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Sáng ngày 12/9/2022, tại Hà 
Nội diễn ra Diễn đàn Nông 
dân Quốc gia lần thứ VII được 

tổ chức với chủ đề: “Người nông 
dân chuyên nghiệp”. Đây là sự 
kiện thường niên do Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng 
chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ 
tịch nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam nhấn mạnh: Cách 
đặt vấn đề và chọn chủ đề "Người 
nông dân chuyên nghiệp" tại Diễn 
đàn lần này rất kịp thời và trúng 
nhằm cụ thể hóa việc thực hiện và 
đưa Nghị quyết 19 vào cuộc sống. 
Nông thôn nước ta đang ngày 
càng phát triển theo hướngvăn 
minh hiện đại, tính đến nay đã 
có tới gần 65% số xã cả nước đạt 
tiêu chí nông thôn mới, nhiều địa 
phương cấp xã, cấp huyện đang 
bắt tay vào thực hiện xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; thu nhập của 
người nông dân các khu vực bình 
quân đã cao hơn từ 2 - 2,5 lần so 
với năm 2010. Hằng năm, cả nước 
có 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh 
hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 

các cấp; với nhiều mô hình sản xuất 
với quy mô lớn cho thu nhập hàng 
tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho 
hơn 5 triệu lao động. So với giai 
đoạn 2012 - 2017, số hộ có mức 
thu nhập trên 500 triệu đồng/năm 
tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu 
nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 
2 lần.

Phó Chủ tịch nước đã trao đổi, 
gợi mở một số vấn đề cần tập trung 
thảo luận về nội hàm khái niệm 
“Người nông dân chuyên nghiệp”; 
khái niệm tri thức hóa nông dân 
và làm thế nào để người nông dân 
thay đổi tư duy, chuyển đổi thành 
những nông dân chuyên nghiệp. 
Đề nghị nhà nông, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý 
hãy thẳng thắn đặt vấn đề và bàn 
giải pháp tháo gỡ những bất cập 
đang tồn tại; đồng thời đề xuất với 
Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách 
cụ thể, phù hợp hơn với thực tiễn.

Phát biểu tại Phiên thảo luận 
đối thoại về tri thức hóa nông dân: 
Nhìn từ thực tiễn và giải pháp, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Lê Minh Hoan chia sẻ, chúng ta 
có trách nhiệm giúp người nông 
dân tri thức hoá, chuyên nghiệp 

lên. Chúng ta sinh ra từ bờ tre, gốc 
rạ, sinh ra từ nông thôn nên phải 
hiểu rằng người nông dân còn rất 
nhiều việc phải làm hàng ngày. Từ 
những bước đi đầu tiên, việc làm 
nhỏ, sẽ giúp nông dân dần dần 
tiếp cận số hoá, công nghiệp 4.0. 
Tri thức hoá người nông dân chính 
là phải sẵn lòng chuyên nghiệp 
hoá chính mình.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, 
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 
Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: 
Nội dung các tham luận và các vấn 
đề thảo luận, trao đổi tại Diễn đàn 
đã góp phần phác họa bức tranh 
toàn cảnh, làm rõ hơn vai trò của 
nông dân, đặc biệt là người nông 
dân chuyên nghiệp trong phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng giai cấp nông 
dân Việt Nam trong tình hình mới; 
đã nêu lên được các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm xây dựng được người 
nông dân chuyên nghiệp đáp ứng 
yêu cầu của thực tiễn một nền 
kinh tế năng động, hội nhập, một 
hình ảnh Việt Nam năng động, 
trách nhiệm ngày càng có vị thế, 
tiếng nói trên trường quốc tế q

THANH THÚY

DIỄN ĐÀN NÔNG DÂN QUỐC GIA LẦN THỨ VII CHỦ ĐỀ
“NGƯỜI NÔNG DÂN CHUYÊN NGHIỆP”

Toàn  cảnh diễn đàn
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ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN BIỂN BỀN VỮNG

Ngày 08 - 09 tháng 9 năm 
2022 tại tỉnh Quảng Ninh, 
Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT Quảng Ninh tổ 
chức Diễn đàn Khuyến nông @ 
Nông nghiệp chủ đề: “Ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng 
bè trên biển bền vững”. Diễn đàn 
có sự tham dự của 140 nông dân 
đến từ 05 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Hải Phòng và Quảng 
Ninh.

Theo báo cáo của Tổng cục 
Thủy sản, năm 2021 cả nước có 
75.000 ha diện tích nuôi biển, 
thể tích nuôi lồng 8 triệu m3; sản 
lượng đạt 700.000 tấn. Mục tiêu 
đến năm 2025, diện tích nuôi biển 
cả nước đạt 280.000 ha với 10 triệu 
m3 thể tích lồng nuôi, sản lượng 
đạt 850.000 tấn. Xu hướng nuôi 
hải sản bằng hình thức lồng bè 
đang phát triển mạnh mẽ tại các 
địa phương như: Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - 
Vũng Tàu... 

Tiềm năng nuôi hải sản của 
Việt Nam là rất lớn nhưng chưa 
khai thác được nhiều. Thực tiễn 
sản xuất hiện nay cho thấy, vẫn 
còn những khó khăn, tồn tại trong 
công tác quy hoạch, tổ chức sản 
xuất; việc áp dụng đúng quy trình 
kỹ thuật; chất lượng đầu vào con 

giống; vấn đề thức ăn và môi 
trường; việc liên kết mở rộng thị 
trường tiêu thụ...

Hiện tại để đẩy mạnh mô hình 
phát triển nuôi cá lồng bè trên 
biển, Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia đang triển khai 04 dự án 
khuyến nông trung ương về nuôi 
cá lồng bè trên biển gồm: Dự án 
“Xây dựng mô hình nuôi biển cá 
giò” tại tỉnh Khánh Hòa; Dự án “Xây 
dựng mô hình nuôi cá chim vây 
vàng bằng lồng HDPE đảm bảo an 
toàn thực phẩm” tại 02 tỉnh Quảng 
Ninh và Khánh Hòa; Dự án “Xây 
dựng mô hình nuôi biển cá giò 
thương phẩm tại vùng biển miền 
Trung”; Dự án “Xây dựng mô hình 
nuôi cá trân châu thương phẩm 
bằng lồng HDPE thích ứng vùng 
biển đảo” tại tỉnh Kiên Giang.

Tại Diễn đàn, đại biểu đã trao 
đổi, thảo luận các vấn đề chính, 
đó là: các tiến bộ kỹ thuật, giải 
pháp khoa học công nghệ nhằm 
phát triển bền vững nghề nuôi cá 
lồng bè trên biển; các chính sách 
hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy 
sản trên biển, xây dựng đề án phát 
triển vùng nuôi; vấn đề quy hoạch, 
quản lý và tổ chức sản xuất nghề 
nuôi cá lồng bè trên biển tại các 
địa phương; giải pháp về đào tạo 
nguồn nhân lực, thông tin tuyên 
truyền; vấn đề liên kết với doanh 
nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, 
bao tiêu đầu ra, mở rộng thị 
trường, xúc tiến thương mại ….

Kết luận tại Diễn đàn, Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia Hoàng Văn Hồng cho biết, sẽ 
tiếp thu, tổng hợp các ý kiến từ 
diễn đàn báo cáo lãnh đạo Bộ Nông 
nghiệp và PTNT để có những chủ 
trương, chính sách và giải pháp cụ 
thể nhằm phát triển nuôi cá lồng 
bè trên biển bền vững. Đề nghị Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm 
Khuyến nông các tỉnh trong vùng 
tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo 
các tỉnh, thành phố các giải pháp 
cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển 
nuôi cá lồng bè trên biển. Đề nghị 
các doanh nghiệp, HTX, người 
sản xuất dựa trên thông tin và kết 
quả của diễn đàn đề xuất các nội 
dung liên kết hợp tác với hệ thống 
khuyến nông, HTX, người nông 
dân để hợp tác cung ứng dịch 
vụ đầu vào và đầu ra tổ chức sản 
xuất một cách có hiệu quả. Đồng 
thời liên hệ với các doanh nghiệp 
để liên kết, cung ứng dịch vụ đầu 
vào và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ 
quan báo chí, truyền thông tiếp 
tục tuyên truyền về nội dung, kết 
quả của diễn đàn để khuyến cáo, 
nhân rộng trong sản xuất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các 
đại biểu đã đi tham quan mô hình 
ứng dụng công nghệ HDPE nuôi 
thủy sản bền vững quy mô công 
nghiệp của tập đoàn nhựa Super 
Trường Phát tại thị xã Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh q

NGUYỄN SÂM
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
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Đó là chủ đề của Diễn đàn 
khuyến nông @ nông 
nghiệp do Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và PTNT Điện 
Biên tổ chức ngày 15 – 16/9/2022. 
Diễn đàn có sự tham gia của 150 
đại biểu, trong đó có 130 đại biểu 
đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác 
và nông dân tỉnh Điện Biên. Bà Hạ 
Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia, bà 
Chu Thị Thanh Xuân – Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Điện Biên đồng chủ trì diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, 
bà Hạ Thúy Hạnh – Phó giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia khẳng định, trong những năm 
gần đây, ngành nông nghiệp 
miền núi phía Bắc (MNPB) đã đạt 
được những thành tựu to lớn. Tính 
trung bình từ năm 2010 đến năm 
2021, diện tính sản xuất lúa trung 
bình của các tỉnh MNPB đạt trên 
668.000 ha/năm, sản lượng dao 
động từ 3,1 – 3,4 triệu tấn/năm, 
đáp ứng cơ bản nhu cầu an ninh 
lương thực cho cư dân trong vùng. 
Điện Biên là tỉnh có nhiều điều 
kiện và tiềm năng để phát triển 
lúa gạo, đặc biệt là lúa gạo chất 
lượng cao theo hướng sản xuất 
hàng hóa.

