Đạ Tẻh đã từng bước 
xây dựng thương hiệu sản phẩm cho cây điều. 
Sản phẩm hạt điều rang muối của Công ty 
TNHH MTV Chánh Thu (xã Đạ Lây, huyện 
Đạ Tẻh), được nhiều người tiêu dùng biết 
đến. Ông Trần Phúc Chánh, Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Chánh Thu cho biết, hằng 
năm công ty thu mua được khoảng 30% điều 
của huyện Đạ Tẻh với hơn 1.000 tấn tươi cho 
ra 350 tấn thành phẩm. Ngoài xuất khẩu hàng 
thô khoảng 350 tấn điều, công ty còn sản xuất 
1 tấn/tháng sản phẩm hạt điều rang muối đạt 
chất lượng cung cấp ra thị trường. Hạt điều 
rang muối của công ty được sản xuất theo quy 
trình hữu cơ, đảm bảo “4 không”: Không tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm 

nhân tạo, không chất tạo màu, không chất bảo 
quản. Quy trình sản xuất đảm bảo khép kín, 
với nhân hạt điều chiếm đến 99,5%, tạo ra 
những hạt điều rang muối thơm ngon, chất 
lượng, trở thành một trong những đặc sản của 
huyện Đạ Tẻh. Đến thời điểm hiện tại, sản 
phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều tỉnh, 
thành trong nước và được chào đón tại một số 
quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc... Năm 
2020, hạt điều rang muối của công ty là một 
trong các sản phẩm được huyện Đạ Tẻh lựa 
chọn để tham gia đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết quả, hạt điều rang 
muối đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao. Sau 
khi tham gia Chương trình OCOP vào năm 
2019, sản phẩm hạt điều rang muối được 
trưng bày tại các hội nghị xúc tiến thương 
mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh, Công ty 
cũng tìm được nhiều đối tác hơn để tiêu thụ 
sản phẩm chứ không còn phụ thuộc vào thị 
trường truyền thống như trước đây.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện và 
chính quyền địa phương đang tuyên truyền, 
vận động nông dân chấm dứt việc trồng điều 
bằng hạt và thay vào đó, đưa các giống điều 
mới có năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, 
để tạo dựng thương hiệu điều mang lợi thế 
đặc trưng nổi trội của địa phương, huyện 
khuyến khích người dân cải tạo và thâm canh 
vườn điều, trồng theo hướng hữu cơ. Bên 
cạnh đó, xây dựng sản phẩm hạt điều, bằng 
việc phát triển thành sản phẩm OCOP giúp 
huyện Đạ Tẻh định hướng phát triển theo 
hướng liên kết, gắn sản xuất với sơ chế, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, quan 
trọng hơn là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực điều, liên kết sản xuất, bao tiêu 
sản phẩm giữa người dân trồng điều với các 
doanh nghiệp... Có như vậy, cây điều mới 
từng bước phát triển bền vững, trở thành một 
trong những cây trồng chủ lực để góp phần 
tăng thu nhập, ổn định kinh tế bền vững cho 
người dân. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển 
thương hiệu mới cho ngành trồng điều của 
địa phương.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Hiện nay, canh tác nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đối với các 
loại cây trồng ngày càng được người nông 
dân chú trọng, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của 
Nhà nước nên diện tích sản xuất theo hướng 
hữu cơ trên một số loại cây trồng chủ lực phát 
triển mạnh mẽ như: Diện tích sản xuất lúa 
theo hướng hữu cơ đạt 125 ha; cây ăn trái 
(sầu riêng, bưởi, quýt, bơ…) đạt gần 500 ha; 

đặc biệt cây điều những năm gần đây diện 
tích sản xuất theo hướng hữu cơ không ngừng 
phát triển do có sự quan tâm của các cấp 
chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp 
của Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn đã 
nghiên cứu, đầu tư sản xuất thực phẩm, thức 
uống Organic tuân theo những tiêu chí, quy 
trình nghiêm ngặt để tìm cơ hội tham gia vào 
sân chơi quốc tế và khẳng định chất lượng 

trên những thị trường tiềm năng này. Tuy 
nhiên, để phát triển mạnh và bền vững hơn 
nữa, công ty nhận thấy sự cần thiết trong việc 
tạo ra chuỗi cung cấp sản phẩm ổn định, lâu 
dài. Việc liên kết xây dựng vùng nguyên liệu 
cho sản phẩm điều hữu cơ tại huyện Đạ Tẻh 
đã trở thành mục tiêu chiến lược của công ty. 

Cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của chính 
quyền địa phương và sự hợp tác của bà con 
nông dân, vào tháng 7/2020, Công ty Cổ phần 
Visimex Sài Gòn đã phối hợp với các cấp 
chính quyền địa phương xác định đầu mối và 
vai trò của các đơn vị liên quan đến chương 
trình chuyển đổi canh tác điều theo hướng 
hữu cơ tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai của huyện Đạ Tẻh. Sau 
đó, tiến hành khảo sát sơ bộ nhằm xác định 
diện tích, chi tiết từng thửa ruộng để đánh giá 
khả năng đáp ứng của từng thửa ruộng để 
canh tác điều hữu cơ tại các xã triển khai mô 
hình. Sau khi họp dân, chốt được danh sách 
và diện tích tham gia, công ty tiến hành cung 
cấp các tài liệu kỹ thuật, tổ chức tập huấn kiến 
thức canh tác điều hữu cơ cho cán bộ quản lý 
và các hộ dân tham gia. Đồng thời tiến hành 
tập huấn chi tiết cách thức thiết lập vùng đệm 
hoặc hàng rào sinh học, loại bỏ các nguồn lây 
nhiễm như bao phân hóa học, bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật,… ra khỏi vườn cây chuyển 
đổi canh tác hữu cơ, đưa quy trình kỹ thuật áp 
dụng vào quá trình canh tác điều hữu cơ, 
hướng dẫn các nông hộ tham gia mô hình ghi 
chép các sổ sách theo quy trình quản lý canh 

tác hữu cơ; hỗ trợ kinh phí triển khai chương 
trình; kiểm tra, giám sát việc canh tác của các 
hộ tham gia, đảm bảo quy trình kỹ thuật canh 
tác điều hữu cơ; đồng thời tìm kiếm đầu ra và 
thu mua sản phẩm (thông qua các đại lý tại 
địa phương) cho các hộ tham gia chương 
trình.

Xây dựng mô hình trồng điều hữu cơ
Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Visimex 

Sài Gòn đã liên kết hướng dẫn cho 350 hộ 
nông dân tham gia mô hình trên địa bàn các 
xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, Triệu Hải, Quốc 
Oai của huyện Đạ Tẻh áp dụng quy trình 
trồng điều hữu cơ và đã khoanh vùng, ký kết 
hợp đồng bao tiêu, thu mua sản phẩm vùng 
điều tại các xã tham gia mô hình với 
1.090/6.449 ha được chứng nhận hữu cơ theo 
tiêu chuẩn Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ 
(USDA), niên vụ 2020 - 2021 năng suất đạt 
2,4 - 2,6 tấn/ha, gồm các giống điều sản xuất 
hữu cơ: PN1, AB29, AB0508, MH 4/5, MH 
5/4. Sản xuất điều hữu cơ, nông dân sẽ có giá 
bán tốt hơn và được doanh nghiệp bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm có chứng nhận. Mỗi kilôgam 
điều có chứng nhận hữu cơ được Công ty mua 
giá cao hơn 3.000 - 4.000 đồng /kg so với giá 
thị trường.

Ông K’Ba ở thôn Hưng Vân, xã Đạ Lây 
(một trong những hộ liên kết với Công ty Cổ 
phần Visimex Sài Gòn), phấn khởi cho biết: 
Với diện tích 2 ha điều được gia đình trồng từ 
năm 1996, theo kiểu truyền thống nên cây 
trồng cho năng suất rất thấp và thu nhập rất 
bấp bênh. Sau khi được huyện hỗ trợ đầu tư 
tái canh vườn điều, ghép giống điều chất 
lượng cao, đồng thời được đội ngũ kỹ sư 
Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn “cầm tay 
chỉ việc”, tận tình hướng dẫn chăm sóc, bón 
phân cho cây theo quy trình hữu cơ; phân, 
thuốc đều là vi sinh nên năng suất vườn điều 
tăng từng năm. Kết thúc vụ mùa năm 2021, 
sản lượng vườn điều thu hoạch được hơn 3 
tấn, với giá bán ổn định 30.000 đồng/kg, trừ 
hết mọi chi phí gia đình ông thu được khoảng 
70 triệu đồng. 

Sản xuất điều hữu cơ theo tiêu chuẩn 
Organic đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe, 
khác hẳn với tập quán canh tác lạc hậu trước 
đây. Ông Bùi Mạnh Hiệp, Giám đốc Công ty 
Cổ phần Visimex Sài Gòn cho biết: Hiện 
công ty đang liên kết với 350 hộ với tổng 
diện tích 1.090 ha sản xuất theo tiêu chuẩn 
Organic. Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ 
thuật cho các nông hộ, chuyển đổi quy trình 
canh tác cây điều theo tiêu chuẩn của Mỹ và 
EU. Điều đáng mừng là hộ liên kết là người 
đồng bào dân tộc thiểu số không còn tư tưởng 
ỷ lại “được hay mất mùa nhờ trời” mà chủ 
động chăm sóc điều theo hướng hữu cơ với 
quy trình nghiêm ngặt và được giám sát bởi 
đội ngũ kỹ sư của công ty. Hằng năm, đoàn 
kiểm tra đến lấy mẫu đất, nước và hạt điều tại 
các vườn điều bất kỳ để phân tích, kết quả 
đều đạt độ an toàn cho phép.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Visimex 
Sài Gòn tiếp tục phối hợp với các cấp chính 
quyền địa phương hỗ trợ nông dân chuyển 
đổi khoảng 500 - 750 ha canh tác điều hữu cơ 
và bao tiêu sản phẩm cho nông dân tham gia 
mô hình tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai và xã Đạ Kho của huyện 
Đạ Tẻh. 

Từng bước xây dựng thương hiệu sản 
phẩm

Với những kết quả ban đầu của mô hình sản 
xuất điều hữu cơ, huyện Đạ Tẻh đã từng bước 
xây dựng thương hiệu sản phẩm cho cây điều. 
Sản phẩm hạt điều rang muối của Công ty 
TNHH MTV Chánh Thu (xã Đạ Lây, huyện 
Đạ Tẻh), được nhiều người tiêu dùng biết 
đến. Ông Trần Phúc Chánh, Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Chánh Thu cho biết, hằng 
năm công ty thu mua được khoảng 30% điều 
của huyện Đạ Tẻh với hơn 1.000 tấn tươi cho 
ra 350 tấn thành phẩm. Ngoài xuất khẩu hàng 
thô khoảng 350 tấn điều, công ty còn sản xuất 
1 tấn/tháng sản phẩm hạt điều rang muối đạt 
chất lượng cung cấp ra thị trường. Hạt điều 
rang muối của công ty được sản xuất theo quy 
trình hữu cơ, đảm bảo “4 không”: Không tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm 

nhân tạo, không chất tạo màu, không chất bảo 
quản. Quy trình sản xuất đảm bảo khép kín, 
với nhân hạt điều chiếm đến 99,5%, tạo ra 
những hạt điều rang muối thơm ngon, chất 
lượng, trở thành một trong những đặc sản của 
huyện Đạ Tẻh. Đến thời điểm hiện tại, sản 
phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều tỉnh, 
thành trong nước và được chào đón tại một số 
quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc... Năm 
2020, hạt điều rang muối của công ty là một 
trong các sản phẩm được huyện Đạ Tẻh lựa 
chọn để tham gia đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết quả, hạt điều rang 
muối đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao. Sau 
khi tham gia Chương trình OCOP vào năm 
2019, sản phẩm hạt điều rang muối được 
trưng bày tại các hội nghị xúc tiến thương 
mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh, Công ty 
cũng tìm được nhiều đối tác hơn để tiêu thụ 
sản phẩm chứ không còn phụ thuộc vào thị 
trường truyền thống như trước đây.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện và 
chính quyền địa phương đang tuyên truyền, 
vận động nông dân chấm dứt việc trồng điều 
bằng hạt và thay vào đó, đưa các giống điều 
mới có năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, 
để tạo dựng thương hiệu điều mang lợi thế 
đặc trưng nổi trội của địa phương, huyện 
khuyến khích người dân cải tạo và thâm canh 
vườn điều, trồng theo hướng hữu cơ. Bên 
cạnh đó, xây dựng sản phẩm hạt điều, bằng 
việc phát triển thành sản phẩm OCOP giúp 
huyện Đạ Tẻh định hướng phát triển theo 
hướng liên kết, gắn sản xuất với sơ chế, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, quan 
trọng hơn là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực điều, liên kết sản xuất, bao tiêu 
sản phẩm giữa người dân trồng điều với các 
doanh nghiệp... Có như vậy, cây điều mới 
từng bước phát triển bền vững, trở thành một 
trong những cây trồng chủ lực để góp phần 
tăng thu nhập, ổn định kinh tế bền vững cho 
người dân. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển 
thương hiệu mới cho ngành trồng điều của 
địa phương.

Vùng nguyên liệu sản xuất điều hữu cơ của Công ty 
Cổ phần Visimex Sài Gòn tại huyện Đạ Tẻh
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Hiện nay, canh tác nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đối với các 
loại cây trồng ngày càng được người nông 
dân chú trọng, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của 
Nhà nước nên diện tích sản xuất theo hướng 
hữu cơ trên một số loại cây trồng chủ lực phát 
triển mạnh mẽ như: Diện tích sản xuất lúa 
theo hướng hữu cơ đạt 125 ha; cây ăn trái 
(sầu riêng, bưởi, quýt, bơ…) đạt gần 500 ha; 

đặc biệt cây điều những năm gần đây diện 
tích sản xuất theo hướng hữu cơ không ngừng 
phát triển do có sự quan tâm của các cấp 
chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp 
của Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn đã 
nghiên cứu, đầu tư sản xuất thực phẩm, thức 
uống Organic tuân theo những tiêu chí, quy 
trình nghiêm ngặt để tìm cơ hội tham gia vào 
sân chơi quốc tế và khẳng định chất lượng 

trên những thị trường tiềm năng này. Tuy 
nhiên, để phát triển mạnh và bền vững hơn 
nữa, công ty nhận thấy sự cần thiết trong việc 
tạo ra chuỗi cung cấp sản phẩm ổn định, lâu 
dài. Việc liên kết xây dựng vùng nguyên liệu 
cho sản phẩm điều hữu cơ tại huyện Đạ Tẻh 
đã trở thành mục tiêu chiến lược của công ty. 

Cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của chính 
quyền địa phương và sự hợp tác của bà con 
nông dân, vào tháng 7/2020, Công ty Cổ phần 
Visimex Sài Gòn đã phối hợp với các cấp 
chính quyền địa phương xác định đầu mối và 
vai trò của các đơn vị liên quan đến chương 
trình chuyển đổi canh tác điều theo hướng 
hữu cơ tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai của huyện Đạ Tẻh. Sau 
đó, tiến hành khảo sát sơ bộ nhằm xác định 
diện tích, chi tiết từng thửa ruộng để đánh giá 
khả năng đáp ứng của từng thửa ruộng để 
canh tác điều hữu cơ tại các xã triển khai mô 
hình. Sau khi họp dân, chốt được danh sách 
và diện tích tham gia, công ty tiến hành cung 
cấp các tài liệu kỹ thuật, tổ chức tập huấn kiến 
thức canh tác điều hữu cơ cho cán bộ quản lý 
và các hộ dân tham gia. Đồng thời tiến hành 
tập huấn chi tiết cách thức thiết lập vùng đệm 
hoặc hàng rào sinh học, loại bỏ các nguồn lây 
nhiễm như bao phân hóa học, bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật,… ra khỏi vườn cây chuyển 
đổi canh tác hữu cơ, đưa quy trình kỹ thuật áp 
dụng vào quá trình canh tác điều hữu cơ, 
hướng dẫn các nông hộ tham gia mô hình ghi 
chép các sổ sách theo quy trình quản lý canh 

tác hữu cơ; hỗ trợ kinh phí triển khai chương 
trình; kiểm tra, giám sát việc canh tác của các 
hộ tham gia, đảm bảo quy trình kỹ thuật canh 
tác điều hữu cơ; đồng thời tìm kiếm đầu ra và 
thu mua sản phẩm (thông qua các đại lý tại 
địa phương) cho các hộ tham gia chương 
trình.

Xây dựng mô hình trồng điều hữu cơ
Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Visimex 

Sài Gòn đã liên kết hướng dẫn cho 350 hộ 
nông dân tham gia mô hình trên địa bàn các 
xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, Triệu Hải, Quốc 
Oai của huyện Đạ Tẻh áp dụng quy trình 
trồng điều hữu cơ và đã khoanh vùng, ký kết 
hợp đồng bao tiêu, thu mua sản phẩm vùng 
điều tại các xã tham gia mô hình với 
1.090/6.449 ha được chứng nhận hữu cơ theo 
tiêu chuẩn Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ 
(USDA), niên vụ 2020 - 2021 năng suất đạt 
2,4 - 2,6 tấn/ha, gồm các giống điều sản xuất 
hữu cơ: PN1, AB29, AB0508, MH 4/5, MH 
5/4. Sản xuất điều hữu cơ, nông dân sẽ có giá 
bán tốt hơn và được doanh nghiệp bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm có chứng nhận. Mỗi kilôgam 
điều có chứng nhận hữu cơ được Công ty mua 
giá cao hơn 3.000 - 4.000 đồng /kg so với giá 
thị trường.

Ông K’Ba ở thôn Hưng Vân, xã Đạ Lây 
(một trong những hộ liên kết với Công ty Cổ 
phần Visimex Sài Gòn), phấn khởi cho biết: 
Với diện tích 2 ha điều được gia đình trồng từ 
năm 1996, theo kiểu truyền thống nên cây 
trồng cho năng suất rất thấp và thu nhập rất 
bấp bênh. Sau khi được huyện hỗ trợ đầu tư 
tái canh vườn điều, ghép giống điều chất 
lượng cao, đồng thời được đội ngũ kỹ sư 
Công ty Cổ phần Visimex Sài Gòn “cầm tay 
chỉ việc”, tận tình hướng dẫn chăm sóc, bón 
phân cho cây theo quy trình hữu cơ; phân, 
thuốc đều là vi sinh nên năng suất vườn điều 
tăng từng năm. Kết thúc vụ mùa năm 2021, 
sản lượng vườn điều thu hoạch được hơn 3 
tấn, với giá bán ổn định 30.000 đồng/kg, trừ 
hết mọi chi phí gia đình ông thu được khoảng 
70 triệu đồng. 

Sản xuất điều hữu cơ theo tiêu chuẩn 
Organic đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe, 
khác hẳn với tập quán canh tác lạc hậu trước 
đây. Ông Bùi Mạnh Hiệp, Giám đốc Công ty 
Cổ phần Visimex Sài Gòn cho biết: Hiện 
công ty đang liên kết với 350 hộ với tổng 
diện tích 1.090 ha sản xuất theo tiêu chuẩn 
Organic. Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ 
thuật cho các nông hộ, chuyển đổi quy trình 
canh tác cây điều theo tiêu chuẩn của Mỹ và 
EU. Điều đáng mừng là hộ liên kết là người 
đồng bào dân tộc thiểu số không còn tư tưởng 
ỷ lại “được hay mất mùa nhờ trời” mà chủ 
động chăm sóc điều theo hướng hữu cơ với 
quy trình nghiêm ngặt và được giám sát bởi 
đội ngũ kỹ sư của công ty. Hằng năm, đoàn 
kiểm tra đến lấy mẫu đất, nước và hạt điều tại 
các vườn điều bất kỳ để phân tích, kết quả 
đều đạt độ an toàn cho phép.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Visimex 
Sài Gòn tiếp tục phối hợp với các cấp chính 
quyền địa phương hỗ trợ nông dân chuyển 
đổi khoảng 500 - 750 ha canh tác điều hữu cơ 
và bao tiêu sản phẩm cho nông dân tham gia 
mô hình tại các xã Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, 
Triệu Hải, Quốc Oai và xã Đạ Kho của huyện 
Đạ Tẻh. 

Từng bước xây dựng thương hiệu sản 
phẩm

Với những kết quả ban đầu của mô hình sản 
xuất điều hữu cơ, huyện Đạ Tẻh đã từng bước 
xây dựng thương hiệu sản phẩm cho cây điều. 
Sản phẩm hạt điều rang muối của Công ty 
TNHH MTV Chánh Thu (xã Đạ Lây, huyện 
Đạ Tẻh), được nhiều người tiêu dùng biết 
đến. Ông Trần Phúc Chánh, Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Chánh Thu cho biết, hằng 
năm công ty thu mua được khoảng 30% điều 
của huyện Đạ Tẻh với hơn 1.000 tấn tươi cho 
ra 350 tấn thành phẩm. Ngoài xuất khẩu hàng 
thô khoảng 350 tấn điều, công ty còn sản xuất 
1 tấn/tháng sản phẩm hạt điều rang muối đạt 
chất lượng cung cấp ra thị trường. Hạt điều 
rang muối của công ty được sản xuất theo quy 
trình hữu cơ, đảm bảo “4 không”: Không tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm 

nhân tạo, không chất tạo màu, không chất bảo 
quản. Quy trình sản xuất đảm bảo khép kín, 
với nhân hạt điều chiếm đến 99,5%, tạo ra 
những hạt điều rang muối thơm ngon, chất 
lượng, trở thành một trong những đặc sản của 
huyện Đạ Tẻh. Đến thời điểm hiện tại, sản 
phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều tỉnh, 
thành trong nước và được chào đón tại một số 
quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc... Năm 
2020, hạt điều rang muối của công ty là một 
trong các sản phẩm được huyện Đạ Tẻh lựa 
chọn để tham gia đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết quả, hạt điều rang 
muối đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao. Sau 
khi tham gia Chương trình OCOP vào năm 
2019, sản phẩm hạt điều rang muối được 
trưng bày tại các hội nghị xúc tiến thương 
mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh, Công ty 
cũng tìm được nhiều đối tác hơn để tiêu thụ 
sản phẩm chứ không còn phụ thuộc vào thị 
trường truyền thống như trước đây.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện và 
chính quyền địa phương đang tuyên truyền, 
vận động nông dân chấm dứt việc trồng điều 
bằng hạt và thay vào đó, đưa các giống điều 
mới có năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, 
để tạo dựng thương hiệu điều mang lợi thế 
đặc trưng nổi trội của địa phương, huyện 
khuyến khích người dân cải tạo và thâm canh 
vườn điều, trồng theo hướng hữu cơ. Bên 
cạnh đó, xây dựng sản phẩm hạt điều, bằng 
việc phát triển thành sản phẩm OCOP giúp 
huyện Đạ Tẻh định hướng phát triển theo 
hướng liên kết, gắn sản xuất với sơ chế, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, quan 
trọng hơn là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực điều, liên kết sản xuất, bao tiêu 
sản phẩm giữa người dân trồng điều với các 
doanh nghiệp... Có như vậy, cây điều mới 
từng bước phát triển bền vững, trở thành một 
trong những cây trồng chủ lực để góp phần 
tăng thu nhập, ổn định kinh tế bền vững cho 
người dân. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển 
thương hiệu mới cho ngành trồng điều của 
địa phương.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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Chuyển đổi số trong nông nghiệp mang lại 
nhiều giá trị lớn, nhưng để chuyển đổi số 
diễn ra mạnh mẽ, cần rất nhiều giải pháp, 
trước hết là xây dựng dữ liệu. Vì vậy, để tiến 
tới thực hiện chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, nâng cao hiệu quả ứng dụng công 
nghệ số trong sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện, huyện Lạc Dương đang phối hợp 
với Trường Đại học Đà Lạt hợp tác xây dựng 
Big Data nông nghiệp. 

Là địa phương giáp ranh với thành phố Đà 
Lạt, huyện Lạc Dương có điều kiện tự nhiên, 
thổ nhưỡng tương đồng, với khí hậu quanh 
năm ôn hòa mát mẻ và có nhiều tiềm năng để 
phát triển du lịch và nông nghiệp, nhất là 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với 
các loại nông sản đặc trưng có ưu thế như: 
rau, hoa cao cấp, cây dược liệu… Phát huy 
tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông 
nghiệp, thời gian qua, ngành nông nghiệp, 
các địa phương và nông dân, doanh nghiệp 
trong huyện đã tăng cường ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, 
góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, 
giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, 
chất lượng và nâng tầm giá trị sản phẩm. Vì 
vậy, nền nông nghiệp của huyện Lạc Dương 
từ chỗ sản xuất lạc hậu nhỏ lẻ, chủ yếu tự 
cung tự cấp đến nay đã chuyển sang sản xuất 
hàng hóa, theo hướng ứng dụng công nghệ 
cao, đặc biệt nhiều sản phẩm đã được xuất 

khẩu, đời sống người dân và bộ mặt nông 
thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc. 
Tuy vậy, đứng trước bối cảnh mới, thách 
thức của biến đổi khí hậu, các loại dịch bệnh 
cũng như yêu cầu chất lượng nông sản ngày 
càng cao của thị trường, nông nghiệp huyện 
Lạc Dương cần có định hướng chiến lược, 
phát triển phù hợp, để phát huy hết tiềm năng 
và lợi thế, thúc đẩy nông nghiệp địa phương 
phát triển bền vững. 

Chính vì thế, năm 2021, huyện Lạc Dương 
phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt hợp tác 
xây dựng Big Data (dữ liệu lớn) nông 
nghiệp. Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp 
tác giữa 2 đơn vị trong việc xây dựng Big 
Data nông nghiệp và hợp tác toàn diện về 
phát triển kinh tế xã hội đã được tổ chức tại 
huyện Lạc Dương vào cuối tháng 10/2021 
như là một bước khởi đầu cho chương trình 
chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả ứng dụng 
công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp tại 
huyện Lạc Dương. 

Ông Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy 
- Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho 
biết: “Với những nguồn lực hiện tại cộng 
thêm những đề tài, nghiên cứu giúp đỡ từ 
Đại học Đà Lạt, chắc chắn huyện sẽ giải 
quyết được nhiều vấn đề về kinh tế. Ngược 
lại, Trường Đại học Đà Lạt cũng sẽ có điều 
kiện để đưa ra thực tiễn những nghiên cứu 
của mình, thực nghiệm trên địa bàn huyện 
Lạc Dương”.

