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1. Đối với cây rau, hoa
Tập trung áp dụng đồng bộ 

các biện pháp kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến trên thế giới để 
nâng cao năng suất, chất lượng 
rau, hoa, phấn đấu đến năm 
2020, toàn tỉnh có khoảng 
15.000 ha rau và 2.800 ha hoa 
ứng dụng công nghệ cao, doanh 
thu cao gấp 02 lần so với sản 
xuất truyền thống, lợi nhuận 
đạt 40-50% so với doanh thu. 

Tăng hệ số sử dụng đất 
trồng rau từ 2,8 lên 3 lần và 
hoa từ 3,4 lên 3,8 lần; chủ 
động chuyển đổi diện tích lúa 
01 vụ và cây trồng khác kém 
hiệu quả sang trồng rau, hoa để 
nâng diện tích gieo trồng rau 
lên 55.000 ha và hoa lên 8.000 
ha, sản lượng đạt trên 2,5 triệu 
tấn rau và trên 03 tỷ cành hoa 

với nhiều chủng loại đa dạng, 
phong phú.

Khai thác có hiệu quả 
thương hiệu rau, hoa Đà Lạt; 
mở rộng thị trường rau, hoa cao 
cấp, đặc biệt là thị trường xuất 
khẩu như: Nhật Bản, Mỹ, châu 
Âu, các nước Đông Nam Á,... 
nhằm đem lại giá trị gia tăng 
cao; phấn đấu đưa Lâm Đồng 
trở thành trung tâm sản xuất, 
cung ứng rau, hoa của cả nước 
và khu vực.

Phát triển công nghệ sau thu 
hoạch (sơ chế, phân loại, đóng 
gói, bảo quản) nhằm giảm tổn 
thất sau thu hoạch xuống dưới 
10%. Đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp chế biến rau để tăng tỷ 
lệ qua chế biến đạt 40-50% sản 
lượng, trước mắt ưu tiên đầu tư 
nhà máy chế biến cà chua.

TÁI CƠ CẤU 
LĨNH VỰC 
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TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH LÂM ĐỒNG  
ĐẾN NĂM 2020
  NGUYỄN MINH TRƯỜNG - TTKN

Đảm bảo các điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm, trong 
đó có 50% diện tích rau được 
cấp chứng nhận VietGAP, 
GlobalGAP.

Hình thành các chuỗi giá 
trị trong sản xuất, chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm rau, hoa nhằm 
giảm chi phí đầu vào cho sản 
xuất, giảm các khâu trung gian, 
sản xuất theo hợp đồng, phát 
triển các liên kết giữa nông hộ 
với hợp tác xã/tổ hợp tác và  
doanh nghiệp; giữa doanh  
nghiệp với nông hộ; giữa  
doanh nghiệp với tổ hợp tác/
nhóm hộ,...

Tập trung nguồn lực thực 
hiện xây dựng Khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao và 
Khu công nghiệp - nông nghiệp 
theo Quy hoạch của Thủ tướng 

Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng toàn ngành Nông nghiệp đạt 5,5-6%/năm, 
doanh thu trên một đơn vị diện tích đạt 180-190 triệu đồng/ha/năm vào năm 2020. 
Trong đó, phát triển các loại cây trồng có thế mạnh, lợi thế so sánh của tỉnh, lấy 
nông nghiệp công nghệ cao và du lịch canh nông là khâu đột phá để phát triển 
nông nghiệp, giảm diện tích sản xuất kém hiệu quả trong thời gian tới.
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Chính phủ và Dự án phát triển 
nông nghiệp theo hướng tiếp 
cận đa ngành và cải thiện môi 
trường đầu tư trong nông ng-
hiệp (Phối hợp với tổ chức JICA 
Nhật Bản thực hiện); tạo động 
lực, hạt nhân cho phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao cho 
đối tượng rau, hoa. Đến năm 
2018, hình thành và đưa vào 
hoạt động Khu Công nghiệp - 
nông nghiệp Tân Phú (huyện 
Đức Trọng), Trung tâm sau thu 
hoạch rau và Chợ đầu mối tiêu 
thụ hoa để giải quyết những tồn 
tại, thách thức trong ngành sản 
xuất rau, hoa.

2. Đối với cây cà phê
Duy trì diện tích cà phê ổn 

định ở mức 150.000 ha, trong 
đó hình thành 04 vùng chuyên 
canh cà phê vối tại các huyện: 
Di Linh (41.000 ha), Lâm Hà 
(40.000 ha), Bảo Lâm (29.000 
ha) và Đức Trọng (15.800 ha) 
để hình thành những vùng 
nguyên liệu có quy mô lớn 
phục vụ cho chế biến và xuất 
khẩu.

Tập trung cải thiện cơ cấu 
giống thông qua chương trình 
tái canh, cải tạo giống cà phê 
nhằm tăng năng suất bình quân 
lên khoảng 35 tạ/ha, đưa Lâm 
Đồng trở thành vùng sản xuất 
cà phê chè (Arabica), cà phê 
vối (Robusta) có năng suất cao 
nhất cả nước.

Ứng dụng các công nghệ, 
kỹ thuật canh tác mang tính bền 
vững như: Mở rộng mạng lưới 
đường giao thông nội đồng để 
cơ giới hoá trong sản xuất, thu 
hoạch sản phẩm; trồng cây che 
bóng, thí điểm trồng xen cây 

mắc ca, ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước kết hợp bón 
phân, đưa tỷ lệ cà phê được cấp 
chứng chỉ (4C, UTZ Certified, 
Rain Forest,...) lên 50-60% vào 
năm 2020.

Thu hoạch, sơ chế và bảo 
quản cà phê đúng kỹ thuật: Sử 
dụng chế phẩm vi sinh để cây 
ra hoa đồng đều, thu hoạch đảm 
bảo độ chín, sử dụng công nghệ 
sấy để đảm bảo chất lượng cà 
phê nhân, giảm tỷ lệ tổn thất 
sau thu hoạch xuống dưới 10%, 
tăng giá trị xuất khẩu.

Phát triển thêm diện tích 
cà phê chè (Arabica) tại những 
khu vực phù hợp để tăng diện 
tích lên khoảng 20.000-25.000 
ha. Khuyến khích phát triển các 
giống cà phê chè có chất lượng 
cao (Moka, Caturra, Bourbon...) 
tại thành phố Đà Lạt, huyện Lạc 
Dương, Đam Rông; xây dựng 
các thương hiệu cà phê Arabi-
ca của tỉnh, làm cơ sở để hình 
thành một trong những vùng cà 
phê Arabica có chất lượng cao 
trên thế giới.

3. Đối với cây chè
Tập trung chuyển đổi cơ 

cấu, chất lượng giống để tăng 
năng suất chè bình quân toàn 
tỉnh lên 11,5-12 tấn/ha/năm, 
sản lượng đạt khoảng 300.000 
tấn chè búp tươi/năm. Trong đó, 
chuyển từ 4.000-5.000 ha chè 
hạt già cỗi, năng suất thấp sang 
trồng các giống chè cành cao 
sản (chủ yếu là TB14, LĐ97); 
chuyển đổi 2.000 ha chè hạt 
giống cũ sang các giống chè 
chất lượng cao (Kim Tuyên, Tứ 
Quý, Oo Long...).

Nâng diện tích sản xuất 

chè ứng dụng công nghệ cao, 
được cấp chứng nhận theo các 
tiêu chuẩn an toàn đạt khoảng 
50% diện tích. Hình thành ít 
nhất 1-2 vùng sản xuất chè ứng 
dụng công nghệ cao và được 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công nhận.

Nghiên cứu đưa vào sử 
dụng các loại thuốc bảo vệ thực 
vật có nguồn gốc sinh học để 
giảm thiểu tình trạng tồn dư 
hoá chất vượt mức quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng cơ 
giới hoá trong khâu chăm sóc 
và thu hoạch chè để giảm chi 
phí sản xuất, thực hiện trồng 
cây che bóng trên diện tích sản 
xuất chè.

Khuyến khích các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ chế 
biến theo hướng sản xuất chè 
Oo long, chè xanh chất lượng 
cao, giảm tỷ lệ chế biến chè 
đen, nâng cao chất lượng sản 
phẩm.

 Phấn đấu xây dựng Lâm 
Đồng trở thành trung tâm sản 
xuất, chế biến chè lớn nhất của 
Việt Nam, trong đó sản xuất 
chè Oo long có năng suất, chất 
lượng cao tầm quốc gia, quốc 
tế.

4. Cây dược liệu và cây 
đặc sản

Tiếp tục phát triển một số 
cây dược liệu đặc hữu của địa 
phương như: Atisô, Cỏ ngọt, 
Diệp hạ châu, sâm Ngọc Linh, 
Đẳng sâm,...; các loại cây đặc 
sản có giá trị cao như: Chanh 
dây, chuối Laba, Đông trùng hạ 
thảo, một số loại nấm,... Đến 
năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 
300 ha cây dược liệu, trong đó: 
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Những năm trở lại đây, nhiều nông hộ 
trong tỉnh đã đưa cây macca vào cơ cấu 
sản xuất của gia đình mình. Hướng đi này 
đã góp phần rất lớn giúp nhiều nông hộ 
tạo thế chân kiềng trong sản xuất nông 
nghiệp, nâng cao thu nhập trên mỗi 
đơn vị canh tác. Và, khi diện tích macca 
chính thức đi vào giai đoạn kinh doanh 
ngày một lớn, thì vấn đề đặt ra là làm sao 
phát triển macca ở Lâm Đồng một cách 
bền vững, mang lại thu nhập ổn định lâu 
dài cho người sản xuất lẫn các đơn vị thu 
mua, chế biến ở địa phương.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.000ha macca trong 
đó, có khoảng 100ha đang bước vào kỳ kinh 

doanh, với năng suất bình quân đạt từ 10-20kg 
mỗi cây. Cá biệt có một số diện tích được đầu 
tư chăm sóc đảm bảo, năng suất có thể đạt từ 
40 - 50kg mỗi cây. Phần lớn diện tích macca của 
Lâm Đồng được bà con nông dân trồng xen trong 
vườn cà phê để vừa làm cây che bóng, vừa có thể 
giúp bà con nông dân thực hiện kế hoạch nhiều 
tầng canh tác, nhiều tầng thu nhập.

Nhà nông Đỗ Đức Hùng, xã Hoà Bắc, huyện 
Di Linh cho biết: Macca là loại cây lâm nghiệp, 
nên khi được trồng xen trong vườn cà phê với 
khoảng cách phù hợp thì vấn đề đầu tư, chăm 
sóc, quản lý các loại sâu bệnh hại cũng tương đối 
đơn giản. Với giá thu mua trên thị trường hiện 
nay là 100 ngàn đồng/kg, nhẩm tính ra, macca 
hoàn toàn có thể giúp bà con nông dân nâng cao 
thu nhập ít nhất là gấp 2 lần so với những vườn 
trồng cà phê thuần.

Nếu so với nhiều loại cây trồng đã bám rễ 
trên vùng đất Lâm Đồng, thì cây macca còn non 
hơn cả về diện tích canh tác, kinh nghiệm sản 
xuất của bà con nông dẫn cũng chưa mấy dồi dào. 
Bởi vậy, thông qua sự hỗ trợ của Trung ương, 
từ năm 2012, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã 
triển khai trồng trên 30ha mô hình tại những địa 
bàn trồng macca chủ lực của tỉnh (gồm: Lâm Hà, 
Di Linh, Đơn Dương ...). Thông qua những mô 
hình này, nhiều kỹ thuật trồng và chăm sóc mac-
ca đã được các kỹ sư  chuyên ngành chuyển giao 
tận vườn, nhiều kinh nghiệm thực tế cũng được 
bà con nông dân chia sẻ.

Kỹ sư Nguyễn Văn Diện - Trung tâm  

Cây Atiso khoảng 125 ha, Cỏ ngọt 50 ha, cây 
Thông đỏ 30 ha (tập trung ở Đà Lạt và vùng phụ 
cận), cây Diệp hạ châu khoảng 70 ha (chủ yếu tại 
Cát Tiên),... gắn phát triển vùng nguyên liệu, chế 
biến với các hoạt động du lịch, thương mại.

Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dự án 
trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại khu vực 
huyện Lạc Dương trên cơ sở phát triển những 
giống cây dược liệu đặc hữu có giá trị kinh tế 
cao.

Phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành 
trung tâm cây dược liệu và trung tâm sản xuất 
Đông trùng hạ thảo ở Việt Nam và thế giới.

5. Giảm diện tích sản xuất các cây trồng 
kém hiệu quả

Thực hiện rà soát, xác định những diện tích 
sản xuất có giá trị dưới 50 triệu đồng/ha/năm (đất 
lúa 1 vụ, lúa nương rẫy, điều năng suất thấp, chè 
hạt năng suất thấp - dưới 5 tấn/ha, diện tích cà 
phê năng suất thấp - dưới 1,5 tấn/ha và diện tích 
vườn tạp) nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số để chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng có giá trị kinh tế cao hơn, cụ thể:

Chuyển đổi diện tích đất lúa 01 vụ, kém hiệu 
quả sang trồng các loại rau, màu có giá trị kinh 
tế cao, phát triển đồng cỏ chăn nuôi; áp dụng các 
biện pháp luân canh, tăng vụ nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất.

Tập trung thực hiện tái canh, cải tạo vườn 
điều, thâm canh cây điều để nâng cao năng suất. 
Đến năm 2020, thực hiện ghép cải tạo 4.830 ha, 
tái canh 4.050 ha, đưa năng suất hạt điều bình 
quân toàn tỉnh đạt 12 tạ/ha (diện tích cải tạo 
giống đạt trên 15 tạ/ha).

Tập trung chuyển đổi khoảng 7.000 ha chè 
hạt sang chè cành cao sản, và trồng cỏ chăn nuôi 
bò sữa, bò thịt chất lượng cao.

Cải tạo 3.000 ha vườn tạp chuyển sang các 
loại cây ăn quả có giá trị cao như sầu riêng, măng 
cụt, chôm chôm, bơ,...