Theo báo cáo của Viện Khoa 
học Kỹ thuật Miền núi phía Bắc, 
Điện Biên là 1 trong 4 tỉnh có diện 
tích trồng lúa lớn nhất vùng MNPB 
nhưng những năm gần đây sản 
lượng lúa gạo của tỉnh có phần 
sụt giảm. Năm 2019, diện tích sản 
xuất lúa của tỉnh là 51.700 ha, năng 

suất đạt 55,9 tạ/ha, sản lượng 
đạt 289.000 tấn. Đến năm 2021 
diện tích sản xuất lúa của tỉnh đạt 
53.800 ha, năng suất chỉ đạt 37,2 
tạ/ha, sản lượng giảm 89 nghìn 
tấn so với năm 2019.

Thảo luận tại Diễn đàn, đại biểu 
tham dự đã nêu lên 5 khó khăn, 
tồn tại của ngành sản xuất lúa 
gạo tỉnh Điện Biên, đó là công tác 
quy hoạch, tổ chức sản xuất, liên 
kết giữa các nhà (nhà nước, nhà 
khoa học, nhà nông, nhà doanh 
nghiệp…) còn lỏng lẻo, chưa thật 
sự bền vững; việc áp dụng đồng 
bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất còn hạn chế; trình độ thâm 
canh trong sản xuất lúa của vùng 
còn thấp; việc bảo quản, chế biến 
lúa gạo sau thu hoạch còn nhiều 
hạn chế; vấn đề xây dựng và 
quản lý thương hiệu, phát triển 
thị trường sản phẩm và xử lý gian 
lận trong thương mại lúa gạo gặp 
nhiều khó khăn. Có 05 giải pháp 
chính đã được các đại biểu tham 
dự đưa ra: 

Một là, các giải pháp về chính 
sách. Trong đó tập trung vào quy 
hoạch, tổ chức lại sản xuất gắn sản 
xuất nông nghiệp với phát triển 
du lịch, hướng đến sản xuất cánh 
đồng 1 giống; hỗ trợ các hợp tác 
xã, doanh nghiệp, nông dân vay 
vốn; hỗ trợ khoa học kỹ thuật, đổi 
mới công nghệ; chính sách phát 
triển sản xuất lúa theo chuỗi giá 
trị, đa giá trị.

Hai là, các giải pháp về kỹ 
thuật. Tập trung vào việc rà soát, 
xác định cơ cấu bộ giống, đặc biệt 
là giống đặc sản của địa phương, 

giống chất lượng cao, xác định 
khung thời vụ, đồng thời áp dụng 
các biện pháp thâm canh lúa tổng 
hợp; Tăng cường đầu tư thủy lợi 
và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ 
trong sản xuất lúa gạo. Đẩy mạnh 
áp dụng mạ khay, máy cấy vào sản 
xuất; Tăng cường đầu tư cho bảo 
quản chế biến lúa gạo.

Ba là, các giải pháp về đào tạo 
nguồn nhân lực, nâng cao trình 
độ nhận thức cho cán bộ và người 
dân. Tăng cường tập huấn cho bà 
con nông dân canh tác lúa theo 
biện pháp phòng chống dịch hại 
tổng hợp (IPM), canh tác hữu cơ, 
bảo vệ môi trường.

Bốn là, tăng cường công tác 
khuyến nông, đặc biệt là công tác 
thông tin tuyên truyền, xây dựng 
mô hình khuyến nông. 

Năm là, tăng cường liên kết, 
tiêu thụ, xúc tiến thương mại và 
phát triển thị trường sản phẩm, 
xây dựng chuỗi cung ứng an toàn.

Bà Chu Thị Thanh Xuân – Phó 
Giám đốc Sở nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Điện cho biết, Sở tiếp 
thu toàn bộ những ý kiến, đề xuất 
của đại biểu, đồng thời đề nghị bà 
con nông dân, các hợp tác xã, các 
doanh nghiệp cùng đồng hành, 
chia sẻ những khó khăn của tỉnh, 
của ngành, tiếp tục nỗ lực, trách 
nhiệm trong sản xuất lúa gạo; giữ 
gìn và phát huy phẩm chất, giá trị 
của thương hiệu gạo Điện Biên và 
cánh đồng Mường Thanh q

NGUYỄN SÂM
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ LÚA GẠO 
CÁNH ĐỒNG MƯỜNG THANH - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   3



Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM    Số 05 - 20224 5

SỰ KIỆN KHUYẾN NÔNG

Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM    Số 05 - 20224 5

Ngày 23/9/2022, tại TP. Đà Lạt, 
Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm 
Đồng tổ chức Diễn Khuyến nông 
@ Nông nghiệp chủ đề “Ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật trong phát triển 
sản xuất nông nghiệp thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu”. 
Diễn đàn có sự tham gia của 180 
đại biểu đến từ 7 tỉnh/thành phố: 
Lâm Đồng, Phú Yên, Đồng Nai, 
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh 
Hoà và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, 
ông Hoàng Văn Hồng – Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia cho rằng, sản xuất nông 
nghiệp nước ta đang chuyển dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa 
lớn; với quy mô, chất lượng theo 
yêu cầu của các nhà nhập khẩu. 
Hiện, nông sản của Việt Nam đã 
có mặt tại 196 quốc gia, vùng 
lãnh thổ. Tuy nhiên, sản xuất nông 
nghiệp cũng đứng trước nhiều 
thách thức do biến đổi khí hậu, vì 
vậy, việc phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao được coi 
là một trong những giải pháp then 
chốt, trọng tâm. Các giải pháp  
như công nghệ sinh học, công 
nghệ nhà kính, công nghệ tưới 
nhỏ giọt, công nghệ cảm biến, tự 

động hóa, internet vạn vật… giúp 
sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi 
phí, tăng năng suất, hạ giá thành 
và nâng cao chất lượng nông 
sản, bảo vệ môi trường. Mặt khác, 
phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao theo hướng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp 
chính xác giúp nông dân chủ động 
trong sản xuất, khắc phục được 
tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào 
thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu 
thị trường về chất lượng nông sản.

Lâm Đồng là địa phương có 
nhiều tiềm năng và lợi thế để phát 
triển nông nghiệp thông minh. 
Với kinh nghiệm trên 15 năm phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, cơ sở vật chất, hạ tầng 
sản xuất cũng như trình độ canh 
tác, chăn nuôi của nông dân Lâm 
Đồng cao hơn so với mặt bằng 
chung cả nước. Tại Lâm Đồng có 
nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp FDI đầu tư trong 
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 
cao đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho nông dân tiếp cận, ứng dụng 
công nghệ thông minh để phát 
triển sản xuất. Theo báo cáo của 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm 
Đồng, năm 2021, địa phương có 
63.108 ha diện tích sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Trong đó, có 377 ha diện tích canh 
tác theo công nghệ IoT và 65 ha 
canh tác thủy canh, khí canh. 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).

Tại diễn đàn, đại diện ngành 
nông nghiệp nhiều tỉnh, thành 
phố; các chuyên gia và đơn vị kinh 
doanh lĩnh vực công nghệ số đã 
trao đổi các chuyên đề về phát 
triển nông nghiệp thông minh, 
như: chuyển đổi số trong nông 
nghiệp công nghệ cao, ứng dụng 
thiết bị tưới trong sản xuất nông 
nghiệp thông minh, phát triển 
nông nghiệp thông minh trong 
xây dựng nông thôn mới, nông 
nghiệp 4.0 và những thách thức. 
Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải 
pháp như công tác quản lý nhà 
nước để quy hoạch các vùng sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
thông minh; giải pháp về nguồn 
lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 
yếu; xây dựng và thực hiện hiệu 
quả các cơ chế, chính sách trong 
hỗ trợ đầu tư phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, thông 
minh; giải pháp về khoa học -công 
nghệ, thị trường; vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực và làm chủ 
công nghệ; đẩy mạnh hoạt động 
chuyển đổi số trong nông nghiệp 
và tăng cường hợp tác quốc tế để 
tiếp cận nhanh khoa học - công 
nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các 
đại biểu đã đi thăm mô hình trồng 
dâu tây ứng dụng công nghệ IoT 
tại vườn dâu Nam Anh ở thôn Lộc 
Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà 
Lạt và mô hình ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ thông minh, 
kỹ thuật nông nghiệp vi sinh Hàn 
Quốc trong sản xuất rau tại Hợp 
tác xã Sunfood Đà Lạt q

ÁNH NGUYỆT
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 Các đại biểu tham quan mô hình trồng dâu tây ứng dụng công nghệ IoT 
tại vườn dâu Nam Anh ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Ngày 28/9/2022, tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Việt Nam 

phối hợp với Liên minh Châu Âu 
tổ chức Hội thảo “Phụ phẩm nông 
nghiệp - Nguồn tài nguyên tái 
tạo”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự 
kiện để đánh giá sơ kết 03 năm 
triển khai thực hiện Nghị định số 
109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 
của Chính phủ về Nông nghiệp 
hữu cơ và bàn giải pháp, định 
hướng thúc đẩy sản xuất, kết nối 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ trong thời gian tới. 