Trường Đại học Đà Lạt, một trong những 
đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có tiếng ở khu 
vực Tây Nguyên, có thế mạnh về nguồn trí 
thức, nghiên cứu khoa học, với mong muốn 
đến năm 2030 trở thành Trường Đại học 
mang tầm khu vực Đông Nam Á, mong 
muốn hợp tác với huyện Lạc Dương - địa 
phương có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển 
nông nghiệp, để phát triển nghiên cứu khoa 

học và các lĩnh vực chuyên môn, đồng thời 
hỗ trợ huyện Lạc dương trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: “Đại 
học Đà Lạt muốn cùng với huyện Lạc 
Dương ký kết hợp tác toàn diện trên tất cả 
các mặt về kinh tế, xã hội. Trước hết là lĩnh 
vực Big Data trong nông nghiệp. Một bên thì 
có tiềm lực về nông nghiệp, con người, đất 
đai về tất cả lĩnh vực liên quan sản xuất nông 
nghiệp, du lịch, kinh tế, văn hóa… một bên 
thì có các nhà khoa học, nguồn tri thức, cho 
nên hai bên rất dễ hợp tác cùng phát triển”. 

Từ lâu nay, nông dân Lạc Dương không 
thể dự đoán được những yếu tố rủi ro như 
dịch bệnh, thiên tai,… Những tác nhân này 
làm giảm sút sản lượng nông sản một cách 
đáng kể. Mặc dù với kinh nghiệm nhiều năm 
trong nghề, nông dân vẫn có thể phát hiện ra 
các dấu hiệu đến từ các rủi ro trên, tuy nhiên 
khi phát hiện ra thì đã muộn và khó có thể 
khắc phục được. Vì vậy, Big Data, bằng cách 
cung cấp dữ liệu từ mùa vụ trước, tình hình 
hiện tại vào hệ thống và trích xuất thông tin 
thông qua Data Science và các thuật toán, 
những thông tin có được có thể giúp người 
nông dân đưa ra các giải pháp cải thiện mùa 
vụ. Nông dân, người sản xuất nông nghiệp 
có thể theo dõi, kiểm soát quá trình sản xuất 
một cách chính xác, hỗ trợ quá trình truy 
xuất nguồn gốc, từ đó thúc đẩy một cách 
tổng thể năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Khi thực hiện chuyển đổi số thông qua 
việc xây dựng Big Data nông nghiệp, nông 
dân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã trên địa 

bàn huyện sẽ là những chủ thể trực tiếp được 
hưởng lợi rất nhiều trong sản xuất nông 
nghiệp. Chuyển đổi số sẽ thay đổi phương 
thức canh tác, quản lý, chăm sóc, phòng trừ 
sâu bệnh của người nông dân thông qua các 
thiết bị thông minh đơn giản như:          
Smartphone, máy tính… có kết nối internet. 
Thông qua việc phân tích các dữ liệu về điều 
kiện khí hậu, chất dinh dưỡng của đất, lượng 
mưa,… các chuyên gia khoa học dữ liệu sẽ 
đưa ra các dự đoán giúp cải thiện chất lượng 
sản phẩm, tăng tối đa sản lượng, giúp phát 
triển ngành nông nghiệp. Toàn bộ quy trình 
từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế 
biến sản phẩm sẽ được ghi lại và số hóa, truy 
xuất nguồn gốc, giúp nông sản có thể tích 
hợp đa giá trị, thông qua đó giúp nâng cao 
giá trị, thu nhập. 

Sau ký kết, bắt đầu từ tháng 11/2021, 
Trường Đại học Đà Lạt đã bắt tay phối hợp 
cùng với UBND huyện Lạc Dương tiến hành 
điều tra, thu thập số liệu trên 5 loại cây trồng 
vật nuôi đặc trưng của huyện mà các hộ nông 
dân, doanh nghiệp đang sản xuất để phân 
tích và xử lý số liệu, tích hợp cơ sở dữ liệu đã 
thu thập và đưa vào triển khai thực tế và đã 
đưa vào ứng dụng chạy thử nghiệm một số 
tính năng cơ bản vào cuối tháng 12/2021. 
Đến tháng 12/2023 sẽ hoàn thành cơ sở dữ 
liệu cây trồng đặc trưng trên toàn bộ địa bàn 
huyện Lạc Dương và hoàn thiện ứng dụng sử 
dụng. Từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ đồng 
hành cùng huyện Lạc Dương trong hoạt 
động vận hành ứng dụng và cập nhật cơ sở 
dữ liệu, phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ 
sản xuất nông sản đặc trưng cho địa phương.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Phạm Phương 
Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương



Chuyển đổi số trong nông nghiệp mang lại 
nhiều giá trị lớn, nhưng để chuyển đổi số 
diễn ra mạnh mẽ, cần rất nhiều giải pháp, 
trước hết là xây dựng dữ liệu. Vì vậy, để tiến 
tới thực hiện chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, nâng cao hiệu quả ứng dụng công 
nghệ số trong sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện, huyện Lạc Dương đang phối hợp 
với Trường Đại học Đà Lạt hợp tác xây dựng 
Big Data nông nghiệp. 

Là địa phương giáp ranh với thành phố Đà 
Lạt, huyện Lạc Dương có điều kiện tự nhiên, 
thổ nhưỡng tương đồng, với khí hậu quanh 
năm ôn hòa mát mẻ và có nhiều tiềm năng để 
phát triển du lịch và nông nghiệp, nhất là 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với 
các loại nông sản đặc trưng có ưu thế như: 
rau, hoa cao cấp, cây dược liệu… Phát huy 
tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông 
nghiệp, thời gian qua, ngành nông nghiệp, 
các địa phương và nông dân, doanh nghiệp 
trong huyện đã tăng cường ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, 
góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, 
giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, 
chất lượng và nâng tầm giá trị sản phẩm. Vì 
vậy, nền nông nghiệp của huyện Lạc Dương 
từ chỗ sản xuất lạc hậu nhỏ lẻ, chủ yếu tự 
cung tự cấp đến nay đã chuyển sang sản xuất 
hàng hóa, theo hướng ứng dụng công nghệ 
cao, đặc biệt nhiều sản phẩm đã được xuất 

khẩu, đời sống người dân và bộ mặt nông 
thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc. 
Tuy vậy, đứng trước bối cảnh mới, thách 
thức của biến đổi khí hậu, các loại dịch bệnh 
cũng như yêu cầu chất lượng nông sản ngày 
càng cao của thị trường, nông nghiệp huyện 
Lạc Dương cần có định hướng chiến lược, 
phát triển phù hợp, để phát huy hết tiềm năng 
và lợi thế, thúc đẩy nông nghiệp địa phương 
phát triển bền vững. 

Chính vì thế, năm 2021, huyện Lạc Dương 
phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt hợp tác 
xây dựng Big Data (dữ liệu lớn) nông 
nghiệp. Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp 
tác giữa 2 đơn vị trong việc xây dựng Big 
Data nông nghiệp và hợp tác toàn diện về 
phát triển kinh tế xã hội đã được tổ chức tại 
huyện Lạc Dương vào cuối tháng 10/2021 
như là một bước khởi đầu cho chương trình 
chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả ứng dụng 
công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp tại 
huyện Lạc Dương. 

Ông Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy 
- Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho 
biết: “Với những nguồn lực hiện tại cộng 
thêm những đề tài, nghiên cứu giúp đỡ từ 
Đại học Đà Lạt, chắc chắn huyện sẽ giải 
quyết được nhiều vấn đề về kinh tế. Ngược 
lại, Trường Đại học Đà Lạt cũng sẽ có điều 
kiện để đưa ra thực tiễn những nghiên cứu 
của mình, thực nghiệm trên địa bàn huyện 
Lạc Dương”.

Trường Đại học Đà Lạt, một trong những 
đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có tiếng ở khu 
vực Tây Nguyên, có thế mạnh về nguồn trí 
thức, nghiên cứu khoa học, với mong muốn 
đến năm 2030 trở thành Trường Đại học 
mang tầm khu vực Đông Nam Á, mong 
muốn hợp tác với huyện Lạc Dương - địa 
phương có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển 
nông nghiệp, để phát triển nghiên cứu khoa 

học và các lĩnh vực chuyên môn, đồng thời 
hỗ trợ huyện Lạc dương trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: “Đại 
học Đà Lạt muốn cùng với huyện Lạc 
Dương ký kết hợp tác toàn diện trên tất cả 
các mặt về kinh tế, xã hội. Trước hết là lĩnh 
vực Big Data trong nông nghiệp. Một bên thì 
có tiềm lực về nông nghiệp, con người, đất 
đai về tất cả lĩnh vực liên quan sản xuất nông 
nghiệp, du lịch, kinh tế, văn hóa… một bên 
thì có các nhà khoa học, nguồn tri thức, cho 
nên hai bên rất dễ hợp tác cùng phát triển”. 

Từ lâu nay, nông dân Lạc Dương không 
thể dự đoán được những yếu tố rủi ro như 
dịch bệnh, thiên tai,… Những tác nhân này 
làm giảm sút sản lượng nông sản một cách 
đáng kể. Mặc dù với kinh nghiệm nhiều năm 
trong nghề, nông dân vẫn có thể phát hiện ra 
các dấu hiệu đến từ các rủi ro trên, tuy nhiên 
khi phát hiện ra thì đã muộn và khó có thể 
khắc phục được. Vì vậy, Big Data, bằng cách 
cung cấp dữ liệu từ mùa vụ trước, tình hình 
hiện tại vào hệ thống và trích xuất thông tin 
thông qua Data Science và các thuật toán, 
những thông tin có được có thể giúp người 
nông dân đưa ra các giải pháp cải thiện mùa 
vụ. Nông dân, người sản xuất nông nghiệp 
có thể theo dõi, kiểm soát quá trình sản xuất 
một cách chính xác, hỗ trợ quá trình truy 
xuất nguồn gốc, từ đó thúc đẩy một cách 
tổng thể năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Khi thực hiện chuyển đổi số thông qua 
việc xây dựng Big Data nông nghiệp, nông 
dân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã trên địa 

bàn huyện sẽ là những chủ thể trực tiếp được 
hưởng lợi rất nhiều trong sản xuất nông 
nghiệp. Chuyển đổi số sẽ thay đổi phương 
thức canh tác, quản lý, chăm sóc, phòng trừ 
sâu bệnh của người nông dân thông qua các 
thiết bị thông minh đơn giản như:          
Smartphone, máy tính… có kết nối internet. 
Thông qua việc phân tích các dữ liệu về điều 
kiện khí hậu, chất dinh dưỡng của đất, lượng 
mưa,… các chuyên gia khoa học dữ liệu sẽ 
đưa ra các dự đoán giúp cải thiện chất lượng 
sản phẩm, tăng tối đa sản lượng, giúp phát 
triển ngành nông nghiệp. Toàn bộ quy trình 
từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế 
biến sản phẩm sẽ được ghi lại và số hóa, truy 
xuất nguồn gốc, giúp nông sản có thể tích 
hợp đa giá trị, thông qua đó giúp nâng cao 
giá trị, thu nhập. 

Sau ký kết, bắt đầu từ tháng 11/2021, 
Trường Đại học Đà Lạt đã bắt tay phối hợp 
cùng với UBND huyện Lạc Dương tiến hành 
điều tra, thu thập số liệu trên 5 loại cây trồng 
vật nuôi đặc trưng của huyện mà các hộ nông 
dân, doanh nghiệp đang sản xuất để phân 
tích và xử lý số liệu, tích hợp cơ sở dữ liệu đã 
thu thập và đưa vào triển khai thực tế và đã 
đưa vào ứng dụng chạy thử nghiệm một số 
tính năng cơ bản vào cuối tháng 12/2021. 
Đến tháng 12/2023 sẽ hoàn thành cơ sở dữ 
liệu cây trồng đặc trưng trên toàn bộ địa bàn 
huyện Lạc Dương và hoàn thiện ứng dụng sử 
dụng. Từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ đồng 
hành cùng huyện Lạc Dương trong hoạt 
động vận hành ứng dụng và cập nhật cơ sở 
dữ liệu, phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ 
sản xuất nông sản đặc trưng cho địa phương.

7

SOÁ 01/2022 THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRỒNG HOA CÚC TRẮNG XUẤT KHẨU TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG
Nguyễn Văn Chính

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đam Rông
Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, xã 

Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông được thành 
lập từ đầu năm 2018, với diện tích đất nông 
nghiệp gần 40 ha (trong đó có 10 ha nhà 

kính), chủ yếu canh tác, sản xuất rau, quả 
thương phẩm các loại như: Ớt chuông, cà 
chua Beef, dưa leo baby, dưa lưới, măng tây 
theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. Sản phẩm rau, quả của Hợp 
tác xã cung ứng chủ yếu cho thị trường thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thu 
nhập trên đơn vị diện tích trồng rau, quả 
thương phẩm của Hợp tác xã trung bình đạt 
800 - 1.200 triệu đồng/ha/năm. 

Tuy nhiên, do chịu tác động của đại dịch 
Covid-19 (từ tháng 3/2021 đến cuối năm 
2021) đã làm đứt gãy chuỗi tiêu thụ nên sản 
phẩm rau, quả của Hợp tác xã tiêu thụ gặp 
rất nhiều khó khăn. Do vậy, Hợp tác xã đã 
nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Đạ K’Nàng cơ bản 
phù hợp để trồng hoa và đã quyết định liên 
kết với Công ty TNHH Dream Flower (tại 
xã Đa Sar, huyện Lạc Dương) để trồng hoa 
Cúc trắng đại đóa xuất khẩu sang Hàn Quốc. 
Vụ hoa trồng đầu tiên (bắt đầu trồng từ 
tháng 6/2021), Hợp tác xã chuyển đổi 01 ha 
nhà kính trồng dưa lưới sang trồng hoa cúc 
trắng đại đóa, trồng với mật độ 400 ngàn 
cây/ha (khoảng cách 12 x 15 cm). Chu kỳ 
canh tác của một vụ hoa Cúc khoảng 90 
ngày. Sau khi thu hoạch, Hợp tác xã bán 
thông qua hợp đồng liên kết với giá cố định 
2.800 đồng/cành loại 1, sau khi trừ các 
khoản chi phí, đã cho nhập hơn 550 triệu 
đồng/ha.    

Từ kết quả khả quan của vụ sản xuất hoa 
đầu tiên, đến nay Hợp tác xã đã mở rộng và 
duy trì sản xuất theo hợp đồng liên kết, bao 
tiêu với diện tích 6 ha trồng hoa cúc trắng 
đại đóa xuất khẩu. Diện tích hoa được trồng 
luân phiên theo lô, thửa để bảo đảm hàng 

ngày thu hoạch và đóng gói giao cho khách 
hàng theo hợp đồng.

Qua trao đổi với chị Nguyễn Thu Huệ, Phó 
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ 
K’Nàng, được chị cho biết: Trồng hoa yêu 
cầu kỹ thuật cao, hoa cúc trắng đại đóa ưa khí 
hậu mát mẻ, phù hợp với khí hậu ở khu vực 
xã Đạ K’Nàng, nhiệt độ dao động từ 20 - 
250C; cúc là cây trồng cạn, không chịu được 
úng, thích hợp với độ ẩm 60 - 70%, đất trồng 
thích hợp là loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, độ pH 
từ 6 - 6,5. Trước khi trồng phải cày đất sâu từ 
15 - 20 cm, đánh đất tơi xốp và lên luống cao 
từ 20 - 30 cm, mặt luống phải bằng phẳng, 
rộng từ 1 - 1,2 m, rãnh luống rộng khoảng 30 
cm, bón lót bằng phân chuồng hoặc phân hữu 
cơ vi sinh. Phân bón và tưới nước cho hoa 
qua hệ thống tưới tiết kiệm đặt trên luống, 
khi cây cao 25 cm phải làm giàn giữ cây, có 
thể làm giàn lưới hoặc giàn dây ni lông, hoặc 
dây thép nhỏ đan thành từng ô, mỗi ô giữ 1 - 
3 cây, nâng dần lưới lên theo độ lớn của cây 
để cây không bị ngã, nghiêng. Để hoa to đẹp, 
thu hoạch 01 bông/cành, cần thường xuyên 
tỉa cành nhánh và nụ mọc xung quanh nụ 
chính để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Diện 
tích đất trong nhà kính trồng thâm canh được 
03 vụ hoa/năm. Thông qua hợp đồng liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, thu nhập 
từ trồng hoa cúc của Hợp tác xã đạt trên 1,6 
tỷ đồng/ha/năm, gấp 1,6 lần trồng rau, quả 

thương phẩm. Do vậy, đã góp phần làm tăng 
thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã.    

Với kết quả bước đầu của mô hình liên kết 
trồng hoa cúc trắng đại đóa xuất khẩu của 
Hợp tác xã Đạ K’Nàng đang được nhiều 
nông hộ trên địa bàn đến tham quan, học tập, 
trao đổi, áp dụng. Trong thời gian tới, cùng 
với sự quan tâm của các cấp, ngành trong 
thực hiện chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính 
phủ sẽ tiếp tục kích thích, tạo nhiều động lực 
cho Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, 
nông hộ và các tổ hợp tác, Hợp tác xã khác ở 
địa phương tích cực thi đua, áp dụng sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với những mô 
hình sinh kế phù hợp, góp phần thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, xã 
Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông được thành 
lập từ đầu năm 2018, với diện tích đất nông 
nghiệp gần 40 ha (trong đó có 10 ha nhà 

kính), chủ yếu canh tác, sản xuất rau, quả 
thương phẩm các loại như: Ớt chuông, cà 
chua Beef, dưa leo baby, dưa lưới, măng tây 
theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. Sản phẩm rau, quả của Hợp 
tác xã cung ứng chủ yếu cho thị trường thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thu 
nhập trên đơn vị diện tích trồng rau, quả 
thương phẩm của Hợp tác xã trung bình đạt 
800 - 1.200 triệu đồng/ha/năm. 

Tuy nhiên, do chịu tác động của đại dịch 
Covid-19 (từ tháng 3/2021 đến cuối năm 
2021) đã làm đứt gãy chuỗi tiêu thụ nên sản 
phẩm rau, quả của Hợp tác xã tiêu thụ gặp 
rất nhiều khó khăn. Do vậy, Hợp tác xã đã 
nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Đạ K’Nàng cơ bản 
phù hợp để trồng hoa và đã quyết định liên 
kết với Công ty TNHH Dream Flower (tại 
xã Đa Sar, huyện Lạc Dương) để trồng hoa 
Cúc trắng đại đóa xuất khẩu sang Hàn Quốc. 
Vụ hoa trồng đầu tiên (bắt đầu trồng từ 
tháng 6/2021), Hợp tác xã chuyển đổi 01 ha 
nhà kính trồng dưa lưới sang trồng hoa cúc 
trắng đại đóa, trồng với mật độ 400 ngàn 
cây/ha (khoảng cách 12 x 15 cm). Chu kỳ 
canh tác của một vụ hoa Cúc khoảng 90 
ngày. Sau khi thu hoạch, Hợp tác xã bán 
thông qua hợp đồng liên kết với giá cố định 
2.800 đồng/cành loại 1, sau khi trừ các 
khoản chi phí, đã cho nhập hơn 550 triệu 
đồng/ha.    

Từ kết quả khả quan của vụ sản xuất hoa 
đầu tiên, đến nay Hợp tác xã đã mở rộng và 
duy trì sản xuất theo hợp đồng liên kết, bao 
tiêu với diện tích 6 ha trồng hoa cúc trắng 
đại đóa xuất khẩu. Diện tích hoa được trồng 
luân phiên theo lô, thửa để bảo đảm hàng 

ngày thu hoạch và đóng gói giao cho khách 
hàng theo hợp đồng.

Qua trao đổi với chị Nguyễn Thu Huệ, Phó 
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ 
K’Nàng, được chị cho biết: Trồng hoa yêu 
cầu kỹ thuật cao, hoa cúc trắng đại đóa ưa khí 
hậu mát mẻ, phù hợp với khí hậu ở khu vực 
xã Đạ K’Nàng, nhiệt độ dao động từ 20 - 
250C; cúc là cây trồng cạn, không chịu được 
úng, thích hợp với độ ẩm 60 - 70%, đất trồng 
thích hợp là loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, độ pH 
từ 6 - 6,5. Trước khi trồng phải cày đất sâu từ 
15 - 20 cm, đánh đất tơi xốp và lên luống cao 
từ 20 - 30 cm, mặt luống phải bằng phẳng, 
rộng từ 1 - 1,2 m, rãnh luống rộng khoảng 30 
cm, bón lót bằng phân chuồng hoặc phân hữu 
cơ vi sinh. Phân bón và tưới nước cho hoa 
qua hệ thống tưới tiết kiệm đặt trên luống, 
khi cây cao 25 cm phải làm giàn giữ cây, có 
thể làm giàn lưới hoặc giàn dây ni lông, hoặc 
dây thép nhỏ đan thành từng ô, mỗi ô giữ 1 - 
3 cây, nâng dần lưới lên theo độ lớn của cây 
để cây không bị ngã, nghiêng. Để hoa to đẹp, 
thu hoạch 01 bông/cành, cần thường xuyên 
tỉa cành nhánh và nụ mọc xung quanh nụ 
chính để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Diện 
tích đất trong nhà kính trồng thâm canh được 
03 vụ hoa/năm. Thông qua hợp đồng liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, thu nhập 
từ trồng hoa cúc của Hợp tác xã đạt trên 1,6 
tỷ đồng/ha/năm, gấp 1,6 lần trồng rau, quả 

thương phẩm. Do vậy, đã góp phần làm tăng 
thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã.    

Với kết quả bước đầu của mô hình liên kết 
trồng hoa cúc trắng đại đóa xuất khẩu của 
Hợp tác xã Đạ K’Nàng đang được nhiều 
nông hộ trên địa bàn đến tham quan, học tập, 
trao đổi, áp dụng. Trong thời gian tới, cùng 
với sự quan tâm của các cấp, ngành trong 
thực hiện chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính 
phủ sẽ tiếp tục kích thích, tạo nhiều động lực 
cho Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, 
nông hộ và các tổ hợp tác, Hợp tác xã khác ở 
địa phương tích cực thi đua, áp dụng sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với những mô 
hình sinh kế phù hợp, góp phần thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Diện tích nhà kính để trồng hoa cúc trắng đại đóa xuất khẩu

Chị Nguyễn Thu Huệ, PGĐ HTX Nông nghiệp
Đạ K’Nàng đang kiểm tra vườn hoa cúc
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, xã 
Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông được thành 
lập từ đầu năm 2018, với diện tích đất nông 
nghiệp gần 40 ha (trong đó có 10 ha nhà 

kính), chủ yếu canh tác, sản xuất rau, quả 
thương phẩm các loại như: Ớt chuông, cà 
chua Beef, dưa leo baby, dưa lưới, măng tây 
theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. Sản phẩm rau, quả của Hợp 
tác xã cung ứng chủ yếu cho thị trường thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thu 
nhập trên đơn vị diện tích trồng rau, quả 
thương phẩm của Hợp tác xã trung bình đạt 
800 - 1.200 triệu đồng/ha/năm. 

Tuy nhiên, do chịu tác động của đại dịch 
Covid-19 (từ tháng 3/2021 đến cuối năm 
2021) đã làm đứt gãy chuỗi tiêu thụ nên sản 
phẩm rau, quả của Hợp tác xã tiêu thụ gặp 
rất nhiều khó khăn. Do vậy, Hợp tác xã đã 
nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Đạ K’Nàng cơ bản 
phù hợp để trồng hoa và đã quyết định liên 
kết với Công ty TNHH Dream Flower (tại 
xã Đa Sar, huyện Lạc Dương) để trồng hoa 
Cúc trắng đại đóa xuất khẩu sang Hàn Quốc. 
Vụ hoa trồng đầu tiên (bắt đầu trồng từ 
tháng 6/2021), Hợp tác xã chuyển đổi 01 ha 
nhà kính trồng dưa lưới sang trồng hoa cúc 
trắng đại đóa, trồng với mật độ 400 ngàn 
cây/ha (khoảng cách 12 x 15 cm). Chu kỳ 
canh tác của một vụ hoa Cúc khoảng 90 
ngày. Sau khi thu hoạch, Hợp tác xã bán 
thông qua hợp đồng liên kết với giá cố định 
2.800 đồng/cành loại 1, sau khi trừ các 
khoản chi phí, đã cho nhập hơn 550 triệu 
đồng/ha.    

Từ kết quả khả quan của vụ sản xuất hoa 
đầu tiên, đến nay Hợp tác xã đã mở rộng và 
duy trì sản xuất theo hợp đồng liên kết, bao 
tiêu với diện tích 6 ha trồng hoa cúc trắng 
đại đóa xuất khẩu. Diện tích hoa được trồng 
luân phiên theo lô, thửa để bảo đảm hàng 

ngày thu hoạch và đóng gói giao cho khách 
hàng theo hợp đồng.

Qua trao đổi với chị Nguyễn Thu Huệ, Phó 
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ 
K’Nàng, được chị cho biết: Trồng hoa yêu 
cầu kỹ thuật cao, hoa cúc trắng đại đóa ưa khí 
hậu mát mẻ, phù hợp với khí hậu ở khu vực 
xã Đạ K’Nàng, nhiệt độ dao động từ 20 - 
250C; cúc là cây trồng cạn, không chịu được 
úng, thích hợp với độ ẩm 60 - 70%, đất trồng 
thích hợp là loại đất thịt nhẹ, tơi xốp, độ pH 
từ 6 - 6,5. Trước khi trồng phải cày đất sâu từ 
15 - 20 cm, đánh đất tơi xốp và lên luống cao 
từ 20 - 30 cm, mặt luống phải bằng phẳng, 
rộng từ 1 - 1,2 m, rãnh luống rộng khoảng 30 
cm, bón lót bằng phân chuồng hoặc phân hữu 
cơ vi sinh. Phân bón và tưới nước cho hoa 
qua hệ thống tưới tiết kiệm đặt trên luống, 
khi cây cao 25 cm phải làm giàn giữ cây, có 
thể làm giàn lưới hoặc giàn dây ni lông, hoặc 
dây thép nhỏ đan thành từng ô, mỗi ô giữ 1 - 
3 cây, nâng dần lưới lên theo độ lớn của cây 
để cây không bị ngã, nghiêng. Để hoa to đẹp, 
thu hoạch 01 bông/cành, cần thường xuyên 
tỉa cành nhánh và nụ mọc xung quanh nụ 
chính để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Diện 
tích đất trong nhà kính trồng thâm canh được 
03 vụ hoa/năm. Thông qua hợp đồng liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, thu nhập 
từ trồng hoa cúc của Hợp tác xã đạt trên 1,6 
tỷ đồng/ha/năm, gấp 1,6 lần trồng rau, quả 

thương phẩm. Do vậy, đã góp phần làm tăng 
thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất 
kinh doanh của Hợp tác xã.    