Đối với diện tích trồng cà phê không phù hợp 
thì chủ động chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi, 
trồng cây ăn quả và một số loại cây đặc sản của 
địa phương 



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng 5

SOÁ 04/2016 THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

Khuyến nông Lâm Đồng, nói: “Trong quá trình 
thực hiện các dự án liên quan đến phát triển cây 
macca ở Lâm Đồng, công tác nghiên cứu địa bàn, 
tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham 
quan các mô hình đầu tư hiệu quả… luôn được 
coi trọng. Quan trọng không kém là thông qua 
các mô hình hỗ trợ, nhất là những mô hình trồng 
xen, cây giống cấp cho bà con nông dân là cây 
giống ghép có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền công nhận”.

Theo quy hoạch, 
đến năm 2020, tỉnh 
Lâm Đồng có từ 
3.500 - 4.000ha 
macca trồng xen 
với cà phê, chè và 
các cây trồng khác. 
Trong đó, các địa 
bàn phát triển nhiều 
nhất diện tích mac-
ca là Lâm Hà, Di 
Linh, Bảo Lâm... 
Bên cạnh đó, Lâm 
Đồng tạo điều kiện 
thuận lợi để thu hút 
các doanh nghiệp có 
kinh nghiệm đầu tư 
cơ sở sản xuất cây 
giống macca các 
loại gắn với thu mua 
và chế biến tại 3 địa 
bàn Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lộc, đảm 
bảo cung ứng  cây giống đảm bảo chất lượng cho 
bà con nông dân. Đồng thời, thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư từ 1 - 2 cơ sở sơ chế hạt macca trên 
các địa bàn sản xuất tập trung.

Với định hướng như thế, hiện trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng đã có khoảng 5 đơn vị chuyên 
thu mua, chế biến hạt macca cho bà con nông 
dân địa phương. Công ty TNHH Macca Việt 
(ở xã Hoà Trung, huyện Di Linh) là 1 trong số 
đó. Với năng lực chế biến 1,5 tấn sản phẩm mỗi 
ngày, đơn vị này đã và đang tạo những điều kiện 
thuận lợi nhất để thu mua bình quân 3 tạ hạt mac-
ca mỗi ngày cho bà con nông dân Lâm Đồng. Cá 
biệt có những tháng vào mùa, ngoài lượng macca 
của nông dân các tỉnh trong khu vực Tây nguyên, 

đơn vị còn thu mua đến 1 tấn quả tươi mỗi ngày. 
Xét thấy tiềm năng của loại cay trồng này trong 
tương lai còn rất lớn, với sản lượng macca của 
nông dân Lâm Đồng 10 năm tới là vào khoảng 
2.000 tấn/năm, Công ty Macca Việt đang có kế 
hoạch đầu tư làm nhà xưởng chế biến khoảng 2 
tấn macca thành phẩm mỗi ngày. Cộng với đó là 
những chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân, 
nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững cung ứng 
cho nhà máy chế biến. 

Ông Lưu Quốc 
Chính, Giám đốc 
Công ty TNHH 
Macca Việt chia 
sẻ: “Hiện tại bây 
giờ, cây macca thực 
sinh còn nhiều, 
nên chúng tôi 
mong muốn bà con 
chuyển qua trồng 
cây giống ghép. 
Khâu thu hoạch, 
bảo quản phải đảm 
bảo để có thể nâng 
cao chất lượng, 
tạo tính cạnh tranh 
với sản phẩm nước 
ngoài”.

Trong canh tác 
nông nghiệp hiện 
nay, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng hợp 

lý chính là một trong những yếu tố tiên quyết 
giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập trên 
mỗi đơn vị canh tác. Qua nhiều năm bám rễ trên 
vùng đất Lâm Đồng, cây macca tỏ ra phù hợp 
với điều kiện canh tác của một số địa phương 
như: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, 
Đơn Dương... Nhưng, nếu dừng lại ở đó thôi vẫn 
chưa đủ. Vấn đề là phải có sự liên kết chặt chẽ, 
làm ăn có trước có sau từ khâu sản xuất, thu mua, 
chế biến của bà con nông dân, doanh nghiệp, 
các đơn vị phân phối. Với sự hợp sức chung như 
thế thì tiềm năng của cây macca Lâm Đồng mới 
được khai thác hiệu quả và sản phẩm macca Lâm 
Đồng mới đủ sức cạnh tranh với nhiều loại mac-
ca ngoại nhập có trên thị trường hiện nay 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  
TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Hiện nay, sự hợp tác trong sản xuất nông  
nghiệp giữa các nông hộ nhằm nâng cao 

năng lực sản xuất, tăng khả năng tiếp cận thị 
trường là xu hướng tất yếu đã được khẳng định 
ở nhiều nước trên thế giới. Trong chương trình 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, 
việc phát triển các hình thức hợp tác trong sản 
xuất là một trong những nội dung rất quan trọng 
nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, thúc đẩy 
phát triển sản xuất nông sản hàng hóa quy mô 
lớn, chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng 
lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực trạng phát triển Tổ hợp tác và Hợp 
tác xã:

Thực hiện Nghị định số 151/2007/NĐ-CP 
ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của 
tổ hợp tác; Luật Hợp tác xã năm 2012 và các 
văn bản có liên quan về tổ hợp tác, hợp tác xã, 
trong những năm qua, huyện Đơn Dương triển 
khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu đãi tổ 
hợp tác, hợp tác xã. Chủ động tuyên truyền 
vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển các 
hình thức kinh tế tập thể bằng nhiều hình thức, 
nhiều kênh thông tin như qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi 
tìm hiểu luật Hợp tác xã; từng bước kiện toàn 

bộ máy quản lý, bố trí cán bộ chuyên trách theo 
dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, tham mưu thực hiện 
công tác phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, 
kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ 
chức cá nhân có thành tích nổi bật trong phát 
triển kinh tế tập thể để động viên và tạo động 
lực cho phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn 
huyện.

Đến nay toàn huyện có 28 tổ hợp tác và 
hợp tác xã, trong đó có 14 hợp tác xã và 14 
tổ hợp tác. Tất cả các hợp tác xã trên địa bàn 
huyện đều đã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 
năm 2012. Hầu hết các tổ hợp tác, hợp tác xã 
đang tập trung sản xuất, kinh doanh các loại 
rau, hoa, chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Nhiều tổ 
hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao, 
thực hiện cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn 
kỹ thuật, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ 
sản phẩm làm ra, từ đó đã đem lại thu nhập ổn 
định cho các thành viên của mình.

Tuy nhiên, trong hoạt động các tổ hợp tác, 
hợp tác xã còn có những khó khăn đó là, một 
số tổ hợp tác, hợp tác xã sản phẩm sản xuất ra 
chưa có thị trường tiêu thụ ổn định; năng lực 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  
TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

  LÊ THỊ BÉ 
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đơn Dương

 HTX chăn nuôi bò sữa và THT Phú Thuận ở Đơn Dương

(Xem tiếp trang 8)



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng 7

SOÁ 04/2016 THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

Trong những năm qua, nhiều phong trào thi 
đua của huyện Cát Tiên đã không ngừng 

phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là 
phong trào “Cát Tiên chung sức xây dựng nông 
thôn mới” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong các 
tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị, trở thành nguồn động lực to 
lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
của địa phương.   

Năm 2015, phong trào chung sức xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên có 
nhiều khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, được nhân 
dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào 
thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong 
trào thi đua yêu nước năm 2015 trên địa bàn 
huyện Cát Tiên. Trong năm, huyện tiếp tục chỉ 
đạo các xã triển khai có hiệu quả Đề án xây 
dựng nông thôn mới; kịp thời phân bổ nguồn 
vốn xây dựng nông thôn mới năm 2015 cho các 
địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; huy 
động nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn 
mới của các thành phần kinh tế; xây dựng Đề án 
huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới vào 
năm 2019; chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết 
điểm của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới xã Gia Viễn giai 
đoạn 2010 - 2015 và phát động phong trào thi 
đua xây dựng huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2019. Đáng chú ý, trong năm 
2015, huyện Cát Tiên đã hoàn thiện hồ sơ và 
trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Đức Phổ, 
xã Gia Viễn, xã Quảng Ngãi.

Để đưa phong trào thi đua xây dựng nông 
thôn mới vào thực tế, nhân dân và cán bộ 
huyện Cát Tiên đã chủ động, tích cực phát huy 
nội lực, huy động mọi nguồn lực thực hiện xây 
dựng nông thôn mới. Trong thành tích chung 
của huyện có sự đóng góp tích cực của các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và toàn 

thể nhân dân trên địa bàn huyện. Tiêu biểu là 
xã Gia Viễn, xã Đức Phổ, xã Quảng Ngãi đã 
chủ động, tích cực phát huy nội lực, huy động 
mọi nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn 
mới và đã được UBND tỉnh công nhận và công 
bố đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới; nhiều gương điển 
hình tiên tiến tham gia đóng góp tiền, ngày 
công và hiến đất xây dựng nông thôn mới như: 
hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn 
Thanh Tiến, xã Gia Viễn đã hiến 980m2 đất để 
làm đường và đóng góp kinh phí bằng tiền mặt 
là 52.800.000 đồng; bà Nguyễn Thị Vân ở thôn 
Cao Sinh, xã Gia Viễn tự nguyện đóng góp 
50.000.000 đồng xây dựng đường giao thông 
nông thôn; ông Đinh Công Đông, đảng viên 40 
năm tuổi Đảng tự nguyện đóng góp 4.000.000 
đồng và hiến đất làm đường giao thông nông 
thôn; ông Nguyễn Văn Bốn, công dân thôn 
Thanh Tiến, xã Gia Viễn đóng góp 51.000.000 

Đ/c Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 
huyện trao bằng công nhận xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới cho xã Quảng Ngãi

TRÊN ĐƯỜNG 
NÔNG THÔN MỚI

 LÊ THỊ HIỆP

Cát Tiên



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng8

SOÁ 04/2016THOÂNG TIN NOÂNG NGHIEÄP

đồng và hiến 790m2 đất để làm đường đồng 
thời trực tiếp tham gia ngày công, giám sát thi 
công công trình bảo đảm chất lượng; 12 hộ 
dân xóm 2 thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn đóng 
góp 252.000.000 đồng, tham gia ngày công và 
hiến đất xây dựng 1.200m đường giao thông 
nông thôn và nhiều hộ hiến đất xây dựng kênh 
mương nội đồng; Gia đình ông Phạm Văn Lý 
ở thôn 4, xã Đức Phổ tự nguyện hiến 470m2 
đất và hoa màu có trên đất để mở rộng và xây 
mới tuyến đường bằng bê tông dài 800m tại 
thôn 4, xã Đức Phổ đóng góp 3.200.000 đồng 
và 32 công lao động để làm đường giao thông 
nông thôn;  Công ty TNHH Phan Trần Phúc 
Đạt hỗ trợ kinh phí cùng với người dân đóng 
góp đối ứng xây dựng các tuyến đường giao 
thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, hỗ trợ 
máy móc thi công các công trình với tổng mức 
hỗ trợ quy ra tiền trên 2 tỷ đồng…

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm ảnh hưởng 
và ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông 
thôn mới, năm 2016, huyện Cát Tiên quyết tâm 
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
và toàn thể nhân dân thực hiện hiệu quả, đạt 
nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, đặc 
biệt là trong thực hiện 2 chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm ng-
hèo bền vững để đề nghị các cấp trình Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Cát Tiên 
nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm huyện 
Cát Tiên hình thành và phát triển (01/01/1987 
- 01/01/2017).

Với chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết 
thựch trong triển khai thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới, cộng với quyết tâm, 
sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính 
trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, 
phong trào xây dựng nông thôn mới huyện Cát 
Tiên sẽ tiếp tục phát triển, phấn đấu đạt mục 
tiêu huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới 
vào năm 2019 

quản lý của ban quản trị và ban giám đốc ở một 
số hợp tác xã còn hạn chế; nhiều hợp tác xã 
chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật 
hợp tác xã.

Giải pháp phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác 
xã bền vững:

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 151/2007/
NĐ- CP; Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản 
liên quan đế tổ hợp tác, hợp tác xã.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ 
đạo phát triển kinh tế tập thể, thường xuyên 
hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác phát 
triển kinh tế tập thể. Chú trọng công tác đào tạo 
nâng cao trình độ quản lý cho các cán bộ của tổ 
hợp tác, hợp tác xã.

Thường xuyên tuyên truyền vận động, 
hướng dẫn nhân dân phát triển các hình thức 
kinh tế tập thể bằng nhiều hình thức, nhiều 
kênh thông tin khác nhau.

Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, 
ưu đãi tổ hợp tác, hợp tác xã. Biểu dương khen 
thưởng kịp thời đối với các tổ chức cá nhân có 
thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế tập 
thể và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sát nhập 
các hợp tác xã nhỏ thành hợp tác xã lớn đủ 
mạnh để thuận lợi trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của mình 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP...
(Tiếp theo trang 6)
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Lớp đào tạo nghề làm gốm tại thôn K’răngo,  
xã P’róh, huyện Đơn Dương

Toàn tỉnh, giai đoạn 2012-2016 đã đào tạo 
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

được 306 lớp cho 9.802 lao động. Số lượng học 
viên bình quân mỗi lớp từ 30 - 35 học viên. Trong 
đó: Lao động nữ: 4.213 người (chiếm 43%); tổng 
số người học xong có việc làm: 7.716 người 
(chiếm 79%).

Đối tượng đào tạo: Là lao động nông thôn 
trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và 
sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó 
dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện 
ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, 
người có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Các nghề nông nghiệp đã đào tạo dưới 03 
tháng theo chu kỳ sinh trưởng và phát triển của 
cây trồng, vật nuôi tại các xã, phường, thị trấn 
như: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, nước lạnh; nuôi 
gia cầm (gà, vịt, chim cút, …); Kỹ thuật chăn nuôi 
gia súc (trâu, bò, lợn …); Trồng dâu nuôi tằm; 
trồng và chăm sóc cây ngắn ngày (rau, hoa, mía, 
đậu các loại,…); trồng, chăm sóc và khai thác cây 
công nghiệp dài ngày cao su, chè, cà phê, chanh 
dây, trồng dâu nuôi tằm, ca cao, hồ tiêu, điều…); 
trồng chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng; trồng cây 
ăn quả lâu năm (hồng, bơ, mít, ổi, sầu riêng, mắc 
ca…); trồng cây lương thực, phòng và trị bệnh 
(lúa, đậu, ngô);… Tổng kinh phí đào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 
2012-2016 là 13.192,824 triệu đồng. 