Theo số liệu tại hội thảo, năm 
2020 nước ta có trên 156,8 triệu 
tấn phụ phẩm, bao gồm: 88,9 
triệu tấn phụ phẩm từ trồng trọt 
(chiếm 56,7%); 61,4 triệu tấn phụ 
phẩm từ ngành chăn nuôi (chiếm 
39,1%); 5,5 triệu tấn từ ngành lâm 
nghiệp (chiếm 3,5%) và khoảng 
gần 1 triệu tấn từ ngành thủy 
sản (10,6%). Tuy nhiên, nguồn tài 
nguyên này chưa được quan tâm 
tái sử dụng hiệu quả và đúng mục 
đích. Trong lĩnh vực chăn nuôi, chỉ 
20% lượng chất thải được sử dụng 
hiệu quả (làm khí sinh học, ủ phân, 
nuôi trùn, cho cá ăn,…), còn lại 
80% bị thải ra môi trường. Trong 
lĩnh vực trồng trọt, mới có khoảng 
10% phụ phẩm trồng trọt được 
sử dụng làm chất đốt tại chỗ, 5% 
làm nhiên liệu công nghiệp, 3% 
làm thức ăn gia súc; còn hơn 80% 
chưa được sử dụng gây ô nhiễm 

môi trường. Nông nghiệp là một 
trong những tác nhân chính gây 
nên biến đổi khí hậu khi phát thải 
khí nhà kính từ lĩnh vực này chiếm 
18% tổng lượng phát thải. Trong 
khi, Việt Nam đã có cam kết mạnh 
mẽ tại COP26 đạt mức phát thải 
ròng bằng "0" vào năm 2050, giảm 
khí thải metan 30% tính đến năm 
2030 và đây là thách thức đối với 
ngành nông nghiệp  Việt Nam.

Để phát huy giá trị của các 
nguồn phụ phẩm nông nghiệp, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sẽ xây dựng chương trình đề 
án hay kế hoạch để thúc đẩy kinh 
tế tuần hoàn trong nông nghiệp, 
trong đó tập trung nhiều vào một 
số vấn đề:

Nghiên cứu các chính sách, giải 
pháp phù hợp để khuyến khích 
các doanh nghiệp tham gia đầu 
tư vào lĩnh vực thu gom, đóng gói, 
vận chuyển, bảo quản, chế biến 
các phụ phẩm nông nghiệp. Thúc 
đẩy hợp tác công tư (PPP) trong 
xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp 
nhằm tạo giá trị gia tăng cao hơn.

Đẩy mạnh nghiên cứu phát 
triển, chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ mới, công 
nghệ sạch trong lĩnh vực xử lý, chế 
biến phụ phẩm chăn nuôi, thủy 
sản để sản xuất, chế biến thức ăn 
cho vật nuôi; sản xuất phân bón 
hữu cơ các loại; sản xuất năng 
lượng tái tạo từ sinh khối phụ 

phẩm nông nghiệp; sản xuất các 
loại dầu sinh học và năng lượng 
sinh học từ sinh khối phụ phẩm 
nông nghiệp, thông qua đó nâng 
cao hiệu quả tái tạo sử dụng phụ 
phẩm, đảm bảo an toàn dịch bệnh 
động vật, sức khỏe con người và 
bảo vệ môi trường.

Tăng cường hợp tác với các đối 
tác nước ngoài để phát triển và 
nhập khẩu công nghệ xử lý hiệu 
quả phụ phẩm nông nghiệp. Phát 
triển, hoàn thiện và xây dựng quy 
trình chăn nuôi tuần hoàn giữa 
trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản 
để phụ phẩm của ngành này là đầu 
vào của ngành kia và ngược lại.

Tăng cường công tác truyền 
thông sâu rộng về ý nghĩa của phụ 
phẩm nông nghiệp trong nền kinh 
tế nông nghiệp tuần hoàn, nền 
nông nghiệp tăng trưởng xanh, 
nền nông nghiệp thông minh ứng 
phó với biến đổi khí hậu nhằm thu 
hút sự quan tâm, thay đổi và nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
toàn xã hội về quản lý hiệu quả 
phụ phẩm nông nghiệp.

Khuyến khích phát triển các 
doanh nghiệp chế biến phụ phẩm 
nông nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa để tiêu thụ phụ phẩm nông 
nghiệp tại chỗ cho người nông 
dân. Nhân rộng các mô hình nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần 
hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông 
nghiệp gắn với du lịch; phổ biến 
kiến thức, kỹ thuật, công nghệ và 
quản trị, kinh doanh về sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, 
sinh thái đến các tổ chức liên kết 
sản xuất trong nông nghiệp, trong 
đó ưu tiên các hợp tác xã, liên 
minh hợp tác xã, hình thức nông 
nghiệp gia công áp dụng công 
nghệ cao để phát huy giá trị của 
nguồn phụ phẩm q

NGUYỄN SÂM
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

HỘI THẢO PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP
NGUỒN TÀI NGUYÊN TÁI TẠO

Toàn  cảnh Hội thảo
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PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÂY ĂN QUẢ 
TẠI TỈNH SƠN LA

Những năm gần đây, Sơn 
La khá thành công trong 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, 
gắn với tìm kiếm thị trường để 
nông sản “xuất ngoại”. Từ “thủ phủ” 
trồng ngô thu nhập bấp bênh, giờ 
đây, Sơn La trở thành địa phương 
hình mẫu, có vùng trồng cây ăn 
quả lớn nhất miền Bắc. 

Với lợi thế về đất đai, khí hậu và 
tiềm năng phát triển cây ăn quả, 
diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 
2022 là 68.548 ha; sản lượng thu 
hoạch 164.157 tấn. Trong đó, có 
một số loại cây ăn quả có diện tích, 
sản lượng lớn như xoài có diện 
tích 19.773 ha, sản lượng ước đạt 
45.924 tấn; nhãn 19.235 ha; sản 
lượng 99.434 tấn; chuối 5.750 ha, 
sản lượng 27.991 tấn; mận 11.558 ha, 
sản lượng 78.720 tấn; cây có múi 
4.461 ha, sản lượng 6.003 tấn .... 
Các huyện nằm trong vùng quy 
hoạch phát triển cây ăn quả chủ 
lực gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Mai 
Sơn, Sông Mã, Mường La, Thuận 
Châu, đều có diện tích trồng cây 
ăn quả tập trung trên 10.000 ha. 

Những năm qua, Sơn La đã 
mạnh dạn đưa vào trồng thử 
nghiệm các giống cây trồng mới 
có năng suất, chất lượng cao, 
chống chịu sâu bệnh, phù hợp với 

điều kiện tự nhiên của địa phương 
như: chanh leo tím và bơ ghép, xoài 
ghép, nhãn ghép, na Hoàng Hậu 
ghép... Địa phương đẩy mạnh đầu 
tư thâm canh, đưa các giống mới 
và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, hình thành các vùng nguyên 
liệu tập trung có diện tích hợp lý, 
tăng năng suất và chất lượng sản 
phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên 
thị trường. Toàn tỉnh cũng đã hỗ trợ 
ghép cải tạo vườn cây ăn quả cho 
gần 26.000 hộ gia đình  với tổng 
diện tích trên 13.100 ha ghép cải 
tạo. Nông dân áp dụng kỹ thuật rải 
vụ để nhãn, xoài thu hoạch dịp Tết 
với giá bán gấp 6 lần chính vụ; na ra 
nhiều lứa quả trong năm, thời gian 
thu hoạch kéo dài. Do vậy, trên địa 
bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô 
hình sản xuất cây ăn quả cho giá trị 
kinh tế cao như: chanh leo tím và 
bơ ghép 600 triệu đồng/ha, dâu tây 
hơn 400 triệu đồng/ha, xoài ghép 
hơn 500 triệu đồng/ha, na Hoàng 
Hậu ghép đạt 01 tỷ đồng/ha...