Với kết quả bước đầu của mô hình liên kết 
trồng hoa cúc trắng đại đóa xuất khẩu của 
Hợp tác xã Đạ K’Nàng đang được nhiều 
nông hộ trên địa bàn đến tham quan, học tập, 
trao đổi, áp dụng. Trong thời gian tới, cùng 
với sự quan tâm của các cấp, ngành trong 
thực hiện chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính 
phủ sẽ tiếp tục kích thích, tạo nhiều động lực 
cho Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ K’Nàng, 
nông hộ và các tổ hợp tác, Hợp tác xã khác ở 
địa phương tích cực thi đua, áp dụng sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với những mô 
hình sinh kế phù hợp, góp phần thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở LÂM ĐỒNG - HƯỚNG ĐI NHIỀU TIỀM NĂNG VÀ BỀN VỮNG
Văn Đắc - TTKN Lâm Đồng

Lâm Đồng hiện là một trong những địa 
phương chăn nuôi bò sữa lớn của cả nước. 
Với sự đầu tư và quy trình chăm sóc ngày 
càng hoàn thiện, chăn nuôi bò sữa ở vùng 
đất Nam Tây Nguyên đã giúp nhiều nông 
hộ nâng cao thu nhập, tăng sức cạnh 
tranh trong giai đoạn bình thường mới 
hiện nay. 

Hướng đầu tư chăn nuôi bò sữa theo quy 
mô gia trại, trang trại ngày càng phổ biến tại 
các địa phương chăn nuôi bò sữa trọng điểm 
của tỉnh. Không chỉ thuận tiện trong việc 
triển khai kế hoạch đầu tư, phòng chống dịch 
bệnh, khai thác hiệu quả trang thiết bị đã 
được mua sắm,… chăn nuôi với quy mô lớn 
còn giúp nông dân thuận tiện trong việc tham 
gia các hình thức liên kết, tìm đầu ra ổn định. 
Hiện nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng 24.475 con, Trong đó, bò cái cho 
sữa ước đạt 16.973 con, chiếm 69,35% tổng 
đàn bò sữa; số lượng bò sữa tập trung chủ 

yếu ở các địa phương Đơn Dương, Đức 
Trọng, Di Linh và TP. Bảo Lộc. Sản lượng 
sữa bò ước đạt 106.248,2 tấn.

Để ổn định năng suất, nâng cao chất lượng 
sữa bò tươi, những năm gần đây, nông dân 
Lâm Đồng đã ưu tiên sử dụng nguồn con 
giống chất lượng. Hầu hết, các hộ chăn nuôi 
sử dụng giống bò sữa HF thuần chủng. 
Giống bò HF thuần chủng đã thích nghi với 
điều kiện thời tiết, khí hậu và chăm sóc của 
nông dân, đạt năng suất 6 ngàn đến 6,5 ngàn 
kg sữa/chu kỳ 305 ngày, tỷ lệ sinh sản dao 
động từ 70 đến 80%, chất lượng sữa đạt yêu 
cầu… Những yếu tố trên đã góp phần rất lớn 
giúp bà con nông dân chăn nuôi bò sữa ở 
Lâm Đồng thuận tiện trong việc tham gia các 
hình thức liên kết sản xuất, tìm đầu ra sản 
phẩm.

Chăn nuôi theo hướng trang trại đã và 
đang phát triển mạnh. Tiêu biểu như trang 
trại của anh Phạm Văn Hiếu ở xã Đạ Ròn, 
huyện Đơn Dương theo nghề chăn nuôi bò 
sữa từ nhiều năm nay. Để nâng cao năng suất 
và chất lượng sữa tươi nguyên liệu cung ứng 
cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đơn 
Dương, bên cạnh việc dành khoảng 2 tỷ 
đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ trang trại còn 
áp dụng quy trình chăm sóc bò sữa công 
nghệ cao. Đặc biệt, là trong khâu phối trộn 
thức ăn, tùy vào từng độ tuổi của con bò sữa 

mà tỷ lệ thức ăn tinh và thức ăn thô xanh 
cũng được phối trộn phù hợp và khoa học. 
Nhờ có sự đầu tư  bài bản nên công lao động 
ở trang trại của anh giảm khoảng 50%, đàn 
bò sữa với 50 con của gia đình anh Hiếu sinh 
trưởng và phát triển đảm bảo, cho năng suất 
bình quân 20 kg sữa tươi/con/ngày. Chất 
lượng sữa tươi đạt độ khô và độ béo mà công 
ty đưa ra đã giúp gia đình anh Phạm Văn 
Hiếu có đầu ra ổn định, với giá bán dao động 
từ 13.000 đến 14.000 đồng/lít.

Việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm cũng 
được người chăn nuôi chú trọng như tổ hợp 
tác chăn nuôi bò sữa Cao Nguyên ở huyện 
Đức Trọng được thành lập từ năm 2019 hiện 
có 42 tổ viên. Trung bình mỗi hộ tổ viên nuôi 
10 con bò sữa. Ngoài việc giúp nông dân tiêu 
thụ khoảng 4 tấn sữa tươi mỗi ngày, tổ hợp 
tác chăn nuôi bò sữa Cao Nguyên còn cung 
cấp nhiều thông tin, giúp nông dân định 
hướng đầu tư phù hợp.

Để những nỗ lực của người chăn nuôi thực 
sự phát huy hiệu quả, nhiều giải pháp hỗ trợ 
tiếp tục được ngành chức năng triển khai 
xuống cơ sở. Nhất là thông qua việc triển 
khai Đề án phát triển đàn bò sữa, kỹ thuật 
chăn nuôi, giải pháp tăng đàn ở nhiều nông 
hộ đã có bước cải thiện rõ nét. Điều đó, đã 
giúp nguồn sữa bò tươi nguyên liệu của nông 
dân Lâm Đồng được kiểm soát chặt chẽ về 
vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Sản 
phẩm sữa tươi của nông dân được các doanh 
nghiệp ký kết hợp đồng thu mua ổn định với 
giá cả phù hợp, dao động từ 12.000 - 14.000 
đồng/lít.

Hiện nay, thị trường sữa bò tươi tiếp tục ổn 
định, đó là cơ sở để nông dân Lâm Đồng 
tăng cường đầu tư chăn nuôi bò sữa ngày 
càng khoa học, bài bản góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu đến hết năm 2022, tổng 
đàn bò sữa sẽ đạt trên 25.000 con.
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Anh Phạm Văn Hiếu đang chăm sóc
đàn bò sữa của gia đình

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Lâm Đồng hiện là một trong những địa 
phương chăn nuôi bò sữa lớn của cả nước. 
Với sự đầu tư và quy trình chăm sóc ngày 
càng hoàn thiện, chăn nuôi bò sữa ở vùng 
đất Nam Tây Nguyên đã giúp nhiều nông 
hộ nâng cao thu nhập, tăng sức cạnh 
tranh trong giai đoạn bình thường mới 
hiện nay. 

Hướng đầu tư chăn nuôi bò sữa theo quy 
mô gia trại, trang trại ngày càng phổ biến tại 
các địa phương chăn nuôi bò sữa trọng điểm 
của tỉnh. Không chỉ thuận tiện trong việc 
triển khai kế hoạch đầu tư, phòng chống dịch 
bệnh, khai thác hiệu quả trang thiết bị đã 
được mua sắm,… chăn nuôi với quy mô lớn 
còn giúp nông dân thuận tiện trong việc tham 
gia các hình thức liên kết, tìm đầu ra ổn định. 
Hiện nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng 24.475 con, Trong đó, bò cái cho 
sữa ước đạt 16.973 con, chiếm 69,35% tổng 
đàn bò sữa; số lượng bò sữa tập trung chủ 

yếu ở các địa phương Đơn Dương, Đức 
Trọng, Di Linh và TP. Bảo Lộc. Sản lượng 
sữa bò ước đạt 106.248,2 tấn.

Để ổn định năng suất, nâng cao chất lượng 
sữa bò tươi, những năm gần đây, nông dân 
Lâm Đồng đã ưu tiên sử dụng nguồn con 
giống chất lượng. Hầu hết, các hộ chăn nuôi 
sử dụng giống bò sữa HF thuần chủng. 
Giống bò HF thuần chủng đã thích nghi với 
điều kiện thời tiết, khí hậu và chăm sóc của 
nông dân, đạt năng suất 6 ngàn đến 6,5 ngàn 
kg sữa/chu kỳ 305 ngày, tỷ lệ sinh sản dao 
động từ 70 đến 80%, chất lượng sữa đạt yêu 
cầu… Những yếu tố trên đã góp phần rất lớn 
giúp bà con nông dân chăn nuôi bò sữa ở 
Lâm Đồng thuận tiện trong việc tham gia các 
hình thức liên kết sản xuất, tìm đầu ra sản 
phẩm.

Chăn nuôi theo hướng trang trại đã và 
đang phát triển mạnh. Tiêu biểu như trang 
trại của anh Phạm Văn Hiếu ở xã Đạ Ròn, 
huyện Đơn Dương theo nghề chăn nuôi bò 
sữa từ nhiều năm nay. Để nâng cao năng suất 
và chất lượng sữa tươi nguyên liệu cung ứng 
cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đơn 
Dương, bên cạnh việc dành khoảng 2 tỷ 
đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ trang trại còn 
áp dụng quy trình chăm sóc bò sữa công 
nghệ cao. Đặc biệt, là trong khâu phối trộn 
thức ăn, tùy vào từng độ tuổi của con bò sữa 

mà tỷ lệ thức ăn tinh và thức ăn thô xanh 
cũng được phối trộn phù hợp và khoa học. 
Nhờ có sự đầu tư  bài bản nên công lao động 
ở trang trại của anh giảm khoảng 50%, đàn 
bò sữa với 50 con của gia đình anh Hiếu sinh 
trưởng và phát triển đảm bảo, cho năng suất 
bình quân 20 kg sữa tươi/con/ngày. Chất 
lượng sữa tươi đạt độ khô và độ béo mà công 
ty đưa ra đã giúp gia đình anh Phạm Văn 
Hiếu có đầu ra ổn định, với giá bán dao động 
từ 13.000 đến 14.000 đồng/lít.

Việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm cũng 
được người chăn nuôi chú trọng như tổ hợp 
tác chăn nuôi bò sữa Cao Nguyên ở huyện 
Đức Trọng được thành lập từ năm 2019 hiện 
có 42 tổ viên. Trung bình mỗi hộ tổ viên nuôi 
10 con bò sữa. Ngoài việc giúp nông dân tiêu 
thụ khoảng 4 tấn sữa tươi mỗi ngày, tổ hợp 
tác chăn nuôi bò sữa Cao Nguyên còn cung 
cấp nhiều thông tin, giúp nông dân định 
hướng đầu tư phù hợp.

Để những nỗ lực của người chăn nuôi thực 
sự phát huy hiệu quả, nhiều giải pháp hỗ trợ 
tiếp tục được ngành chức năng triển khai 
xuống cơ sở. Nhất là thông qua việc triển 
khai Đề án phát triển đàn bò sữa, kỹ thuật 
chăn nuôi, giải pháp tăng đàn ở nhiều nông 
hộ đã có bước cải thiện rõ nét. Điều đó, đã 
giúp nguồn sữa bò tươi nguyên liệu của nông 
dân Lâm Đồng được kiểm soát chặt chẽ về 
vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Sản 
phẩm sữa tươi của nông dân được các doanh 
nghiệp ký kết hợp đồng thu mua ổn định với 
giá cả phù hợp, dao động từ 12.000 - 14.000 
đồng/lít.

Hiện nay, thị trường sữa bò tươi tiếp tục ổn 
định, đó là cơ sở để nông dân Lâm Đồng 
tăng cường đầu tư chăn nuôi bò sữa ngày 
càng khoa học, bài bản góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu đến hết năm 2022, tổng 
đàn bò sữa sẽ đạt trên 25.000 con.

CÁT TIÊN: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ AN TOÀN SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN CHĂN NUÔI HỮU CƠ
Nguyễn Trọng Quả 

 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cát Tiên

Huyện Cát Tiên có tổng diện tích đất tự 
nhiên trên 42.670 ha, trong đó, diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp 13.107 ha gồm: Diện 
tích cây lâu năm 6.760 ha, cây hàng năm 
khác 6.347 ha, diện tích đất lâm nghiệp 
27.254 ha. Huyện đã xác định phát triển chăn 
nuôi chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành 
Nông nghiệp; trong đó, chăn nuôi bò là loại 
vật nuôi chủ lực, phù hợp với điều kiện, tiềm 
năng lợi thế của huyện, góp phần chính trong 
phát triển kinh tế nông hộ, từng bước phát 
triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 
hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế nhằm ổn định 
cuộc sống cho người nông dân. Theo đó, 
năm 2015, UBND huyện chỉ đạo xây dựng 
và ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND 
ngày 28/01/2015 về việc Phê duyệt Đề án 
phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò trên 
địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2015 - 

2020; đến năm 2016, huyện Cát Tiên tiếp tục 
triển khai thực hiện Quyết định số 
772/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát 
triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2016 - 2020. Đến nay, trên địa bàn huyện Cát 
Tiên có tổng đàn bò gần 10.000 con; trong 
đó, tỷ lệ bò lai chiếm 98% tổng đàn, chất 
lượng và thể trạng đàn bò thịt cao sản xuất 
bán trung bình trên 400 kg (năm 2015 là 250 
kg), nhiều hộ gia đình có quy mô trên 30 con 
cho thu nhập ổn định từ chăn nuôi. Qua đánh 
giá, chăn nuôi bò đã góp phần trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng 
tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, nâng cao sức 
cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của 
huyện, nhiều hộ gia đình đã áp dụng các giải 
pháp chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh có hiệu 
quả, đặc biệt đàn bò thịt giống BBB,       

Brahman đang cho hiệu quả kinh tế cao. 

Để đạt được những kết quả trên, trong 
những năm qua, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
huyện đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ 
quan chuyên môn của huyện triển khai tốt 
các chương trình hỗ trợ con giống, tinh bò 
cao sản, các giống cỏ chất lượng, cho năng 
suất cao giúp người dân có nguồn thức ăn ổn 
định để phát triển chăn nuôi bò. Hiện nay, 
trên địa bàn huyện có 498 ha trồng cỏ, chủ 
yếu gồm 02 giống cỏ phổ biến là VA06, năng 
suất trung bình trên 250 tấn/ha/năm, cỏ Ghi 
nê lá rộng, năng suất khoảng trên 300 
tấn/ha/năm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 
có lợi thế nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông 
nghiệp như rơm rạ trên 300 ha lúa sản xuất 
theo hướng hữu cơ, trên 400 ha cây ngô,… 
cung cấp nguồn thức ăn thô, thức ăn ủ chế 
phẩm sinh học làm nguyên liệu dự trữ, cung 
cấp thức ăn thô rất dồi dào cho phát triển 
chăn nuôi bò hữu cơ theo định hướng của 
huyện trong thời gian tới.

Xác định được những điều kiện để phát 
triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững, 
nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, 
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế 
hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/7/2021 về 
phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 
huyện Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2025; Để 
đạt được mục tiêu của kế hoạch, nâng cao 
sức cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của 
huyện, giúp người chăn nuôi áp dụng các 
giải pháp chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh. 
Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn của huyện xây 
dựng 02 mô hình chăn nuôi bò thịt theo 
hướng hữu cơ với 30 con và 02 mô hình chăn 
nuôi bò thịt an toàn sinh học với 35 con. Bên 
cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của huyện 
đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
đến hộ chăn nuôi đi theo hướng chăn nuôi 
khép kín, hữu cơ, tuần hoàn (từ giống, thức 
ăn dinh dưỡng, quy trình nuôi dưỡng, thú y 
phòng bệnh cho đến vận chuyển, xử lý chất 
thải....), phải được triển khai một cách chặt 
chẽ, đồng thời cân đối khẩu phần và nguyên 
liệu cho bò thịt phù hợp, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả rõ rệt so với chăn nuôi truyền 
thống. Đến nay trên địa bàn huyện, có trên 
20 hộ chăn nuôi bò thịt vỗ béo đang áp dung 
tốt các biện pháp chăn nuôi theo hướng hữu 
cơ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn 
của huyện. Theo kế hoạch đến năm 2025, 
trên địa bàn huyện có trên 500 con bò cao 
sản áp dụng phương pháp chăn nuôi hữu cơ, 
góp phần tạo chất lượng, sản phẩm bò thịt 
hữu cơ phục vụ nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, để khai thác có hiệu quả đồng 
cỏ và phụ phẩm hữu cơ trong sản xuất nông 
nghiệp của huyện, với những kết quả, kinh 
nghiệm bước đầu triển khai kế hoạch phát 
triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 
2025, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đang 
liên kết với Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt để 
triển khai phát triển nuôi bò sữa, dự kiến 
huyện sẽ lựa chọn những hộ đang chăn nuôi 
bò thịt theo hướng hữu cơ có kinh nghiệm, 
có lao động để chuyển đổi phát triển chăn 
nuôi bò sữa trong thời gian đến theo hướng 
chăn nuôi hữu cơ. Từ những kết quả trên, có 
thể khẳng định huyện Cát Tiên đang nỗ lực 
để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành chăn 
nuôi trên địa bàn huyện, phù hợp với thực 
hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 
29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp 
hữu cơ, trong đó, chăn nuôi bò thịt hữu cơ, 
bò sữa hữu cơ được huyện quan tâm, xác 
định hướng đi trong thời gian đến.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.



Huyện Cát Tiên có tổng diện tích đất tự 
nhiên trên 42.670 ha, trong đó, diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp 13.107 ha gồm: Diện 
tích cây lâu năm 6.760 ha, cây hàng năm 
khác 6.347 ha, diện tích đất lâm nghiệp 
27.254 ha. Huyện đã xác định phát triển chăn 
nuôi chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành 
Nông nghiệp; trong đó, chăn nuôi bò là loại 
vật nuôi chủ lực, phù hợp với điều kiện, tiềm 
năng lợi thế của huyện, góp phần chính trong 
phát triển kinh tế nông hộ, từng bước phát 
triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 
hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế nhằm ổn định 
cuộc sống cho người nông dân. Theo đó, 
năm 2015, UBND huyện chỉ đạo xây dựng 
và ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND 
ngày 28/01/2015 về việc Phê duyệt Đề án 
phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò trên 
địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2015 - 

2020; đến năm 2016, huyện Cát Tiên tiếp tục 
triển khai thực hiện Quyết định số 
772/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát 
triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2016 - 2020. Đến nay, trên địa bàn huyện Cát 
Tiên có tổng đàn bò gần 10.000 con; trong 
đó, tỷ lệ bò lai chiếm 98% tổng đàn, chất 
lượng và thể trạng đàn bò thịt cao sản xuất 
bán trung bình trên 400 kg (năm 2015 là 250 
kg), nhiều hộ gia đình có quy mô trên 30 con 
cho thu nhập ổn định từ chăn nuôi. Qua đánh 
giá, chăn nuôi bò đã góp phần trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng 
tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, nâng cao sức 
cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của 
huyện, nhiều hộ gia đình đã áp dụng các giải 
pháp chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh có hiệu 
quả, đặc biệt đàn bò thịt giống BBB,       

Brahman đang cho hiệu quả kinh tế cao. 

Để đạt được những kết quả trên, trong 
những năm qua, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
huyện đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ 
quan chuyên môn của huyện triển khai tốt 
các chương trình hỗ trợ con giống, tinh bò 
cao sản, các giống cỏ chất lượng, cho năng 
suất cao giúp người dân có nguồn thức ăn ổn 
định để phát triển chăn nuôi bò. Hiện nay, 
trên địa bàn huyện có 498 ha trồng cỏ, chủ 
yếu gồm 02 giống cỏ phổ biến là VA06, năng 
suất trung bình trên 250 tấn/ha/năm, cỏ Ghi 
nê lá rộng, năng suất khoảng trên 300 
tấn/ha/năm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 
có lợi thế nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông 
nghiệp như rơm rạ trên 300 ha lúa sản xuất 
theo hướng hữu cơ, trên 400 ha cây ngô,… 
cung cấp nguồn thức ăn thô, thức ăn ủ chế 
phẩm sinh học làm nguyên liệu dự trữ, cung 
cấp thức ăn thô rất dồi dào cho phát triển 
chăn nuôi bò hữu cơ theo định hướng của 
huyện trong thời gian tới.

Xác định được những điều kiện để phát 
triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững, 
nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, 
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế 
hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/7/2021 về 
phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 
huyện Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2025; Để 
đạt được mục tiêu của kế hoạch, nâng cao 
sức cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của 
huyện, giúp người chăn nuôi áp dụng các 
giải pháp chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh. 
Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn của huyện xây 
dựng 02 mô hình chăn nuôi bò thịt theo 
hướng hữu cơ với 30 con và 02 mô hình chăn 
nuôi bò thịt an toàn sinh học với 35 con. Bên 
cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của huyện 
đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
đến hộ chăn nuôi đi theo hướng chăn nuôi 
khép kín, hữu cơ, tuần hoàn (từ giống, thức 
ăn dinh dưỡng, quy trình nuôi dưỡng, thú y 
phòng bệnh cho đến vận chuyển, xử lý chất 
thải....), phải được triển khai một cách chặt 
chẽ, đồng thời cân đối khẩu phần và nguyên 
liệu cho bò thịt phù hợp, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả rõ rệt so với chăn nuôi truyền 
thống. Đến nay trên địa bàn huyện, có trên 
20 hộ chăn nuôi bò thịt vỗ béo đang áp dung 
tốt các biện pháp chăn nuôi theo hướng hữu 
cơ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn 
của huyện. Theo kế hoạch đến năm 2025, 
trên địa bàn huyện có trên 500 con bò cao 
sản áp dụng phương pháp chăn nuôi hữu cơ, 
góp phần tạo chất lượng, sản phẩm bò thịt 
hữu cơ phục vụ nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, để khai thác có hiệu quả đồng 
cỏ và phụ phẩm hữu cơ trong sản xuất nông 
nghiệp của huyện, với những kết quả, kinh 
nghiệm bước đầu triển khai kế hoạch phát 
triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 
2025, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đang 
liên kết với Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt để 
triển khai phát triển nuôi bò sữa, dự kiến 
huyện sẽ lựa chọn những hộ đang chăn nuôi 
bò thịt theo hướng hữu cơ có kinh nghiệm, 
có lao động để chuyển đổi phát triển chăn 
nuôi bò sữa trong thời gian đến theo hướng 
chăn nuôi hữu cơ. Từ những kết quả trên, có 
thể khẳng định huyện Cát Tiên đang nỗ lực 
để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành chăn 
nuôi trên địa bàn huyện, phù hợp với thực 
hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 
29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp 
hữu cơ, trong đó, chăn nuôi bò thịt hữu cơ, 
bò sữa hữu cơ được huyện quan tâm, xác 
định hướng đi trong thời gian đến.

Mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt theo
hướng hữu cơ tại huyện Cát Tiên
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng
Xã Đạ M’rông là một trong 03 xã Đầm 

Ròn thực hiện tốt Kế hoạch số 33/KH-UB-
ND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Đam Rông về việc tuyên truyền, 
vận động và phát triển diện tích trồng dâu 
nuôi tằm trên địa bàn huyện đến năm 
2020 và Kế hoạch số 101/KH-UBNDngày 
05/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 
Đam Rông về việc thực hiện Đề án phát 
triển bền vững ngành dâu tằm tơ trên địa 
bàn huyện Đam Rông đến năm 2023. Qua 
hơn 4 năm triển khai thực hiện chương 
trình chuyển đổi diện tích bãi bồi ven 
sông, ven suối được người dân sử dụng 
trồng bắp và lúa 1 vụ sang trồng dâu, đến 
nay diện tích trồng dâu của xã Đạ M’rông 
đã phát triển lên trên 50 ha. Đây là kết 
quả của quá trình tuyên truyền, vận động 
nhằm thay đổi tập quán, tư duy sản xuất 
của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó 
hình thành vùng sản xuất dâu tằm có quy 
mô lớn.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá của xã Đạ 
M’rông, hiện trên địa bàn xã có 145 ha đất 
bãi bồi ven sông, suối đang được bà con sử 
dụng trồng bắp, lúa 1 vụ và đất bỏ trống phù 
hợp với cây dâu tằm. Nhận thấy được hiệu 
quả kinh tế của cây dâu tằm, những năm qua, 
thông qua nhiều chương trình, dự án, xã Đạ 
M’rông đã hỗ trợ và khuyến khích các hộ 
dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu 
quả nhưng phù hợp với cây dâu sang trồng 
dâu kết hợp với nuôi tằm. Đến thời điểm hiện 
tại, đã có 50,7 ha dâu tằm của 138 hộ sản 
xuất trên địa bàn xã. Trong đó, Nhà nước hỗ 
trợ 24,7 ha cho 87 hộ sản xuất. Hộ có diện 
tích dâu tằm lớn nhất là 0,5 ha. Hộ có diện 
tích trồng dâu nuôi tằm nhỏ nhất khoảng 0,1 
ha. Ngoài phần lớn diện tích được sản xuất 
trên cánh đồng Cọp 12,5 ha, cánh đồng 
Chuối, cánh đồng Đơng Jri còn có trên 12 ha 
là diện tích xâm canh.

 

Xã Đạ M’Rông hiện có 67 hộ đang nuôi 
tằm. Trong đó, có 4 hộ nghèo, 19 hộ cận 
nghèo. Đặc biệt, có 10 hộ đã thoát nghèo nhờ 
trồng dâu, nuôi tằm giai đoạn từ năm 2018 - 
2021. Qua kết quả khảo sát của xã Đạ 
M’Rông hiện có 32 hộ với 5,7 ha diện tích 
sản xuất lúa một vụ và bắp kém hiệu quả có 
nhu cầu chuyển đổi diện tích sang trồng dâu, 
nuôi tằm. Dự kiến trong năm 2022, sẽ có 
thêm 20 ha dâu tằm được trồng ở xã Đạ 
M’Rông. Trong đó, khu vực cánh đồng Cọp 
với 6 ha, cánh đồng Chuối 5 ha, cánh đồng 
Jơng Jri 2 ha, diện tích xâm canh và một số 
diện tích nhỏ lẻ khác khoảng 7 ha. Theo lộ 
trình đến cuối năm 2022 diện tích đất trồng 
dâu trên địa bàn xã đạt 75 ha và có 100 hộ 
trồng dâu trực tiếp nuôi tằm. Đến cuối năm 
2023, diện tích trồng dâu đạt trên 95 ha và có 
trên 130 hộ trồng dâu trực tiếp nuôi tằm. Đến 
cuối năm 2025 diện tích đất trồng dâu đạt 
120 ha và có trên 200 hộ trồng dâu trực tiếp 
nuôi tằm.