Trong những năm qua được sự quan tâm của 
các cấp, các ngành nên công tác đào tạo nghề 
nông nghiệp cho lao động nông thôn đã mang 
lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng 
chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn. 
Lao động tham gia học nghề cao hơn so với năm 
trước góp phần nâng cao tay nghề trong sản xuất 
nông nghiệp cho lao động nông thôn, tạo công 
ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát 
triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn 
gặp phải một số khó khăn, hạn chế: 

Công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều 
hành về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 
nông thôn còn chồng chéo ở các cấp, nhất là cấp 

huyện (hầu hết các huyện, TP đều giao cho phòng 
Lao động Thương binh xã hội chủ trì, phòng Nông 
nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế không được giao 
thực hiện) dẫn đến việc chỉ đạo, chịu trách nhiệm 
về dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 
trên địa bàn từ đề xuất kinh phí, nghề đào tạo, địa 
bàn tổ chức, lực chọn cơ sở dạy nghề, phối hợp 
kiểm tra giám sát… chưa được thực hiện chặt chẽ, 
chưa gắn với các xã điểm, xã ưu tiên xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011-2016.

Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các lớp 
đào tạo nghề ở địa phương giữa các Sở, ngành 
chưa được chặt chẽ. Công tác xây dựng kế hoạch 
đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 
chưa cụ thể và sát với tình hình thực tế sản xuất 
nông nghiệp của địa phương. Một số ngành nghề 
đào tạo không phù hợp với nhu cầu của xã hội 
nên khó tìm được việc làm, người dân ít đăng ký 
tham gia.

Đối tượng đào tạo là lao động có trình độ học 
vấn tương đối thấp do đó rất khó khăn trong việc 
tiếp thu và ứng dụng kiến thức đã được đào tạo 
vào sản xuất. Công tác tuyên truyền phổ biến, 
khảo sát nhu cầu học nghề ở một số địa phương 
còn nhiều hạn chế, chưa thật sự quan tâm đến đầu 
ra, gắn việc học nghề với giải quyết việc làm cho 
học viên sau khi được đào tạo. Việc theo dõi và 
đánh giá số lượng người tham gia học nghề, sau 
học nghề có việc làm chưa được thực hiện.

Quá trình chiêu sinh gặp không ít khó khăn 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO  
LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

  PHAN MINH SƠN 
Chi cục PTNT Lâm Đồng
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do chế độ phụ cấp cho học viên còn thấp, một 
số học viên không thuộc diện chính sách không 
được hỗ trợ kinh phí học tập, gây tâm lý cho một 
số đối tượng không thuộc diện hỗ trợ không muốn 
theo học. Một số lớp yêu cầu tổ chức học ngoài 
giờ (vào buổi tối) khó khăn cho việc giảng dạy 
và đi lại của giảng viên. Học viên trong độ tuổi là 
nam giới ít tham gia chủ yếu là học viên nữ người 
ít trực tiếp lao động.

Việc triển khai dạy nghề cho lao động nông 
thôn còn một số bất cập như cơ sở vật chất của các 
cơ sở dạy nghề còn hạn chế, đội ngũ giáo viên cơ 
hữu còn thiếu. Chưa có nhiều doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất nông nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng 
lao động sau đào tạo, nên những nghề tổ chức đào 
tạo thời gian qua chủ yếu phục vụ trong gia đình.

Một số giải pháp thực hiện đào tạo nghề 
giai đoạn 2017-2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp; 
Lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện tham gia dạy 
nghề trình UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho 
đơn vị trực tiếp đào tạo. Chú trọng đào tạo các 
ngành chủ lực là thế mạnh gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với với quy 
hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, các mô hình 
khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức điều tra số lao động nông thôn đã 

học nghề trong 04 năm về tình hình chuyển đổi 
việc làm, thu nhập sau học nghề để đánh giá hiệu 
quả dạy nghề của các nghề đào tạo trên từng địa 
bàn; rà soát, đánh giá nhu cầu học nghề nông ng-
hiệp, xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động 
nông thôn hàng năm phù hợp. 

 Tiếp tục tổng hợp, xây dựng danh mục các 
nghề cần tập trung đào tạo nông nghiệp cho lao 
động nông thôn trong các năm 2017 - 2020 trình 
UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị 
đào tạo biên soạn mới và chỉnh sửa các chương trình 
đào tạo hiện có phù hợp với nhu cầu người học.

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp tham gia dạy nghề nông nghiệp 
cho lao động nông thôn, gắn đào tạo với giải 
quyết việc làm cho người học.

Phối hợp xác định nhu cầu học nghề nông 
nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 
- 2020 với các đối tượng ưu tiên: Lao động nông 
thôn làm kỹ thuật nông nghiệp cần có chứng chỉ 
nghề; Nông dân làm nghề yêu cầu có trình độ kỹ 
thuật; Nông dân tham gia các vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung, vùng chuyên canh, có hợp đồng 
liên kết sản xuất nông nghiệp...

Tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư nâng 
cấp, đảm bảo hệ thống khuyến nông đủ điều kiện 
tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 
nông thôn giai đoạn 2017-2020  

Trên địa bàn toàn tỉnh có 117/117 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 
đó: 45 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 38,5%); 06 

xã cơ bản đạt 19 tiêu chí là xã Phước Cát 1 (Cát Tiên), xã Đạ Rsal (Đam Rông), xã Gung Ré (Di Linh), 
xã Tân Văn và Đạ Đờn (Lâm Hà), xã Đạ Nhim (Lạc Dương); 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 40 xã đạt 
từ 10 - 14 tiêu chí; 08 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 15,68 tiêu chí/xã.

Tổng nguồn lực 6 tháng đầu năm 2016 huy động cho xây dựng NTM là 2.974,471 tỷ đồng, trong 
đó: Vốn ngân sách nhà nước 574,822 tỷ đồng; Vốn các tổ chức, doanh nghiệp: 128,848 tỷ đồng; Vốn 
đóng góp của cộng đồng dân cư 161,928 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng (tăng thêm) 2.100 tỷ đồng; Vốn huy 
động từ nguồn khác: 8,813 tỷ đồng.

Có được những thành công đó là sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính 
quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc thi đua thực hiện phong trào: “Cùng cả nước, 
Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020”. Quá trình thực hiện, đã có sự gắn kết 
chặt chẽ với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, Chương trình giảm nghèo bền vững. Từ đó, đời sống, thu nhập của người dân được nâng 
lên, kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, thấp hơn mức bình quân chung của 
cả nước. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt mục tiêu đề ra, các xã được công nhận 
đạt chuẩn NTM tiếp tục được củng cố, phát huy và xây dựng chương trình, kế hoạch để nâng cao chất 
lượng các tiêu chí gắn liền với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... 

LÂM ĐỒNG: 45 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
  VĂN PHƯƠNG 

TTKN Lâm Đồng
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Trao đổi kinh nghiệm 
chăn nuôi bò sữa  

giữa nông dân nuôi bò 
sữa đến từ Canada với 
nông dân nuôi bò sữa 

huyện Đơn Dương

Được sự hỗ trợ của tổ chức Socodevi - Canada 
trong việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò 

sữa trên địa bàn huyện Đơn Dương. Trong thời 
gian vừa qua, các hộ dân chăn nuôi bò sữa huyện 
Đơn Dương đã được gặp gỡ, tiếp xúc với nông 
dân chăn nuôi bò sữa đến từ Canada nhằm trao 
đổi kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm  
chuồng nuôi đúng kỹ thuật, thông thoáng, chế 
độ dinh dưỡng cho bò sữa theo từng lứa tuổi, sử 
dụng công thức thức ăn phù hợp.

Bên cạnh đó tổ chức Socodevi - Canada còn 
mở 12 lớp tập huấn với các chủ đề về quản lý 
dịch bệnh, về chế độ dinh dưỡng, chế độ thức 
ăn phù hợp theo từng lứa tuổi, song song với lớp 
tập huấn là các mô hình trình diễn đi kèm, người 
dân chăn nuôi bò sữa được hướng dẫn thực hành 
tại chỗ và qua đó, người chăn nuôi đã trực tiếp 
trao đổi, thảo luận và được chuyên gia trong chăn 
nuôi bò sữa hướng dẫn, tập huấn thêm nên người 
chăn nuôi sẽ nhớ lâu và thực hiện tại nhà được dễ 
dàng hơn.

Các cơ quan chuyên môn của huyện như 
Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng, Trung tâm Nông nghiệp đã chủ động 
tích cực trong việc nâng cao chất lượng chất 
lượng quản lý đàn bò như: bấm thẻ tai, điều tra 
và cấp lý lịch cá thể bò sữa… Đến nay, tổng số 
thẻ được cấp trong toàn huyện là trên 7.200 thẻ, 
cùng với việc bấm thẻ tai là tổ chức 10 lớp tập 
huấn hướng dẫn quản lý cà thể bò sữa cho 395 
người chăn nuôi bò sữa. Thông qua các lớp tập 
huấn nông dân bước đầu đã hiểu được mục đích, 
ý nghĩa của việc quản lý cá thể bò sữa. Qua đó, 
đàn bò sữa sẽ được quản lý tốt, hạn chế thấp nhất 
đến việc thụ tinh trùng huyết sẽ cho ra những con 
bò sữa không đạt chất lượng. 

Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn được tham 
quan những mô hình có hiệu quả để học tập 
nhân rộng, tổ chức vệ sinh tiêu động khử trùng, 
tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. Các doanh 
nghiệp thu mua sữa tươi cũng đã quan tâm đến 
chất lượng và kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, thường 
xuyên cử nhân viên xuống đến từng chuồng nuôi 
của các hộ dân để kiểm tra, hướng dẫn quy trình 
chăm sóc, cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, vệ 
sinh vắt sữa… để tạo ra nguồn sữa sạch.

Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, doanh nhiệp, 
các tổ chức thì người chăn nuôi bò sữa đã chủ 
động trong việc nâng cao chất lượng, kỹ thuật 
tại chuồng nuôi của gia đình, mạnh dạn loại thải 
những con bò sữa cho sữa kém cả về số lượng và 
chất lượng. Chú trọng chế độ dinh dưỡng cho bò 
với những thức ăn thô xanh và thức ăn tinh đa 
dạng, cho ăn đầy đủ các thức ăn bổ sung như phế 
phụ phẩm nông nghiệp, rỉ mật, hèm bia… Xây 
dựng, tu sửa chuồng nuôi đúng theo kỹ thuật, 
đảm bảo ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè hạn 
chế thấp nhất các mầm bệnh lây nhiễm trên bò 
sữa. Chủ động phòng chống dịch bệnh bằng việc 
vệ sinh khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi, 
tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm… từ đó đàn 
bò sữa luôn khỏe mạnh, cho nguồn sữa sạch để 
bán cho thị trường và các công ty.

Phát triển đàn bò sữa và sữa là một trong 
những chương trình trọng tâm của huyện Đơn 
Dương. Việc nâng cao chất lượng, kỹ thuật trong 
chăn nuôi bò sữa từ khâu chọn giống, làm chuồng, 
vệ sinh chuồng trại, khẩu phần ăn, phòng chống 
dịch bệnh… là rất quan trọng. Chất lượng, kỹ 
thuật trong chăn nuôi bò sữa được cải thiện tốt 
thì chất lượng sữa đạt cao, qua đó người chăn 
nuôi sẽ bán được sữa với giá cao và làm tăng thu 
nhập cho gia đình 

Nâng cao tay nghề cho người chăn nuôi bò sữa  
tại Đơn Dương   LÊ TRUNG 

Phòng Nông nghiệp và PTNT Đơn Dương
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Vào mùa mưa bà cong nông 
dân trồng hoa đồng tiền 

cần chú ý luôn vệ sinh vườn 
sạch sẽ, dọn sạch cỏ rác và tàn 
dư thực vật khác, cắt tỉa lá già 
và xử lý cách xa vườn trồng. 
Chọn cây giống sạch bệnh, sử 
dụng cây giống đạt tiêu chuẩn 
tốt, độ đồng đều cao, phát huy 

ưu điểm của giống. Trồng với 
mật độ thích hợp, tránh trồng 
dầy sẽ tạo ẩm độ cao tạo điều 
kiện nấm bệnh phát triển. Sử 
dụng phân bón hợp lý, tránh 
bón thừa phân đạm để tăng khả 
năng chống chịu bệnh. 

Bảo vệ và phát triển quần 
thể thiên địch tự nhiên sẵn có 
trên vườn như bọ rùa, ruồi ăn 
thịt, nhện ăn thịt... Sử dụng chế 
phẩm Trichodema để rải vào 
đất hoặc phun lên cây. Không 
sử dụng thuốc hóa học tùy tiện, 
chỉ nên sử dụng các loại thuốc 
có phổ tác động hẹp, thuốc thế 
hệ mới phân giải nhanh, thuốc 
ít độc đối với thiên địch nhưng 
hiệu quả đối với các loài sâu 
bệnh hại. Ưu tiên sử dụng các 
loại thuốc thảo mộc và thuốc 
có nguồn gốc sinh học. Sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật phải theo 
nguyên tắc “4 đúng”. Trước khi 
sử dụng thuốc trên diện rộng, 
cần phun thử trên diện tích hẹp 
để tránh những rủi ro đáng tiếc 
xảy ra và trồng luân canh cây 
trồng khác họ. Ngoài các biện 
pháp phòng trừ bệnh tổng hợp 
nêu trên, vào mùa mưa trên cây 

hoa đồng tiền thường gặp một 
số bệnh hại chính như: bệnh 
héo vàng, mốc xám, đốm lá…

1. Bệnh héo vàng (Fusar-
ium sp.; Rhizoctonia solani)

 Đặc điểm gây hại: Bệnh 
thường xuất hiện khi cây bắt 
đầu cho hoa trở về sau, phát 
triển mạnh khi vườn quá ẩm 
ướt. Bệnh làm cho cây bị chết 
rũ, khi nhổ cây lên thì phần 
ngang mặt đất bị thối đen.