Nhiều vùng cây ăn quả được 
sản xuất an toàn, được cấp giấy 
chứng nhận bảo hộ thương hiệu, 
hoặc mã vùng trồng, đảm bảo chất 
lượng quả đáp ứng nhu cầu những 
thị trường tiêu dùng khó tính. Đã 
có 24 sản phẩm nông sản của Sơn 
La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn 

bằng bảo hộ; xây dựng, duy trì và 
phát triển 235 chuỗi cung ứng 
thực phẩm nông sản, thủy sản an 
toàn. Có 241 mã số vùng trồng cây 
ăn quả phục vụ xuất khẩu; hơn 
5.000 ha cây trồng áp dụng quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt và 
các tiêu chuẩn tương đương. Các 
sản phẩm nông sản đã tham gia 
vào chuỗi cung ứng của các hệ 
thống phân phối lớn trong nước 
như: Winmart, Hapro Mart,...; tiêu 
thụ trên sàn giao dịch thương mại 
điện tử: Sendo, Voso, Postmart, 
Shopee. Đã có 17 sản phẩm nông 
sản tỉnh Sơn La xuất khẩu sang 
các thị trường như: Mỹ, Úc, Anh, 
Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, UAE...

Trong những năm qua, cơ cấu 
mặt hàng các sản phẩm trái cây tỉnh 
Sơn La đang có sự đổi thay từng 
ngày. Đặc biệt, nhờ tích cực mời gọi, 
đến nay Sơn La đã có nhiều tập đoàn 
kinh tế lớn vào đầu tư làm ăn. Đã có 
8 dự án nhà máy chế biến công suất 
lớn được khởi công và đi vào hoạt 
động, như: Nhà máy chế biến chanh 
leo, rau, củ, quả xuất khẩu của Tập 
đoàn Nafoods (Mộc Châu); Nhà máy 
bảo quản và chế biến sản phẩm 
nông nghiệp công nghệ cao của 
Tập đoàn IC Food Hàn Quốc; Nhà 
máy chế biến hoa quả tươi và thảo 
dược Vân Hồ của Tập đoàn TH (Vân 
Hồ)..., góp phần thúc đẩy chuyển 
dịch ngành trồng trọt theo hướng 
sản xuất hàng hóa, hình thành vùng 
nguyên liệu tập trung gắn với các 
nhà máy chế biến nông sản. 

Với cách làm, bước đi mang 
tính đột phá, kết quả trồng cây 
ăn quả, mở rộng thị trường tiêu 
thụ, hướng tới xuất khẩu và chế 
biến, nâng giá trị cây ăn quả đang 
giúp cho người nông dân Sơn La 
bước qua giai đoạn xóa đói, giảm 
nghèo, tiến tới có tích lũy, làm giàu 
trên chính mảnh đất quê hương q

BBT (gt)

Người dân huyện Yên Châu, Sơn La thu hoạch xoài để phục vụ xuất khẩu
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Để chuyển đổi diện tích lúa 
thiếu nước sang các cây 
trồng cạn, những năm qua, 

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị 
đã xây dựng và chuyển giao các 
mô hình trồng ngô lấy hạt, đậu 
xanh và dưa hấu mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho 
người dân. Vụ hè thu 2022, Trung 
tâm tiếp tục xây dựng mô hình 
chuyển đổi trên đất lúa thiếu nước 
sang trồng ngô sinh khối, liên kết 
tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ 
phần Tổng Công ty Thương mại 
Quảng Trị.

Mô hình được triển khai ở thôn 
Lễ Môn, xã Phong Bình và các thôn 
Ba De, Cu Đinh, xã Linh Trường, 
huyện Gio Linh với quy mô 10 ha, 
có 70 hộ tham gia.

Kỹ sư Trần Xuân Lộc - Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho 
biết mô hình triển khai với lượng 
giống bình quân 20 kg/ha, mật độ 
khoảng 8 - 9 vạn cây/ha. Việc triển 
khai mô hình gặp không ít khó 
khăn khi thời tiết đầu vụ hè thu 
diễn biến phức tạp, mưa dài ngày, 
ruộng bị ngập nước, làm chậm 
tiến độ gieo trồng khoảng 15 - 20 
ngày. Tại xã Linh Trường, các hộ 
dân tham gia mô hình là đồng bào 
dân tộc, nên khó khăn trong việc 
tiếp thu khoa học kỹ thuật.

 Quá trình triển khai trồng cho 
thấy ngô sinh trưởng phát triển 
nhanh, quá trình tăng trưởng 
chiều cao, đường kính thân, chiều 
dài lóng, tốc độ ra lá, kích thước lá, 
tăng mạnh trong khoảng thời gian 
sau khi kết thúc mọc mầm đến khi 
ổn định bộ lá, góp phần tăng năng 
suất sinh khối. Ngoài yếu tố lá phát 
triển nhanh, thì số lá xanh/cây có 
khả năng tồn tại từ khi lá xuất hiện 
đến khi thu hoạch chiếm tỉ lệ cao 
(xấp xỉ 86,2%) so với tổng số lá của 
cây, góp phần tăng năng suất sinh 
khối.

Chị Hồ Thị Cọt ở thôn Ba De, 
xã Linh Trường cho biết, trước 
đây diện tích đất lúa của gia đình 
chị và bà con phải bỏ hoang vụ 
hè thu. Năm nay, được Trung tâm 
Khuyến nông hỗ trợ xây dựng mô 
hình, chị cùng bà con quyết tâm 
làm và đã thành công. “Bà con Vân 
Kiều mình làm theo kỹ thuật do 
cán bộ khuyến nông hướng dẫn,  
ngô lên xanh tốt, cho thu hoạch, 
có thêm thu nhập. Trồng ngô đỡ 
vất vả hơn đi bóc vỏ tràm. Sang 
năm gia đình mình tiếp tục làm 
trên mấy ô ruộng còn lại”- chị Cọt 
vui vẻ nói.

Qua quá trình triển khai cho 
thấy, giống ngô NK7328 BT/GT có 
thời gian sinh trưởng ngắn, phù 

hợp gieo trồng trên đất lúa thiếu 
nước, có khả năng phát triển tốt 
trong điều kiện thâm canh cao, 
bộ phận thân lá phát triển mạnh 
nên cho năng suất sinh khối cao. 
Doanh nghiệp sẽ thu mua tại 
ruộng cho bà con với giá 1.000 
đồng/kg. Dự kiến năng suất tại 
xã Linh Trường đạt 55 tấn/ha, xã 
Phong Bình đạt 66 tấn/ha, cho thu 
nhập từ 55 - 65 triệu đồng/ha, lợi 
nhuận đạt 25 triệu đồng/ha.

Theo ông Bùi Ngọc Dương - 
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình, 
hiệu quả kinh tế mà mô hình mang 
lại là rất lớn, gấp 3 lần so với trồng 
lúa. Thời gian tới, chính quyền địa 
phương và người dân xã Phong 
Bình tiếp tục triển khai và nhân 
rộng mô hình này nhằm tăng hiệu 
quả kinh tế trên cùng đơn vị diện 
tích cho bà con nông dân. 

Ông Trần Cẩn - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quảng Trị cho 
biết: Mô hình đã tạo được bước 
đột phá trong chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, phù hợp với điều kiện 
biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài 
việc tiết kiệm nguồn nước tưới, 
đây còn là giải pháp hợp lý tránh 
tình trạng bỏ phí đất sản xuất. 
Mô hình còn thay đổi phương 
thức canh tác, nâng cao trình độ 
kỹ thuật. Mô hình còn là nơi để 
các hộ dân tham quan, học tập 
nhằm khuyến khích người dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp 
lý trên đất lúa thiếu nước, đảm bảo 
nguồn thu nhập ổn định cho các 
hộ dân. 

Trên cơ sở kết quả của mô hình, 
thời gian tới, Trung tâm Khuyến 
nông Quảng Trị tiếp tục kết hợp 
cùng doanh nghiệp triển khai 
nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản 
phẩm cho người dân và nhân rộng 
trên địa bàn tỉnh q

PHAN VIỆT TOÀN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

Các hộ dân xã Linh Trường đang thu hoạch ngô sinh khối

GIẢI PHÁP CHO ĐẤT LÚA THIẾU NƯỚC VỤ HÈ THU 
Ở QUẢNG TRỊ



HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM    Số 05 - 20228 9

Tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển tốt 
trong ao nuôi của hộ dân ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Trị

Với mục tiêu nuôi trồng thuỷ 
sản theo hướng bền vững, 
khai thác có hiệu quả hơn 

tiềm năng lợi thế vùng đất nhiễm 
mặn của các địa phương, phát triển 
các đối tượng nuôi có chất lượng 
và giá trị kinh tế cao, từ năm 2020, 
Trung tâm Khuyến nông – Khuyến 
ngư Quảng Bình đã thực hiện mô 
hình nuôi tôm càng xanh toàn đực 
trên vùng đất trồng lúa kém hiệu 
quả tại xã Đồng Trạch (Bố Trạch) 
với quy mô 6 hộ, diện tích nuôi thử 
nghiệm 3 ha. Năm 2021, 2022, mô 
hình nuôi tôm càng xanh toàn đực 
trên đất lúa kém hiệu quả gắn với 
tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được 
nhân rộng tại các xã: Hồng Thủy 
(Lệ Thủy); Gia Ninh, Hàm Ninh, 
Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Đức Ninh 
(TP. Đồng Hới); Đồng Trạch, Thanh 
Trạch (Bố Trạch) với diện tích 9 ha, 
15 hộ tham gia.