Ông Nguyễn Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông, cho biết: 
“Xã Đạ M’rông thực hiện rất tốt việc tuyên 
truyền, vận động và phát triển diện tích trồng 
dâu nuôi tằm theo định hướng của huyện. Xã 
đã định hướng mở rộng diện tích trồng dâu 
và tăng số hộ nuôi tằm trên địa bàn toàn xã, 
phấn đến năm 2025 trên địa bàn xã sẽ trồng 
được 120 ha dâu tằm, trong đó có hơn 50% 

số hộ trồng dâu trực tiếp nuôi tằm còn số hộ 
còn lại sẽ bán lá cho các hộ khác để nuôi 
tằm”.

Gia đình chị Liêng Jrang K’Xuyên, thôn 
Đạ Tế, xã Đạ M’rông bắt đầu bén duyên với 
nghề trồng dâu, nuôi tằm từ cuối năm 2020. 
Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi 4 sào 
đất trồng bắp thuộc cánh đồng Đơng Jri sang 
trồng dâu. Với diện tích trồng dâu này đầu 
năm 2021 gia đình chị đã nuôi ½ hộp 
tằm/tháng và hơn 3 tháng trở lại đây gia đình 
chị đã mở rộng quy mô lên 1 hộp/tháng thu 
được trung bình 50 kg kén, với giá bán 200 
ngàn đồng/kg, cho thu nhập 10 triệu 
đồng/tháng, cao hơn nhiều lần so với trồng 
bắp, trồng lúa, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư 
ban đầu thấp, quay vòng vốn nhanh và tận 
dụng được nguồn lao động nhàn rỗi. 

Gia đình ông Liêng Jrang Ha Ba, thôn Đạ 
Tế, xã Đạ M’rông hiện đang canh tác 5,5 sào 
bắp ở cánh đồng Đơng Jri. Tuy nhiên, năng 
suất sản lượng mang lại rất thấp, nhiều năm 
nay gia đình ông vẫn nằm trong danh sách hộ 

nghèo của thôn. Qua công tác tuyên truyền, 
vận động của chính quyền địa phương và qua 
tìm hiểu ông Liêng Jrang Ha Ba thấy được 
hiệu quả thiết thực của việc trồng dâu, nuôi 
tằm mang lại. Do vậy, gia đình ông đã đăng 
ký chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng bắp 
sang trồng dâu, nuôi tằm. 

Với những lợi thế về điều kiện đất đai ở 
khu vực 3 xã Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ 
Long của huyện Đam Rông có nhiều diện 
tích đất bãi bồi ven sông, ven suối thích hợp 
với việc trồng dâu, nuôi tằm theo đúng định 
hướng kế hoạch của huyện đã ban hành. Do 
vậy, vào thời điểm gần cuối năm 2021, đoàn 
công tác của lãnh đạo Huyện ủy, UBND 
huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện 
đã tiến hành khảo sát và bàn các giải pháp để 
phát triển diện tích trồng dâu, nuôi tằm ở các 
xã này, nhằm mở ra hướng làm ăn mới, hiệu 
quả, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình 
giảm nghèo góp phần nâng cao giá trị sản 
xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích, 
cũng như xóa nghèo bền vững ở địa phương.

Chị Liêng Jrang K'Xuyên, thôn Đa Tế, xã Đạ M'rông
luôn duy trì nuôi 1 hộp tằm mỗi tháng

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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Xã Đạ M’rông là một trong 03 xã Đầm 
Ròn thực hiện tốt Kế hoạch số 33/KH-UB-
ND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Đam Rông về việc tuyên truyền, 
vận động và phát triển diện tích trồng dâu 
nuôi tằm trên địa bàn huyện đến năm 
2020 và Kế hoạch số 101/KH-UBNDngày 
05/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 
Đam Rông về việc thực hiện Đề án phát 
triển bền vững ngành dâu tằm tơ trên địa 
bàn huyện Đam Rông đến năm 2023. Qua 
hơn 4 năm triển khai thực hiện chương 
trình chuyển đổi diện tích bãi bồi ven 
sông, ven suối được người dân sử dụng 
trồng bắp và lúa 1 vụ sang trồng dâu, đến 
nay diện tích trồng dâu của xã Đạ M’rông 
đã phát triển lên trên 50 ha. Đây là kết 
quả của quá trình tuyên truyền, vận động 
nhằm thay đổi tập quán, tư duy sản xuất 
của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó 
hình thành vùng sản xuất dâu tằm có quy 
mô lớn.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá của xã Đạ 
M’rông, hiện trên địa bàn xã có 145 ha đất 
bãi bồi ven sông, suối đang được bà con sử 
dụng trồng bắp, lúa 1 vụ và đất bỏ trống phù 
hợp với cây dâu tằm. Nhận thấy được hiệu 
quả kinh tế của cây dâu tằm, những năm qua, 
thông qua nhiều chương trình, dự án, xã Đạ 
M’rông đã hỗ trợ và khuyến khích các hộ 
dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu 
quả nhưng phù hợp với cây dâu sang trồng 
dâu kết hợp với nuôi tằm. Đến thời điểm hiện 
tại, đã có 50,7 ha dâu tằm của 138 hộ sản 
xuất trên địa bàn xã. Trong đó, Nhà nước hỗ 
trợ 24,7 ha cho 87 hộ sản xuất. Hộ có diện 
tích dâu tằm lớn nhất là 0,5 ha. Hộ có diện 
tích trồng dâu nuôi tằm nhỏ nhất khoảng 0,1 
ha. Ngoài phần lớn diện tích được sản xuất 
trên cánh đồng Cọp 12,5 ha, cánh đồng 
Chuối, cánh đồng Đơng Jri còn có trên 12 ha 
là diện tích xâm canh.

 

Xã Đạ M’Rông hiện có 67 hộ đang nuôi 
tằm. Trong đó, có 4 hộ nghèo, 19 hộ cận 
nghèo. Đặc biệt, có 10 hộ đã thoát nghèo nhờ 
trồng dâu, nuôi tằm giai đoạn từ năm 2018 - 
2021. Qua kết quả khảo sát của xã Đạ 
M’Rông hiện có 32 hộ với 5,7 ha diện tích 
sản xuất lúa một vụ và bắp kém hiệu quả có 
nhu cầu chuyển đổi diện tích sang trồng dâu, 
nuôi tằm. Dự kiến trong năm 2022, sẽ có 
thêm 20 ha dâu tằm được trồng ở xã Đạ 
M’Rông. Trong đó, khu vực cánh đồng Cọp 
với 6 ha, cánh đồng Chuối 5 ha, cánh đồng 
Jơng Jri 2 ha, diện tích xâm canh và một số 
diện tích nhỏ lẻ khác khoảng 7 ha. Theo lộ 
trình đến cuối năm 2022 diện tích đất trồng 
dâu trên địa bàn xã đạt 75 ha và có 100 hộ 
trồng dâu trực tiếp nuôi tằm. Đến cuối năm 
2023, diện tích trồng dâu đạt trên 95 ha và có 
trên 130 hộ trồng dâu trực tiếp nuôi tằm. Đến 
cuối năm 2025 diện tích đất trồng dâu đạt 
120 ha và có trên 200 hộ trồng dâu trực tiếp 
nuôi tằm.

Ông Nguyễn Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông, cho biết: 
“Xã Đạ M’rông thực hiện rất tốt việc tuyên 
truyền, vận động và phát triển diện tích trồng 
dâu nuôi tằm theo định hướng của huyện. Xã 
đã định hướng mở rộng diện tích trồng dâu 
và tăng số hộ nuôi tằm trên địa bàn toàn xã, 
phấn đến năm 2025 trên địa bàn xã sẽ trồng 
được 120 ha dâu tằm, trong đó có hơn 50% 

số hộ trồng dâu trực tiếp nuôi tằm còn số hộ 
còn lại sẽ bán lá cho các hộ khác để nuôi 
tằm”.

Gia đình chị Liêng Jrang K’Xuyên, thôn 
Đạ Tế, xã Đạ M’rông bắt đầu bén duyên với 
nghề trồng dâu, nuôi tằm từ cuối năm 2020. 
Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi 4 sào 
đất trồng bắp thuộc cánh đồng Đơng Jri sang 
trồng dâu. Với diện tích trồng dâu này đầu 
năm 2021 gia đình chị đã nuôi ½ hộp 
tằm/tháng và hơn 3 tháng trở lại đây gia đình 
chị đã mở rộng quy mô lên 1 hộp/tháng thu 
được trung bình 50 kg kén, với giá bán 200 
ngàn đồng/kg, cho thu nhập 10 triệu 
đồng/tháng, cao hơn nhiều lần so với trồng 
bắp, trồng lúa, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư 
ban đầu thấp, quay vòng vốn nhanh và tận 
dụng được nguồn lao động nhàn rỗi. 

Gia đình ông Liêng Jrang Ha Ba, thôn Đạ 
Tế, xã Đạ M’rông hiện đang canh tác 5,5 sào 
bắp ở cánh đồng Đơng Jri. Tuy nhiên, năng 
suất sản lượng mang lại rất thấp, nhiều năm 
nay gia đình ông vẫn nằm trong danh sách hộ 

nghèo của thôn. Qua công tác tuyên truyền, 
vận động của chính quyền địa phương và qua 
tìm hiểu ông Liêng Jrang Ha Ba thấy được 
hiệu quả thiết thực của việc trồng dâu, nuôi 
tằm mang lại. Do vậy, gia đình ông đã đăng 
ký chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng bắp 
sang trồng dâu, nuôi tằm. 

Với những lợi thế về điều kiện đất đai ở 
khu vực 3 xã Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ 
Long của huyện Đam Rông có nhiều diện 
tích đất bãi bồi ven sông, ven suối thích hợp 
với việc trồng dâu, nuôi tằm theo đúng định 
hướng kế hoạch của huyện đã ban hành. Do 
vậy, vào thời điểm gần cuối năm 2021, đoàn 
công tác của lãnh đạo Huyện ủy, UBND 
huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện 
đã tiến hành khảo sát và bàn các giải pháp để 
phát triển diện tích trồng dâu, nuôi tằm ở các 
xã này, nhằm mở ra hướng làm ăn mới, hiệu 
quả, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình 
giảm nghèo góp phần nâng cao giá trị sản 
xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích, 
cũng như xóa nghèo bền vững ở địa phương.

Vũ Thị Hồng Nhung - TTNN TP. Đà Lạt

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Công nhân đang cắt tỉa, tạo cảnh quan phục vụ 
khách du lịch tham quan vườn hồng 

của gia đình anh Nguyễn Đáp

13

SOÁ 01/2022 THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP



Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Hệ thống van điều khiển tưới nước,
bón phân tại vườn trồng hoa hồng
của anh Nguyễn Đáp
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

BẢO LÂM: ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SẢN XUẤT TRÊN QUY MÔ LỚN
Vũ Văn Bình - KNV xã Lộc Ngãi

Sản xuất nông nghiệp vốn là công việc 
nặng nhọc, vất vả nắng mưa mà ông bà vốn 
xưa hay gọi là “bán mặt cho đất, bán lưng 
cho trời” thì nay với nông trại hoa cây cảnh 
Lá Trần của gia đình anh Hiếu - chị Như ở 
thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm hoàn 
toàn người lao động có thể gọi là “mưa 
không đến mặt, nắng không đến đầu”.

Song song với nghề trồng hoa cắt cành, thì 
trồng cây cảnh cắt lá có tiềm năng rất lớn và 
còn mới lạ, ít cạnh tranh, ít người để ý, đầu 
tư lớn. Vợ chồng anh Hiếu - chị Như quyết 
tâm hiện thực hóa những dự định đã ấp ủ. 

Năm 2016, với 1.000 m2 nhà kính ban đầu 
xây dựng ở phường Lộc Tiến, thành phố 
Bảo Lộc trồng chủ yếu là cây Dương xỉ 
pháp, Tùng nho, Trầu bà… chuyên cắt lá 
phục vụ nhu cầu cắm hoa, sản phẩm lá cắm 
hoa làm ra không đủ bán. Tiềm năng cho 
việc phát triển mở rộng diện tích là rất lớn. 
Cuối năm 2019, anh chị quyết định mở rộng 
quy mô xây dựng nông trại Lá Trần với diện 
tích 36.000 m2 tại thôn 6, xã Lộc Ngãi, 
huyện Bảo Lâm, với 20.000 m2 nhà kính và 
16.000 m2 nhà lưới. Nông trại được xây 
dựng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 
diễn ra phức tạp gặp không ít khó khăn, đến 
tháng 10/2020 các hạng mục cơ bản đã hoàn 
thành. Có đến vài chục loại cây giống được 
trồng nhưng chủ lực là các loại cây như: 
Tùng nho (4.000  m2), Lá chanh (2.000 m2), 
Dương xỉ pháp (1.500 m2), Đuôi chồn, Quế 
thái, Trầu bà Nam Mỹ, cây Đô la, Tùng kim, 
Trúc, Xỉ bạc,… Nhờ áp dụng cơ giới hóa 
vào các khâu sản xuất cũng như áp dụng kỹ 
thuật canh tác ứng dụng công nghệ cao vào 
trong quá trình sản xuất nên hiệu suất lao 
động rất cao. Chỉ với 06 công lao động 
thường xuyên có thể đảm nhiệm được tất cả 
công việc trên nông trại. Từ khâu làm giống, 
ươm bầu giá thể, gieo hạt giống đều sử dụng 

máy móc. Toàn bộ cây trồng trong nhà kính 
được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt công 
nghệ cao của Israel kết hợp với hệ thống 
điều khiển thông minh thực hiện đồng thời 
giữa tưới nước và bón phân, giúp giảm chi 
phí nhân công, hạn chế rủi ro mùa vụ do 
hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí 
hậu, giải phóng được công việc nặng nhọc, 
tiêu hao nhiều công lao động hằng ngày. 
Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất cây cảnh trong nhà kính không chỉ 
tiết kiệm được công lao động, công chăm 
sóc mà còn tiết kiệm được nguồn nước, 
nguồn vật tư phân bón, đặc biệt trong nông 
trại anh chị chỉ sử dụng các loại phân bón 
hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật. Từ đó, lao động có tính 
chuyên nghiệp hơn, môi trường lao động 
trong lành, an toàn, bền vững hơn trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Do vậy, chất lượng sản 
phẩm lá cảnh của nông trại đáp ứng yêu cầu 
cao của người tiêu dùng ở các thị trường 
khó tính. Các sản phẩm lá được cắt bán có 
hình thức đẹp, đa dạng về màu sắc, kiểu 
hình và đa số có độ bền cao với thời gian. 

Chị Như chia sẻ: “Lá để cắm trang trí 
cùng với hoa là không thể thiếu, thậm chí 
có thể chiếm đến hơn 50% là lá. Có loại lá 
có thời gian tươi rất lâu như loại lá chanh 
có thời gian tươi lâu đến 06 tháng”. Hiện 
nay sản phẩm lá cảnh của nông trại làm ra 
phục vụ thị trường các thành phố lớn như: 
TP. HCM, Cần Thơ và các tỉnh miền Tây; 
TP. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung cũng 
có nhu cầu rất lớn. Trong năm 2021, dịch 
bệnh khó khăn và còn đang trong giai đoạn 
kiến thiết nhưng nông trại Lá Trần đã cho 
thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Xét về quy mô 
thì nông trại Lá Trần của gia đình anh Hiếu 
- chị Như đầu tư sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao trên diện tích lớn kể cả so sánh 
với các huyện và TP. Đà Lạt trên địa bàn 
tỉnh có nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao phát triển mạnh. Hiện nay, trên địa bàn 
xã Lộc Ngãi, cũng như toàn huyện Bảo 
Lâm đây là mô hình ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, chuyển đổi cách thức làm 
nông nghiệp hiện tại sang một cấp độ mới 
cao hơn gặp phải không ít khó khăn, đồng 
thời cũng đòi hỏi cao hơn về khoa học, 
công nghệ, vốn, cũng như trình độ kiến 
thức của người nông dân. Mô hình này 
thành công sẽ tạo động lực thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp, thay đổi phương thức 
sản xuất nông nghiệp từ sản xuất thủ công, 
trồng ngoài trời sang trồng trong nhà kính 
ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi canh 
tác hữu cơ, được lắp đặt hệ thống tưới 
nước, bón phân ứng dụng công nghệ cao 
theo hướng thông minh. Từ đó sẽ tạo sự 
dịch chuyển về lao động và có sự phân 
công lại sức lao động xã hội đối với ngành 
nông nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh, vốn 
vẫn được coi là vùng đệm quan trọng của 
nền kinh tế quốc gia.

Nông trại sản xuất Lá Trần của gia đình anh
Hiếu - Chị Như được xây dựng năm 2019
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Sản xuất nông nghiệp vốn là công việc 
nặng nhọc, vất vả nắng mưa mà ông bà vốn 
xưa hay gọi là “bán mặt cho đất, bán lưng 
cho trời” thì nay với nông trại hoa cây cảnh 
Lá Trần của gia đình anh Hiếu - chị Như ở 
thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm hoàn 
toàn người lao động có thể gọi là “mưa 
không đến mặt, nắng không đến đầu”.

Song song với nghề trồng hoa cắt cành, thì 
trồng cây cảnh cắt lá có tiềm năng rất lớn và 
còn mới lạ, ít cạnh tranh, ít người để ý, đầu 
tư lớn. Vợ chồng anh Hiếu - chị Như quyết 
tâm hiện thực hóa những dự định đã ấp ủ. 

Năm 2016, với 1.000 m2 nhà kính ban đầu 
xây dựng ở phường Lộc Tiến, thành phố 
Bảo Lộc trồng chủ yếu là cây Dương xỉ 
pháp, Tùng nho, Trầu bà… chuyên cắt lá 
phục vụ nhu cầu cắm hoa, sản phẩm lá cắm 
hoa làm ra không đủ bán. Tiềm năng cho 
việc phát triển mở rộng diện tích là rất lớn. 
Cuối năm 2019, anh chị quyết định mở rộng 
quy mô xây dựng nông trại Lá Trần với diện 
tích 36.000 m2 tại thôn 6, xã Lộc Ngãi, 
huyện Bảo Lâm, với 20.000 m2 nhà kính và 
16.000 m2 nhà lưới. Nông trại được xây 
dựng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 
diễn ra phức tạp gặp không ít khó khăn, đến 
tháng 10/2020 các hạng mục cơ bản đã hoàn 
thành. Có đến vài chục loại cây giống được 
trồng nhưng chủ lực là các loại cây như: 
Tùng nho (4.000  m2), Lá chanh (2.000 m2), 
Dương xỉ pháp (1.500 m2), Đuôi chồn, Quế 
thái, Trầu bà Nam Mỹ, cây Đô la, Tùng kim, 
Trúc, Xỉ bạc,… Nhờ áp dụng cơ giới hóa 
vào các khâu sản xuất cũng như áp dụng kỹ 
thuật canh tác ứng dụng công nghệ cao vào 
trong quá trình sản xuất nên hiệu suất lao 
động rất cao. Chỉ với 06 công lao động 
thường xuyên có thể đảm nhiệm được tất cả 
công việc trên nông trại. Từ khâu làm giống, 
ươm bầu giá thể, gieo hạt giống đều sử dụng 

máy móc. Toàn bộ cây trồng trong nhà kính 
được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt công 
nghệ cao của Israel kết hợp với hệ thống 
điều khiển thông minh thực hiện đồng thời 
giữa tưới nước và bón phân, giúp giảm chi 
phí nhân công, hạn chế rủi ro mùa vụ do 
hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí 
hậu, giải phóng được công việc nặng nhọc, 
tiêu hao nhiều công lao động hằng ngày. 
Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất cây cảnh trong nhà kính không chỉ 
tiết kiệm được công lao động, công chăm 
sóc mà còn tiết kiệm được nguồn nước, 
nguồn vật tư phân bón, đặc biệt trong nông 
trại anh chị chỉ sử dụng các loại phân bón 
hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật. Từ đó, lao động có tính 
chuyên nghiệp hơn, môi trường lao động 
trong lành, an toàn, bền vững hơn trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Do vậy, chất lượng sản 
phẩm lá cảnh của nông trại đáp ứng yêu cầu 
cao của người tiêu dùng ở các thị trường 
khó tính. Các sản phẩm lá được cắt bán có 
hình thức đẹp, đa dạng về màu sắc, kiểu 
hình và đa số có độ bền cao với thời gian. 

Chị Như chia sẻ: “Lá để cắm trang trí 
cùng với hoa là không thể thiếu, thậm chí 
có thể chiếm đến hơn 50% là lá. Có loại lá 
có thời gian tươi rất lâu như loại lá chanh 
có thời gian tươi lâu đến 06 tháng”. Hiện 
nay sản phẩm lá cảnh của nông trại làm ra 
phục vụ thị trường các thành phố lớn như: 
TP. HCM, Cần Thơ và các tỉnh miền Tây; 
TP. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung cũng 
có nhu cầu rất lớn. Trong năm 2021, dịch 
bệnh khó khăn và còn đang trong giai đoạn 
kiến thiết nhưng nông trại Lá Trần đã cho 
thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Xét về quy mô 
thì nông trại Lá Trần của gia đình anh Hiếu 
- chị Như đầu tư sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao trên diện tích lớn kể cả so sánh 
với các huyện và TP. Đà Lạt trên địa bàn 
tỉnh có nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao phát triển mạnh. Hiện nay, trên địa bàn 
xã Lộc Ngãi, cũng như toàn huyện Bảo 
Lâm đây là mô hình ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, chuyển đổi cách thức làm 
nông nghiệp hiện tại sang một cấp độ mới 
cao hơn gặp phải không ít khó khăn, đồng 
thời cũng đòi hỏi cao hơn về khoa học, 
công nghệ, vốn, cũng như trình độ kiến 
thức của người nông dân. Mô hình này 
thành công sẽ tạo động lực thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp, thay đổi phương thức 
sản xuất nông nghiệp từ sản xuất thủ công, 
trồng ngoài trời sang trồng trong nhà kính 
ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi canh 
tác hữu cơ, được lắp đặt hệ thống tưới 
nước, bón phân ứng dụng công nghệ cao 
theo hướng thông minh. Từ đó sẽ tạo sự 
dịch chuyển về lao động và có sự phân 
công lại sức lao động xã hội đối với ngành 
nông nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh, vốn 
vẫn được coi là vùng đệm quan trọng của 
nền kinh tế quốc gia.Chị Như bên vườn cây Lá Trần của gia đình
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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TRỒNG THÀNH CÔNG GIỐNG NẤM HẦU THỦ SẠCH Ở XÃ ĐA NHIM 
Nguyễn Văn Diện -TTKN Lâm Đồng

Nấm Hầu thủ hay còn gọi là nấm Đầu khỉ, 
là loại nấm ôn đới, chỉ trồng được ở những 
vùng khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp cho 
nấm sinh trưởng là 20 - 240C. Nấm Hầu thủ 
là loại nấm dược liệu quý có tác dụng chữa 
bệnh, bồi bổ sức khỏe chứa các thành phần 
dinh dưỡng, nguyên tố khoáng và vitamin… 
vừa là một loại thực phẩm sạch bổ dưỡng. 
Đặc biệt, nấm Hầu thủ chứa nhiều chất có 
hoạt tính sinh học cao có tác dụng rất tốt 
trong việc hỗ trợ phòng và điều trị bệnh viêm 
loét dạ dày, tăng cường hệ miễn dịch, nâng 
cao sức đề kháng cho con người,… Nấm 
Hầu thủ, hiện nay đã được trồng thành công 
ở nước ta và các nước như Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Nhật Bản… Nấm Hầu thủ khá khác 
biệt so với các giống nấm khác; thay vì có 
mũ nấm và thân nấm, quả thể nấm lại phát 
triển thành khối hình cầu và có tua (gai) dài 
màu trắng hoặc có màu kem dày đặc, rũ 
xuống như đầu khỉ, lúc già tua dài và chuyển 
sang màu vàng trông như bờm sư tử. 

Trước khi 
bén duyên với 
mô hình trồng 
nấm Hầu thủ, 
anh Nguyễn 
Minh Thuận, 
phụ trách kỹ 
thuật trong 
Công ty Cổ 
phần Nguyên 
Long (Công 
ty chuyên sản 
xuất các loại 
nấm). Anh 
cho biết: Anh 
Nguyễn Minh 
Thuận sinh 

năm 1986 quê ở Bình Thuận, học ngành Sư 
phạm Sinh - Trường Đại học Đà Lạt. Sau khi 

ra trường, thấy thành phố Đà Lạt có khí hậu 
trong lành, mát mẻ nên sau khi ra trường, xác 
định ở lại Đà Lạt lập nghiệp; thời gian đầu 
làm trợ giảng ở Đại học Yersin, sau đó làm 
việc ở Công ty Cổ phần Nguyên Long. Sau 
gần 8 năm gắn bó với nghề trồng nấm, anh 
Thuận đã học hỏi và tích lũy được kiến thức 
cũng như kinh nghiệm trồng nấm. Nhận thấy 
khách hàng có nhu cầu sử dụng nấm Hầu 
Thủ, mà tại TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương 
chưa có ai sản xuất nấm Hầu thủ (ngoại trừ 
Làng nấm Đà Lạt) và nhận thấy vùng Lạc 
Dương có khí hậu thích hợp cho trồng nấm 
Hầu thủ. Với những suy nghĩ như trên, anh 
Thuận bắt đầu dành thời gian nghiên cứu và 
sản xuất thử nghiệm, khi đã sản xuất thử 
nghiệm thành công, anh đã đầu tư làm nhà 
trồng nấm và quyết định khởi nghiệp với 
giống nấm Hầu thủ.  

Ban đầu, anh Nguyễn Minh Thuận đã đầu 
tư làm khoảng 400m2 nhà trồng nấm Hầu thủ 
ở thôn Đarahoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc 
Dương, điều kiện khí hậu ở đây rất phù hợp 
cho trồng nấm Hầu thủ. Qua trao đổi, anh 
Thuận cho biết ở mỗi vùng sinh thái có 
những khó khăn và thuận lợi riêng cho việc 
trồng nấm; quan trọng là điều kiện khí hậu 
phù hợp, thị trường tiêu thụ và nắm vững 
được kỹ thuật trồng nấm. Khó khăn là vốn 
đầu tư ban đầu để sản xuất giống và làm nhà 
nuôi nấm khá cao (nhà trồng nấm tiêu chuẩn 
50 m2 khoảng 70 triệu đồng/nhà); sản phẩm 
nấm Hầu thủ làm ra còn phải cạnh tranh với 
sản phẩm nấm Hầu thủ đông lạnh của Trung 
Quốc. Một khó khăn khác là giá đất tại Lạc 
Dương cao, nên anh phải đầu tư nhà xưởng 
với diện tích 3.000 m2 để sản xuất giống nấm 
ở Bình Thuận, khi bịch giống nấm đạt tiêu 
chuẩn xuất thì anh vận chuyển lên Lạc 
Dương để tiếp tục nuôi tạo quả thể nấm. 
Trong quá trình sản xuất nấm Hầu thủ anh 

Nguyễn Minh Thuận không dùng bất cứ một 
loại thuốc bảo vệ thực vật nào nên nấm hoàn 
toàn sạch, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, 
người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Từ 
khi bắt đầu cấy giống nấm vào bịch giá thể 
(bịch giá thể bằng mùn cưa đã hấp khử trùng) 
đến khi thu hoạch lứa nấm đầu tiên khoảng 
90 ngày; một đợt trồng nấm thu hoạch 4 lần 
thu được khoảng 0,3 kg nấm/bịch/3,5 tháng. 
Lợi nhuận khoảng 4.000 đồng/bịch/3,5 
tháng. Mỗi nhà nuôi nấm nuôi được 5.000 
bịch giống, với 6 nhà nuôi diện tích 400m2 
anh thu lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng/3,5 
tháng. Anh không trồng nấm đồng loạt mà 
trồng gối vụ để lúc nào cũng có nấm cung 
cấp cho khách hàng. Hiện tại trang trại trồng 
nấm của anh đã được cấp chứng nhận sản 
xuất nấm VietGAP, anh chưa chế biến sâu chỉ 
bán hàng nấm tươi và nấm sấy khô.