- Biện pháp phòng trừ: 
có thể sử dụng thuốc có 
chứa các hoạt chất Dazomet;  
Oxytetracycline + Streptomycin.

2. Bệnh mốc xám (Botry-
tis cinerea) 

 Đặc điểm gây hại: Nấm có 
màu xám như tro bếp, chủ yếu 
gây hại trên hoa, phần giữa cổ 
hoa và tràng hoa, bệnh nặng sẽ 

Hướng dẫn phòng trừ bệnh héo vàng, mốc xám, 
đốm lá trên cây hoa đồng tiền vào mùa mưa

  BBT

phát triển trên cánh hoa. Khi 
gây hại, nấm làm tắc mạch 
của cành hoa ngăn cản sự vận 
chuyển nước lên nụ và hoa, làm 
cho hoa bị vàng, gục.  

Mầm bệnh tồn tại trong 
đất, nhiệt độ thích hợp cho bệnh 
phát sinh khoảng 15 - 250C, 
trên 350C và dưới 50C bệnh bị 

kìm hãm. Nhiệt độ chênh lệnh 
ngày đêm lớn, độ ẩm cao, vườn 
không thông thoáng đều dễ bị 
bệnh gây hại.

- Biện pháp phòng trừ: 
Tham khảo sử dụng thuốc có 
chứa các hoạt chất Chitosan, 
Flusilazole, Propineb. 

3.Bệnh đốm lá: (Alter-
naria sp., Cecosposa sp.)

Đặc điểm gây hại: Bệnh 
phát triển mạnh khi độ ẩm môi 
trường cao. Thường xuất hiện 
trên các lá trưởng thành các 
đốm hình tròn hoặc hình bất 
định từ màu vàng nhạt chuyển 
sang màu nâu đậm và đen.

Biện pháp phòng trừ: 
có thể tham khảo sử dụng 
thuốc có chứa các hoạt chất  
Azoxystrobin; Difenoconazole, 
Carbendazim, Mancozeb 

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ
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Trong khoảng thời gian đầu tháng 8 đến 
tháng 10 hàng năm là thời điểm của mùa 

mưa bão và áp thấp nhiệt đới, thời tiết diễn 
biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 
ngành sản xuất nông nghiệp nói chung và thủy 
sản nói riêng trên địa bàn tỉnh. Các yếu tố môi 
trường ao nuôi diễn biến theo hướng bất lợi, 
ảnh hưởng tới đối tượng nuôi của người dân. 
Để hạn chế tác động xấu của môi trường đến 
sức khỏe cá nuôi và nguy cơ thất thoát sản 
phẩm thủy sản trong ao. Bà con nông dân cần 
thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

Đối với ao nuôi cá
Đối với ao nuôi cá ở các vùng trũng, thường 

bị ảnh hưởng khi lũ về, người nuôi cần có kế 
hoạch sản xuất để tiến hành thu hoạch trước, 
tránh thất thoát sản phẩm khi bão, lụt xảy ra. 
Đối với những ao không bị ảnh hưởng trực tiếp 
của lũ lụt, người nuôi cần củng cố, tu bổ và 
kiểm tra các bờ ao, bờ cống. Bờ ao phải đắp 
cao hơn mức nước ít nhất từ 0,4-0,5m trở lên. 

Bố trí đặt cống để chủ động xả nước trong 
ao, đề phòng nước tràn bờ, chuẩn bị lưới, đăng 
chắn, dụng cụ để gia cố sửa chữa hệ thống bờ 
bao, cống khi có tình huống xấu xảy ra. Trong 
trường hợp không thể gia cố bờ cao hơn thì có 
thể dùng lưới nilon cùng với các cột tre gỗ vây 
xung quanh ao để tránh cá thất thoát khi nước 
dâng cao, tràn bờ. Đồng thời, đầm nện chắc 
chắn, tránh rò rỉ, nước tràn bờ. 

Cần phát quang cây xung quanh bờ, để 
tránh cành lá rơi vào ao làm ô nhiễm ao nuôi 
và đề phòng khi có gió lớn cây đổ có thể làm 
vỡ bờ ao sẽ làm thất thoát cá. Khi có mưa lũ 
xảy ra phải tiến hành kiểm tra chất lượng nước 
trong ao nuôi để có các biện pháp điều chỉnh 
phù hợp như bón vôi để ổn định môi trường 
nước, điều chỉnh màu nước hoặc có thể thay 
nước khi cần thiết.

Đối với nuôi cá trên lòng hồ
Tăng cường kiểm tra lồng nuôi cá, tu sửa 

lại những chỗ yếu, dễ bị hư hỏng, vệ sinh tẩy 
dọn lồng sạch sẽ để đảm bảo nước lưu thông 
nhanh và môi trường trong sạch. Củng cố 
lại các dây neo, di chuyển lồng, bè nuôi vào 

những nơi kín gió, dòng chảy nhẹ để tránh khi 
có gió lớn làm vỡ lồng, bè. Đặc biệt phải quan 
tâm đến tình trạng khung lồng do dòng nước lũ 
hoặc gió làm vỡ khung lồng, cuốn trôi làm thất 
thoát cá nuôi. 

Với loại hình nuôi vây trong hồ chứa, thời 
kỳ chuẩn bị thu hoạch, cũng như đang nuôi cần 
phải kiểm tra lại đăng, lưới chắn. Bên cạnh đó 
người dân cần chủ động theo dõi thường xuyên 
thông báo diễn biến mực nước lũ trên các con 
sông và tình hình mưa bão trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để chủ động có biện pháp 
bảo vệ thuỷ sản nuôi một cách có hiệu quả.

Ngoài ra, cần tăng cường sức đề kháng 
cho các đối tượng nuôi như bổ sung vitamin 
C, hoặc sử dụng chế phẩm sinh học probiotic 
và enzyme tổng hợp để tăng cường tiêu hóa và 
bảo vệ đường ruột, đồng thời sử dụng dầu mực 
nhằm bao bọc thức ăn và thuốc, tránh tan rữa 
nhanh trong môi trường ao nuôi 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI  
NUÔI CÁ TRONG  
MÙA MƯA LŨ

 VĂN THÀNH 
TTKN Lâm Đồng

Nguòn: Tiengiang.gov.vn
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Vào mùa mưa chăn nuôi gia súc, gia cầm 
bị ảnh hưởng rất nhiều do thiếu thức ăn 

và dịch bệnh, trong đó dịch bệnh là yếu tố gây 
thiệt hại lớn trên đàn gia súc, gia cầm. Để giảm 
thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm bà con chăn 
nuôi cần chú ý chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh 
phòng bệnh cho đàn vật nuôi tốt và biết cách 
phòng tránh các bệnh thường gặp trên gia súc, 
gia cầm trong mùa mưa như chướng hơi dạ cỏ 
ở loài nhai lại, hội chứng ỉa chảy, bệnh tụ huyết 
trùng, bệnh Newcastle… Sau đây chúng tôi 
hướng dẫn bà con nông dân nguyên nhân, triệu 
chứng, cách phòng trị một số bệnh thường gặp 
trên gia súc, gia cầm vào mùa mưa như:

1. Hội chứng ỉa chảy ở bê, nghé: Bệnh xảy 
ra ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở gia súc non 
dưới 6 tháng tuổi do mẫn cảm với mầm bệnh 
và thay đổi đột ngột nhiệt độ môi trường chăn 
nuôi. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa ẩm làm 
bãi chăn, đồng cỏ, chuồng trại bị ô nhiễm tạo 
điều kiện cho các loại mầm bệnh như vi khuẩn, 
vi rút hay ký sinh trùng phát triển bám vào thức 
ăn và theo nguồn nước xâm nhập vào cơ thể và 
gây bệnh. 

Triệu chứng: Gia súc ăn ít hoặc bỏ ăn, 
không nhai lại, uống nhiều nước, sau đó ỉa 
lỏng, ban đầu phân chỉ là dịch màu xám xanh, 
xám vàng có mùi tanh, gia súc bệnh bị mất 
nước nhanh, da nhăn nheo.

Phòng bệnh: Định kỳ tiêu độc chuồng trại, 
bãi chăn thả bằng các loại thuốc sát trùng. Định 
kỳ tẩy trừ giun sán ký sinh đường tiêu hóa bằng 
Vimectin và VimeFasci hoặc Hanmectin mỗi 
năm 2 lần cách nhau 6 tháng. Rửa sạch và hong 
khô thức ăn trước khi cho gia súc ăn, tập cho 
gia súc quen dần với thức ăn mới. Che chắn 
chuồng nuôi tránh gió lùa và mưa tạt.

Điều trị: Cho uống dung dịch điện giải 
1g/4 lít nước để bù nước và cân bằng chất điện 
giải. Nếu tiêu chảy nặng cần truyền nước sinh 

lý để chống mất nước. Dùng một trong các loại 
kháng sinh chống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 
như Oxytracyclin, Colistin, Kanamycin… Nếu 
tiêu chảy lẫn máu cần tiêm vitamin K với liều 
1ml/20kg trọng lượng để cầm máu.

2. Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở các loài nhai 
lại (trâu, bò, dê, cừu…)

Bệnh chướng hơi dạ cỏ của gia súc nhai lại 

là bệnh xảy ra quanh năm nhưng hay gặp nhất 
là vào mùa xuân và mùa mưa. Bệnh xảy ra vào 
tháng tháng 7-8 âm lịch. Do thức ăn: cỏ, thân lá 
cây non chứa nhiều nước, thức ăn bị dính nước 
mưa, thức ăn ôi thiu, lên men quá chua, nấm 
mốc, thức ăn chứa chất nhầy sinh bọt khí, gia 
súc ăn quá nhiều các loại thức ăn tinh bột dễ 
lên men và sinh hơi (củ sắn, bột ngô…).

Triệu chứng: Ban đầu gia súc kém ăn, bỏ 
ăn, không nhai lại, đứng choãi chân ra phía 
trước, sùi bọt mép, miệng ngáp ợ hơi liên tục. 
Các triệu chứng tiếp theo như bụng căng, lõm 
hông bên trái căng phồng, gõ tay vào nghe thấy 
tiếng kêu rõ, con vật có hiện tượng khó thở do 
phổi bị chèn ép, lỗ mũi mở to. 

Phòng bệnh: Trong mùa mưa cần chú ý 
tránh để thức ăn thô xanh dính nước, thức ăn 
thu hái gặp mưa cần hong khô trước khi cho 
gia súc ăn, nếu thức ăn quá non cần bổ sung 
rơm khô, cỏ khô để giảm nước trong thức ăn. 

Chăm sóc vật nuôi vào mùa mưa
  BÙI HẰNG 

TTKN Lâm Đồng
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mệt nhọc, sốt cao đột ngột 40-42oC, nước mắt, 
mũi chảy liên tục, niêm mạc mắt, mồm, mũi, tổ 
chức dưới da có tụ huyết đỏ sẫm, tối xám. Hầu 
sưng to, gia súc phải lè lưỡi ra để thở, động tác 
thở rất mạnh, thường gọi là “bệnh trâu bò hai 
lưỡi”, gia súc đi lại khó khăn do sưng thùy hạch 
lâm ba vai, đùi. 

Phòng và trị bệnh: Hàng năm, cần tiêm 
vaccin tụ huyết trùng 2 lần/năm, dùng kháng 
huyết thanh chống lại bệnh tụ huyết trùng trâu, 
bò, tiêm dưới da trâu bò 60-100 ml, bê nghé 
20-40ml, dùng các loại kháng sinh như Strep-
tomycine, Kanamycine, Oxacycline, Genta-
mycine tiêm ngày 2 lần, tiêm liền trong 4 - 5 
ngày.

4. Bệnh tụ huyết trùng heo: 

Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa và ẩm 
ướt, heo thường hay mắc bệnh trong thời gian 
từ tháng 3-8 tháng tuổi.

Triệu chứng: heo sốt cao 41-42oC, bỏ ăn 
đột ngột, mắt đỏ, kèm theo ho chảy nước mũi, 
miệng sủi bọt mép màu hồng. Con vật phù 
thũng da nổi mụn đỏ, tai tím tái vùng da mỏng 
xuất huyết, tụ huyết.

Phòng bệnh: Giữ chuồng trại sạch sẽ, khô 
ráo, thực hiện chế độ tiêu độc khử trùng triệt 
để, cung cấp nước uống và thức ăn sạch sẽ, 
tiêm vaccin tụ huyết trùng vào thời điểm 20 
ngày tuổi.

Điều trị: Dùng một trong các loại kháng 
sinh sau: Streptomycine 1 lọ (1300mg)/100kg 

Không cho ăn quá nhiều thức ăn tinh, thức ăn 
giàu đạm, thức ăn chứa chất nhầy dễ lên men 
sinh hơi. 

Trị bệnh: Cho gia súc đứng đầu quay lên 
dốc tạo điều kiện giúp gia súc dễ thở. Dùng 
rơm khô hoặc bọc dẻ chứa muối rang nóng, 
hay gừng trộn rượu chà sát, xoa bên ngoài vùng 
dạ cỏ theo chiều kim đồng hồ nhằm kích thích 
nhu động dạ cỏ. Cho uống ngay một trong các 
loại dung dịch sau: Dung dịch thuốc tím: 1gr/1 
lít nước, uống 3 - 5 lít, nước dưa chua: 3 - 5 lít, 
bia hơi: 3 - 5 lít.

Có thể sử dụng bài thuốc nam sau để điều 
trị cho gia súc: Tỏi 50-100 gam, lá trầu không 
200 gam, gừng 100 gam, phèn chua 10 gam, 
dọc khoai nước 500 gam, muối ăn (NaCl) 30-
50 gam. Giã nhỏ hoà 1-2 lít nước, vắt kiệt, bỏ 
bã, cho uống để chống lên men sinh hơi. Dùng 
tay thuận kéo lưỡi gia súc ra, tay còn lại sát 
gừng đã được giã nhỏ lên lưỡi để kích thích cơ 
thực quản co bóp đẩy hơi ra ngoài. 