Sau 3 năm triển khai thực hiện 
mô hình nuôi tôm càng xanh, 
kết quả cho thấy tôm càng xanh 
sinh trưởng, phát triển tốt, thích 
ứng với điều kiện sinh thái của 
địa phương; thời gian nuôi tương 
đối ngắn, phù hợp thời vụ nuôi 
tại Quảng Bình nên hạn chế được 
rủi ro do mưa lũ cuốn trôi; là đối 
tượng nuôi ít dịch bệnh, hiệu quả 
kinh tế mang lại gấp 3  -4 lần so với 
trồng lúa…

Ông Phan Đệ ở xã Đồng Trạch, 
huyện Bố Trạch tham gia nuôi tôm 
càng xanh cho biết, năm 2022, gia 
đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi 
0,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả 
để tiến hành nuôi thử nghiệm tôm 
càng xanh toàn đực. Mới đầu triển 
khai gia đình ông còn khá bỡ ngỡ 
vì chưa biết nhiều về quy trình và 
kỹ thuật nuôi, nhưng nhờ sự hướng 
dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh 
nên ông đã sớm tiếp cận được quy 
trình kỹ thuật, cách chăm sóc và xử 
lý sự cố khi nuôi tôm…

HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN NUÔI TÔM CÀNG XANHHIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN NUÔI TÔM CÀNG XANH
TRÊN ĐẤT LÚA CHUYỂN ĐỔITRÊN ĐẤT LÚA CHUYỂN ĐỔI

Mô hình là sử dụng giống tôm 
càng xanh toàn đực, có tốc độ 
tăng trưởng nhanh, trọng lượng 
lớn, rút ngắn được thời gian nuôi. 
Hơn nữa, việc nuôi tôm càng xanh 
được quản lý một cách khoa học, 
quy trình kỹ thuật nuôi được chú 
trọng, do vậy, giảm thiểu dịch 
bệnh, tạo ra sản phẩm sạch, an 
toàn, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, sản phẩm có kết nối thị 
trường nên dễ tiêu thụ...

Ông Nguyễn Công Thanh ở  
xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh 
cho biết: Gia đình ông nuôi thử 
nghiệm tôm càng xanh trong năm 
nay với diện tích 0,5 ha, bước vào 
vụ nuôi, ông đã thả hơn 40.000 
con giống tôm càng xanh toàn 
đực. Sau 7 tháng nuôi, trừ chi phí 
sản xuất, gia đình ông cũng có thu 
nhập khoảng 50 triệu đồng, cao 
gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa...

Mô hình nuôi tôm càng xanh 
toàn đực được triển khai thực hiện 
trên đất lúa nhiễm mặn, kém hiệu 
quả ở một số địa phương trong 
tỉnh đã góp phần quan trọng trong 
việc tạo công ăn việc làm, tăng thu 
nhập cho người nông dân. Qua 
tính toán, người dân có thu nhập 

từ 100-120 triệu đồng/ha từ nuôi 
tôm càng xanh, việc người dân 
chuyển đổi sang nuôi tôm càng 
xanh cho thấy hiệu quả cao hơn 
nhiều lần so với trồng lúa…

Năm 2022, mô hình đang được 
áp dụng nhân rộng trên địa bàn 
các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, 
Bố Trạch với tổng diện tích nuôi 
khoảng trên 40 ha. Ngoài nuôi 
chuyên canh, có thể nuôi xen ghép 
với một số đối tượng khác như: cá 
mè trắng, cá diếc… hoặc nuôi xen 
trong ruộng lúa. Nuôi tôm càng 
xanh được đông đảo bà con đánh 
giá cao, xem đây là đối tượng nuôi 
mới có giá trị nhằm thay thế đối 
tượng nuôi truyền thống hiệu quả 
thấp mà các hộ nuôi đã áp dụng…

Ông Trần Thanh Hải - Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến 
ngư Quảng Bình cho biết: “Thời 
gian tới, Trung tâm sẽ đề nghị các 
huyện, thành phố, thị xã tranh thủ 
các nguồn kinh phí, tiếp tục hỗ trợ, 
tuyên truyền, nhân rộng mô hình 
nuôi tôm càng xanh với quy mô 
phù hợp, bảo đảm nhu cầu tiêu 
thụ của thị trường….”, q

THÙY TRANG
Trung tâm KNKN Quảng Bình
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THU NHẬP CAO TỪ MÔ HÌNH NUÔI GHÉP TÔM, CUA, CÁ

Với mục đích đa dạng hóa 
đối tượng và hình thức nuôi, 
mang lại hiệu quả kinh tế, ổn 

định môi trường, giảm thiểu dịch 
bệnh, tăng thu nhập, ổn định kinh 
tế - xã hội vùng ven biển, năm 
2022, Trung tâm Khuyến nông 
Bình Định đã triển khai mô hình 
“Nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá 
trong ao sinh thái cây ngập mặn” 
trên ao nuôi diện tích 1 ha của 
anh Nguyễn Thế Lập ở thôn Vinh 
Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định. 

Hộ tham gia mô hình được hỗ 
trợ 50% về con giống, vật tư thiết 
yếu. Anh Lập với kinh nghiệm nhiều 
năm trong nghề nuôi thủy sản, đặc 
biệt là nuôi ghép tổng hợp các đối 
tượng thủy sản trong ao sinh thái 
có cây ngập mặn. Được cán bộ 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 
kỹ thuật, anh Lập thả 100.000 con 
giống tôm sú (3-5 cm/con), 1.000 
con cá chua (6 cm/con) và 2.000 
con cua xanh (1,5 cm/con).  Sau 5 
tháng nuôi, tôm, cua, cá sinh trưởng 
và phát triển tốt, không xuất hiện 
bệnh, tỷ lệ sống cao (tôm sú 62%, 
cua xanh 43%, cá chua 85%), kích cỡ 
đều đạt so với yêu cầu đề ra (tôm sú 
22 g/con, cua xanh 250 g/com, cá 

chua 400 g/con). Sản lượng ước đạt 
1.919 kg (trong đó, tôm sú 1.364 kg, 
cua xanh 215 kg, cá chua 340 kg), 
ước thu lãi khoảng 177 triệu đồng.

Anh Lập chia sẻ thêm, anh luôn 
tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật 
từ khâu cải tạo ao, xử lý gây màu 
nước, thả giống đến chăm sóc 
quản lý, phòng bệnh,... Do ao nuôi 
là ao sinh thái có cây ngập mặn ven 
bờ nên việc nuôi ghép cần phải 
đảm bảo để không ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây ngập mặn.

Năm 2022, Trung tâm Khuyến 
nông Bình Định thực hiện mô hình 
tại 2 điểm trình diễn ở huyện Phù 
Cát và Tuy Phước. Đây là mô hình 
nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá 
theo hướng an toàn sinh học, chỉ 
cho ăn đối tượng nuôi chính là tôm 
sú và tận dụng thức ăn tự nhiên 
có sẵn trong ao, không sử dụng 
thuốc hóa chất gây ảnh hưởng 
môi trường cũng như kháng sinh 
trong phòng trị bệnh, do đó sẽ tạo 
ra sản phẩm an toàn cho người 
tiêu dùng. 

Ông Trương Xuân Đưa, Trưởng 
trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật nông nghiệp thuộc Trung 
tâm Khuyến nông Bình Định cho 
biết, đây là mô hình nuôi ghép an 
toàn sinh học có tính đặc thù. Việc 
kết hợp nhiều đối tượng nuôi trên 
cùng một diện tích, trong cùng 
một thời vụ đã tận dụng được 
nguồn thức ăn tự nhiên, thức ăn 
thừa của các đối tượng nuôi chính. 
Nhiều hộ dân đã thành công với 
mô hình và có thu nhập cao hơn 
hẳn so với hình thức nuôi chuyên 
tôm trước đây. Mô hình cần được 
nhân rộng trong thời gian tới q

THÀNH NGUYÊN
Trung tâm Khuyến nông Bình ĐịnhCác hộ dân tham quan mô hình tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định Trần Quang Nhựt 
kiểm tra trọng lượng cá chua
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Hoà Mỹ Đông

Tháng 08/2022 UBND huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cùng 
chính quyền địa phương xã 

Hòa Mỹ Đông tổ chức Lễ công bố 
“Bằng công nhận xã Hòa Mỹ Đông 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
năm 2021”. 