 Anh Nguyễn Minh Thuận cho biết thêm: 

Nghề trồng nấm không nặng nhọc nhưng đòi 
hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận phải theo dõi thường 
xuyên, điều kiện môi trường trồng nấm là 
nhiệt độ, độ ẩm để sợi nấm phát triển tốt và 
tạo quả thể nấm đạt yêu cầu. Để thuận lợi 
trong giao dịch kinh doanh nấm Hầu thủ, anh 
Thuận thành lập Công ty TNHH Nấm Ông 5, 
thị trường tiêu thụ nấm chủ yếu ở Đà Lạt và 
TP. HCM và ngày càng được khách hàng tin 
dùng.

Trong thời gian tới anh Thuận sẽ mở rộng 
sản xuất và liên kết với người dân để sản xuất 
nấm Hầu thủ, anh sẽ cung cấp giống nấm và 
thu mua lại sản phẩm cho bà con. Mô hình 
trồng nấm Hầu thủ sạch của anh mở ra một 
hướng làm ăn mới ở vùng đồng bào dân tộc, 
tận dụng lợi thế so sánh về điều kiện khí hậu, 
tận dụng được lao động nhàn rỗi tại địa 
phương góp phần tăng thu nhập cho bà con, 
xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Minh Thuận bên sản
phẩm nấm Hầu thủ



Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Nấm Hầu thủ hay còn gọi là nấm Đầu khỉ, 
là loại nấm ôn đới, chỉ trồng được ở những 
vùng khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp cho 
nấm sinh trưởng là 20 - 240C. Nấm Hầu thủ 
là loại nấm dược liệu quý có tác dụng chữa 
bệnh, bồi bổ sức khỏe chứa các thành phần 
dinh dưỡng, nguyên tố khoáng và vitamin… 
vừa là một loại thực phẩm sạch bổ dưỡng. 
Đặc biệt, nấm Hầu thủ chứa nhiều chất có 
hoạt tính sinh học cao có tác dụng rất tốt 
trong việc hỗ trợ phòng và điều trị bệnh viêm 
loét dạ dày, tăng cường hệ miễn dịch, nâng 
cao sức đề kháng cho con người,… Nấm 
Hầu thủ, hiện nay đã được trồng thành công 
ở nước ta và các nước như Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Nhật Bản… Nấm Hầu thủ khá khác 
biệt so với các giống nấm khác; thay vì có 
mũ nấm và thân nấm, quả thể nấm lại phát 
triển thành khối hình cầu và có tua (gai) dài 
màu trắng hoặc có màu kem dày đặc, rũ 
xuống như đầu khỉ, lúc già tua dài và chuyển 
sang màu vàng trông như bờm sư tử. 

Trước khi 
bén duyên với 
mô hình trồng 
nấm Hầu thủ, 
anh Nguyễn 
Minh Thuận, 
phụ trách kỹ 
thuật trong 
Công ty Cổ 
phần Nguyên 
Long (Công 
ty chuyên sản 
xuất các loại 
nấm). Anh 
cho biết: Anh 
Nguyễn Minh 
Thuận sinh 

năm 1986 quê ở Bình Thuận, học ngành Sư 
phạm Sinh - Trường Đại học Đà Lạt. Sau khi 

ra trường, thấy thành phố Đà Lạt có khí hậu 
trong lành, mát mẻ nên sau khi ra trường, xác 
định ở lại Đà Lạt lập nghiệp; thời gian đầu 
làm trợ giảng ở Đại học Yersin, sau đó làm 
việc ở Công ty Cổ phần Nguyên Long. Sau 
gần 8 năm gắn bó với nghề trồng nấm, anh 
Thuận đã học hỏi và tích lũy được kiến thức 
cũng như kinh nghiệm trồng nấm. Nhận thấy 
khách hàng có nhu cầu sử dụng nấm Hầu 
Thủ, mà tại TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương 
chưa có ai sản xuất nấm Hầu thủ (ngoại trừ 
Làng nấm Đà Lạt) và nhận thấy vùng Lạc 
Dương có khí hậu thích hợp cho trồng nấm 
Hầu thủ. Với những suy nghĩ như trên, anh 
Thuận bắt đầu dành thời gian nghiên cứu và 
sản xuất thử nghiệm, khi đã sản xuất thử 
nghiệm thành công, anh đã đầu tư làm nhà 
trồng nấm và quyết định khởi nghiệp với 
giống nấm Hầu thủ.  

Ban đầu, anh Nguyễn Minh Thuận đã đầu 
tư làm khoảng 400m2 nhà trồng nấm Hầu thủ 
ở thôn Đarahoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc 
Dương, điều kiện khí hậu ở đây rất phù hợp 
cho trồng nấm Hầu thủ. Qua trao đổi, anh 
Thuận cho biết ở mỗi vùng sinh thái có 
những khó khăn và thuận lợi riêng cho việc 
trồng nấm; quan trọng là điều kiện khí hậu 
phù hợp, thị trường tiêu thụ và nắm vững 
được kỹ thuật trồng nấm. Khó khăn là vốn 
đầu tư ban đầu để sản xuất giống và làm nhà 
nuôi nấm khá cao (nhà trồng nấm tiêu chuẩn 
50 m2 khoảng 70 triệu đồng/nhà); sản phẩm 
nấm Hầu thủ làm ra còn phải cạnh tranh với 
sản phẩm nấm Hầu thủ đông lạnh của Trung 
Quốc. Một khó khăn khác là giá đất tại Lạc 
Dương cao, nên anh phải đầu tư nhà xưởng 
với diện tích 3.000 m2 để sản xuất giống nấm 
ở Bình Thuận, khi bịch giống nấm đạt tiêu 
chuẩn xuất thì anh vận chuyển lên Lạc 
Dương để tiếp tục nuôi tạo quả thể nấm. 
Trong quá trình sản xuất nấm Hầu thủ anh 

Nguyễn Minh Thuận không dùng bất cứ một 
loại thuốc bảo vệ thực vật nào nên nấm hoàn 
toàn sạch, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, 
người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Từ 
khi bắt đầu cấy giống nấm vào bịch giá thể 
(bịch giá thể bằng mùn cưa đã hấp khử trùng) 
đến khi thu hoạch lứa nấm đầu tiên khoảng 
90 ngày; một đợt trồng nấm thu hoạch 4 lần 
thu được khoảng 0,3 kg nấm/bịch/3,5 tháng. 
Lợi nhuận khoảng 4.000 đồng/bịch/3,5 
tháng. Mỗi nhà nuôi nấm nuôi được 5.000 
bịch giống, với 6 nhà nuôi diện tích 400m2 
anh thu lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng/3,5 
tháng. Anh không trồng nấm đồng loạt mà 
trồng gối vụ để lúc nào cũng có nấm cung 
cấp cho khách hàng. Hiện tại trang trại trồng 
nấm của anh đã được cấp chứng nhận sản 
xuất nấm VietGAP, anh chưa chế biến sâu chỉ 
bán hàng nấm tươi và nấm sấy khô.

 Anh Nguyễn Minh Thuận cho biết thêm: 

Nghề trồng nấm không nặng nhọc nhưng đòi 
hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận phải theo dõi thường 
xuyên, điều kiện môi trường trồng nấm là 
nhiệt độ, độ ẩm để sợi nấm phát triển tốt và 
tạo quả thể nấm đạt yêu cầu. Để thuận lợi 
trong giao dịch kinh doanh nấm Hầu thủ, anh 
Thuận thành lập Công ty TNHH Nấm Ông 5, 
thị trường tiêu thụ nấm chủ yếu ở Đà Lạt và 
TP. HCM và ngày càng được khách hàng tin 
dùng.

Trong thời gian tới anh Thuận sẽ mở rộng 
sản xuất và liên kết với người dân để sản xuất 
nấm Hầu thủ, anh sẽ cung cấp giống nấm và 
thu mua lại sản phẩm cho bà con. Mô hình 
trồng nấm Hầu thủ sạch của anh mở ra một 
hướng làm ăn mới ở vùng đồng bào dân tộc, 
tận dụng lợi thế so sánh về điều kiện khí hậu, 
tận dụng được lao động nhàn rỗi tại địa 
phương góp phần tăng thu nhập cho bà con, 
xây dựng nông thôn mới.

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG HOA CÁT TƯỜNG CÁNH ĐƠN GIỐNG MỚI TRONG NHÀ LƯỚI
Nguyễn Thị Thu Hằng - TTKN Lâm Đồng

Hoa cát tường là loại hoa mang lại giá trị 
kinh tế khá cao. Hiện nay, hoa cát tường 
không chỉ được trồng tại thành phố Đà Lạt 
mà còn được trồng tại các huyện Lạc Dương, 
Đơn Dương, Đức Trọng. Đây là những 
huyện có nhiệt độ cao hơn so với Đà Lạt, 
nhiều người nông dân nơi đây chưa có điều 
kiện để đầu tư nhà kính trồng hoa, do đó, nhu 

cầu về các giống hoa có giá trị kinh tế cao, 
thích hợp để trồng ngoài trời hoặc trong nhà 
lưới là rất cần thiết. 

Xuất phát từ nhu cầu của người dân, trong 
năm 2021 Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng thực hiện mô hình: “Trồng hoa cát 
tường cánh đơn giống mới trong nhà lưới”. 
Đây là giống hoa cát tường cánh đơn mới, 
không có hạt phấn nên phù hợp với điều kiện 
trồng trong nhà lưới, tại các vùng không 
chuyên canh hoa góp phần chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng tại các địa phương, nâng cao 
thu nhập cho bà con nông dân.

Mô hình được thực hiện tại 02 hộ thuộc địa 
bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 
với quy mô 0,1 ha/01 hộ. Sau thời gian 
trồng, chăm sóc, tỷ lệ sống đạt 95%, thời 
gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 100 - 
105 ngày, chiều cao cây đạt  70 - 80 cm, mỗi 
cây có từ 20 - 30 nụ hoa, hoa nở đẹp. Mô 

hình cho năng suất, hoa đạt chất lượng tốt, 
màu sắc đẹp, cánh hoa bền, cành và lá dày, 
chắc chắn. Trọng lượng cây đạt trung bình 
trên 120 gram, trung bình khoảng 8 cây/kg. 
Năng suất một vụ đạt 5.700 kg/1.000 m2, 
chia làm 02 đợt thu hoạch hoa, đợt đầu thu 
được 3.800 kg/1.000 m2, đợt 2 thu được 
1.900 kg/1.000 m2, bán với giá 100.000 
đồng/kg, lợi nhuận trồng hoa cát tường đạt 
trên 450.000.000 đồng/1.000 m2/6 tháng, 
trung bình mỗi tháng đạt trên 70 triệu 
đồng/1.000 m2. Còn tại thời điểm bình 

thường giá hoa cát tường khoảng  50.000 
đồng/kg thì lợi nhuận trên 35 triệu 
đồng/1.000 m2/tháng, cao gấp 3 - 4 lần so với 
canh tác rau trong nhà lưới thông thường. 

Thành công của mô hình được bà con nông 
dân trồng rau, hoa tại địa phương đánh giá 
cao, là điểm để bà con nông dân đến tham 
quan, học tập, nhân rộng mô hình luân canh 
với các loại rau, hoa khác góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế, đa dạng hóa cây trồng cho 
địa phương.

Lãnh đạo TTKN Lâm Đồng kiểm tra mô hình
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Hoa cát tường là loại hoa mang lại giá trị 
kinh tế khá cao. Hiện nay, hoa cát tường 
không chỉ được trồng tại thành phố Đà Lạt 
mà còn được trồng tại các huyện Lạc Dương, 
Đơn Dương, Đức Trọng. Đây là những 
huyện có nhiệt độ cao hơn so với Đà Lạt, 
nhiều người nông dân nơi đây chưa có điều 
kiện để đầu tư nhà kính trồng hoa, do đó, nhu 

cầu về các giống hoa có giá trị kinh tế cao, 
thích hợp để trồng ngoài trời hoặc trong nhà 
lưới là rất cần thiết. 

Xuất phát từ nhu cầu của người dân, trong 
năm 2021 Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng thực hiện mô hình: “Trồng hoa cát 
tường cánh đơn giống mới trong nhà lưới”. 
Đây là giống hoa cát tường cánh đơn mới, 
không có hạt phấn nên phù hợp với điều kiện 
trồng trong nhà lưới, tại các vùng không 
chuyên canh hoa góp phần chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng tại các địa phương, nâng cao 
thu nhập cho bà con nông dân.

Mô hình được thực hiện tại 02 hộ thuộc địa 
bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 
với quy mô 0,1 ha/01 hộ. Sau thời gian 
trồng, chăm sóc, tỷ lệ sống đạt 95%, thời 
gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 100 - 
105 ngày, chiều cao cây đạt  70 - 80 cm, mỗi 
cây có từ 20 - 30 nụ hoa, hoa nở đẹp. Mô 

hình cho năng suất, hoa đạt chất lượng tốt, 
màu sắc đẹp, cánh hoa bền, cành và lá dày, 
chắc chắn. Trọng lượng cây đạt trung bình 
trên 120 gram, trung bình khoảng 8 cây/kg. 
Năng suất một vụ đạt 5.700 kg/1.000 m2, 
chia làm 02 đợt thu hoạch hoa, đợt đầu thu 
được 3.800 kg/1.000 m2, đợt 2 thu được 
1.900 kg/1.000 m2, bán với giá 100.000 
đồng/kg, lợi nhuận trồng hoa cát tường đạt 
trên 450.000.000 đồng/1.000 m2/6 tháng, 
trung bình mỗi tháng đạt trên 70 triệu 
đồng/1.000 m2. Còn tại thời điểm bình 

thường giá hoa cát tường khoảng  50.000 
đồng/kg thì lợi nhuận trên 35 triệu 
đồng/1.000 m2/tháng, cao gấp 3 - 4 lần so với 
canh tác rau trong nhà lưới thông thường. 

Thành công của mô hình được bà con nông 
dân trồng rau, hoa tại địa phương đánh giá 
cao, là điểm để bà con nông dân đến tham 
quan, học tập, nhân rộng mô hình luân canh 
với các loại rau, hoa khác góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế, đa dạng hóa cây trồng cho 
địa phương.

CÁN BỘ HƯU TRÍ ĐAM MÊ VỚI NÔNG NGHIỆP
Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

Ở tuổi 62, nhưng ông Vũ Thành Nam ở tổ 
dân phố 4D, thị trấn Đạ Tẻh vẫn hăng hái tham 
gia sản xuất, tăng thu nhập trên mảnh vườn 
của mình. Sau khi về hưu đầu năm 2020, ông 
bắt tay vào chăm sóc vườn cây ăn trái của gia 
đình. Dù được nghỉ hưu theo chế độ, tuổi đã 
cao, nhưng ông vẫn tham gia công tác xã hội 
và hàng ngày cùng gia đình tích cực, đam mê 
lao động trồng trọt - chăn nuôi, phát triển kinh 
tế, có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi 
năm.

Với diện tích 2.700 m2, hiện trên mảnh vườn 
của gia đình ông Nam có hơn 30 gốc cây măng 
cụt, 07 gốc cây chôm chôm và nhiều loại cây 
ăn trái khác. Nhưng nguồn thu chính của gia 
đình ông trong những năm qua chủ yếu là từ 

măng cụt và chôm chôm. Ông Nam cho biết, 
trước kia trong vườn gia đình ông trồng nhiều 
loại cây khác nhau như chôm chôm, sầu riêng, 
xoài, bưởi da xanh, mít tố nữ, na Đài Loan… 
nhưng nhiều loài sâu bệnh gây hại và mất 
nhiều công chăm sóc. Nhận thấy măng cụt và 
chôm chôm là 02 loại cây trồng ít sâu bệnh, 
cây sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với 
khí hậu và thổ nhưỡng tại vùng đất Đạ Tẻh, giá 
cả lại khá ổn định nên ông quyết định giữ lại 
chủ yếu 02 loại cây ăn trái này để đầu tư và 
chăm sóc.

Măng cụt sau trồng 7 năm là bắt đầu cho bói 
(măng cụt ghép), còn măng cụt trồng bằng hạt 
thì lâu hơn (8-10 năm mới bắt đầu cho trái 
bói). Vườn măng cụt được ông Vũ Thành Nam 
trồng đã được 14 năm, hiện đang bước vào 
thời kỳ kinh doanh. Năm 2021, mặc dù mất 
mùa nhưng với 20 gốc cho thu hoạch, trung 
bình mỗi gốc thu được 30 - 40 kg, với giá bán 
trung bình 30.000 đồng/kg, mang lại doanh 
thu cho gia đình ông Nam từ 20 - 25 triệu 
đồng. Ông Nam nói đùa rằng, cây măng cụt là 
cây “dưỡng già”! Tìm hiểu mới vỡ lẽ, loại cây 
này rất ít tốn công chăm sóc, cứ bón phân 
chuồng ủ hoai trên mặt đất, mưa hoặc tưới 
nước sẽ làm phân hủy ngấm dần vào đất để 
cây hấp thụ phát triển, không cần bón thêm bất 
cứ loại phân gì. Quả măng cụt khi chín cứ rụng 

xuống đất, không phải trèo hái nên người già, 
sức khỏe yếu vẫn sản xuất tốt… Mặt khác, cây 
măng cụt có tuổi thọ rất cao (thường 50 năm 
vẫn còn cho quả). Vì thế, ông mới gọi cây 
măng cụt là cây “dưỡng già”?!. Hiện nay, 
vườn măng cụt của gia đình ông đang cho hoa, 
với thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt, qua tháng 
6 - 8 dương lịch sẽ cho thu hoạch, dự tính có 
gốc thu được cả 1 - 2 tạ, mang lại nguồn thu 
nhập khá cho gia đình. 

Ngoài măng cụt, 07 gốc chôm chôm được 
ông Nam ghép giống chất lượng, cùng bàn tay 
chăm sóc của ông, với giá bán trung bình 
20.000 đồng/kg, mỗi gốc thu được từ 2 - 3 
triệu đồng, mỗi năm cũng mang về cho gia 
đình ông khoảng 15 - 20 triệu đồng. Như vậy, 
từ 02 loại cây trồng chính là chôm chôm và 
măng cụt, chưa kể nguồn thu của một số loại 
cây trồng khác, mỗi năm đã mang lại cho gia 
đình ông Vũ Thành Nam khoảng 50 triệu 
đồng. Không chỉ chăm sóc cây trồng trong 
vườn, mà ông còn chăn nuôi thêm gà vịt để 
cung cấp thực phẩm thiết yếu cho gia đình.

Bên cạnh đam mê trồng trọt và chăn nuôi, là 
cán bộ hưu trí nên ông Nam rất thích tìm tòi, 
học hỏi cái mới. Cuối năm 2020, khi nghe có 
chương trình ứng dụng nông nghiệp thông 
minh, ông đăng ký tham gia và được Trung 
tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh hỗ trợ đầu tư 
mô hình hệ thống tưới thông minh 2 trong 1 
qua smartphone. Khi tham gia mô hình, gia 
đình ông được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vật tư 
trang thiết bị… đầu tư hệ thống tưới thông 
minh cho từng gốc cây ăn trái trong vườn. Ông 
Vũ Thành Nam cho biết: “Từ khi áp dụng mô 
hình tưới thông minh này rất tiện lợi, hữu ích, 
chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể vận 
hành tưới tiêu trên diện tích vườn cây ăn trái 
của mình, giúp cho việc tưới nước, chăm sóc 
cây thuận tiện, rút ngắn thời gian, công sức và 
tiết kiệm nước so với tưới thủ công trước đây”.

Theo anh Vũ Văn Tiến - cán bộ kỹ thuật của 
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, người 
trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn mô hình thông tin: 
Cuối năm 2020, Trung tâm đã đưa vào thực 

hiện thành công mô hình ứng dụng hệ thống 
tưới thông minh trên diện tích 2 ha cây ăn trái 
trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Trung tâm Nông 
nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, 40% giá trị trang 
thiết bị, người dân đối ứng 60% để thực hiện 
mô hình. Mô hình hệ thống tưới thông minh 2 
trong 1 qua smartphone đã giúp đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ mới vào quá trình tổ chức sản 
xuất, tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá 
trị, gia tăng sức cạnh tranh nông sản của địa 
phương trên thị trường. Đồng thời, từng bước 
thay đổi nhận thức của người dân về tổ chức 
sản xuất, ứng dụng thành tựu kỹ thuật của cách 
mạng khoa học công nghệ 4.0 để nâng cao 
hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Là một trong những người tiên phong trên 
địa bàn huyện ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất các loại cây ăn trái. Theo ông Nam, khi áp 
dụng công nghệ tưới bằng béc phun mưa tại 
gốc cho từng loại cây đã giúp tiết kiệm khối 
lượng nước đáng kể so với cách tưới truyền 
thống và giảm được hơn 50% sức lao động. 
Mặt khác, hệ thống tưới nhỏ giọt không tạo 
thành dòng chảy nên tránh xói mòn đất, giảm 
đáng kể bệnh thối rễ ở cây, hạn chế dịch bệnh, 
cây quanh năm tươi tốt, phát triển đều trong 
thời tiết khắc nghiệt. So với những năm trước, 
các loại cây ăn trái được lắp đặt hệ thống tưới 
nhỏ giọt cho năng suất, chất lượng cao hơn, 
quả to, đều, mẫu mã đẹp, múi mọng nước, 
ngọt và thơm hơn, nên vườn cây ăn trái của gia 
đình ông Nam được nhiều người biết đến, 
nhiều thương lái đến đặt hàng, thu mua tận 
vườn.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ông Nam còn 
nêu cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, 
Đảng viên hưu trí trong việc tuyên truyền, vận 
động gia đình, người thân và những bà con 
hàng xóm thực hiện tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và các phong trào do địa phương phát động. 
Ông là cán bộ gương mẫu khi còn công tác, 
cũng là tấm gương sáng về tinh thần lao động 
khi về già cho lớp thế hệ trẻ học tập và noi 
theo.
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Ông Vũ Thành Nam điều khiển hệ thống tưới thông minh
 bằng Smartphone cho vườn cây ăn trái của mình



Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Ở tuổi 62, nhưng ông Vũ Thành Nam ở tổ 
dân phố 4D, thị trấn Đạ Tẻh vẫn hăng hái tham 
gia sản xuất, tăng thu nhập trên mảnh vườn 
của mình. Sau khi về hưu đầu năm 2020, ông 
bắt tay vào chăm sóc vườn cây ăn trái của gia 
đình. Dù được nghỉ hưu theo chế độ, tuổi đã 
cao, nhưng ông vẫn tham gia công tác xã hội 
và hàng ngày cùng gia đình tích cực, đam mê 
lao động trồng trọt - chăn nuôi, phát triển kinh 
tế, có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi 
năm.

Với diện tích 2.700 m2, hiện trên mảnh vườn 
của gia đình ông Nam có hơn 30 gốc cây măng 
cụt, 07 gốc cây chôm chôm và nhiều loại cây 
ăn trái khác. Nhưng nguồn thu chính của gia 
đình ông trong những năm qua chủ yếu là từ 

măng cụt và chôm chôm. Ông Nam cho biết, 
trước kia trong vườn gia đình ông trồng nhiều 
loại cây khác nhau như chôm chôm, sầu riêng, 
xoài, bưởi da xanh, mít tố nữ, na Đài Loan… 
nhưng nhiều loài sâu bệnh gây hại và mất 
nhiều công chăm sóc. Nhận thấy măng cụt và 
chôm chôm là 02 loại cây trồng ít sâu bệnh, 
cây sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với 
khí hậu và thổ nhưỡng tại vùng đất Đạ Tẻh, giá 
cả lại khá ổn định nên ông quyết định giữ lại 
chủ yếu 02 loại cây ăn trái này để đầu tư và 
chăm sóc.

Măng cụt sau trồng 7 năm là bắt đầu cho bói 
(măng cụt ghép), còn măng cụt trồng bằng hạt 
thì lâu hơn (8-10 năm mới bắt đầu cho trái 
bói). Vườn măng cụt được ông Vũ Thành Nam 
trồng đã được 14 năm, hiện đang bước vào 
thời kỳ kinh doanh. Năm 2021, mặc dù mất 
mùa nhưng với 20 gốc cho thu hoạch, trung 
bình mỗi gốc thu được 30 - 40 kg, với giá bán 
trung bình 30.000 đồng/kg, mang lại doanh 
thu cho gia đình ông Nam từ 20 - 25 triệu 
đồng. Ông Nam nói đùa rằng, cây măng cụt là 
cây “dưỡng già”! Tìm hiểu mới vỡ lẽ, loại cây 
này rất ít tốn công chăm sóc, cứ bón phân 
chuồng ủ hoai trên mặt đất, mưa hoặc tưới 
nước sẽ làm phân hủy ngấm dần vào đất để 
cây hấp thụ phát triển, không cần bón thêm bất 
cứ loại phân gì. Quả măng cụt khi chín cứ rụng 

xuống đất, không phải trèo hái nên người già, 
sức khỏe yếu vẫn sản xuất tốt… Mặt khác, cây 
măng cụt có tuổi thọ rất cao (thường 50 năm 
vẫn còn cho quả). Vì thế, ông mới gọi cây 
măng cụt là cây “dưỡng già”?!. Hiện nay, 
vườn măng cụt của gia đình ông đang cho hoa, 
với thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt, qua tháng 
6 - 8 dương lịch sẽ cho thu hoạch, dự tính có 
gốc thu được cả 1 - 2 tạ, mang lại nguồn thu 
nhập khá cho gia đình. 