3. Bệnh tụ huyết trùng trâu bò       

 Bệnh do vi khuẩn Pasteurella multocida 
gây ra, nguồn lây bệnh từ thức ăn, nước uống 
hay từ chất thải của động vật ốm sang động vật 
khỏe. Bệnh xảy ra rải rác quanh năm và ở tất 
cả các vùng, nhưng phát mạnh nhất vào mùa 
mưa do vi khuẩn lây lan theo nước và bám vào 
thức ăn.

Triệu chứng: Bệnh thường ở thể cấp tính 
đối với trâu bò, thời gian ủ bệnh chỉ 1-3 ngày, 
con vật có biểu hiện như sau: Không nhai lại, 

Trong xoang ngực heo bệnh có nhiều dịch thẩm 
thấu màu vàng

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ
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thể trọng, Kanamycine 1 lọ (1000mg)/kg thể 
trọng, Ampiciline 1 lọ (1000mg)/60 kg thể 
trọng, Oxytetracycline 1 lọ (500mg)/20kg thể 
trọng. Ngoài ra, có thể tiêm thuốc giảm sốt An-
agin, vitamin B1, trợ tim bằng Cafein kết hợp 
vệ sinh chuồng trại tốt theo định kỳ.

5. Bệnh Dịch tả gà (Newcastle disease):

Bệnh xảy ra quanh năm, không phụ thuộc 
vào mùa, thời tiết và vùng địa lý. Là bệnh 
truyền nhiễm do vi rút gây ra, bệnh lây lan rất 
mạnh, mọi lứa tuổi đều mắc, khi bị bệnh tỷ lệ 
chết rất cao từ 90-100%.

Triệu chứng: Trong đàn xuất hiện những 
con ủ rũ, xõa cánh (khoác áo tơi, gà mái ngẩn 
ngơ, gà mái tắt gáy, diều sưng to (do thức ăn 
tích lại không tiêu hóa được), gà khó thở thường 
kêu “toóc toóc”, da khô, chân lạnh, cầm chân 
dốc ngược có nước chảy ra đằng mồm, gà đi 
ỉa chảy phân màu trắng hay xanh có lẫn nhớt. 
Trong đàn gà có nhiều con xuất hiện trạng thái 
thần kinh đi quay vòng, cổ quẹo, mổ không 
trúng thức ăn.

Bệnh tích: Xác gầy, diều chứa nhiều thức 
ăn, xuất huyết ở đường tiêu hóa (diều, dạ dày 
tuyến, ruột), bệnh kéo dài gây viêm giác mạc 
mắt, cuống phổi và khí quản.

Phòng bệnh: Chủ yếu là bằng vaccin, nhỏ 
mắt, mũi miệng cho gà con dưới 2 tháng tuổi 
bằng vaccin Lasota, tiêm vaccin Newcastne hệ 

1 cho gà sau 2 tháng tuổi. Dùng các thuốc tăng 
sức đề kháng: Vitamix, vit-plus,...            

6. Bệnh Gumboro (Infectious Bursal 
Disease - IBD): 

Bệnh xảy ra ở tất cả các mùa trong năm. 
Điều kiện môi trường ẩm ướt, tiểu khí hậu 
chuồng nuôi kém là yếu tố quan trọng thúc đẩy 
bệnh Gumboro nặng hơn. Bệnh thường phát ra 
nhiều hơn vào mùa xuân, mùa hè.

Triệu chứng: Phân lúc đầu loãng, trắng, 
nhớt nhầy, sau loãng nâu. Gà sút nhanh, run 
rẩy. Tỷ lệ nhiễm bệnh rất nhanh: 2-5 ngày 
toàn đàn bị nhiễm. Tỷ lệ chết: 10-30%. Gà thịt 
thường phát bệnh sớm hơn (ở giai đoạn 20-40 
ngày).

Bệnh tích: Cơ đùi xuất huyết đỏ thành vệt. 
Bệnh mới phát túi Fabricius sưng to. Ngày thứ 
2: Thận sưng nhạt màu, ruột sưng có nhiều 
dịch nhầy. Ngày thứ 3: Xuất huyết lấm tấm 
hoặc thành vệt cơ đùi, cơ ngực. Ngày thứ 5,6,7 
túi Fabricius teo nhỏ, cơ đùi, cơ ngực tím bầm.

Phòng và trị bệnh: Định kỳ tiêu độc sát 
trùng chuồng trại thường xuyên mỗi tháng và 
sau mỗi đợt nuôi. Phòng bằng vaccine. Chưa 
có thuốc đặc trị. Chỉ dùng thuốc tăng sức đề 
kháng vật nuôi. Vitamix: 2 gr/1 lít nước; Vita-
mine C: 1 gr/ 1 lít nước; Dexa (0,5 gr): 1 viên/ 
3-4 con. Dùng trong 3 ngày liên tục 

Túi Fabricius sưng to, niêm mạc sưng, xuất huyết
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Đến vùng đất Đức Phổ - huyện Cát Tiên tôi 
không khỏi ngạc nhiên bởi vì cách đây 

vài năm trước vùng đất này còn nghèo nàn, cây 
cối cằn cọc, thì nay đã được phủ màu xanh của 
cây ăn quả, của những vườn tiêu và vườn khoai 
mỳ xanh tốt… và không khỏi tò mò khi biết 
được ở xã có những con vật nuôi với cái tên 
khác lạ “gà nước, vịt trời”. 

Tìm đến nhà anh Phạm Văn Phi, là một 
giáo viên nhưng anh lại đang sở hữu những con 
gà nước và vịt trời do chính anh tìm hiểu và 
mua trứng về để ấp nở. Theo anh loài gà nước 
này chỉ có ở vùng bầu Sấu - Cát Tiên nhưng 
nay có nguy cơ bị diệt chủng do đó anh đã tìm 
và mua lại những quả trứng mà người dân làm 
đồng nhặt được để đem về ấp nở, mỗi quả trứng 
nhỏ như quả bóng bàn với giá gần trăm ngàn 
một quả hy vọng là để nhân lại giống gà nước 
này. Là một giáo viên anh đã nghĩ đến việc duy 
trì lại những con giống lạ, quí hiếm. Không 
những thế, anh còn mua trứng vịt trời về ấp nở 
để tạo nguồn con giống vịt cho địa phương.

Anh Phi cho biết: “Những chú gà được ấp 
nở và qua thời gian thuần hóa, tôi đã có một 
đàn gà nước rất đẹp và hiếm thấy, loại gà này 
nó còn giúp giữ nhà, có người lạ là nó kêu lên”. 

Ngoài ra anh còn nuôi hơn 40 con vịt 
trời đã được thuần hóa gần 2 năm, nay vịt tự 
kiếm ăn, tối men theo luồng ánh sáng điện về 
chuồng, anh xây hồ chứa nước sạch vào buổi 
sáng cho đàn vịt tắm, nước đã giơ bẩn thì vịt 
không vào tắm nữa, đàn vịt được thuần hóa 
nên cũng không bay mà chỉ loanh quanh trong 
vườn.                   

Ngoài việc chăm lo cho những con gà nước 
và đàn vịt trời anh còn  nuôi bò  và nhân trồng 
hơn 400 gốc mai vàng loại nhiều cánh được 
anh sưu tầm và ươm từ hạt để trồng lên những 
gốc mai chuẩn bị cho những mùa xuân sắp đến.

Là một giáo viên, anh Phi luôn suy nghĩ 
làm thế nào để đa dang vật nuôi cây trồng và 
bảo tồn nhân nuôi các loại vật nuôi, cây trồng 
gía trị. Nhờ vậy mà anh đã nhân nuôi thành 
công giống gà nước và thuần hóa đàn vịt trời 
cũng như sưu tầm nhân giống mai vàng nhiều 
cánh. Có thể nói chỉ những con người đam mê 
và yêu thích nghề nông thì mới làm được những 
công việc thế này. Công việc tưởng chừng như 
đơn giản nhưng đối với một thầy giáo như anh 
thì quả là một quá trình đầu tư sưu tầm khá tốn 
kém về mọi mặt để đạt được những thành quả 
như hiện nay 

Người giáo viên tâm huyết 
với nông nghiệp

  HOÀI NAM 
TTKN Lâm Đồng



Vườn cà phê của gia đình anh Luật

Sinh ra và lớn lên ở vùng 
quê giàu truyền thống cách 

mạng thuộc xã Tiên Lãng, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 
Năm 1976, anh Vũ Đình Luật 
vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ 
quân sự  và nhập ngũ vào quân 
đội nhân dân Việt Nam, sau 
một thời gian huấn luyện, anh 
được điều động đi làm nhiệm 
vụ quốc tế tại chiến trường 
Campuchia. Hơn 10 năm chiến 
đấu, công tác và rèn luyện anh 
đã trở thành người đảng viên, 
người cán bộ với quân hàm đại 
úy, ngày trở về quê hương, trên 
người anh với bộ quân phục đã 
bạc màu cộng với những vết 
thương trên thân thể, anh lại bắt 
tay vào lao động sản xuất, xây 
dựng cuộc sống mới trên quê 
hương của mình.

Với số tiền trợ cấp bệnh 
binh 2/3 và đồng lương ít ỏi 
của vợ là nhà giáo thời bao 
cấp, khó khăn trăm bề cứ đè 
nặng lên đôi vai gầy guộc của 
anh, ruộng trồng lúa không 
có, nhiều đêm anh nằm trăn 
trở không sao ngủ được, phải 
làm thế nào để thoát khỏi đói 
- nghèo? Cũng vào thời gian 

đó quê hương có phong trào đi 
xây dựng kinh tế mới, với khẩu 
hiệu “Đất nước mạnh giàu, đâu 
cũng là quê hương”, hưởng ứng 
lời kêu gọi của Đảng, anh lại lên 
tàu vào Nam lần thứ hai, nhưng 
lần này mang một ước vọng 
khác là ước vọng làm giàu.

Đến Bảo Lộc vào một buổi 
chiều mùa hạ năm 1991, nhưng 
không khí nơi đây thật mát dịu 
làm anh quên đi những ngày đi 
đường đầy vất vả, nắng gió cao 
nguyên và đất đỏ bụi mù  của 
cánh rừng mới khai phá làm anh 
không nản chí; nhận 02 sào đất, 
anh vào rừng chặt cây, lấy tranh 
dựng nhà, khi có nhà anh lại bắt 
tay vào sản xuất

Thấm nhuần lời dạy của Bác 
“Thương binh tàn nhưng không 
phế” thêm vào đó anh sinh ra 
và lớn lên ở mảnh đất có truyền 
thống trồng dâu, nuôi tằm cộng 
thêm đức tính cần cù chịu khó, 
cùng sự giúp đỡ của nông trường 
CôHinĐa, cuộc sống của gia 
đình anh khá dần lên nhờ vào 
con tằm nhả kén và đã có bát 
ăn bát để. Năm 1994, anh bàn 
với vợ con mua thêm hơn 5ha 
đất để khai hoang, cải tạo trồng 

Vươn lên 
làm giàu 
của một 
cựu chiến 
binh tàn 
nhưng 
không phế

  TẠ MINH ĐỨC 
Hội CCB TP. Bảo Lộc

chè, cà phê và từng bước học 
hỏi nắm bắt khoa học kỹ thuật 
để ghép cà phê giống mới năng 
suất cao, anh làm chuồng trại 
chăn nuôi heo để lấy phân bón 
cà phê và chè. Những năm đó 
gia đình anh gặp không ít khó 
khăn, phần đầu tư cho sản xuất, 
phần nuôi 04 đứa con ăn học, có 
những lúc tưởng như không qua 
nổi, phải gục ngã trên nương 
chè, cà phê mới trồng chưa có 
thu hoạch, song anh chị quyết 
tâm không đầu hàng giặc khó. 
Thắm thoát thời gian cứ thế 
trôi, kinh tế gia đình anh giàu 
lên ngoài sức tưởng tượng của 
anh. Hôm nay chúng tôi đến 
gặp anh trong ngôi nhà khang 
trang thật dễ thương, nằm nép 
mình bên sườn đồi vùng ngoại 
ô, dáng dấp như ngôi biệt thự 
thu nhỏ, xung quanh là vườn 
trà, cà phê xanh tốt, bên cạnh 
đó lá hồ cá rộng hơn 2.000m2 
được xây kè cẩn thận, mặt hồ 
xanh ngắt in bóng những áng 
mây bay, với những đàn cá tung 
tăng bơi lội với đám mây trời, 
bước đầu đã có thu nhập đáng 

(Xem tiếp trang 28)
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Năm 2007, anh Nguyễn Ngọc An cùng gia 
đình từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lên 

vùng đất Rô Men chọn nơi đây làm quê hương 
thứ hai để lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng 
đất mới cuộc sống khó khăn, anh phải đi làm thuê 
cuốc mướn lo cho cuộc sống gia đình. Sau bao 
nhiêu năm vất vả trên vùng đất mới, đến nay, anh 
đã có trong tay hơn 3ha đất sản xuất nông nghiệp. 
Ngoài việc trồng cà phê và các loại cây trồng 
khác, cuối năm 2014 anh đã mạnh đầu tư hơn 17 
triệu đồng để làm chuồng trại và mua giống dê 
về nuôi thử nghiệm. Sau hơn 1 năm chăm sóc, 
từ 3 con dê cái, đến nay anh đã nhân giống được 
20 con, trong đó, có 10 con dê cái. Anh An cho 
biết: việc nuôi dê cũng khá đơn giản chủ yếu nắm 
được các đặc tính của loài dê để phòng ngừa dịch 
bệnh. Trước tiên, chuồng trại phải thông thoáng, 
sạch sẽ, tránh nắng nóng và sàn gỗ cách mặt đất 
khoảng 1m vì loài dê không ưa độ ẩm cao. Dê rất 
dễ nuôi, ít dịch bệnh, công chăm sóc ít và có thể 
tận dụng được mọi nguồn thức ăn sẵn có trong 
vườn, nhất là các loại lá, khoai, mì. Ngoài ra, việc 
nuôi dê còn tận dụng được nguồn phân bón để 
chăm sóc cho cây trồng. Chu kỳ sinh sản của dê 
cũng rất nhanh, một con dê cái sau 10 tháng chăm 
sóc bắt đầu sinh sản, trung bình mỗi năm đẻ 2 lần, 
mỗi lần từ 2 đến 3 con. Nếu chăm sóc tốt sau 7 
đến 8 tháng đạt từ 30 đến 35kg, với giá bán 1 kg 
một trăm ngàn đồng. Trong năm 2015, anh An đã 
bán được 7 con thu được 20 triệu đồng. Như vậy, 
thu nhập từ việc chăn nuôi dê cũng khá cao so với 
nuôi các loại vật nuôi khác.