Xã Hòa Mỹ Đông là xã thuần 
nông, nằm phía Tây Nam của 
huyện Tây Hòa, cách trung tâm 
huyện 6 km; diện tích tự nhiên của 
xã 58,89 km2; chia thành 5 thôn, 
dân số hiện có 11.884 nhân khẩu, 
3.813 hộ. Năm 2016, Hòa Mỹ Đông 
đã được công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Sáu năm qua, địa 
phương tiếp tục duy trì và quyết 
tâm thực hiện đến nay đã cơ bản 
đạt các tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao. Kết quả này là nhờ sự 
chung sức, đồng lòng, quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị, đặc biệt 
là sự ủng hộ, góp sức của nhân dân 
đã tạo đà cho địa phương phát 
triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ 
tầng được tăng cường đầu tư; tỷ 
trọng ngành nông nghiệp chuyển 
dịch đúng hướng; an sinh xã hội 
được đảm bảo; quốc phòng – an 
ninh được giữ vững; đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân tiếp 
tục được cải thiện và nâng lên. 
100% các tuyến đường liên thôn 
được nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%; xã có 
11.388 người tham gia BHYT, tỷ lệ 
đạt 95,83%. Thu nhập bình quân 
đầu người trong năm 2021 đạt 
49,23 triệu đồng/người/năm, tăng 
hơn gấp đôi so với thời gian xã 
được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. Tổng nguồn kinh phí 
huy động xây dựng nông thôn mới 
nâng cao từ năm 2017 - 2022 hơn 
24 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Dũng Trưởng 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT 

PHÚ YÊN: XÃ HÒA MỸ ĐÔNG ĐẠT CHUẨN PHÚ YÊN: XÃ HÒA MỸ ĐÔNG ĐẠT CHUẨN 
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAONÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

huyện Tây Hòa cho biết: Hiện nay 
10/10 xã  tại địa phương luôn giữ 
vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
đến nay có 07/10 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu 
đến năm 2025: sẽ có 10/10 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao; 
huyện Tây Hòa đạt chuẩn huyện 
nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 
05 khu dân cư được công nhận khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 
mỗi xã có ít nhất 1 - 2 sản phẩm 
OCOP được tỉnh công nhận đạt 03 
sao trở lên. 

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 
Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia huyện đề 
nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa 
Mỹ Đông tiếp tục phát huy khai 
thác tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương, nỗ lực vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, chung sức, đồng 
lòng, quyết tâm phấn đấu cao hơn 
nữa chất lượng các tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao, xây dựng khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
vườn mẫu, chủ động gắn với lộ 
trình xây dựng xã Hòa Mỹ Đông 

lên thị trấn sau năm 2025. Đồng 
chí đề nghị địa phương tiếp tục 
nhận thức và xác định rõ hơn nữa: 
Xây dựng nông thôn mới là hướng 
tới mục tiêu cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân; 
lấy người dân làm trung tâm, làm 
chủ thể, là mục tiêu và động lực 
phấn đấu. Đây là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm, thường xuyên, liên 
tục, không có điểm dừng và không 
có kết thúc; vì vậy yêu cầu phải có 
sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị và đề cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền, mặt trận và 
các đoàn thể xã. Tiếp tục phát huy 
sức mạnh sáng tạo của các tầng 
lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận 
cao của toàn xã hội, đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng cùng với cấp 
ủy, chính quyền địa phương thực 
hiện tốt các phong trào thi đua yêu 
nước, lao động, sản xuất; xây dựng 
xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn 
mẫu, phát triển kinh tế, góp phần 
xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh q

TRẦN NGUYỄN LÂM VIÊN
 Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên

MANG LẠI THU NHẬP KHÁ MANG LẠI THU NHẬP KHÁ 
                                          TỪ MÔ HÌNH NUÔI ỐC NHỒI                                           TỪ MÔ HÌNH NUÔI ỐC NHỒI 
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Sau thời gian tìm tòi, học hỏi, 
anh Võ Đình Sang ở thôn Tân 
Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định nhận thấy 
việc nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) 
không quá phức tạp, mà thị trường 
tiêu thụ lại khá tốt, giá bán khá cao. 
Vì vậy, anh đã mạnh dạn đầu tư 
vốn để cải tạo hơn 0,5 ha đất nông 
nghiệp của gia đình và mua ốc con 
giống về nuôi.  Nhờ chủ động được 
nguồn thức ăn tại chỗ, đầu tư chăm 
sóc đúng quy trình kỹ thuật nên ốc 
sinh trưởng, phát triển tốt và mang 
lại hiệu quả cao.

Tận dụng lợi thế đất đai sẵn 
có và nguồn nước tự nhiên từ hệ 
thống kênh mương thủy lợi chảy 
qua; ban đầu, anh Sang đào 3 ao 
nhỏ (60 m2/ao) và mua 80.000 con 
ốc con giống về nuôi. Khi số ốc con 
này lớn lên, anh lại tiếp tục đào 
thêm nhiều ao mới để mở rộng quy 
mô và chọn khoảng 2.000 con ốc 
có chất lượng làm giống lấy trứng 
để ấp nở nhân rộng đàn. Đến nay, 
anh đã có 16 ao nuôi, trong đó có 
10 ao lớn (150m2/ao) và 6 ao nhỏ 
(60m2/ao). Mỗi ao nuôi có mực 
nước từ 0,8 – 1m, nuôi cả ốc giống 
và ốc thịt, với nhiều lứa và kích cỡ 
ốc khác nhau, đảm bảo nguồn ốc 
thương phẩm đáp ứng nhu cầu thị 
trường và nguồn ốc giống tại chỗ 
để tái tạo đàn. Ngoài ra, trên các bờ 
ao anh còn trồng gần 100 cây dừa 
xiêm để tạo bóng mát và trồng sắn, 
bí, mướp… làm thức ăn cho ốc. 

Theo anh Sang, nuôi ốc nhồi 
không tốn nhiều chi phí cho khâu 
chăm sóc mà chỉ tốn chi phí đào ao 
và mua giống ban đầu. Vì thức ăn 
cho ốc rất dễ tìm nên có thể chủ 
động được. Ốc con mới nở thì ăn 
bèo tấm, lớn lên thì ăn lá sắn, mướp, 
bí đao, ngô… Đặc tính của ốc nhồi 
là chỉ ăn vào chiều tối và ban đêm 
vì vậy cũng không tốn nhiều công 
chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị thức ăn, 
đến chiều tối đổ đều xuống các ao 

Anh Sang đang thu hoạch ốc nhồi

nuôi. Quan trọng là duy trì mực 
nước trong ao ổn định. Định kỳ 
sau mỗi lứa nuôi thì hút cạn 
bùn, vệ sinh khử trùng đáy 
ao nuôi là ốc lớn bình 
thường; thời gian nhàn 
rỗi, mình đi làm việc 
khác để tăng thêm 
thu nhập.

Nhờ nguồn 
nước đảm bảo và 
nguồn thức ăn dồi 
dào nên ốc nuôi 
của gia đình anh 
Sang phát triển 
đều. Trứng ốc tại 
các cây cỏ quanh bờ 
ao được anh Sang 
gom vào các thùng 
xốp có trải lớp đất 
ủ để ấp, sau khoảng 
15 ngày thì trứng nở. 
Ốc con mới nở được anh 
đưa ra các ô lưới trong ao 
nuôi tiếp khoảng 20 ngày, 
sau đó đưa ra các ao nuôi ốc thịt. 
Nuôi khoảng 5 tháng nữa thì bắt 
đầu thu hoạch khi ốc đạt trọng 
lượng khoảng 30 con/kg. Hiện 
tại, mỗi tháng anh thu hoạch và 
bán khoảng 150 kg ốc thịt, với giá 
100.000 đồng/kg, thu về khoảng 
15 triệu đồng. Nhờ cho ăn thức ăn 
tự nhiên nên ốc nuôi của anh Sang 
được thị trường ưa chuộng, tiêu 
thụ mạnh vì thịt ốc dai và thơm 
hơn so với ốc ăn thức ăn công 
nghiệp. Lượng ốc của gia đình 
anh thu hoạch đến đâu được các 
nhà hàng, quán ăn mua hết đến 
đó. Ngoài ra, anh Sang còn ương 
và bán giống ốc cho thị trường 
trong và ngoài huyện. Bình quân 
mỗi tháng anh ươm và xuất bán 
từ 5.000 - 13.000 ốc con, với giá 
400 đồng/con, thu về từ 2 - 5 triệu 
đồng. Như vậy, tổng thu nhập của 
gia đình anh từ bán ốc thịt và ốc con 
giống từ 17 – 20 triệu đồng/tháng. 
Ngoài ra, nhờ nguồn nước dồi dào 
và lượng bùn tưới sau mỗi lần vệ 

sinh ao nên số dừa xiêm trồng trên 
bờ ao cũng sinh trưởng, phát triển 
tốt và đang bắt đầu ra trái, triển 
vọng sẽ tạo thêm nguồn thu nhập 
đáng kể cho gia đình. 

Ngoài làm giàu cho gia đình, 
với kinh nghiệm và vốn hiểu biết 
của mình về nuôi ốc bươu đen, anh 
Sang luôn sẵn sàng chia sẻ để mọi 
người học tập, áp dụng. Đã có nhiều 
người đến mua ốc giống, được anh 
hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi 
dưỡng và đã áp dụng có hiệu quả. 
Có thể nói, mô hình nuôi ốc bươu 
đen của gia đình anh Sang đã mở 
ra một hướng đi mới của người dân 
địa phương, thúc đẩy kinh tế nông 
thôn ngày càng phát triển q

TRƯỜNG GIANG
Đài Truyền thanh huyện Phù Cát, 

Bình Định
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ TRANG TRẠI TỔNG HỢPPHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ TRANG TRẠI TỔNG HỢP

Đó là mô hình trang trại tổng 
hợp của anh Dương Thái 
Xuân Tuấn ở thôn Phường 

Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam. Mô hình 
thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Kinh doanh Dịch vụ Tiền Phong 
do anh xây dựng để thực hiện ước 
mơ lập nghiệp trên mảnh đất quê 
hương. 