Ngoài măng cụt, 07 gốc chôm chôm được 
ông Nam ghép giống chất lượng, cùng bàn tay 
chăm sóc của ông, với giá bán trung bình 
20.000 đồng/kg, mỗi gốc thu được từ 2 - 3 
triệu đồng, mỗi năm cũng mang về cho gia 
đình ông khoảng 15 - 20 triệu đồng. Như vậy, 
từ 02 loại cây trồng chính là chôm chôm và 
măng cụt, chưa kể nguồn thu của một số loại 
cây trồng khác, mỗi năm đã mang lại cho gia 
đình ông Vũ Thành Nam khoảng 50 triệu 
đồng. Không chỉ chăm sóc cây trồng trong 
vườn, mà ông còn chăn nuôi thêm gà vịt để 
cung cấp thực phẩm thiết yếu cho gia đình.

Bên cạnh đam mê trồng trọt và chăn nuôi, là 
cán bộ hưu trí nên ông Nam rất thích tìm tòi, 
học hỏi cái mới. Cuối năm 2020, khi nghe có 
chương trình ứng dụng nông nghiệp thông 
minh, ông đăng ký tham gia và được Trung 
tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh hỗ trợ đầu tư 
mô hình hệ thống tưới thông minh 2 trong 1 
qua smartphone. Khi tham gia mô hình, gia 
đình ông được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vật tư 
trang thiết bị… đầu tư hệ thống tưới thông 
minh cho từng gốc cây ăn trái trong vườn. Ông 
Vũ Thành Nam cho biết: “Từ khi áp dụng mô 
hình tưới thông minh này rất tiện lợi, hữu ích, 
chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể vận 
hành tưới tiêu trên diện tích vườn cây ăn trái 
của mình, giúp cho việc tưới nước, chăm sóc 
cây thuận tiện, rút ngắn thời gian, công sức và 
tiết kiệm nước so với tưới thủ công trước đây”.

Theo anh Vũ Văn Tiến - cán bộ kỹ thuật của 
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, người 
trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn mô hình thông tin: 
Cuối năm 2020, Trung tâm đã đưa vào thực 

hiện thành công mô hình ứng dụng hệ thống 
tưới thông minh trên diện tích 2 ha cây ăn trái 
trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Trung tâm Nông 
nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, 40% giá trị trang 
thiết bị, người dân đối ứng 60% để thực hiện 
mô hình. Mô hình hệ thống tưới thông minh 2 
trong 1 qua smartphone đã giúp đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ mới vào quá trình tổ chức sản 
xuất, tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá 
trị, gia tăng sức cạnh tranh nông sản của địa 
phương trên thị trường. Đồng thời, từng bước 
thay đổi nhận thức của người dân về tổ chức 
sản xuất, ứng dụng thành tựu kỹ thuật của cách 
mạng khoa học công nghệ 4.0 để nâng cao 
hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Là một trong những người tiên phong trên 
địa bàn huyện ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất các loại cây ăn trái. Theo ông Nam, khi áp 
dụng công nghệ tưới bằng béc phun mưa tại 
gốc cho từng loại cây đã giúp tiết kiệm khối 
lượng nước đáng kể so với cách tưới truyền 
thống và giảm được hơn 50% sức lao động. 
Mặt khác, hệ thống tưới nhỏ giọt không tạo 
thành dòng chảy nên tránh xói mòn đất, giảm 
đáng kể bệnh thối rễ ở cây, hạn chế dịch bệnh, 
cây quanh năm tươi tốt, phát triển đều trong 
thời tiết khắc nghiệt. So với những năm trước, 
các loại cây ăn trái được lắp đặt hệ thống tưới 
nhỏ giọt cho năng suất, chất lượng cao hơn, 
quả to, đều, mẫu mã đẹp, múi mọng nước, 
ngọt và thơm hơn, nên vườn cây ăn trái của gia 
đình ông Nam được nhiều người biết đến, 
nhiều thương lái đến đặt hàng, thu mua tận 
vườn.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ông Nam còn 
nêu cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, 
Đảng viên hưu trí trong việc tuyên truyền, vận 
động gia đình, người thân và những bà con 
hàng xóm thực hiện tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và các phong trào do địa phương phát động. 
Ông là cán bộ gương mẫu khi còn công tác, 
cũng là tấm gương sáng về tinh thần lao động 
khi về già cho lớp thế hệ trẻ học tập và noi 
theo.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

GIỐNG ỔI TA 036 CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO TRÊN ĐẤT TRIỀN ĐỒI
Nguyễn Thị Vân - KNV xã Mỹ Đức

Khi đặt chân đến huyện Đạ Tẻh nói đến 
Hợp tác xã (HTX) trái cây Mỹ Đức thì ai 
cũng biết đến các loại quả đặc trưng như: 
Sầu riêng, bưởi da xanh, ổi, bơ, măng cụt,… 
được các thành viên của HTX sản xuất theo 
quy trình VietGAP. Trong đó, tiêu biểu có 
hộ anh Nguyễn Hữu Trường một gia đình 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều 
năm của HTX với đa dạng các lọại cây 
trồng, vật nuôi. Nhưng thời gian gần đây, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã đầu tư trồng 
giống ổi TA 036 mà anh đang tâm huyết, 
giống này được anh trồng trên triền đồi, khi 
quả chín ăn có vị thơm, ngon, giòn ngọt, 
đậm đà. Từ ngày có vườn ổi bà con xa gần 
biết đến anh với biệt danh là Trường ổi. 

Như đã hẹn với anh Trường vào một ngày 
tháng 3 nắng đẹp, chúng tôi ghé thăm vườn 
ổi của gia đình anh Nguyễn Hữu Trường, 
với diện tích 3,5 ha, trồng trên triền đồi theo 
những đường ranh, những cây ổi chạy 
quanh co, uốn lượn một màu xanh pha thêm 

những đốm trắng của những bịch xốp được 
bao trái kỹ lưỡng, tỉ mỉ thật là đẹp mắt. 
Những quả ổi được bọc lưới nặng trĩu, vít 
xuống làm cong cả cành cây. 

 Vừa gặp chúng tôi, anh Nguyễn Hữu 
Trường vừa trao đổi, vừa chọn những quả ổi 
đã chín mời chúng tôi thưởng thức ngay tại 
vườn. Chia sẻ về quá trình hình thành, phát 
triển mô hình trồng ổi, anh Trường phấn 
khởi nói: “Với diện tích đất hiện có 3,5 ha 
gia đình tôi đã mạnh dạn tìm hiểu giống ổi 
TA 036 mang về trồng vào tháng 10/2017. 
Năm đó, qua tham khảo nhiều người cũng 
giới thiệu nhiều giống ổi khác nhưng anh 
vẫn chưa yên tâm. Với bản chất ham học 
hỏi, anh đã tự tìm hiểu xem giống ổi nào phù 
hợp với mảnh đất nơi anh đang sinh sống. 
Qua thời gian tìm hiểu về một số giống ổi, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã trực tiếp tìm 
đến Công ty giống cây trồng Thanh Thuỷ tại 
tỉnh Bình Dương để mua giống ổi TA 036 về 
trồng, đây có thể là giống ổi có khả năng 
phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của gia 
đình anh. Anh đã tự tìm hiểu kiến thức về kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và quy trình kỹ thuật 
Công ty cung cấp giống hướng dẫn, nhờ vậy 
anh đã mạnh dạn đầu tư. Ban đầu anh 
Nguyễn Hữu Trường lập ra kế hoạch trồng 
ổi với một ý chí quyết tâm rất cao. Vì vườn 
ổi ở xa nhà, địa hình trồng có độ dốc, đi lại 
khó khăn nên vất vả và phải tìm nguồn nước 
sạch làm hệ thống tưới. Tuy nhiên, với sự 
đồng lòng của người vợ, anh Nguyễn Hữu 
Trường đã không ngại gian khó. Gia đình 
anh Trường đã tiến hành quy hoạch diện 
tích, quy mô, số lượng, chuẩn bị các vật tư, 
phân bón, đào hố trồng, kéo nước từ khe 
suối cách vườn 300 m về tưới. Nhận thức 
được việc sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ  ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, nên dù diện 

tích trồng ổi tương đối nhiều, có lúc rất bận 
nhưng anh chị vẫn kiên trì dùng máy phát cỏ 
hạn chế phun thuốc.

Anh Nguyễn Hữu Trường tâm sự: “Ban 
đầu nói và suy nghĩ thì đơn giản nhưng khi 
thực hiện mới thấy gian nan, phải bỏ ra 
nhiều thời gian, công sức lao động thủ công, 
vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để 
cải tạo đất, nước mang lại nguồn dinh 
dưỡng dồi dào, an toàn cho cây ổi, an toàn 
cho người sử dụng sản phẩm”. Anh Nguyễn 
Hữu Trường thiết nghĩ, chỉ có lòng kiên trì 
nhẫn nại, chịu khó học hỏi làm thế nào để 
tạo ra hương vị của trái ổi thơm ngon, ngọt, 
giòn làm hài lòng tất cả khách hàng các thị 
trường bán sỉ và bán lẻ.

Đất không phụ công anh chị đã bỏ biết 
bao công sức chăm sóc, sau 8 tháng trồng 
cây đã cho thu hoạch, số lượng quả rất sai 
nhưng năm đầu tiên anh Trường tỉa hết chỉ 
để 3 kg/cây, cho thu bói được khoảng 4,7 
tấn, năm thứ 2 thu hơn 12 tấn. Từ năm thứ 3 
đến nay mỗi năm thu được 55 tấn, bán trung 
bình với giá 13.000 đồng/kg cho thu nhập 
hơn 700 triệu đồng/năm/3,5ha. Sau khi trừ 
các khoản chi phí như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, công bao trái, công tưới nước, 
làm cỏ,… lợi nhuận thu được khoảng 400 
triệu/năm/3,5ha.

Giống ổi anh trồng từ khi cho thu hoạch 
đến giờ bán rất chạy, cứ đến vụ là lượng 
khách đã đặt cọc trước để mua nên anh cũng 
yên tâm đầu ra. Có được thành quả như 

ngày hôm nay, là cả một quá trình tìm hiểu, 
học hỏi, chăm sóc theo cách riêng của mình, 
cũng không hề đơn giản mà phải trải qua rất 
nhiều khó khăn để tích lũy kinh nghiệm có 
được thành công như ngày hôm nay. Nguồn 
thu nhập từ vườn ổi của gia đình anh 
Nguyễn Hữu Trường cũng tăng lên đáng kể, 
biệt danh Trường ổi của xã Mỹ Đức ai nghe 
cũng trầm trồ khen ngợi. 

So với trồng các loại cây khác thì trồng ổi 
vất vả nhưng thu tới đâu bán được giá hết tới 
đó nên không lo đầu ra. Sau mỗi đợt xuất 
bán ổi, gia đình anh chị lại tiến hành tỉa cành 
tạo tán, cắt ngọn, cắt cành già để cây đâm 
chồi vụ mới sẽ ra quả nhiều hơn. Khi quả 
còn nhỏ đã tiến hành bọc bằng túi xốp sau 
đó bao trong túi nilon nhằm tránh côn trùng 
phá hoại, bảo quản rất công phu nên tốn 
nhiều công lao động. 

Việc chăm sóc cây cũng vậy anh Trường 
rất cẩn thận, ngoài việc bón lót phân chuồng 
hoai mục, NPK, anh chị bón kèm phân hữu 
cơ sinh học, phân xanh để đất tơi xốp, 
thoáng khí, giúp cây có sức đề kháng tốt, 
phòng trừ được một số bệnh vàng lá, nghẹt 
rễ. Đây cũng là cách làm khác biệt, mang lại 
hương vị ổi ngon, ngọt, giòn đặc trưng riêng 
của gia đình anh. Được nhiều khách sỉ, lẻ 
liên hệ tìm đến mua, có vụ sản lượng ổi thu 
được không đủ giao bán cho khách. Anh 
Nguyễn Hữu Trường chia sẻ thêm: “Từ khi 
sản xuất mô hình ổi thành công, gia đình 
anh chị luôn có thu nhập ổn định, mà không 
bao giờ bị tồn hàng sau mỗi vụ thu hoạch, vì 
ổi của gia đình anh chị rất dễ tiêu thụ. 
Nguồn thu từ mô hình ổi anh chị lại mạnh 
dạn trồng thêm các loại cây khác như: Sầu 
riêng, bơ, cây điều ghép, đầu tư xây trang 
trại nuôi thêm gia súc, gia cầm để có nguồn 
phân chuồng tái đầu tư, chăm sóc cho vườn 
ổi”.

Anh Nguyễn Hữu Trường đã rất nhiều lần 
được nhận giấy khen nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Gia đình anh đóng góp 

Giống ổi TA 036 của gia đình anh Nguyễn Hữu Trường

rất nhiều công sức và kinh phí để xây dựng 
nông thôn mới của xã Mỹ Đức, huyện Đạ 
Tẻh, góp phần vào việc xây dựng vùng sản 
xuất tập trung theo từng loại cây trồng 

không những dễ quản lý sâu bệnh hại mà là 
hướng đi mới đầy triển vọng của người 
nông dân xã Mỹ Đức.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Khi đặt chân đến huyện Đạ Tẻh nói đến 
Hợp tác xã (HTX) trái cây Mỹ Đức thì ai 
cũng biết đến các loại quả đặc trưng như: 
Sầu riêng, bưởi da xanh, ổi, bơ, măng cụt,… 
được các thành viên của HTX sản xuất theo 
quy trình VietGAP. Trong đó, tiêu biểu có 
hộ anh Nguyễn Hữu Trường một gia đình 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều 
năm của HTX với đa dạng các lọại cây 
trồng, vật nuôi. Nhưng thời gian gần đây, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã đầu tư trồng 
giống ổi TA 036 mà anh đang tâm huyết, 
giống này được anh trồng trên triền đồi, khi 
quả chín ăn có vị thơm, ngon, giòn ngọt, 
đậm đà. Từ ngày có vườn ổi bà con xa gần 
biết đến anh với biệt danh là Trường ổi. 

Như đã hẹn với anh Trường vào một ngày 
tháng 3 nắng đẹp, chúng tôi ghé thăm vườn 
ổi của gia đình anh Nguyễn Hữu Trường, 
với diện tích 3,5 ha, trồng trên triền đồi theo 
những đường ranh, những cây ổi chạy 
quanh co, uốn lượn một màu xanh pha thêm 

những đốm trắng của những bịch xốp được 
bao trái kỹ lưỡng, tỉ mỉ thật là đẹp mắt. 
Những quả ổi được bọc lưới nặng trĩu, vít 
xuống làm cong cả cành cây. 

 Vừa gặp chúng tôi, anh Nguyễn Hữu 
Trường vừa trao đổi, vừa chọn những quả ổi 
đã chín mời chúng tôi thưởng thức ngay tại 
vườn. Chia sẻ về quá trình hình thành, phát 
triển mô hình trồng ổi, anh Trường phấn 
khởi nói: “Với diện tích đất hiện có 3,5 ha 
gia đình tôi đã mạnh dạn tìm hiểu giống ổi 
TA 036 mang về trồng vào tháng 10/2017. 
Năm đó, qua tham khảo nhiều người cũng 
giới thiệu nhiều giống ổi khác nhưng anh 
vẫn chưa yên tâm. Với bản chất ham học 
hỏi, anh đã tự tìm hiểu xem giống ổi nào phù 
hợp với mảnh đất nơi anh đang sinh sống. 
Qua thời gian tìm hiểu về một số giống ổi, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã trực tiếp tìm 
đến Công ty giống cây trồng Thanh Thuỷ tại 
tỉnh Bình Dương để mua giống ổi TA 036 về 
trồng, đây có thể là giống ổi có khả năng 
phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của gia 
đình anh. Anh đã tự tìm hiểu kiến thức về kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và quy trình kỹ thuật 
Công ty cung cấp giống hướng dẫn, nhờ vậy 
anh đã mạnh dạn đầu tư. Ban đầu anh 
Nguyễn Hữu Trường lập ra kế hoạch trồng 
ổi với một ý chí quyết tâm rất cao. Vì vườn 
ổi ở xa nhà, địa hình trồng có độ dốc, đi lại 
khó khăn nên vất vả và phải tìm nguồn nước 
sạch làm hệ thống tưới. Tuy nhiên, với sự 
đồng lòng của người vợ, anh Nguyễn Hữu 
Trường đã không ngại gian khó. Gia đình 
anh Trường đã tiến hành quy hoạch diện 
tích, quy mô, số lượng, chuẩn bị các vật tư, 
phân bón, đào hố trồng, kéo nước từ khe 
suối cách vườn 300 m về tưới. Nhận thức 
được việc sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ  ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, nên dù diện 

tích trồng ổi tương đối nhiều, có lúc rất bận 
nhưng anh chị vẫn kiên trì dùng máy phát cỏ 
hạn chế phun thuốc.

Anh Nguyễn Hữu Trường tâm sự: “Ban 
đầu nói và suy nghĩ thì đơn giản nhưng khi 
thực hiện mới thấy gian nan, phải bỏ ra 
nhiều thời gian, công sức lao động thủ công, 
vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để 
cải tạo đất, nước mang lại nguồn dinh 
dưỡng dồi dào, an toàn cho cây ổi, an toàn 
cho người sử dụng sản phẩm”. Anh Nguyễn 
Hữu Trường thiết nghĩ, chỉ có lòng kiên trì 
nhẫn nại, chịu khó học hỏi làm thế nào để 
tạo ra hương vị của trái ổi thơm ngon, ngọt, 
giòn làm hài lòng tất cả khách hàng các thị 
trường bán sỉ và bán lẻ.

Đất không phụ công anh chị đã bỏ biết 
bao công sức chăm sóc, sau 8 tháng trồng 
cây đã cho thu hoạch, số lượng quả rất sai 
nhưng năm đầu tiên anh Trường tỉa hết chỉ 
để 3 kg/cây, cho thu bói được khoảng 4,7 
tấn, năm thứ 2 thu hơn 12 tấn. Từ năm thứ 3 
đến nay mỗi năm thu được 55 tấn, bán trung 
bình với giá 13.000 đồng/kg cho thu nhập 
hơn 700 triệu đồng/năm/3,5ha. Sau khi trừ 
các khoản chi phí như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, công bao trái, công tưới nước, 
làm cỏ,… lợi nhuận thu được khoảng 400 
triệu/năm/3,5ha.

Giống ổi anh trồng từ khi cho thu hoạch 
đến giờ bán rất chạy, cứ đến vụ là lượng 
khách đã đặt cọc trước để mua nên anh cũng 
yên tâm đầu ra. Có được thành quả như 

ngày hôm nay, là cả một quá trình tìm hiểu, 
học hỏi, chăm sóc theo cách riêng của mình, 
cũng không hề đơn giản mà phải trải qua rất 
nhiều khó khăn để tích lũy kinh nghiệm có 
được thành công như ngày hôm nay. Nguồn 
thu nhập từ vườn ổi của gia đình anh 
Nguyễn Hữu Trường cũng tăng lên đáng kể, 
biệt danh Trường ổi của xã Mỹ Đức ai nghe 
cũng trầm trồ khen ngợi. 

So với trồng các loại cây khác thì trồng ổi 
vất vả nhưng thu tới đâu bán được giá hết tới 
đó nên không lo đầu ra. Sau mỗi đợt xuất 
bán ổi, gia đình anh chị lại tiến hành tỉa cành 
tạo tán, cắt ngọn, cắt cành già để cây đâm 
chồi vụ mới sẽ ra quả nhiều hơn. Khi quả 
còn nhỏ đã tiến hành bọc bằng túi xốp sau 
đó bao trong túi nilon nhằm tránh côn trùng 
phá hoại, bảo quản rất công phu nên tốn 
nhiều công lao động. 

Việc chăm sóc cây cũng vậy anh Trường 
rất cẩn thận, ngoài việc bón lót phân chuồng 
hoai mục, NPK, anh chị bón kèm phân hữu 
cơ sinh học, phân xanh để đất tơi xốp, 
thoáng khí, giúp cây có sức đề kháng tốt, 
phòng trừ được một số bệnh vàng lá, nghẹt 
rễ. Đây cũng là cách làm khác biệt, mang lại 
hương vị ổi ngon, ngọt, giòn đặc trưng riêng 
của gia đình anh. Được nhiều khách sỉ, lẻ 
liên hệ tìm đến mua, có vụ sản lượng ổi thu 
được không đủ giao bán cho khách. Anh 
Nguyễn Hữu Trường chia sẻ thêm: “Từ khi 
sản xuất mô hình ổi thành công, gia đình 
anh chị luôn có thu nhập ổn định, mà không 
bao giờ bị tồn hàng sau mỗi vụ thu hoạch, vì 
ổi của gia đình anh chị rất dễ tiêu thụ. 
Nguồn thu từ mô hình ổi anh chị lại mạnh 
dạn trồng thêm các loại cây khác như: Sầu 
riêng, bơ, cây điều ghép, đầu tư xây trang 
trại nuôi thêm gia súc, gia cầm để có nguồn 
phân chuồng tái đầu tư, chăm sóc cho vườn 
ổi”.

Anh Nguyễn Hữu Trường đã rất nhiều lần 
được nhận giấy khen nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Gia đình anh đóng góp 

Anh Nguyễn Hữu Trường đang thu hoạch ổi của gia đình

rất nhiều công sức và kinh phí để xây dựng 
nông thôn mới của xã Mỹ Đức, huyện Đạ 
Tẻh, góp phần vào việc xây dựng vùng sản 
xuất tập trung theo từng loại cây trồng 

không những dễ quản lý sâu bệnh hại mà là 
hướng đi mới đầy triển vọng của người 
nông dân xã Mỹ Đức.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Khi đặt chân đến huyện Đạ Tẻh nói đến 
Hợp tác xã (HTX) trái cây Mỹ Đức thì ai 
cũng biết đến các loại quả đặc trưng như: 
Sầu riêng, bưởi da xanh, ổi, bơ, măng cụt,… 
được các thành viên của HTX sản xuất theo 
quy trình VietGAP. Trong đó, tiêu biểu có 
hộ anh Nguyễn Hữu Trường một gia đình 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều 
năm của HTX với đa dạng các lọại cây 
trồng, vật nuôi. Nhưng thời gian gần đây, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã đầu tư trồng 
giống ổi TA 036 mà anh đang tâm huyết, 
giống này được anh trồng trên triền đồi, khi 
quả chín ăn có vị thơm, ngon, giòn ngọt, 
đậm đà. Từ ngày có vườn ổi bà con xa gần 
biết đến anh với biệt danh là Trường ổi. 

Như đã hẹn với anh Trường vào một ngày 
tháng 3 nắng đẹp, chúng tôi ghé thăm vườn 
ổi của gia đình anh Nguyễn Hữu Trường, 
với diện tích 3,5 ha, trồng trên triền đồi theo 
những đường ranh, những cây ổi chạy 
quanh co, uốn lượn một màu xanh pha thêm 

những đốm trắng của những bịch xốp được 
bao trái kỹ lưỡng, tỉ mỉ thật là đẹp mắt. 
Những quả ổi được bọc lưới nặng trĩu, vít 
xuống làm cong cả cành cây. 

 Vừa gặp chúng tôi, anh Nguyễn Hữu 
Trường vừa trao đổi, vừa chọn những quả ổi 
đã chín mời chúng tôi thưởng thức ngay tại 
vườn. Chia sẻ về quá trình hình thành, phát 
triển mô hình trồng ổi, anh Trường phấn 
khởi nói: “Với diện tích đất hiện có 3,5 ha 
gia đình tôi đã mạnh dạn tìm hiểu giống ổi 
TA 036 mang về trồng vào tháng 10/2017. 
Năm đó, qua tham khảo nhiều người cũng 
giới thiệu nhiều giống ổi khác nhưng anh 
vẫn chưa yên tâm. Với bản chất ham học 
hỏi, anh đã tự tìm hiểu xem giống ổi nào phù 
hợp với mảnh đất nơi anh đang sinh sống. 
Qua thời gian tìm hiểu về một số giống ổi, 
anh Nguyễn Hữu Trường đã trực tiếp tìm 
đến Công ty giống cây trồng Thanh Thuỷ tại 
tỉnh Bình Dương để mua giống ổi TA 036 về 
trồng, đây có thể là giống ổi có khả năng 
phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của gia 
đình anh. Anh đã tự tìm hiểu kiến thức về kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và quy trình kỹ thuật 
Công ty cung cấp giống hướng dẫn, nhờ vậy 
anh đã mạnh dạn đầu tư. Ban đầu anh 
Nguyễn Hữu Trường lập ra kế hoạch trồng 
ổi với một ý chí quyết tâm rất cao. Vì vườn 
ổi ở xa nhà, địa hình trồng có độ dốc, đi lại 
khó khăn nên vất vả và phải tìm nguồn nước 
sạch làm hệ thống tưới. Tuy nhiên, với sự 
đồng lòng của người vợ, anh Nguyễn Hữu 
Trường đã không ngại gian khó. Gia đình 
anh Trường đã tiến hành quy hoạch diện 
tích, quy mô, số lượng, chuẩn bị các vật tư, 
phân bón, đào hố trồng, kéo nước từ khe 
suối cách vườn 300 m về tưới. Nhận thức 
được việc sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ  ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, nên dù diện 

tích trồng ổi tương đối nhiều, có lúc rất bận 
nhưng anh chị vẫn kiên trì dùng máy phát cỏ 
hạn chế phun thuốc.

Anh Nguyễn Hữu Trường tâm sự: “Ban 
đầu nói và suy nghĩ thì đơn giản nhưng khi 
thực hiện mới thấy gian nan, phải bỏ ra 
nhiều thời gian, công sức lao động thủ công, 
vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để 
cải tạo đất, nước mang lại nguồn dinh 
dưỡng dồi dào, an toàn cho cây ổi, an toàn 
cho người sử dụng sản phẩm”. Anh Nguyễn 
Hữu Trường thiết nghĩ, chỉ có lòng kiên trì 
nhẫn nại, chịu khó học hỏi làm thế nào để 
tạo ra hương vị của trái ổi thơm ngon, ngọt, 
giòn làm hài lòng tất cả khách hàng các thị 
trường bán sỉ và bán lẻ.

Đất không phụ công anh chị đã bỏ biết 
bao công sức chăm sóc, sau 8 tháng trồng 
cây đã cho thu hoạch, số lượng quả rất sai 
nhưng năm đầu tiên anh Trường tỉa hết chỉ 
để 3 kg/cây, cho thu bói được khoảng 4,7 
tấn, năm thứ 2 thu hơn 12 tấn. Từ năm thứ 3 
đến nay mỗi năm thu được 55 tấn, bán trung 
bình với giá 13.000 đồng/kg cho thu nhập 
hơn 700 triệu đồng/năm/3,5ha. Sau khi trừ 
các khoản chi phí như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, công bao trái, công tưới nước, 
làm cỏ,… lợi nhuận thu được khoảng 400 
triệu/năm/3,5ha.