Ngoài việc đầu tư nuôi dê, anh An còn tận 
dụng được diện tích đất nông nghiệp trồng cỏ để 
nuôi 4 con bò lai sinh sản. Anh An cho biết: Tôi 
nuôi bò khá lâu nhưng trước đây chăn thả theo 
kiểu truyền thống chứ không nuôi nhốt. Hiện, gia 
đình chuyển sang nuôi bò thịt theo kiểu nuôi nhốt 
rất thuận lợi, chỉ cần một mình cũng có thể chăm 

sóc cho 4 con bò mà vẫn có thời gian rỗi để làm 
việc khác. Sau bao nhiêu năm vất vả với ruộng 
vườn, kết hợp với chăn nuôi, đến nay, kinh tế gia 
đình anh An đã thoát khỏi đói nghèo, vươn lên 
khá giả. Hàng năm, trừ mọi chi phí đầu tư, lợi 
nhuận thu được của gia đình anh An được gần 
200 triệu đồng.

Mô hình nuôi dê và bò sinh sản của gia đình 
anh Nguyễn Ngọc An luôn được cấp ủy đảng, 
chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông 
Nguyễn Tiến Việt, Chủ tịch Hội nông dân xã Rô 
Men, cho biết: “Vấn đề chuyển đổi giống cây 
trồng, vật nuôi cho phù hợp với địa phương là 
nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhưng từ mô hình 
chăn nuôi của gia đình anh An, đã cho chúng tôi 
hướng  giải quyết và sắp tới chúng tôi sẽ mạnh dạn 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
nên nhân rộng mô hình chăn nuôi dê như gia đình 
anh Nguyễn Ngọc An”.

Có thể nói, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, 
những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Rô 
Men đã mạnh dạn chuyển đổi các loại giống cây 
trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang nuôi, trồng 
những cây, con giống mới có năng suất, chất lượng 
cao. Mô hình chăn nuôi dê và bò sinh sản của gia 
đình anh Nguyễn Ngọc An, ở thôn 2 là một ví dụ 
điển hình để nhân dân học hỏi và làm theo 

THOÁT NGHÈO NHỜ NUÔI Dê
  LÊ TUẤN

Đài TT - TH Đam Rông

Trước đây cũng như bao gia đình nghèo khó khác ở xã Rô Men - một xã vùng 
sâu, vùng xa của huyện Đam Rông. Tuy nhiên, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là nuôi dê và bò sinh sản đã giúp gia đình anh 
Nguyễn Ngọc An, ở thôn 2, xã Rô Men vươn lên thoát nghèo và từng bước ổn định 
cuộc sống gia đình. 
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Là người nhanh nhạy và quyết đoán trong 
công việc, anh đã không ngừng học hỏi để 

từng bước làm chủ kỹ thuật trồng, chăm sóc bơ, 
cà phê… ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và làm 
giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Anh 
Phan Văn Tuấn ở thôn 4, xã Tân Thanh, huyện 
Lâm Hà là người như thế. Sinh năm 1982, sinh ra 
trong một gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng 
nhiên anh không 
theo con đường học 
vấn mà gắn bó với 
nghề nông. Cuộc 
sống của anh bắt 
đầu với sản nghiệp 
từ 5ha đất canh tác 
cà phê bố mẹ cho 
làm vốn.

Với tài sản là 
5 ha cà phê đang 
trong thời điểm cho 
thu hoạch, năng 
suất đạt trên 20 
tấn nhân/năm, với 
độ tuổi còn rất trẻ, 
nguồn thu nhập một 
năm của anh không 
phải là nhỏ, nhưng 
anh không ham chơi 
như những người 
bạn cùng trang lứa, 
anh chăm chỉ và rất 
ham học hỏi, không 
dừng lại với mức 
thu nhập trên 300 
triệu đồng/năm ở 
vùng quê nhiều người mơ ước, anh suy nghĩ với 
diện tích 5ha chỉ trồng độc canh cây cà phê một 
năm cho thu hoạch một lần vào thời điểm cuối 
năm, với giá trung bình khoảng 35.000 đồng/kg 
cũng chỉ cho thu nhập trên dưới 700 triệu đồng, 
trừ hết chi phí một năm còn khoảng 300 triệu để 
lo cho toàn bộ chi phí của gia đình thì khó có thể 
làm giàu. Với những suy nghĩ đó anh có ý tưởng 
trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê, qua tìm 
hiểu nhiều loại cây trồng xen nhưng anh lựa chọn 
cây bơ để trồng xen trong vườn cà phê của gia 
đình. Ý tưởng của anh bị nhiều người phản đối, 

thời điểm đó anh không có tiền nhưng anh quyết 
định vay mượn của bố mẹ được 30 triệu đồng 
mua cây bơ ghép giống 04 về trồng. Sau 3 năm 
trồng cây bơ cho thu hoạch, anh bắt đầu có thu 
nhập thêm từ tiền bán bơ, tuy nhiên giống bơ anh 
trồng ngon nhưng cho thu hoạch vào thời điểm 
chính vụ, do đó giá thành thấp, thu nhập không 
như mong muốn, cho đến năm 2013, nó như một 

cơ duyên, cùng 
lúc anh nghe được 
thông tin về giống 
bơ đầu dòng 034 
của gia đình ông 
Nguyễn Văn 
Dậu ở huyện Bảo 
Lâm, không chần 
trừ anh xuống 
thăm quan và đặt 
mua chồi giống 
về ghép trên cây 
bơ sẵn có tại vườn 
với tổng số 350 
cây/5ha, sau thời 
gian ghép 2 năm 
thì chồi ghép 
phát triển tốt và 
cho trái bói, anh 
vui mừng khoe 
với chúng tôi về 
giống bơ mới này, 
giống 034 có đặc 
điểm ra hoa quả 
quanh năm, thời 
điểm thu hoạch 
quả trái vụ thường 

vào tháng 12 âm lịch, vào chính vụ bắt đầu thu 
từ tháng 3 dương lịch, trung bình 300 - 400gram/
quả, có quả lên đến 700 gram, quả dài, thịt quả 
vàng, bơ ăn béo, dẻo, hạt lép, ăn rất ngon, trái già 
hái xuống 5-7 ngày chín, thời gian bảo quản chín 
được 7-10 ngày thịt quả vẫn đảm bảo tốt, không 
bị đen do đó đủ thời gian để vận chuyển đi xa mà 
không sợ bị hư hỏng như các giống bơ khác, giá 
trung bình vào thời điểm giáp Tết 100.000 đồng/
kg, giá thời điểm chính vụ bán tại vườn 65.000 
đồng/kg. 

Ngoài chuyện cây bơ anh còn khoe với chúng 
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tôi về vườn cà phê trĩu quả, cùng thời điểm anh 
mua bơ về ghép, anh vô tình biết được thông tin 
về giống cà phê Thiện Trường, anh bắt đầu tìm 
hiểu về giống cà phê này, anh thấy đây là giống 
cà phê có tiềm năng về năng suất, tại thời điểm 
đó (năm 2013), vườn cà phê của gia đình anh tuy 
đã đến tuổi ghép cải tạo nhưng vẫn nổi tiếng là 
đẹp và đạt năng suất ở ngưỡng cao so với người 
dân trồng cà phê ở địa phương, năng suất ổn định 
trên 4 tấn/ha nhưng anh không ngần ngại khi đưa 
ra quyết định ghép cải tạo cà phê bằng giống cà 
phê Thiện trường, nhờ tính quyết đoán và bản 
lĩnh, năm 2013 anh đầu tư mua hết 70 triệu tiền 
chồi giống về ghép đồng loạt cho 5ha, anh tiến 
hành ghép nhưng không cưa cây cà phê cũ mà để 
duy trì nguồn thu nhập trong thời gian chồi ghép 
chưa cho thu hoạch. Năm 2014, anh tận thu được 
20 tấn nhân cà phê trên thân cũ đồng thời cưa đốn 
để cà phê ghép phát triển. Trong năm 2015, cà 
phê ghép của anh bắt đầu cho thu bói, năm đầu 
thu bói nhưng năng suất đạt hơn mong đợi, thu 
trên 15 tấn nhân, năng suất gần bằng so với vườn 
cà khi anh chưa ghép, đồng thời anh bán trên 40 
triệu tiền chồi ghép cho người dân trồng cà phê 
tại địa phương.

Với vườn bơ năm đầu đang cho thu bói và cà 
phê ghép cho thu hoạch năm thứ 2, chúng tôi hỏi 
về năng suất, anh Tuấn cho biết: “Đối với cây bơ, 
năm 2015 anh tận dụng lấy chồi giống ghép bán 
được gần 100 triệu, năm nay là năm ra bói đầu 
tiên nhưng cây nào cũng trĩu quả, cây ra ít cũng 
được 30kg, cây ra nhiều 50kg, giá bán trung bình 
tại vườn 65.000 đồng/kg. Dự kiến hết vụ sẽ thu 
hoạch khoảng 2.000kg bơ và cà phê cho thu 4,5 
tấn nhân/ha,”.

Để có được vườn bơ và vườn cà phê đẹp như 
hôm nay anh không ngừng học hỏi kỹ thuật chăm 
sóc và bỏ thời gian, công sức cho vườn cây của 
mình. Do đó anh rất chú trọng việc bổ sung dinh 
dưỡng cho cây trồng đặc biệt là dựa vào năng 
suất hàng năm mà cây cho thu để bón. Nguyên 
tắc bón phân của anh khác hẳn với người dân ở 
địa phương, anh “không bón phân chờ mưa, mà 
cũng không chờ mưa để bón phân, anh thường 
chủ động bón vào đúng thời điểm cảm thấy cây 
cần, trong vườn anh không xử lý cỏ dại mà anh 
để cỏ mọc tốt rồi dùng máy cắt cỏ bỏ xung quanh 

gốc cà phê, mục đích bổ sung nguồn phân hữu 
cơ, làm tăng độ tơi xốp, độ mùn cho đất, giảm 
bốc thoát hơi nước trong mùa khô, giảm rửa trôi 
phân bón trong mùa mưa,… Đối với cây bơ chăm 
sóc rất đơn giản, vì cây bơ là cây trồng xen trong 
vườn cà phê, do đó khi chăm sóc cho cà phê thì 
bón bổ sung cho bơ lượng phân theo quán tính, 
anh chưa có kế hoạch chăm sóc cụ thể. Anh cho 
biết thêm, trong thời gian tới giá quả bơ ổn định 
ở mức 65.000 đồng/kg thì cây bơ sẽ là cây cho 
thu nhập cao hơn nhiều so với cà phê, do đó anh 
sẽ có kế hoạch chăm sóc cho vườn bơ tốt hơn để 
đảm bảo được về năng suất và chất lượng của 
sản phẩm, anh dự kiến sau vụ thu hoạch cà phê 
sẽ chặt bỏ 2 cây cà phê ở 2 bên cây bơ, đồng thời 
tỉa cành và tạo tán để tạo độ thông thoáng cho 
cây bơ phát triển tán tối đa và đủ ánh sáng nuôi 
cây, giai đoạn quả bơ còn nhỏ tỉa bỏ quả vẹo, quả 
không đạt yêu cầu để tập trung dinh dưỡng cho 
những quả cân đối hơn, dinh dưỡng anh sẽ chú ý 
bổ sung đúng theo nhu cầu của cây để đảm bảo 
cây sinh trưởng phát triển và nuôi trái tốt nhất, 
theo như dự đoán thì năm 2017 sản lượng bơ sẽ 
tăng gấp 4-5 lần so với năm 2016.

Với mức thu nhập năm 2016 từ bán cây bơ 
ghép giống 034 khoảng 100 triệu, bán bơ thu bói 
khoảng 130 triệu, bán chồi giống cà phê trên 30 
triệu và trên 700 triệu từ cà phê nhân, trừ hết chi 
phí còn trên 400 triệu đồng, đây là một con số 
tương đối lớn so với thu nhập của người dân ở 
vùng nông thôn. Kế hoạch trong thời gian tới anh 
tiếp tục ghép giống bơ 034 để bán cho bà con 
xung quanh, đồng thời trên cơ sở sản phẩm bơ 
của gia đình, anh sẽ liên kết với bà con nông dân 
cùng chung chí hướng để tổ chức sản xuất giống 
bơ 034, anh sẽ là người đứng ra tìm hợp đồng 
đầu ra và thu mua sản phẩm cho bà con, giúp bà 
con địa phương có thêm nguồn thu nhập để phát 
triển kinh tế của gia đình. Anh là người nhanh 
nhạy và quyết đoán, không sợ thất bại nên anh 
đã thành công, mô hình trồng xen bơ trong vườn 
cà phê của gia đình anh mang lại hiệu quả kinh 
tế hơn nhiều so với trồng cà phê thuần, đây là 
mô hình đáng để cho người dân xung quanh đến 
tham quan tìm hiểu và học hỏi cách làm ăn 

TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM



KHUYEÁN NOÂNG
Laâm Ñoàng22

SOÁ 04/2016TRAO ÑOÅI KINH NGHIEÄM

Đến với Buôn Bù Giá Rá, xã Đồng Nai 
Thượng chúng tôi ghé thăm gia đình anh 

Đào Văn Đắc là một nông dân làm kinh tế giỏi ở 
xã Đồng Nai Thượng. Qua tìm hiểu và trao đổi 
với anh Đắc, hiện diện tích trồng cây hồ tiêu của 
gia đình anh khoảng 3 ha trồng được 3.200 trụ 
tiêu. Trong đó số trụ cho thu hoạch là 500 trụ 
được 4 năm tuổi, còn lại hơn 2.600 trụ là được 
2,5 năm tuổi, trong năm 2016 mới bắt đầu cho 
thu hoạch. Trụ tiêu của gia đình anh chủ yếu là 
trụ cây gỗ sầm nước, có đường kính khoảng 20-
25 cm, cao khoảng 3-4 m cách đất, cây sầm nước 
có đặc điểm là chôn sâu dưới mặt đất không mục 
gốc, không bị mối ăn.  