Xuất thân là cán bộ Phòng Kinh 
tế nông nghiệp huyện Tiên Phước, 
với chuyên môn sẵn có về nông 
nghiệp, anh xây dựng trang trại 
chăn nuôi lợn, gà, phát triển vườn 
cây giống và cây ăn quả…. Trang 
trại của anh gồm 1 dãy chuồng 
nuôi gà, 1 dãy chuồng nuôi lợn, 2 
dãy chuồng cách nhau khá xa và 
cùng xây dựng trên 1 khu đất có 
diện tích khá rộng gần 8 ha. 

Ban đầu, anh ươm cây giống 
để cung cấp giống cây trồng cho 
bà con trong huyện. Sau đó, anh 
tìm hiểu và nhận các gói thầu về 
cung ứng cây giống cho các Dự 
án nông nghiệp trong và ngoài 
huyện. Với phương châm lấy ngắn 
nuôi dài, song song với việc sản 
xuất cây giống thì anh chăn nuôi 
gà bản địa, lợn rừng. Ban đầu, anh 
nuôi quy mô vừa để học tập kinh 
nghiệm và tìm kiếm thị trường. 
Sau đó mới tăng dần quy mô nuôi. 

Hiện nay, trang trại của anh 
có 1.500 con gà, 200 con lợn 
(trong đó có 20 lợn nái và 2 lợn 
đực giống). Các loại vật nuôi đều 
được nuôi theo hình thức bán 
chăn thả, thời gian nuôi kéo dài 
từ 5 tháng trở lên. Con giống 

được tiêm phòng vắc - xin theo 
quy trình. Ngoài ra, để phòng trị 
bệnh cho vật nuôi, anh còn dùng 
rượu tỏi, các loại cây thảo dược 
như hoàng ngọc, rau tần, thuốc 
cứu, sả, quế… cho vào thức ăn, 
nước uống, giúp nâng cao sức 
đề kháng, có thể thay thế kháng 
sinh. Thức ăn cho vật nuôi được 
phối trộn từ các nguyên liệu như 
ngô, sắn, cám gạo, bánh dầu, bột 
đầu cá, hèm bia, bã đậu nành, 
… bên cạnh đó còn bổ sung các 
loại rau xanh như rau lang, rau 
muống, cỏ voi, cây chè đại… Với 
cách nuôi như vậy, vật luôn được 
khỏe mạnh, phát triển tốt, ít bị 
dịch bệnh và có chất lượng thịt 
thơm ngon đặc trưng. 

Với cách nuôi gối đầu, 1 năm 
anh nuôi được 4 - 5 lứa với số 
lượng 7.500 con gà, và 800 - 1.000 
con lợn. Với giá bán từ 120.000 
- 150.000 đồng/kg gà, 110.000 – 
140.000 đồng/kg lợn, doanh thu 
của anh lên tới hàng tỷ đồng mỗi 
năm. Hiện, trang trại của gia đình 
anh thường tạo công ăn việc làm 
cho 4 lao động tại đại phương với 
mức thu nhập ổn định 5 – 6 triệu 
đồng/tháng. Anh Tuấn cho biết, 
anh sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, chia 
sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà 
con nông dân đang nuôi heo mọi, 
gà thả vườn hoặc đang có nhu cầu 
liên kết để tiêu thụ sản phẩm tại 
địa phương. Dự kiến trong thời 
gian tới anh tiếp tục đầu tư cơ sở 
hạ tầng để mở rộng quy mô phát 
triển, đồng thời nuôi bò để có 
thêm thu nhập.

Để thuận lợi cho việc tiêu thụ 
sản phẩm, năm 2020, HTX của 
anh tham gia đăng ký thực hiện 
Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm 
(OCOP), với sản phẩm “gà thảo 
mộc Tiên Phước”. Hiện nay, sản 
phẩm “Gà thảo mộc Tiên Phước” 
của HTX của anh đã được UBND 
tỉnh Quảng Nam cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Thời 
gian tới, anh tiếp tục hoàn thiện 
các điều kiện để xin thăng hạng 
sản phẩm lên 4 sao và sẽ đăng ký 
thêm sản phẩm mới. Đối với sản 
phẩm gà, ngoài việc tiêu thụ tại 
địa phương, anh còn liên kết tiêu 
thụ tại các cửa hàng thực phẩm 
sạch ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Còn thịt lợn chủ yếu tiêu thụ tại 
các nhà hàng ở Đà Nẵng. 

Mô hình chăn nuôi của HTX 
Nông nghiệp và Kinh doanh Dịch 
vụ Tiền Phong phù hợp với sự 
phát triển chung của xã hội, phù 
hợp với nhu cầu của xã hội về ăn 
uống lành mạnh, thức ăn sạch, 
an toàn, không kháng sinh… nên 
được mọi người quan tâm. Vì thế, 
thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ 
có nhiều tiềm năng và cơ hội. Để 
phát triển ổn định và bền vững, 
người nông dân cần liên kết sản 
xuất để tạo ra nguồn sản phẩm 
ổn định, chất lượng, đáp ứng được 
nhu cầu thị trường, góp phần tăng 
giá thành và thu nhập cho người 
chăn nuôi q

 MAI THỊ HUYỀN SANH
Trung tâm KTNN huyện Tiên Phước, 

Quảng Nam
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Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai là địa 
phương được thiên nhiên ưu 
đãi, khí hậu mát mẻ quanh 

năm với độ cao trên 1.000 m rất 
phù hợp cho phát triển rau ôn đới, 
nuôi trồng nấm hương…. Là một 
người say mê với nông nghiệp, 
anh Nguyễn Quốc Việt – Giám 
đốc Công ty TNHH Hà Lâm Phong 
đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng 
nấm tại Sa Pa. Đây là một loại sản 
phẩm nông nghiệp với đặc tính 
khá phức tạp, dễ bị bệnh, thời 
gian ươm bịch dài hơn nấm khác 
và đầu tư tương đối lớn …

Anh Việt cho biết: Trước đây, 
anh là thợ cơ khí, sau khi bén 
duyên sang nông nghiệp, anh đã 
sang Trung Quốc học tập và được 
chuyển giao công nghệ trồng 
nấm. Khi tìm hiểu, thấy khí hậu Sa 
Pa với độ cao trên 1.000 m rất phù 
hợp việc trồng nấm hương nên từ 
năm 2017, anh đã lựa chọn phát 
triển loại nấm này. Quy trình trồng 
nấm hương khá phức tạp, yêu cầu 
kỹ thuật cao. Công đoạn đầu tiên 
là mua gỗ bồ đề, mùn cây và một 
số phế phẩm lâm sản nghiền, trộn 
với keo mạch, bột thạch cao, sau 
đó đóng gói hấp thanh trùng 36 
giờ, để nguội rồi mới cấy giống. 
Theo dõi sự phát triển của bào tử 
nấm trong khoảng 50 - 60 ngày, 
sau khi thấy bào tử ăn trắng bịch, 
công nhân sẽ mang bịch nấm đi 
xâm lỗ lưu thông dưỡng khí cho 
bịch và đưa lên giàn tại các nhà 
trồng. Khoảng 85 - 90 ngày sau, 
các bào tử nấm sẽ hình thành quả 
nấm cho thu hoạch. Quy trình sản 
xuất nấm hương được ứng dụng 
công nghệ cao, môi trường sạch 
hoàn toàn, nước tưới được lấy 

từ khe qua hệ thống lọc và xử lý 
trước khi đưa vào  sử dụng; mọi 
quy trình và thiết bị phải được bảo 
vệ sạch sẽ, an toàn.

Anh Việt khẳng định: Công 
ty trồng và tuân thủ kỹ thuật 
nghiêm ngặt hướng tới sản phẩm 
sạch cho khách hàng và kế hoạch 
tăng sản lượng, chất lượng xuất 
khẩu sang thị trường khó tính 
Nhật Bản và Mỹ. Ngay từ ngày 
đầu trồng anh đã đặt cái tâm vào 
nghề, quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt, giám sát trực tiếp các công 
đoạn. Bởi vậy, năm 2020, đã có 
1 ha diện tích với sản lượng 550 
tấn/năm sản phẩm nấm hương 
của công ty TNHH Hà Lâm Phong 
Sa Pa được Liên hiệp Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn VietGap. Đến năm 
2022, diện tích 1,5 ha nấm với sản 
lượng 800 tấn/năm được cấp giấy 
chứng nhận sản xuất phù hợp với 
các Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu 
cơ Quốc gia.