Giống ổi anh trồng từ khi cho thu hoạch 
đến giờ bán rất chạy, cứ đến vụ là lượng 
khách đã đặt cọc trước để mua nên anh cũng 
yên tâm đầu ra. Có được thành quả như 

ngày hôm nay, là cả một quá trình tìm hiểu, 
học hỏi, chăm sóc theo cách riêng của mình, 
cũng không hề đơn giản mà phải trải qua rất 
nhiều khó khăn để tích lũy kinh nghiệm có 
được thành công như ngày hôm nay. Nguồn 
thu nhập từ vườn ổi của gia đình anh 
Nguyễn Hữu Trường cũng tăng lên đáng kể, 
biệt danh Trường ổi của xã Mỹ Đức ai nghe 
cũng trầm trồ khen ngợi. 

So với trồng các loại cây khác thì trồng ổi 
vất vả nhưng thu tới đâu bán được giá hết tới 
đó nên không lo đầu ra. Sau mỗi đợt xuất 
bán ổi, gia đình anh chị lại tiến hành tỉa cành 
tạo tán, cắt ngọn, cắt cành già để cây đâm 
chồi vụ mới sẽ ra quả nhiều hơn. Khi quả 
còn nhỏ đã tiến hành bọc bằng túi xốp sau 
đó bao trong túi nilon nhằm tránh côn trùng 
phá hoại, bảo quản rất công phu nên tốn 
nhiều công lao động. 

Việc chăm sóc cây cũng vậy anh Trường 
rất cẩn thận, ngoài việc bón lót phân chuồng 
hoai mục, NPK, anh chị bón kèm phân hữu 
cơ sinh học, phân xanh để đất tơi xốp, 
thoáng khí, giúp cây có sức đề kháng tốt, 
phòng trừ được một số bệnh vàng lá, nghẹt 
rễ. Đây cũng là cách làm khác biệt, mang lại 
hương vị ổi ngon, ngọt, giòn đặc trưng riêng 
của gia đình anh. Được nhiều khách sỉ, lẻ 
liên hệ tìm đến mua, có vụ sản lượng ổi thu 
được không đủ giao bán cho khách. Anh 
Nguyễn Hữu Trường chia sẻ thêm: “Từ khi 
sản xuất mô hình ổi thành công, gia đình 
anh chị luôn có thu nhập ổn định, mà không 
bao giờ bị tồn hàng sau mỗi vụ thu hoạch, vì 
ổi của gia đình anh chị rất dễ tiêu thụ. 
Nguồn thu từ mô hình ổi anh chị lại mạnh 
dạn trồng thêm các loại cây khác như: Sầu 
riêng, bơ, cây điều ghép, đầu tư xây trang 
trại nuôi thêm gia súc, gia cầm để có nguồn 
phân chuồng tái đầu tư, chăm sóc cho vườn 
ổi”.

Anh Nguyễn Hữu Trường đã rất nhiều lần 
được nhận giấy khen nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Gia đình anh đóng góp 

rất nhiều công sức và kinh phí để xây dựng 
nông thôn mới của xã Mỹ Đức, huyện Đạ 
Tẻh, góp phần vào việc xây dựng vùng sản 
xuất tập trung theo từng loại cây trồng 

không những dễ quản lý sâu bệnh hại mà là 
hướng đi mới đầy triển vọng của người 
nông dân xã Mỹ Đức.
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THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
Tạ Thị Tâm - TTNN huyện Đạ Tẻh

Từ một nền đất chuyên dùng để sản suất 
lúa, rau, bắp… qua nhiều năm canh tác đều 
thu về giá trị thu nhập thấp, kinh tế gia đình 
ngày càng eo hẹp. Với ý chí vươn lên để 
phát triển kinh tế gia đình ngày càng khá giả 
hơn, chị Ngô Thị Thuỳ Dung ở thôn 5, xã 
Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, từ một người nữ 
sinh sau khi được trải qua lớp đào tạo về 
công nghệ môi trường, được tham quan học 
hỏi một số mô hình điển hình tiên tiến tại 
các địa phương khác, với những kinh 
nghiệm tích luỹ được từ thực tế, chị Dung 
đã quyết tâm về địa phương để lập nghiệp.

Với diện tích đất của gia đình, chị Ngô 
Thị Thuỳ Dung đã đầu tư xây dựng nhà lưới 
với quy mô 1.500 m2 để trồng dưa lưới. Từ 
nguồn vốn của gia đình, chị Ngô Thị Thuỳ 
Dung đã đầu tư xây dựng được nhà lưới và 

hệ thống tưới bán tự động với kinh phí đầu 
tư ban đầu hơn 400 triệu đồng. Dưa lưới là 
cây trồng cần được bổ sung nước tưới, phân 
bón trực tiếp thường xuyên và hàng ngày 
vào từng gốc cho từng cây. Vụ đầu tiên khi 
trồng dưa lưới, nông hộ tự trồng, chăm sóc 
cây, tưới nước, bón phân cho cây đều làm 
thủ công nên phải bỏ ra rất nhiều công lao 
động cho việc chăm sóc. Ban đầu cây sinh 
trưởng, phát triển khá tốt, thích nghi với 
điều kiện khí hậu tại huyện Đạ Tẻh. 

Với mục đích đồng hành cùng nông hộ 
thực hiện mô hình hiệu quả hơn, Trung tâm 
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã hỗ trợ nông 
hộ thực hiện mô hình trồng dưa lưới ứng 
dụng công nghệ cao trong năm 2021. Mô 
hình trồng dưa lưới trong nhà kính của chị 
Ngô Thị Thuỳ Dung tại thôn 5, xã Đạ Kho là 
kết quả đầu tiên của việc ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ nhân rộng mô hình 
sản xuất dưa lưới trong nhà kính do Trung 
tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh thực hiện. 

Sau khi nhận được sự hỗ trợ, nâng cấp mô 
hình từ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ 
Tẻh, chị Ngô Thị Thuỳ Dung đã tiến hành 
sản xuất 02 vụ dưa lưới. Vụ đầu tiên được 
Trung tâm Nông nghiệp hỗ trợ gần 100 triệu 
đồng (gồm hệ thống tưới nhỏ giọt, giống, 
phân bón), nông hộ đối ứng gần 150 triệu 
đồng. Kết quả thực hiện vụ 1, thời gian ươm 
trồng bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 
2021 và cho thu hoạch trong tháng 8/2021. 
Với quy mô 1.500 m2 qua thời gian theo dõi 
mô hình cho thấy giống dưa lưới Khang 
Nguyên tỷ lệ nảy mầm cao, cây khoẻ, ít 

nhiễm sâu bệnh và có thời gian sinh trưởng 
75 ngày trọng lượng quả trung bình            
1,6 kg/quả, năng suất 4,2 tấn/1.500 m2, giá 
bán bình quân 30.000 đồng/kg, sau khi trừ 
các khoản chi phí lợi nhuận thu được 
khoảng 30 triệu đồng/vụ/75 ngày canh tác. 

Vụ thứ 2, Trung tâm Nông nghiệp hỗ trợ 
hơn 40 triệu đồng (gồm giống, phân bón), 
nông hộ đối ứng hơn 60 triệu đồng. Kết quả 
sản xuất vụ 2, thời gian ươm trồng vào tháng 
11 năm 2021 và cho thu hoạch vào tháng 01 
năm 2022, qua quá trình thực hiện sản xuất 
giống Ichiba hữu cơ ruột cam cho thấy: Tỷ 
lệ nảy mầm cao, cây sinh trưởng phát triển 
tốt, nhiễm nhẹ bọ trĩ, có thời gian sinh 
trưởng 75 ngày, trọng lượng quả trung bình 

1,2 kg/quả, năng suất đạt 3,8 tấn/1.500 m2, 
giá bán bình quân 42.000 đồng/kg, sau khi 
khấu trừ chi phí thu về lợi nhuận khoảng 35 
triệu đồng. 

Qua 2 vụ cùng sản xuất trên một diện tích 
và được luân phiên các giống dưa lưới khác 
nhau với giá bán trung bình từ 30.000 - 
42.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi 
phí lợi nhuận thu về cho nông hộ trên          
30 triệu đồng/vụ. Trong 1 năm có thể sản 
xuất từ 2 đến 3 vụ/năm. Như vậy, sản suất 
dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đã đem lại 
thành quả, lợi nhuận kinh tế tương đối cao. 
Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng dưa 
lưới trong nhà kính còn giúp phát huy thế 
mạnh tài nguyên đất, hạn chế sử dụng phân 
bón và thuốc bảo vệ sinh học đem lại sản 
phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công 
nghệ cao là mô hình mới được áp dụng tại 
địa phương và cũng là cây trồng mới nên 
việc tiêu thụ sản phẩm đang chủ yếu bán cho 
người tiêu dùng tại địa phương, việc tìm 
kiếm thị trường và liên kết tạo sự ổn định 
trong tiêu thụ sản phẩm đang được chính 
quyền địa phương hết sức quan tâm. Ngoài 
mô hình dưa lưới được ứng dụng công nghệ 
cao, huyện Đạ Tẻh đã và đang định hướng 
tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên các cây trồng khác để 
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại 
gia đình chị Ngô Thị Thuỳ Dung



Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân. Từ một nền đất chuyên dùng để sản suất 

lúa, rau, bắp… qua nhiều năm canh tác đều 
thu về giá trị thu nhập thấp, kinh tế gia đình 
ngày càng eo hẹp. Với ý chí vươn lên để 
phát triển kinh tế gia đình ngày càng khá giả 
hơn, chị Ngô Thị Thuỳ Dung ở thôn 5, xã 
Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, từ một người nữ 
sinh sau khi được trải qua lớp đào tạo về 
công nghệ môi trường, được tham quan học 
hỏi một số mô hình điển hình tiên tiến tại 
các địa phương khác, với những kinh 
nghiệm tích luỹ được từ thực tế, chị Dung 
đã quyết tâm về địa phương để lập nghiệp.

Với diện tích đất của gia đình, chị Ngô 
Thị Thuỳ Dung đã đầu tư xây dựng nhà lưới 
với quy mô 1.500 m2 để trồng dưa lưới. Từ 
nguồn vốn của gia đình, chị Ngô Thị Thuỳ 
Dung đã đầu tư xây dựng được nhà lưới và 

hệ thống tưới bán tự động với kinh phí đầu 
tư ban đầu hơn 400 triệu đồng. Dưa lưới là 
cây trồng cần được bổ sung nước tưới, phân 
bón trực tiếp thường xuyên và hàng ngày 
vào từng gốc cho từng cây. Vụ đầu tiên khi 
trồng dưa lưới, nông hộ tự trồng, chăm sóc 
cây, tưới nước, bón phân cho cây đều làm 
thủ công nên phải bỏ ra rất nhiều công lao 
động cho việc chăm sóc. Ban đầu cây sinh 
trưởng, phát triển khá tốt, thích nghi với 
điều kiện khí hậu tại huyện Đạ Tẻh. 

Với mục đích đồng hành cùng nông hộ 
thực hiện mô hình hiệu quả hơn, Trung tâm 
Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã hỗ trợ nông 
hộ thực hiện mô hình trồng dưa lưới ứng 
dụng công nghệ cao trong năm 2021. Mô 
hình trồng dưa lưới trong nhà kính của chị 
Ngô Thị Thuỳ Dung tại thôn 5, xã Đạ Kho là 
kết quả đầu tiên của việc ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ nhân rộng mô hình 
sản xuất dưa lưới trong nhà kính do Trung 
tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh thực hiện. 

Sau khi nhận được sự hỗ trợ, nâng cấp mô 
hình từ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ 
Tẻh, chị Ngô Thị Thuỳ Dung đã tiến hành 
sản xuất 02 vụ dưa lưới. Vụ đầu tiên được 
Trung tâm Nông nghiệp hỗ trợ gần 100 triệu 
đồng (gồm hệ thống tưới nhỏ giọt, giống, 
phân bón), nông hộ đối ứng gần 150 triệu 
đồng. Kết quả thực hiện vụ 1, thời gian ươm 
trồng bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 
2021 và cho thu hoạch trong tháng 8/2021. 
Với quy mô 1.500 m2 qua thời gian theo dõi 
mô hình cho thấy giống dưa lưới Khang 
Nguyên tỷ lệ nảy mầm cao, cây khoẻ, ít 

nhiễm sâu bệnh và có thời gian sinh trưởng 
75 ngày trọng lượng quả trung bình            
1,6 kg/quả, năng suất 4,2 tấn/1.500 m2, giá 
bán bình quân 30.000 đồng/kg, sau khi trừ 
các khoản chi phí lợi nhuận thu được 
khoảng 30 triệu đồng/vụ/75 ngày canh tác. 

Vụ thứ 2, Trung tâm Nông nghiệp hỗ trợ 
hơn 40 triệu đồng (gồm giống, phân bón), 
nông hộ đối ứng hơn 60 triệu đồng. Kết quả 
sản xuất vụ 2, thời gian ươm trồng vào tháng 
11 năm 2021 và cho thu hoạch vào tháng 01 
năm 2022, qua quá trình thực hiện sản xuất 
giống Ichiba hữu cơ ruột cam cho thấy: Tỷ 
lệ nảy mầm cao, cây sinh trưởng phát triển 
tốt, nhiễm nhẹ bọ trĩ, có thời gian sinh 
trưởng 75 ngày, trọng lượng quả trung bình 

1,2 kg/quả, năng suất đạt 3,8 tấn/1.500 m2, 
giá bán bình quân 42.000 đồng/kg, sau khi 
khấu trừ chi phí thu về lợi nhuận khoảng 35 
triệu đồng. 

Qua 2 vụ cùng sản xuất trên một diện tích 
và được luân phiên các giống dưa lưới khác 
nhau với giá bán trung bình từ 30.000 - 
42.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi 
phí lợi nhuận thu về cho nông hộ trên          
30 triệu đồng/vụ. Trong 1 năm có thể sản 
xuất từ 2 đến 3 vụ/năm. Như vậy, sản suất 
dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đã đem lại 
thành quả, lợi nhuận kinh tế tương đối cao. 
Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng dưa 
lưới trong nhà kính còn giúp phát huy thế 
mạnh tài nguyên đất, hạn chế sử dụng phân 
bón và thuốc bảo vệ sinh học đem lại sản 
phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công 
nghệ cao là mô hình mới được áp dụng tại 
địa phương và cũng là cây trồng mới nên 
việc tiêu thụ sản phẩm đang chủ yếu bán cho 
người tiêu dùng tại địa phương, việc tìm 
kiếm thị trường và liên kết tạo sự ổn định 
trong tiêu thụ sản phẩm đang được chính 
quyền địa phương hết sức quan tâm. Ngoài 
mô hình dưa lưới được ứng dụng công nghệ 
cao, huyện Đạ Tẻh đã và đang định hướng 
tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên các cây trồng khác để 
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham gia hội thảo, đánh giá
mô hình tại gia đình chị Ngô Thị Thuỳ Dung

XÃ LỘC AN: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THẢ VƯỜN
Phạm Ngọc Dương - KNV xã Lộc An

Vào một ngày đầu tháng ba, chúng tôi đến 
thăm “mô hình nuôi gà thả vườn” của anh 
Trần Thanh Đức, sinh năm 1992 tại xóm 4, 
thôn An Hòa, xã Lộc An. Khi bước vào 
trang trại, trước mắt chúng tôi là một khu 
chăn nuôi gà thả vườn sạch sẽ, bố trí khoa 
học và hợp lý.

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình đến với 
mô hình chăn nuôi gà thả vườn, anh Trần 
Thanh Đức bén duyên với con gà thả vườn 
từ năm 2017 với quy mô 500 con. Lúc đầu, 
khi mới bắt đầu làm quen với con gà anh 
Đức cũng gặp phải những khó khăn trong 
khâu chăm sóc, nuôi dưỡng do chưa có kinh 

nghiệm nhưng với một ý chí, quyết tâm và 
ham học hỏi, anh Đức bắt đầu làm quen và 
gắn bó với con gà anh vừa nuôi, vừa rút kinh 
nghiệm. Đồng thời, từng bước nắm được kỹ 
thuật chăm sóc, cách chọn con giống đạt 
chuẩn, sử dụng thức ăn đạt chuẩn, thuốc thú 
y, vaccine phòng bệnh cho từng lứa tuổi của 
gà. Vào những thời điểm giao mùa, anh Đức 
đã chủ động sử dụng vaccine, thuốc thú y và 
các bài thuốc dân gian phòng bệnh cho cả 
đàn gà nên hiện tại tỷ lệ chết dao động tại 
trang trại của anh Đức chỉ từ 5 - 10%. 

Với kinh nghiệm tích luỹ, cũng như vốn 
tích luỹ và có đầu ra cho sản phẩm, hiện nay, 
gia đình anh Trần Thanh Đức đã mở rộng 
quy mô chăn nuôi gà thả vườn lên 6.000 
con, được chia làm 3 khu nuôi, với tổng diện 
tích hơn 2.000 m2. Với diện tích 80 m2, dùng 
để úm gà con khi mới mua về, nuôi trong 
khoảng thời gian 25 - 30 ngày, áp dụng đầy 
đủ các quy trình về vaccine và phòng các 
loại bệnh cho cả đàn gà. Sau đó, chuyển 
xuống khu nuôi thịt. Mỗi khu là 1.000 m2, 
trong đó  200 m2 là khu chuồng để gà ăn 
uống, ngủ còn lại là sân chơi để gà tự do ra, 
vào vận động. Với hệ thống cấp nước uống 
tự động, cho gà ăn ngày 2 lần sáng và chiều, 
xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học giúp 
giảm mầm bệnh và không có mùi hôi. Sau 
khi xuất bán hết lứa gà thì tiến hành dọn vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng, để trống chuông 
khoảng 10 đến 15 ngày sau thì tiến hành 
nuôi lứa mới. Việc nhập gà giống, anh Trần 
Thanh Đức rất cẩn thận, anh chọn những cơ 
sở cung cấp con giống có nguồn gốc rõ ràng 
(nhập giống tại Công ty TNHH giống gia 
cầm Minh Dư ở Bình Định). Sử dụng thức 
ăn chăn nuôi trực tiếp tại nhà máy nên giá 
thức ăn cho gà các lứa tuổi giảm hơn mua tại 
đại lý 1.000 đồng/kg cám (sử dụng cám Cao 
Đại cho gà các lứa tuổi của Tập đoàn De 
Heus), ngoài thức ăn chính là cám, anh Đức 
còn bổ sung thêm các loại thức ăn xanh như: 
Các loại rau xanh, thân cây chuối, cỏ,… 
tăng cường cho gà vận động để chất lượng 
thịt được ngon hơn đến người tiêu dùng.

Sau thời gian khoảng 105 đến 110 ngày 
thì xuất bán, trọng lượng gà mái từ 2 - 2,2 
kg/con, gà trống 2,6 - 2,8 kg/con, được 
thương lái vào tận nơi thu mua, với giá mua 
vào thời điểm năm 2021 khoảng 60.000 
đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí như: 
Con giống, thức ăn, thuốc thú y, vaccine, 
công chăm sóc,…  lợi nhuận trung bình từ 
20.000 - 30.000 đồng/con, gia đình anh Trần 
Thanh Đức thu về lợi nhuận trên 50 triệu 
đồng/đợt nuôi. Trong năm 2021, gia đình 
anh Đức nuôi được 8 lứa, lợi nhuận khoảng 
400 triệu đồng/năm. Từ những lợi nhuận 
của mô hình nuôi gà thả vườn mang lại, 
những tháng đầu năm 2022, anh Trần Thanh 
Đức tiếp tục duy trì tồng đàn nuôi, giá năm 
nay thương lái mua với giá trên 70.000 
đồng/kg, sẽ cho lợi nhuận cao hơn. Anh Đức 
đang dự định sẽ xây thêm một khu chuồng 
trại để nuôi thêm 2.000 con gà với diện tích 
1.000 m2 bao gồm cả chuồng trại và sân 
chơi. Bên cạnh đó, anh Đức còn hướng dẫn, 
hỗ trợ mua giống, thức ăn cho 02 hộ nuôi 
với quy mô 1.000 con/đợt nuôi và các hộ 
xung quanh cũng như bà con có nhu cầu 
nuôi gà thả vườn.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

Vào một ngày đầu tháng ba, chúng tôi đến 
thăm “mô hình nuôi gà thả vườn” của anh 
Trần Thanh Đức, sinh năm 1992 tại xóm 4, 
thôn An Hòa, xã Lộc An. Khi bước vào 
trang trại, trước mắt chúng tôi là một khu 
chăn nuôi gà thả vườn sạch sẽ, bố trí khoa 
học và hợp lý.

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình đến với 
mô hình chăn nuôi gà thả vườn, anh Trần 
Thanh Đức bén duyên với con gà thả vườn 
từ năm 2017 với quy mô 500 con. Lúc đầu, 
khi mới bắt đầu làm quen với con gà anh 
Đức cũng gặp phải những khó khăn trong 
khâu chăm sóc, nuôi dưỡng do chưa có kinh 

nghiệm nhưng với một ý chí, quyết tâm và 
ham học hỏi, anh Đức bắt đầu làm quen và 
gắn bó với con gà anh vừa nuôi, vừa rút kinh 
nghiệm. Đồng thời, từng bước nắm được kỹ 
thuật chăm sóc, cách chọn con giống đạt 
chuẩn, sử dụng thức ăn đạt chuẩn, thuốc thú 
y, vaccine phòng bệnh cho từng lứa tuổi của 
gà. Vào những thời điểm giao mùa, anh Đức 
đã chủ động sử dụng vaccine, thuốc thú y và 
các bài thuốc dân gian phòng bệnh cho cả 
đàn gà nên hiện tại tỷ lệ chết dao động tại 
trang trại của anh Đức chỉ từ 5 - 10%. 

Với kinh nghiệm tích luỹ, cũng như vốn 
tích luỹ và có đầu ra cho sản phẩm, hiện nay, 
gia đình anh Trần Thanh Đức đã mở rộng 
quy mô chăn nuôi gà thả vườn lên 6.000 
con, được chia làm 3 khu nuôi, với tổng diện 
tích hơn 2.000 m2. Với diện tích 80 m2, dùng 
để úm gà con khi mới mua về, nuôi trong 
khoảng thời gian 25 - 30 ngày, áp dụng đầy 
đủ các quy trình về vaccine và phòng các 
loại bệnh cho cả đàn gà. Sau đó, chuyển 
xuống khu nuôi thịt. Mỗi khu là 1.000 m2, 
trong đó  200 m2 là khu chuồng để gà ăn 
uống, ngủ còn lại là sân chơi để gà tự do ra, 
vào vận động. Với hệ thống cấp nước uống 
tự động, cho gà ăn ngày 2 lần sáng và chiều, 
xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học giúp 
giảm mầm bệnh và không có mùi hôi. Sau 
khi xuất bán hết lứa gà thì tiến hành dọn vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng, để trống chuông 
khoảng 10 đến 15 ngày sau thì tiến hành 
nuôi lứa mới. Việc nhập gà giống, anh Trần 
Thanh Đức rất cẩn thận, anh chọn những cơ 
sở cung cấp con giống có nguồn gốc rõ ràng 
(nhập giống tại Công ty TNHH giống gia 
cầm Minh Dư ở Bình Định). Sử dụng thức 
ăn chăn nuôi trực tiếp tại nhà máy nên giá 
thức ăn cho gà các lứa tuổi giảm hơn mua tại 
đại lý 1.000 đồng/kg cám (sử dụng cám Cao 
Đại cho gà các lứa tuổi của Tập đoàn De 
Heus), ngoài thức ăn chính là cám, anh Đức 
còn bổ sung thêm các loại thức ăn xanh như: 
Các loại rau xanh, thân cây chuối, cỏ,… 
tăng cường cho gà vận động để chất lượng 
thịt được ngon hơn đến người tiêu dùng.

Sau thời gian khoảng 105 đến 110 ngày 
thì xuất bán, trọng lượng gà mái từ 2 - 2,2 
kg/con, gà trống 2,6 - 2,8 kg/con, được 
thương lái vào tận nơi thu mua, với giá mua 
vào thời điểm năm 2021 khoảng 60.000 
đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí như: 
Con giống, thức ăn, thuốc thú y, vaccine, 
công chăm sóc,…  lợi nhuận trung bình từ 
20.000 - 30.000 đồng/con, gia đình anh Trần 
Thanh Đức thu về lợi nhuận trên 50 triệu 
đồng/đợt nuôi. Trong năm 2021, gia đình 
anh Đức nuôi được 8 lứa, lợi nhuận khoảng 
400 triệu đồng/năm. Từ những lợi nhuận 
của mô hình nuôi gà thả vườn mang lại, 
những tháng đầu năm 2022, anh Trần Thanh 
Đức tiếp tục duy trì tồng đàn nuôi, giá năm 
nay thương lái mua với giá trên 70.000 
đồng/kg, sẽ cho lợi nhuận cao hơn. Anh Đức 
đang dự định sẽ xây thêm một khu chuồng 
trại để nuôi thêm 2.000 con gà với diện tích 
1.000 m2 bao gồm cả chuồng trại và sân 
chơi. Bên cạnh đó, anh Đức còn hướng dẫn, 
hỗ trợ mua giống, thức ăn cho 02 hộ nuôi 
với quy mô 1.000 con/đợt nuôi và các hộ 
xung quanh cũng như bà con có nhu cầu 
nuôi gà thả vườn.
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Anh Trần Thanh Đức bên mô hình giống gà 
thả vườn Minh Dư của gia đình



Tỷ lệ chết của gà thịt thường cao nhất sau 
3 - 4 ngày kể từ khi đưa vào chuồng. Mặc 
dù không thể ngăn chặn được hiện tượng 
này, tuy nhiên nếu thực hiện tốt các biện 
pháp chăm sóc, tỷ lệ chết có thể giảm 
xuống mức thấp nhất. Có 6 cách làm giảm 
tỷ lệ chết sớm ở gà như sau:

1. Đánh giá chất lượng gà con
Gà con chất lượng tốt phải năng động, có 

trọng lượng cơ thể 40 - 44 g, lông khô và 
rốn lành khi đưa ra khỏi trại giống. Để kiểm 
soát chất lượng gà con vào chuồng úm, 
người nuôi cần làm việc với nhà cung cấp 
để lấy gà con từ đàn bố mẹ khỏe mạnh và 
kiểm tra tình trạng sức khỏe của gà con 
trước khi vận chuyển hoặc khi đến nhà úm.

2. Loại bỏ gà con kém hoạt động
Sau 3 - 4 ngày, túi noãn hoàng bị tiêu và 

những con gà hoạt động kém sẽ dễ nhận 
biết bằng những biểu hiện bất thường của 
chúng. Người nuôi cần nhanh chóng phát 
hiện chúng và tiêu hủy ngay lập tức. Việc 
loại bỏ những gà con hoạt động kém sẽ tạo 
điều kiện tốt hơn cho những con gà khỏe 
mạnh, giảm thiểu tác động đến hệ số 
chuyển đổi thức ăn và cải thiện tính đồng 
đều của đàn. 