Với suy nghĩ dám nghĩ, dám làm, anh Đắc 
đã mạnh dạn đầu tư phát triển diện tích cây hồ 
tiêu, nên trong những năm qua cây hồ tiêu của 
gia đình anh liên tục cho thu hoạch, năng suất 

ổn định, chính là nhờ sự cần cù, chịu khó, luôn 
“bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để vượt khó 
vươn lên làm giàu nên hàng năm thu nhập từ cây 
tiêu luôn ổn định khoảng 500 triệu đồng, giá bán 
190.000 đồng/kg, tính bình quân 5 kg/trụ (500 
trụ x 5 kg x 190.000 đ/kg = 475.000.000 (thời 
điểm bán tháng 5/2016)). 

Qua nhiều năm gắn bó với cây hồ tiêu, anh 
Đắc cho biết: cây hồ tiêu rất thích hợp với vùng 
đất Đồng Nai Thượng, vì vùng đất này là đất đỏ 
bazan có độ phì nhiêu màu mỡ phù hợp với điều 
kiện phát triển của cây tiêu. 

Cây tiêu trước khi trồng cần được bón lót 
đầy đủ phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục, nhất 
là giai đoạn sau thu hoạch cần phải tỉa cành bỏ 
những cành bị sâu bệnh hại, những cành già cỗi, 
thu gom lại và đem đốt, vệ sinh vườn sạch sẽ, 
chống ngập úng vào mùa mưa. Về phòng trừ sâu 
bệnh dùng các loại thuốc để phun và bón gốc 
phòng trừ diệt mối, trồng cây che bóng cho cây 
tiêu và thường xuyên giữ ẩm tủ gốc cho cây hồ 
tiêu ở giai đoạn đầu mới trồng để cây phát triển 
tốt.  Nếu có bón vôi nên kết hợp với bón phân 
lần 1 với lượng 300 - 400kg vôi bột/ha hoặc 800 
- 1.000kg Dolomite. Có thể dùng lân dưới dạng 
lân nung chảy hoặc lân super để bón, đồng thời 
cung cấp lân, canxi, magiê hoặc lưu huỳnh cho 
cây với liều bón khoảng 600 - 800 kg/ha.

Thấy được hiệu quả của việc chuyên canh 
cây hồ tiêu, anh Đắc vận động bà con trong thôn 
phát triển cây tiêu và nhân rộng tại địa phương, 
cũng như hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng 
và chăm sóc cây tiêu. Bên cạnh đó là nhờ thiên 
nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa nên cây tiêu 
của anh sinh trưởng và phát triển rất tốt không 
có hiện tượng sâu bệnh hại trên cây tiêu chỉ bỏ 
công thường xuyên theo dõi chăm sóc đúng theo 
quy trình kỹ thuật là cho thu hoạch hàng năm đạt 
năng suất sản lượng cao. 

Để có đạt được những kết quả trên chính là 
nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của gia đình anh, 
cũng như sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, 
các ngành chuyên môn tập huấn hướng dẫn kỹ 
thuật trồng và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cây 
tiêu kết hợp với kinh nghiệm sẵn có nên kết quả 
mới có được như ngày hôm nay. Đây là động lực 
to lớn thúc đẩy phát triển sản xuất đối với bản thân 
và gia đình anh trong việc làm kinh tế 

GIÀU LÊN NHỜ  
CHUYÊN CANH 
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Những năm gần đây từ phong trào chuyển đổi 
giống vật nuôi, cây trồng đã xuất hiện nhiều 

mô hình mới, có giá trị kinh tế cao và ổn định. 
Anh Lê Hữu Trường, sinh năm 1981 tại xã Tân 
Hội, huyện Đức Trọng là một trong những người 
như thế. 

Sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình. Năm 1999, anh Lê Hữu Trường thi 
đậu và học tại khoa nông học, trường Đại học 
Nông nghiệp I Hà Nội (nay là Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp ra trường 
năm 2003, anh đã theo anh em trong gia đình 
vào Lâm Đồng lập nghiệp. Lúc mới vào Lâm 
Đồng, anh đã xin vào làm việc tại cơ sở kinh 
doanh các mặt hàng về nông nghiệp, cây trồng. 

Năm 2006, anh đã mua được 0,4 ha đất tại 
xã Tân Hội từ số tiền anh tiết kiệm và vay mượn 
của anh em trong gia đình. Năm 2012, anh quyết 
định trồng 332 cây chanh hoa tím trên 0,4 ha, với 
cây giống mua từ Bến Tre. Đây là giống chanh tứ 
thời, cho quả quanh năm. Cơ duyên cho anh bắt 
gặp giống chanh này nhờ xem chương trình Sinh 
ra từ làng giới thiệu về mô hình trồng chanh tứ 
thời mang lại thu nhập cao và anh đã quyết định 
nghiên cứu, tìm mua trồng giống chanh này về 
trồng.

Theo anh Trường: “Để trồng chanh tốt, trước 
hết phải chọn mua được loại cây giống chất 
lượng tốt, bón lót phân chuồng trước khi trồng, 
không trồng ở những nơi hay bị ngập úng. Ngoài 
ra, chanh thường bị sâu đục thân, nấm quả và 
nấm lá. Giống chanh này ra quả quanh năm, nên 
cứ định kỳ 3 tháng bón bổ sung thêm phân NPK 
cho cây và hàng năm bón phân chuồng hoai 
mục, phân vi sinh, hữu cơ”.

Lúc đầu, để có nguồn thu nhập anh đã trồng 
xen nhiều loại cây như bầu bí, mướp, rau bồ ngót 
để có thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài. Cây 
chanh trồng sau một năm bắt đầu cho quả, tuy 
nhiên khi cây chanh còn ít năm thì số lượng quả 
chưa nhiều nên năm đầu anh không thu hoạch 
quả mà tập trung nuôi cây. Bắt đầu từ năm thứ 
hai vườn chanh cho thu hoạch, khi thu hoạch 

chính thức cứ một tuần anh hái một lần và bán tại 
vườn cho thương lái. Hiện nay, mỗi tháng trung 
bình anh bán 1.500 kg quả, tùy theo mùa mà giá 
bán cũng khác nhau, nhưng anh cho biết, giá bán 
bình quân là 17 nghìn đồng /1kg (có thời điểm 
25.000đồng/kg). Như vậy, vườn chanh đã cho 
anh thu nhập 25,5 triệu đồng/tháng.

Những năm gần đây, anh Trường còn tìm tòi, 
đưa cây ổi, bơ, đinh lăng… và cây muồng đen 
xen trong vườn chanh để che bóng, dưới mặt đất 
anh trồng cây lạc dại. Việc trồng xen các loại 
cây này không những không làm ảnh hưởng tới 
sự phát triển của cây chanh mà ngược lại, các 
loại cây này được trồng bên dưới và những chỗ 
đất trống vừa có thể tận dụng được lượng phân 
bón, vừa hạn chế được cỏ dại, giữ độ ẩm cho cây 
chanh trong mùa khô. Không những vậy, cây 
rau bồ ngót, đinh lăng còn là loại cây ít bệnh, dễ 
chăm sóc và mang lại thêm thu nhập. Mỗi năm, 
anh thu về hơn 20 triệu từ tiền bán rau bồ ngót.

Anh dự kiến trong thời gian tới, khi cây bơ 
lớn, anh sẽ chặt bỏ cây muồng đi, chỉ để lại cây 
rau bồ ngót, đinh lăng. Hiện tại, anh đang sản 
xuất thêm cây chanh giống để bán cho nông dân 
trong vùng, với giá bán 25 nghìn/1 cây. 

Đây là một mô hình hay, cho thu nhập ổn 
định phù hợp với người sản xuất có diện tích đất 
nhỏ đáng để bà con nông dân trong tỉnh học hỏi 
và làm theo nhằm cải thiện cuộc sống và vươn 
lên làm giàu 

Thu nhập ổn định nhờ trồng
  VĂN ĐẮC 

TTKN Lâm Đồng

chanh hoa tím
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Dưa lưới thuộc họ bầu bí là rau ăn quả có thời 
gian sinh trưởng ngắn, trồng được nhiều vụ 

trong năm với năng suất khá cao. Dưa lưới được 
trồng khắp nơi trên thế giới chủ yếu ăn tươi và 
được xem là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng 
cao. Thành phần trong quả dưa lưới có nhiều chất 
chống oxy hóa dạng Polyphenol, có khả năng 
tăng cường hệ miễn dịch co con người, cung cấp 
nhiều chất xơ nên có tác dụng nhuận tràng, và là 
nguồn phong phú Beta-Caroten, Acid Folic, Kali 
Và Vitamin C, A giúp điều hòa huyết áp, ngừa 
sỏi thận, lão hóa xương… 

Hiện nay sản phẩm dưa lưới đang là một 
trong những loại trái cây được thị trường ưa 
chuộng và là một loại trái cây cao cấp. 

Tại Lâm Đồng dưa lưới là cây trồng mới 
được đưa vào canh tác thử nghiệm tại một số 
công ty như Biofresh và Agritech Japan. Tuy 
nhiên chưa có báo cáo cụ thể về hiệu quả kinh tế 
và khả năng thích nghi của loại cây này trên địa 
bàn tỉnh. 

Để đánh giá sự thích nghi của đối tượng 
cây trồng mới này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 
tháng 7 năm 2015 Trung tâm Khuyến nông Lâm 
Đồng tiến hành triển khai mô hình “Thử nghiệm 
trồng dưa lưới trên giá thể” tại xã Tân Hội - Đức 
Trọng với diện tích 500m2 trồng 1.400 cây với 
mục đích đánh giá khả năng thích nghi và hiệu 
quả kinh tế của cây dưa lưới trên địa bàn huyện 
Đức Trọng. Kết quả sau khi trồng 70-80 ngày 
năng suất trung bình đạt 1,3kg/quả với giá bán 
25.000đ/kg đem lại lợi nhuận cho người trồng 
15 - 17 triệu đồng.

Từ thành công của mô hình trồng thử ng-
hiệm do Trung tâm Khuyến nông triển khai là 

điểm cho người dân quanh vùng học tập. Qua đó, 
nhiều người dân nhận thấy đây là cây trồng mới 
có hiệu quả kinh tế nên nhiều nông hộ tại huyện 
Đức Trọng, TP Đà Lạt đã tự nhân rộng mô hình 
không cần chờ đợi sự đầu tư của nhà nước. Đến 
nay mô hình trồng dưa lưới trên giá thể đã được 
các nông hộ tự nhân rộng với diện tích khoảng 
1,5 ha trong đó tại Đức Trọng khoảng 1,1ha, Đà 
Lạt 0,4ha. Điển hình trong việc phát triển trồng 
dưa lưới trên giá thể như hộ ông Tô Văn Hòa, xã 
Ninh Loan trồng 0,2ha với năng suất đạt 1-1,5kg/
quả/cây; hộ ông Lê Thanh Tuấn, xã Tân Hội 
trồng 0,2 ha năng suất đạt 1,2-1,6kg/ quả/cây…. 

Thị trường dưa lưới hiện nay rất đa dạng, đa 
số người dân trồng dưa lưới đang bán cho các 
công ty rau quả, các cửa hàng, Shop trái cây on-
lie tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…, giá 
bán giao động từ 25.000-40.000đ/kg tùy từng 
theo trọng lượng trái và mẫu mã sản phẩm. 

Qua trao đổi ông Lê Thanh Tuấn cho biết: 
“Dưa lưới tôi trồng thấy thích hợp trên địa bàn 
Tân Hội, nó dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian sinh 
trưởng ngắn khoảng 75-80 ngày, nhu cầu dinh 
dưỡng của dưa lưới thấp hơn nhiều so với các loại 
cây trồng khác như cà chua, ớt ngọt… cho nên 
giảm được chi phí sản xuất”.  

Tuy nhiên khi trồng dưa lưới thường gặp một 
số sâu bệnh hại như rầy rệp chích hút, sâu đục 
quả và bệnh sương mai. Vì vậy bà con nông dân 
trồng dưa lưới phải thường xuyên thăm vườn để 
phát hiện và phòng, trị kịp thời.

Phát triển nhân rộng mô hình trồng dưa lưới 
là một hướng đi chuyển đổi giống cây trồng mới. 
Tuy nhiên cần thận trọng trong việc phát triển 
phải gắn liền với thị trường đầu ra nhằm đem lại 
hiệu quả cao cho người nông dân 

HIỆU QUẢ LAN RỘNG TỪ 
MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG

  NGUYỄN THỊ THÙY 
 TTKN Lâm Đồng
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Học viên thực hành tiêm thuốc  
cho cây sầu riêng để phòng trừ bệnh xì mủ

Nhằm mục đích giúp nông dân vùng đồng 
bào dân tộc cập nhật, trang bị kiến thức về 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản 
xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao được đời 
sống, tăng thu nhập và cải thiện được sinh kế 
của người dân. Trong tháng 7-8 tại các huyện 
Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đức Trọng, Lâm 
Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Trung tâm 
Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức 08 lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 240 
nông dân vùng đồng bào dân tộc.

 Nội dung các lớp tập huấn tập trung vào 
các chuyên đề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây 
sầu riêng; Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao 
su; Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây tiêu; Kỹ thuật 
sản xuất lúa theo 3 giảm, 3 tăng; Kỹ thuật chăn 
nuôi bò thịt. Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm; Kỹ 
thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; Kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cà phê bền vững.

 Các lớp học đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều 
ý kiến, thắc mắc về kỹ thuật trồng, cách bón 
phân và phòng trừ sâu bệnh… của các loại cây 
trồng được tập huấn. Với mỗi lớp tập huấn, qua 
02 ngày các học viên không những được giảng 
viên trang bị những kiến thức mới ở trên lớp 
mà còn được giảng viên “chỉ việc cầm tay”, 
áp dụng kiến thức đã học vào thực hành trực 

tiếp trên các vườn sầu riêng, cao su, tiêu, lúa 
và được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại 
cho bò đúng hướng, cách ủ rơm rạ và phòng 
trừ các loại bệnh cho bò như chướng hơi dạ cỏ, 
bệnh tiêu chảy… Đặc biệt, các học viên được 
quan sát và phát hiện nhiều loài sâu bệnh hại 
trên vườn để từ đó đưa ra các biện pháp phòng 
trừ kịp thời.

Qua các lớp tập huấn, các học viên đều đánh 
giá rất cao nội dung và phương pháp đào tạo 
của lớp tập huấn. Các học viên đề nghị Trung 
tâm Khuyến nông hàng năm tổ chức nhiều lớp 
tập huấn để nông dân vùng đồng bào dân tộc 
nắm bắt được nhiều kiến thức, kỹ thuật mới, 
vận dụng vào sản xuất thực tế tại gia đình

 Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho nông dân vùng đồng bào dân tộc

  VĂN THỌ 
TTKN Lâm Đồng

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG
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Nuôi tằm trên nền xi măng
Nghề trồng dâu nuôi tằm đã xuất hiện trên 

địa bàn huyện Đạ Tẻh cách đây trên 20 
năm, được xem là một trong những nghề và là 
cây trồng chính đem lại nguồn thu nhập đáng kể 
cho bà con nông dân tại địa phương. Đến nay, 
diện tích trồng cây dâu trên toàn huyện là 543 ha 
với số hộ tham gia là trên 700 hộ. Từ năm 2006 
trở về trước, đa số các nông hộ trồng chủ yếu là 
giống dâu Bầu đen, Quế Ưu 12, Sa Nhị luân… 
đây là những giống dâu năng suất lá hàng năm 
không cao. 

Từ năm 2006, Trung tâm Nông nghiệp huyện 
Đạ Tẻh đã đưa giống dâu S7-CB về làm mô hình 
trình diễn, qua triển khai mô hình cho thấy đây là 
giống dâu rất thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng 
tại địa phương, thêm vào đó chất lượng lá dâu 
tốt, có thể cho tằm ăn ở mọi lứa tuổi, năng suất 
cao vượt trội gấp 3 - 4 lần so với các giống dâu 
khác, giảm công hái lá một cách đáng kể do lá to 
và dễ hái. Sau 10 năm triển khai mô hình trình 
diễn giống dâu S7-CB, đến nay giống dâu này 
đã được nhân rộng lên đến 90% tổng diện tích 
dâu toàn huyện, 10% còn lại sẽ được chuyển đổi 
trong năm tới.

Đứng trước nguồn lá dâu dồi dào, nhưng bà 
con nông dân vẫn sản xuất theo hướng truyền 
thống nên thu nhập mang lại chưa cao. Từ năm 
2014 đến nay, ngành nông nghiệp huyện đã định 
hướng cho bà con nông dân áp dụng nuôi tằm 
trên nền xi măng hoặc nền gạch và kết tơ trên né 

TỔ HỢP TÁC NUÔI TẰM 
CNC HUYỆN ĐẠ TẺH
MÔ HÌNH LIÊN KẾT  

SẢN XUẤT ĐẠT HIỆU QUẢ
  VÕ MINH TRÍ  

TTNN huyện Đạ Tẻh

gỗ (thay vì nuôi tằm trên nong và kết tơ trên né 
tre nứa truyền thống). Chính áp dụng kỹ thuật 
mới này đã làm giảm công lao động, chất lượng 
kén khi xuất bán tốt hơn, nên giá bán cũng cao 
hơn.

Bên cạnh nguồn lá dâu dồi dào, áp dụng kỹ 
thuật nuôi tằm công nghệ cao, ngành nông ng-
hiệp huyện đã hình thành 12 tổ hợp tác (THT) 
trồng dâu nuôi tằm, liên kết 4 nhà (Nhà nông - 
Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp), 
đã đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con trồng 
dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Qua 
trao đổi với ông Nguyễn Văn Giang, tổ trưởng 
Tổ hợp tác dâu tằm thôn 4, xã Mỹ Đức và chúng 
tôi tính toán lợi nhuận kinh tế từ nghề trồng dâu 
nuôi tằm tính bình quân cho 01 ha như sau: 

Tổng sản lượng lá dâu: 30 tấn/ha, thu được 
2.000 kg kén (15 kg lá/1 kg kén).

Giá kén nuôi bằng né tre nứa 80.000 đ/
kg (giá tư thương), năng suất 2.000 kg kén, lợi 
nhuận thu được 160 triệu đồng.

Giá kén nuôi trên né gỗ 100.000 đ/kg (giá tư 
thương), năng suất 2.000 kg kén, lợi nhuận 200 
triệu đồng. Nuôi tằm bằng né gỗ thu nhập cao 
hơn 40 triệu đồng so với nuôi bằng né tre nứa. 
Mặt khác, giá kén nuôi bằng né gỗ, bán cho tổ 
hợp tác giá 110.000 đ/kg kén, năng suất 2.000 kg 
kén, lợi nhuận 220 triệu đồng. Như vậy, nuôi tằm 
bằng né gỗ, kết hợp tham gia tổ hợp tác sẽ cho 
thu nhập cao hơn 60 triệu đồng so với nuôi tằm 
bằng né tre nứa và không tham gia tổ hợp tác.

Trong quá trình triển khai Tổ hợp tác trồng 
dâu nuôi tằm có nhiều thuận lợi. Thuận lợi nhất 
là được bà con nông dân đồng tình hưởng ứng; 
được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo sâu sát của 

(Xem tiếp trang 28)
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Như vậy sự kết hợp hoàn 
hảo giữa nấm đối kháng Trich-
oderma và vi khuẩn Pseu-
domonas putida có trong 
sản phẩm phân bón hữu cơ 
BLC08 chuyên dùng cho tiêu 
được sản xuất tại Công ty Cổ 
phần Bình Điền Lâm Đồng là 
một giải pháp hữu hiệu trong 
việc phòng trừ bệnh cho tiêu 
trên diện rộng. Sản phẩm này 
không chỉ cung cấp nguồn hữu 
cơ cho đất, cải thiện độ phì 
nhiêu cho đất, nâng cao sức 
sản xuất của vườn tiêu mà còn 
kiểm soát hữu hiệu bệnh chết 
nhanh, chết chậm và các rối 
loạn dinh dưỡng trên cây hồ 
tiêu, cho năng suất, chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao. 

Ngoài ra, trong sản phẩm 
này Công ty còn bổ sung thêm 
một số chủng vi sinh vật hữu 
ích khác như: Vi sinh vật cố 
định đạm tự do Azotobacter 
sp. có khả năng cố định đạm 
tự do trong không khí, giúp 
tăng cường hàm lượng đạm dễ 
tiêu cung cấp cho cây trồng, 

Kính chúc Qúy bà con nông dân đạt được những vụ mùa bội thu!

 

Bệnh vàng lá chết nhanh Bệnh vàng lá chết chậm 

GIẢI PHÁP CANH TÁC TIÊU BỀN VỮNG...
(Tiếp theo bìa 2)

 Đối kháng Trichoderma với  
nấm Phytophthora

Đối kháng Trichoderma với  
nấm Fusarium

tiết kiệm đáng kể lượng đạm 
cần cung cấp cho cây trồng; vi 
khuẩn Pseudomonas và Azoto-
bacter có khả năng kích thích 
sinh trường giúp cho cây trồng 
phát triển bộ rễ khỏe mạnh, 
tăng sức đề kháng, cho cây 
trồng tăng khả năng sinh trưởng 
và phát triển, tăng sức chống 
chịu với sâu bệnh hại.

* Một số lưu ý trong 
công tác phòng trừ bệnh chết 
nhanh, chết chậm trên hồ tiêu:

- Không để vườn tiêu bị 
ngập, úng nước trong mùa mưa.

- Bón nhiều phân hữu cơ đã 
ủ hoai mục và bón cân đối phân 

hóa học N - P - K.
- Tỉa lá già, các dây lươn ở 

gốc nằm sát mặt đất tạo thông 
thoáng cho gốc tiêu đồng thời 
hạn chế làm tổn thương gốc tiêu.

- Các cây bị bệnh nặng nên 
đào bỏ và nhặt hết rễ để tiêu hủy. 
Sau đó, rắc vôi vào gốc tiêu vừa 
đào bỏ để diệt nấm bệnh, tránh 
lấy lan ra diện rộng, trộn thêm 
phân hữu cơ BLC08 trước khi 
trồng.

- Một số biện pháp cơ bản 
có tác dụng hạn chế sự phát 
sinh và lây lan của dịch bệnh 
như: không xới đất vườn tiêu 
trong mùa mưa, đánh rãnh thoát 
nước sâu để khi mưa nước thoát 
nhanh, không chảy tràn cả vườn 
dễ lây bệnh.

- Tăng cường bón các loại 
phân hữu cơ vi sinh cho cây tiêu 
đặc biệt là các sản phẩm phân 
hữu cơ vi sinh có bổ sung các 
chủng vi sinh vật hữu ích có 
khả năng đối kháng mạnh như: 
Trichoderma và Pseudomonas 
putida. để phòng trừ và kiểm 
soát hiệu quả bệnh chết nhanh, 
chết chậm trên cây tiêu 
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Ông Nguyễn Văn Hoàng (số điện thoại 
0974.813.550) xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng 
chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của anh em kỹ thuật 
Công ty Tiến Nông, qua kiểm tra thực địa đã 
phân tích cho tôi hiểu do đất trồng của tôi đã 
khai thác quá lâu năm và năm ngoái khi tôi cải 
tạo một lần thì mới cải tạo lớp đất mặt được 5,0 - 
10 cm, khi cuốc tầng đất mặt đi đo ở độ sâu ở 10 
- 30 cm thì pH vẫn đang rất thấp chỉ từ 3.0 - 3.5 
nên tuyến trùng và nấm bệnh tiếp tục nhân mật 
số hủy hoại bộ rễ. Do đó theo kinh nghiệm của 
tôi khi tiến hành cải tạo phải kiên trì cho pH tầng 
đất mặt từ 10 - 40 cm ổn định ở mức 6.0 - 7.0 thì 
hiệu quả mới cao, tránh tình trạng cải tạo “nửa 
vời” làm cho cây phát triển không bền vững”.

Để có vườn cà phê khỏe mạnh bà còn nên 
chú trọng các biện pháp kỹ thuật như: xử lý đất 
trước khi trồng bằng chất điều hòa pH đất 1kg/hố 
để cải tạo độ chua trong đất, tạo môi trường bất 
lợi để hạn chế bệnh hại trong đất cho cà phê; bón 
hợp lý các loại phân hóa học và tăng cường lượng 
phân hữu cơ, phân chuồng hay các chế phẩm sinh 

KINH NGHIỆM XỬ LÝ TUYẾN TRÙNG...

pH đất và Vườn cây sau khi xử lý tuyến trùng

kể. Trong gian phòng khách sang trọng ấm cúng 
với hương trà thấm đẫm mồ hôi của người chiến 
binh năm xưa, anh cười tâm sự: Bây giờ mình đã 
khá rồi, không bị cái nghèo đeo bám nữa, năm 
nào mình cũng có thu nhập ổn định gần 20 tấn 
cà phê nhân trừ chi phí còn lãi được từ 600 triệu 
đồng trở lên cộng với các khoản thu khác từ chè 
và các dịch vụ khác.

Ngoài việc vượt qua khó khăn vươn lên làm 
giàu anh còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. 
Với hơn 10 năm là Bí thư chi bộ và Tổ trưởng 
khu phố, Chi hội phó chi hội cựu chiến binh… 
được bà con dân phố rất mến phục và còn tặng 
cho anh cái tên trìu mến anh “Ba giỏi” (làm kinh 
tế giỏi, nuôi con cái giỏi và tham gia công tác xã 
hội giỏi). Với những nỗ lực không mệt mỏi trong 
cuộc sống, nhiều năm liền anh được UBND 
thành phố tặng giấy khen về gương cựu chiến 
binh sản xuất giỏi 

Vươn lên làm giàu...
(Tiếp theo trang 18) (Tiếp theo trang 26)

(Tiếp theo bìa 4)

học; tỉa cành tạo tán làm thông thoáng vườn cà 
phê, hạn chế xới xáo, vét bồn ở những vườn cây 
đã bị bệnh, không nên áp dụng biện pháp tưới 
tràn vì rất dễ lan rộng bệnh sang các cây xung 
quanh; thường xuyên thăm vườn và có biện pháp 
kịp thời góp phần giảm chi phí cho bà con và giữ 
năng suất vườn được ổn định, để nâng cao năng 
suất, cải thiện đời sống cho bà con trồng cà phê 

chính quyền địa phương; Có diện tích liền nhau 
và ở cùng nhau trên cùng thôn xóm nên thuận 
lợi cho việc hội họp và trao đồi kinh nghiệm sản 
xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi việc 
triển khai Tổ hợp tác sản xuất cũng gặp những 
khó khăn như: Các hộ chưa thống nhất được khâu 
bán tập trung, vì còn phụ thuộc vào sự đầu tư của 
tư thương; chưa có nông hộ nuôi tằm con nên 
chưa chủ động được nguồn giống. 

Hi vọng trong thời gian tới, được sự quan 
tâm của các cấp chính quyền sẽ có chính sách 
vay vốn ưu đãi cho những nông hộ còn khó khăn 
về kinh tế, mỗi tổ hợp tác có một điểm nuôi tằm 
con tập trung. Từ đó tạo điều kiện cho các nông 
hộ nuôi tằm theo hướng công nghệ cao chủ động 
được nguồn giống và tham gia vào tổ hợp tác 
trồng dâu nuôi tằm để nâng cao thu nhập, xoá đói 
giảm nghèo và vươn lên làm giàu 

TỔ HỢP TÁC NUÔI TẰM...