3. Theo dõi ngộ độc/nhiễm bẩn
Trong điều kiện độc hại, sức khỏe của gà 

con bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, cần 
hạn chế tối đa việc gà tiếp xúc với chất khử 
trùng và thuốc diệt côn trùng còn sót lại. 
Kiểm tra chất độn chuồng xem có bị nhiễm 
bẩn cũng như khả năng tương thích với gà 
con hay không. Ví dụ, nếu gà ăn quá nhiều 
mùn cưa có thể gây rối loạn tiêu hóa và 
cuối cùng là chết. Kiểm tra và loại bỏ thức 
ăn chăn nuôi bị mốc. Bảo vệ thức ăn khỏi 
nấm mốc bằng cách tránh xa nước, bảo 

quản trong phòng kín có độ ẩm thấp và 
kiểm tra ngày hết hạn. 

4. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống
 Đủ nước và thức ăn chất lượng cao là 

điều cần thiết cho sự tăng trưởng và tồn tại 
của gà con.

Cung cấp nước cho gà con trước khi cho 
ăn để gà chuyển hướng chú ý đến nước và 
giảm sự tranh giành thức ăn ban đầu. Phân 
phối máng ăn và vòi uống khắp chuồng.

Cung cấp thêm thức ăn trên giấy hoặc 
khay trong quá trình úm ban đầu để đảm 
bảo tất cả gà con có thể tìm thấy thức ăn.

Vệ sinh máng đựng thức ăn và nước uống 
hàng ngày, đồng thời đổ bỏ nước và thức ăn 
thừa.

5. Ngăn chặn động vật ăn thịt
Gà con là mục tiêu hấp dẫn của những 

loài động vật như mèo, chuột và diều hâu. 
Ngoài việc ăn thịt gà con, chúng có thể làm 
gà sợ hãi và căng thẳng. Do đó, người nuôi 
cần theo dõi các dấu hiệu của động vật ăn 
thịt. Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa 
các lỗ hổng, khoảng trống và các lối vào có 
thể có của động vật ăn thịt. Lắp đặt hàng 
rào điện bao quanh khu vực chuồng nuôi gà 
thịt. Đối với những loài chim, cần có tấm 
lưới sắt chắc chắn che ở phía trên chuồng 
nuôi. Thường xuyên sử dụng thuốc để xua 
đuổi động vật ăn thịt. 

6. Kiểm soát bệnh tật
Ít nhất 1 lần/ngày kiểm tra đàn gà để phát 

hiện bệnh kịp thời nếu có. Loại bỏ những 
con gà có các triệu chứng bệnh và liên hệ 
với bác sĩ thú y. Tuân theo lịch tiêm chủng 
và dùng thuốc của cơ sở nuôi. Trường hợp 
gà mới hồi phục sau khi nhiễm bệnh cũng 
không nên nhập lại đàn bởi chúng có thể là 
nguồn lây lan dịch bệnh.

MỘT SỐ CÁCH LÀM GIẢM TỶ LỆ CHẾT SỚM Ở GÀ
Nguồn: nguoichannuoi.vn

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.

SOÁ 01/2022KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

26



Trồng trọt
Cây lúa: Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông 

Xuân 2021-2022, bà con khẩn trương tiến hành 
thu gom rạ hoặc xử lý gốc rạ bằng các loại nấm 
vi sinh phân hủy xác bã hữu cơ. Tiến hành làm 
đất, cày phơi ải để chuẩn bị xuống giống vụ Hè 
Thu. Nạo vét kênh mương thủy lợi để đảm bảo 
chủ động tưới tiêu cho đồng ruộng. Sử dụng 
giống lúa nguyên chủng hoặc giống xác nhận để 
gieo cấy. Xuống giống đồng trà đồng vụ để dễ 
điều tiết nước và quản lý sâu bệnh. Áp dụng quy 
trình “3 giảm 3 tăng”; hoặc “1 phải 5 giảm”; áp 
dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM) trong sản xuất lúa. Đặc biệt, lưu ý sử dụng 
phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả. Sau khi 
gieo cấy cần tiến hành dặm tỉa để đảm bảo mật 
độ, lưu ý điều tiết nước phù hợp với từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây lúa; phòng trừ sâu 
bệnh kịp thời, đặc biệt là các đối tượng sâu cuốn 
lá, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn…

Cà phê: Chăm sóc cây cà phê giai đoạn cuối 
mùa khô, đầu mùa mưa. Bón phân đợt 2 cho cà 
phê khi có mưa và đất đủ ẩm. Lưu ý về kỹ thuật 
bón, cần đào rãnh quanh tán để bón phân, bón 
xong lấp đất để hạn chế rửa trôi và tăng hiệu quả 
sử dụng phân bón. Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân 
bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả. Tiến hành ghép 
chồi để cải tạo vườn cà phê năng suất thấp (thời 
vụ ghép chồi từ tháng 4 đến tháng 7). Tiến hành 
trồng mới hoặc trồng tái canh cây cà phê khi có 
mưa và đất đủ ẩm (thời vụ trồng mới từ 15/5 đến 
15/8). Tiến hành cắt cành tạo hình vườn cà phê 
(từ tháng 4 đến tháng 8) để vườn cà phê thông 
thoáng, có bộ tán hợp lý nhằm đảm bảo năng 
suất và hạn chế sâu bệnh. Thường xuyên vệ sinh 
đồng ruộng, thăm vườn để phát hiện và phòng 
trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây 
hại. Đối với các vùng trồng cà phê chè, cần lưu ý 
thường xuyên theo dõi, phát hiện và phòng trừ 
bọ xít muỗi phát sinh gây hại; phối hợp với các 
ngành chức năng tiến hành phòng trừ đồng loạt 
để mang lại hiệu quả.

Cây chè: Thời vụ trồng mới cây chè từ tháng 5 
đến tháng 8 hàng năm. Trồng bổ sung cây che 
bóng và trồng dặm vườn chè (từ tháng 5 đến 
tháng 8). Đối với vườn chè kinh doanh, tiến 

hành chăm sóc, bón phân, vệ sinh đồng ruộng để 
cây chè sinh trưởng tốt. Bón phân theo lứa hái, 
rải đều phân theo luống chè cách gốc 20-30 cm 
và vùi lấp, kết hợp tưới nước nếu không có mưa. 
Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân 
đối, hiệu quả. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ 
chè búp tươi theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm 
đảm bảo năng suất và chất lượng. Theo dõi, phát 
hiện tình hình sâu bệnh và phòng trừ kịp thời 
bằng các loại thuốc được đăng ký sử dụng trên 
cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học.

Cây điều: Thời vụ trồng mới cây điều từ tháng 
5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn điều kinh 
doanh, sau thu hoạch, cần tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng, cắt cành tạo hình và bón phân khi mưa đủ 
ẩm. Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, 
cân đối, hiệu quả. Theo dõi sát sao tình hình sâu 
bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lưu ý 
các đối tượng gây hại trên cây điều như bọ xít 
muỗi, bệnh thán thư trong điều kiện mưa nhiều, 
ẩm độ cao.

Cây tiêu: Thời vụ trồng mới cây tiêu từ tháng 
5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn tiêu kinh 
doanh, tiến hành các biện pháp chăm sóc vườn 
tiêu sau thu hoạch. Vệ sinh đồng ruộng, cắt tạo 
hình nuôi dây tiêu; tăng cường bón phân hữu cơ, 
hữu cơ vi sinh có vùi lấp và tưới nước đủ ẩm 
giúp cho cây phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt, 
lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu 
quả. Sử dụng chế phẩm vi sinh để phòng trừ nấm 
và vi khuẩn cho vườn tiêu.

Cây rau, hoa: Đối với diện tích gieo trồng các 
loại rau, hoa đã thu hoạch xong, tiến hành cày 
xới kỹ và xử lý đất trước khi gieo trồng vụ mới. 
Lưu ý, nên luân canh với cây trồng khác họ để 
hạn chế sâu bệnh gây hại. Đối với diện tích rau, 
hoa đang trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón 
phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, 
tuân thủ biện pháp quản lý dịch hại theo quy 
trình phòng trừ tổng hợp. Lưu ý sử dụng phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình 
khuyến cáo và đảm bảo thời gian cách ly. Đặc 
biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, 
hiệu quả. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm 
rau, hoa đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao 
chất lượng và giảm thất thoát.

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

cầm, vỗ béo, tăng cường phát hiện động dục, 
tăng cường giám sát dịch bệnh, phòng bệnh cho 
vật nuôi vào thời điểm giao mùa, giữ ấm cho heo 
con, gà con, chú ý phòng bệnh. Thường xuyên 
vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương 
tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, phát quang 
bụi rậm, lấp vũng nước, khơi thông cống rãnh, 
tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực chăn 
nuôi.

Chủ động trồng cỏ dự trữ, đảm bảo và cung 
cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò. 
Chuẩn bị các điểu kiện cần thiết để chuẩn bị tiêm 
phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm.

Lưu ý: Bà con chăn nuôi cần phòng một số 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: bệnh Lở 
mồm long móng (trâu, bò, heo), Dịch tả, Tụ 
huyết trùng heo, Phó thương hàn, Bệnh xoắn 
khuẩn, Cúm gia cầm,… 

Thủy sản
Cá nước ngọt: Thu hoạch hết toàn bộ cá nuôi, 

cải tạo và phơi nền đáy ao. Tiến hành lấy nước 
và gây màu để xuống giống vụ nuôi chính. 

Thả giống nuôi, phòng và trị một số bệnh 

thường gặp trên cá giống. Bổ sung khoáng chất 
và vitamin vào khẩu phần ăn cho cá. Phân cỡ và 
san lọc đàn cá để có chế độ chăm sóc hợp lý.

Chủ động bón vôi và thực hiện các biện pháp 
phòng các bệnh thường gặp cho cá trong giai 
đoạn chuyển mùa. 

Cá nước lạnh: Thu hoạch toàn bộ cá nuôi, vệ 
sinh và chuẩn bị hệ thống nuôi. Cấp nước, sát 
khuẩn và kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như 
nhiệt độ, oxy hòa tan, pH để thả giống nuôi mới.

Định kỳ thay nước và vệ sinh nguồn nước 
bằng Virkon A hoặc thuốc tím (KMnO4). Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá 
nuôi. Cho cá ăn theo đúng khẩu phần, thực hiện 
san lọc và phân cỡ đàn cá để có chế độ chăm sóc 
hợp lý.

Lâm nghiệp
Tiếp tục tuần tra bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng.
Chuẩn bị đất trồng rừng: Phát dọn thực bì, 

gom đốt thực bì, đốt có kiểm soát lúc sáng sớm 
hoặc chiều mát; 

Đào hố bón lót trước khi trồng rừng.  
Chuẩn bị cây giống tốt để trồng rừng khi mưa 

đủ ẩm trong tháng 6.
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Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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Trồng trọt
Cây lúa: Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông 

Xuân 2021-2022, bà con khẩn trương tiến hành 
thu gom rạ hoặc xử lý gốc rạ bằng các loại nấm 
vi sinh phân hủy xác bã hữu cơ. Tiến hành làm 
đất, cày phơi ải để chuẩn bị xuống giống vụ Hè 
Thu. Nạo vét kênh mương thủy lợi để đảm bảo 
chủ động tưới tiêu cho đồng ruộng. Sử dụng 
giống lúa nguyên chủng hoặc giống xác nhận để 
gieo cấy. Xuống giống đồng trà đồng vụ để dễ 
điều tiết nước và quản lý sâu bệnh. Áp dụng quy 
trình “3 giảm 3 tăng”; hoặc “1 phải 5 giảm”; áp 
dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM) trong sản xuất lúa. Đặc biệt, lưu ý sử dụng 
phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả. Sau khi 
gieo cấy cần tiến hành dặm tỉa để đảm bảo mật 
độ, lưu ý điều tiết nước phù hợp với từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây lúa; phòng trừ sâu 
bệnh kịp thời, đặc biệt là các đối tượng sâu cuốn 
lá, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn…

Cà phê: Chăm sóc cây cà phê giai đoạn cuối 
mùa khô, đầu mùa mưa. Bón phân đợt 2 cho cà 
phê khi có mưa và đất đủ ẩm. Lưu ý về kỹ thuật 
bón, cần đào rãnh quanh tán để bón phân, bón 
xong lấp đất để hạn chế rửa trôi và tăng hiệu quả 
sử dụng phân bón. Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân 
bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả. Tiến hành ghép 
chồi để cải tạo vườn cà phê năng suất thấp (thời 
vụ ghép chồi từ tháng 4 đến tháng 7). Tiến hành 
trồng mới hoặc trồng tái canh cây cà phê khi có 
mưa và đất đủ ẩm (thời vụ trồng mới từ 15/5 đến 
15/8). Tiến hành cắt cành tạo hình vườn cà phê 
(từ tháng 4 đến tháng 8) để vườn cà phê thông 
thoáng, có bộ tán hợp lý nhằm đảm bảo năng 
suất và hạn chế sâu bệnh. Thường xuyên vệ sinh 
đồng ruộng, thăm vườn để phát hiện và phòng 
trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây 
hại. Đối với các vùng trồng cà phê chè, cần lưu ý 
thường xuyên theo dõi, phát hiện và phòng trừ 
bọ xít muỗi phát sinh gây hại; phối hợp với các 
ngành chức năng tiến hành phòng trừ đồng loạt 
để mang lại hiệu quả.

Cây chè: Thời vụ trồng mới cây chè từ tháng 5 
đến tháng 8 hàng năm. Trồng bổ sung cây che 
bóng và trồng dặm vườn chè (từ tháng 5 đến 
tháng 8). Đối với vườn chè kinh doanh, tiến 

hành chăm sóc, bón phân, vệ sinh đồng ruộng để 
cây chè sinh trưởng tốt. Bón phân theo lứa hái, 
rải đều phân theo luống chè cách gốc 20-30 cm 
và vùi lấp, kết hợp tưới nước nếu không có mưa. 
Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân 
đối, hiệu quả. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ 
chè búp tươi theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm 
đảm bảo năng suất và chất lượng. Theo dõi, phát 
hiện tình hình sâu bệnh và phòng trừ kịp thời 
bằng các loại thuốc được đăng ký sử dụng trên 
cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học.

Cây điều: Thời vụ trồng mới cây điều từ tháng 
5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn điều kinh 
doanh, sau thu hoạch, cần tiến hành vệ sinh đồng 
ruộng, cắt cành tạo hình và bón phân khi mưa đủ 
ẩm. Đặc biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, 
cân đối, hiệu quả. Theo dõi sát sao tình hình sâu 
bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lưu ý 
các đối tượng gây hại trên cây điều như bọ xít 
muỗi, bệnh thán thư trong điều kiện mưa nhiều, 
ẩm độ cao.

Cây tiêu: Thời vụ trồng mới cây tiêu từ tháng 
5 đến tháng 8 hàng năm. Đối với vườn tiêu kinh 
doanh, tiến hành các biện pháp chăm sóc vườn 
tiêu sau thu hoạch. Vệ sinh đồng ruộng, cắt tạo 
hình nuôi dây tiêu; tăng cường bón phân hữu cơ, 
hữu cơ vi sinh có vùi lấp và tưới nước đủ ẩm 
giúp cho cây phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt, 
lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu 
quả. Sử dụng chế phẩm vi sinh để phòng trừ nấm 
và vi khuẩn cho vườn tiêu.

Cây rau, hoa: Đối với diện tích gieo trồng các 
loại rau, hoa đã thu hoạch xong, tiến hành cày 
xới kỹ và xử lý đất trước khi gieo trồng vụ mới. 
Lưu ý, nên luân canh với cây trồng khác họ để 
hạn chế sâu bệnh gây hại. Đối với diện tích rau, 
hoa đang trong thời kỳ chăm sóc, tiến hành bón 
phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, 
tuân thủ biện pháp quản lý dịch hại theo quy 
trình phòng trừ tổng hợp. Lưu ý sử dụng phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình 
khuyến cáo và đảm bảo thời gian cách ly. Đặc 
biệt, lưu ý sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, 
hiệu quả. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm 
rau, hoa đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao 
chất lượng và giảm thất thoát.

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

cầm, vỗ béo, tăng cường phát hiện động dục, 
tăng cường giám sát dịch bệnh, phòng bệnh cho 
vật nuôi vào thời điểm giao mùa, giữ ấm cho heo 
con, gà con, chú ý phòng bệnh. Thường xuyên 
vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương 
tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, phát quang 
bụi rậm, lấp vũng nước, khơi thông cống rãnh, 
tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực chăn 
nuôi.

Chủ động trồng cỏ dự trữ, đảm bảo và cung 
cấp đầy đủ thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò. 
Chuẩn bị các điểu kiện cần thiết để chuẩn bị tiêm 
phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm.

Lưu ý: Bà con chăn nuôi cần phòng một số 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: bệnh Lở 
mồm long móng (trâu, bò, heo), Dịch tả, Tụ 
huyết trùng heo, Phó thương hàn, Bệnh xoắn 
khuẩn, Cúm gia cầm,… 

Thủy sản
Cá nước ngọt: Thu hoạch hết toàn bộ cá nuôi, 

cải tạo và phơi nền đáy ao. Tiến hành lấy nước 
và gây màu để xuống giống vụ nuôi chính. 

Thả giống nuôi, phòng và trị một số bệnh 

thường gặp trên cá giống. Bổ sung khoáng chất 
và vitamin vào khẩu phần ăn cho cá. Phân cỡ và 
san lọc đàn cá để có chế độ chăm sóc hợp lý.

Chủ động bón vôi và thực hiện các biện pháp 
phòng các bệnh thường gặp cho cá trong giai 
đoạn chuyển mùa. 

Cá nước lạnh: Thu hoạch toàn bộ cá nuôi, vệ 
sinh và chuẩn bị hệ thống nuôi. Cấp nước, sát 
khuẩn và kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như 
nhiệt độ, oxy hòa tan, pH để thả giống nuôi mới.

Định kỳ thay nước và vệ sinh nguồn nước 
bằng Virkon A hoặc thuốc tím (KMnO4). Thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho cá 
nuôi. Cho cá ăn theo đúng khẩu phần, thực hiện 
san lọc và phân cỡ đàn cá để có chế độ chăm sóc 
hợp lý.

Lâm nghiệp
Tiếp tục tuần tra bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng.
Chuẩn bị đất trồng rừng: Phát dọn thực bì, 

gom đốt thực bì, đốt có kiểm soát lúc sáng sớm 
hoặc chiều mát; 

Đào hố bón lót trước khi trồng rừng.  
Chuẩn bị cây giống tốt để trồng rừng khi mưa 

đủ ẩm trong tháng 6.

+ Hướng dẫn sử dụng

Loại cây trồng Bón lót Bón thúc

Cây công nghiệp 
(cà phê, hồ tiêu, …)

Cây ăn trái (sầu riêng, 
thanh long, bơ, …)

Cây lương thực, 
hoa, rau màu

Bón từ 1-3 kg/cây

Bón từ 1-3 kg/cây

Bón từ 1-2 tấn/ha/lần

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-2 kg/cây/lần, 
bón 2 lần/năm (đầu và cuối mùa mưa)
- Giai đoạn kinh doanh: 1,5-3 kg/cây/lần, 
bón 3 lần/năm (đầu, giữa và cuối mùa mưa)

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-3 tấn/ha/lần,
bón 2 lần/năm (đầu và cuối mùa mưa)
- Giai đoạn kinh doanh: 1-3 tấn/ha/lần, 
bón 2 lần/năm (sau thu hoạch và nuôi trái)

- 1-3 tấn/ha/lần, chia ra bón 2 lần/vụ 
(bón thời kỳ cây con và cây trưởng thành)

+ Vai trò của vi sinh vật Bacillus sp.
- Cải tạo đất, phân giải nhanh xác bã động 

thực vật, phân giải Lân khó tan, cố định Đạm,…
- Kiểm soát, phòng ngừa các nấm bệnh gây 

hại rễ cây trồng.
- Nâng cao sức đề kháng của cây trồng, tăng 

khả năng tự miễn dịch trước mầm bệnh do: 
Virus, nấm, vi khuẩn nhờ có lớp màng bảo vệ 

quanh bộ rễ.
- Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện 

bất lợi.
Hiện nay các loại nấm có hại, tuyến trùng,... 

gây ra các bệnh về rễ khá phổ biến, để hạn chế 
tình trạng này bà con nông dân nên bón BLC 
Organic No.4 vào giai đoạn đầu mùa mưa và 
cuối mùa mưa.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Vai trò 
của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông 

nghiệp đang từng bước trở nên quan trọng, 
đem lại hiệu quả thiết thực và ngày càng thể 
hiện ưu thế vượt trội, đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo 
hướng hiện đại, thông minh, bền vững. 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ IoT 
trong nông nghiệp, công việc làm nông trở 
nên an nhàn hơn, người nông dân có thể xây 
dựng một trang trại với khả năng tự động hóa 
như: Tự động bón phân, tưới nước, giám sát, 
điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, tự 
động đo đạc các chỉ số trong vườn liên tục. 
Người chủ trang trại có thể nắm được các 
thông số hiện có và theo dõi chặt chẽ những 
gì xảy ra trong trang trại thông qua chiếc 
điện thoại thông minh, từ đó đưa ra giải pháp 
tốt nhất cho trang trại của mình mọi lúc, mọi 

nơi. Trong năm 2021, Trung tâm Nông 
nghiệp Đà Lạt phối hợp cùng Công ty TNHH 
Mimosa TEK hỗ trợ xây dựng 02 mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa 
bàn TP. Đà Lạt. Một mô hình sản xuất hoa 
chậu quy mô 3.000 m2 và một mô hình trồng 
dâu tây và hoa hồng kết hợp tạo cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông quy mô 2,5 ha. 
Với mong muốn khuyến khích và định 
hướng giúp cho người nông dân, chủ trang 
trại trải nghiệm làm nông từ ứng dụng trên 
Smartphone, nâng tầm kinh nghiệm làm 
nông truyền thống trên nền tảng IoT. Công 
việc làm nông trở nên an  nhàn, hiệu quả, tiết 
kiệm nhiều loại chi phí, hướng đến sản xuất 
nông nghiệp bền vững. Khi nông dân tham 
gia mô hình được hưởng những tiện ích mà 
nông nghiệp thông minh mang lại, cụ thể 
như sau:

Hệ thống có thể tự hoạt động mà không 
cần con người trực tiếp điều khiển như lịch 
tưới, lên lịch trình để máy hoạt động mỗi 
ngày theo đúng thời gian đã cài đặt sẵn. Hệ 
thống tiết kiệm được 30% lượng nước, phân 
bón, các chỉ số EC, pH đầu vào, đầu ra  chính 
xác đến 95%. Từ đó không chỉ giúp giảm 
thiểu chi phí, hao hụt phân nước, công sức 
mà còn tăng năng suất cây trồng một cách 
đáng kể. 

Người quản lý trang trại có thể xem các 
thông số đã được phân tích hiển thị trên 
Smartphone. Dựa vào các thông số cảm biến 
có thể điều chỉnh chương trình pha phân bón 
hay chương trình tưới cho thiết bị. Đồng thời 
ứng dụng trên Website và Smartphone giúp 
theo dõi vận hành thiết bị mọi lúc, mọi nơi và 
can thiệp từ xa trong trường hợp khẩn cấp 
vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có 
mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Ứng dụng 
nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá 
trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tự động hoàn toàn từ việc pha phân và đưa 
phân vào tưới đúng theo lịch trên ứng dụng, 
canh phân chuẩn hơn nhờ cảm biến trên 

đường ống.
Ứng dụng trên điện thoại Smartphone dễ 

dàng, không trực tiếp xuống vườn mà vẫn 
quản lý được. Chủ động trong sản xuất, tiết 
kiệm nhiều thời gian và chi phí đặc biệt là chi 
phí thuê nhân công.

Anh Nguyễn Đáp chủ trang trại trồng dâu 
tây và hoa hồng ở phường 5, TP. Đà Lạt cho 
biết: Từ khi sử 
dụng hệ thống 
nông nghiệp 
thông minh 
mang lại cho anh 
rất nhiều tiện 
ích, với quy mô 
trang trại rộng 
2,5 ha địa hình 
đồi dốc, chủng 
loại cây trồng đa 
dạng dâu tây, 
hoa hồng, chăm 
sóc cảnh quan 
phục vụ du lịch canh nông. Trước đây, anh 
Nguyễn Đáp mất rất nhiều thời gian, công 
sức để xem nhân công hay chính mình phải 
pha nhiều loại phân và tưới nhiều lần cho 
toàn bộ trang trại, nay với giải pháp quản lý 
tưới nước và pha phân tự động chỉ cần bấm 
nút điều khiển qua điện thoại thông minh 
mọi việc sẽ tự động hoàn toàn từ việc pha và 
đưa phân vào nước tưới đến việc châm phân 
chuẩn hơn nhờ cảm biến trên đường ống, 
giảm các loại chi phí từ nhân công đến phân 
thuốc và tiết kiệm rất nhiều thời gian, mọi 
việc trong vườn được chủ động hơn. 

Anh Mạc Thanh Nguyên ở xã Xuân Thọ, 
TP. Đà Lạt chủ trang trại trồng hoa chậu chia 
sẻ ứng dụng trên điện thoại dùng dễ dàng, 
thậm chí có khi cả tuần bận việc không trực 
tiếp xuống vườn mà vẫn quản lý được việc 
tưới nước, tưới phân. Cây trồng trong chậu 
giá thể rất nhạy cảm với môi trường nếu 
không được giám sát chặt chẽ lượng phân 
bón và nước tưới cây dễ bị cháy rễ ảnh 
hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng hoa 

chậu. Từ khi lắp đặt hệ thống cảm biến thông 
minh đã giúp anh  Mạc Thanh Nguyên căn 
chỉnh độ pH và EC chuẩn hơn, lượng nước 
tưới được kiểm  soát chặt chẽ nhờ đó mà cây 
hoa chậu phát triển nhanh hơn 15 ngày so với 
cách làm trước đây, tỷ lệ cây chết do nấm 
bệnh cũng như thối rễ giảm đáng kể, chất 
lượng hoa chậu đẹp hơn. Anh Nguyên cho 
biết thêm với những tiện ích mà hệ thống 
nông nghiệp thông minh mang lại anh sẽ mở 

rộng thêm quy mô trang trại sản xuất hoa 
chậu phục vụ nhu cầu hoa chậu chất lượng 
cao ngày lớn của thị trường.

Với những tiện ích mà mô hình ứng dụng 
nông nghiệp thông minh mang lại trong sản 
xuất nông nghiệp rất hiệu quả, tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh và mang lại hiệu quả thiết 
thực cho bà con nông dân.
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