Trước đó, từ cuối năm 2019, 
sau nhiều lỗ lực và cố gắng, anh 
Việt đã xuất khẩu được lô hàng 
nấm hương đầu tiên đi Đài Loan. 
“Là người Việt đầu tiên xuất khẩu 
được nấm hương sang Đài Loan 
- một thị trường khó tính là mơ 
ước của nhiều doanh nghiệp Việt, 
chúng tôi thấy tự hào vì điều đó”- 
anh Việt cho biết. Đến nay, trang 
trại nấm với diện tích 1,5 ha, mỗi 
năm xuất trên 600 tấn thu về trên 
20 tỷ đồng. Ngoài ra, lượng tiêu 
thụ nội địa chiếm 2 - 3% sản lượng, 
giá bán tươi giao động 100.000 - 
120.000 đồng/kg. Trang trại đã tạo 
việc làm cho 30 - 40 lao động trên 
địa bàn thị xã Sa Pa mang lại thu 
nhập ổn định. 

Anh Việt chia sẻ thêm: “Nấm 
hương của Công ty chúng tôi 
giống mũ to, dày, thân mập lại 
được nuôi trồng trong điều kiện 
lý tưởng ở Sa Pa nên không chỉ là 
nguồn thực phẩm sạch mà còn 
giầu dinh dưỡng. Hiện, chúng tôi 
muốn tìm mặt bằng đủ rộng để 
tăng diện tích trồng nấm, ngoài 
ra trồng thêm mộc nhĩ và một vài 
giống nấm khác như nấm bụng dê, 
nấm vòng mật, nấm tú cầu… để 
đa dạng sản phẩm. Tiến tới, Công 
ty sẽ hình thành khu nông nghiệp 
kết hợp với du lịch trải nghiệm để 
du khách đến với Sa Pa có thể vừa 
tham quan khu vực sản xuất, vừa 
tự tay thu hoạch nấm, chế biến tại 
chỗ hoặc mang về như một sản 
phẩm đặc hữu địa phương”. q

THÚY HỢI
 Chi cục Quản lý Chất lượng NLTS Lào Cai

Anh Việt giám sát quy trình hấp bào tử nấm

Giấy chứng nhận sản phẩm nấm hương của Công ty Lâm Phong 
đạt tiêu chuẩn VietGap và hữu cơ 

LÀM GIÀU TỪ SẢN XUẤT NẤM HƯƠNG TRÊN ĐẤT SAPA
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CHANH LEO - CÂY LÀM GIÀU TRÊN VÙNG ĐẤT SƠN LA

Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp Bảo Sam có trụ sở tại 
bản Chi, xã Chiềng Lương, 

huyện Mai Sơn, được thành lập 
từ năm 2018 với 15 thành viên 
ban đầu và vốn điều lệ 960 triệu 
đồng, đến nay HTX đã mở rộng 
và kết nạp lên 20 thành viên. Tận 
dụng lợi thế về điều kiện khí hậu 
tự nhiên đất đai màu mỡ, HTX 
Bảo Sam đã mạnh dạn việc cải tạo 
vườn kém hiệu quả, chuyển đổi 
sang trồng cây chanh leo. 

Cây chanh leo từ khi trồng 
đến khi cho thu hoạch chỉ từ 5 
đến 6 tháng, thời vụ thu hoạch 
rải ra các tháng trong năm. Theo 
đánh giá của các thành viên HTX 
Bảo Sam, cây chanh leo thích 
nghi với thổ nhưỡng và khí hậu 
địa phương, có sức đề kháng cao, 
sinh trưởng mạnh. Ưu điểm lớn 
nhất của chanh leo là quá trình 
sinh trưởng nhanh, chỉ khoảng 
4 - 5 tháng đã ra hoa, cho thu 
hái quả, đạt sản lượng cao ngay 
trong vụ đầu, dễ trồng và chăm 
bón, người trồng chanh leo có 
thể thu hồi vốn nhanh. Trừ chi 
phí làm giàn, mua giống trồng và 
chăm sóc, cho thu lãi khoảng 200 
- 300 triệu/ha/năm.

Ban quản trị HTX Bảo Sam 
đã ký kết hợp đồng với Công ty 
Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu 
Đồng Giao có nhà máy chế biến 
tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn để 
thu mua sản phẩm cho bà con. 
Tham gia liên kết, các thành viên 
sẽ nhận được nhiều lợi ích, như: 
được hướng dẫn kỹ thuật chăm 
sóc, hỗ trợ vốn, cam kết bao tiêu 
sản phẩm. Ngoài giống chanh leo 
tím do Công ty Đồng Giao cung 
cấp, hiện nay HTX Bảo Sam đang 
trồng thử nghiệm thêm giống 
chanh leo vàng có độ ngọt cao 
dành cho người tiêu dùng ăn tươi 
trực tiếp với giá bán trung bình 
70.000 đồng/kg. Đến nay, cây sinh 
trưởng và phát triển tốt, sai quả. 

Năm 2022, được sự hỗ trợ của 
Trung tâm Khuyến nông Sơn La 
và UBND huyện Mai Sơn, HTX Bảo 
Sam đã đăng ký tham gia dự án 
Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn 
quả theo VietGAP phục vụ phát 
triển vùng nguyên liệu gắn với liên 
kết tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Bắc. 
Dự án triển khai sẽ góp phần giúp 
HTX phát triển trồng cây chanh leo 
một cách đồng bộ, hiệu quả từ xây 
dựng vùng trồng, lên kế hoạch, tổ 
chức thực hiện đến kiểm tra, giám 
sát và giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó 
các thành viên HTX được hỗ trợ, 
tư vấn đầy đủ về quy trình trồng, 
chăm sóc cây chanh leo theo tiêu 
chuẩn VietGAP; Hỗ trợ quảng bá 
thương hiệu, xây dựng nhãn mác 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm; 
liên kết chặt chẽ với các nhà máy 
chế biến tiêu thụ chanh leo tạo 
đầu ra ổn định cho sản phẩm. 

Trong HTX đã xuất hiện 
nhiều thành viên có thu nhập 
trên 200 triệu đồng/năm. Hộ 
ông Vì Văn Sơn ở xã Chiềng 
Lương, huyện Mai Sơn có 1 ha 
chanh leo, thu nhập trên 350 
triệu đồng/năm. Ông Lò Văn 
Bun ở xã Phiêng Pằn, huyện Mai 
Sơn có 2 ha chanh leo thu được 
trên 700 triệu đồng sau khi đã 
trừ chi phí đầu tư. Nhiều hộ nhờ 

có cây chanh leo đã thoát nghèo 
và vươn lên làm giàu, góp phần 
thay đổi bộ mặt nông nghiệp 
nông thôn của địa phương. 

Những năm qua, bên cạnh mở 
rộng diện tích trồng, HTX còn áp 
dụng cải tiến các biện pháp khoa 
học kỹ thuật tiên tiến như: Làm 
giàn chữ I, sử dụng lưới nhựa siêu 
bền vừa nhẹ vừa chịu lực tốt thay 
thế cho giàn làm bằng tre nứa thủ 
công, tưới nước tiết kiệm, phát 
triển vùng trồng chanh leo theo 
tiêu chuẩn VietGAP... nhằm nâng 
cao năng suất, sản lượng và chất 
lượng quả chanh leo. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó 
khăn, HTX Bảo Sam mong muốn 
tiếp tục nhận được sự quan tâm 
tạo điều kiện tư vấn, định hướng, 
tiếp cận với các nguồn cho vay 
vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, 
mong UBND huyện Mai Sơn tạo 
điều kiện hơn nữa hỗ trợ HTX 
nâng cao năng lực quản lý cho đội 
ngũ hội đồng quản trị HTX, đào 
tạo bồi dưỡng thành viên HTX về 
chuyên môn, kỹ thuật, tạo điều 
kiện hỗ trợ HTX trong quảng bá, 
kết nối thị trường, tìm đầu ra ổn 
định cho sản phẩm chanh leo, hỗ 
trợ liên kết với các công ty chế 
biến nông sản q

HƯỚNG DƯƠNG 



MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM    Số 05 - 202214 15

MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
THEO HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI TỈNH HÀ NAMTHEO HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI TỈNH HÀ NAM

Tỉnh Hà Nam đã và đang phát 
triển các mô hình nông 
nghiệp tuần hoàn giúp người 

chăn nuôi quản lý tốt chất thải 
nông nghiệp, sử dụng hợp lý phế, 
phụ phẩm nông nghiệp, trả lại độ 
phì cho đất, xử lý an toàn chất thải 
động vật, tạo năng lượng tái sinh, 
tạo nguồn chất đốt phục vụ sinh 
hoạt, chống ô nhiễm môi trường 
và góp phần giảm phát thải, giảm 
hiệu ứng nhà kính. 

Mô hình chăn nuôi bò - trồng 
cây ăn quả - cây dược liệu

Gia đình anh Đặng Xuân Nam 
ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân 
có diện tích trang trại gần 30 ha 
trong đó có hơn 20 ha dùng để 
trồng chuối, cây dược liệu, cỏ, 
ngô và rau màu. Sản phẩm làm ra 
phần lớn được anh Nam sử dụng 
làm thức ăn trong chăn nuôi tại 
chỗ, cây dược liệu dùng để lấy 
tinh dầu. Hiện nay, lượng phân, 
chất thải của 30 con bò đã được 
gia đình anh Nam thu gom xử lý 
ủ cùng phế phụ phẩm khác thành 
phân hữu cơ cung cấp cho diện 
tích trồng trọt của gia đình. Bã cây 
húng sau khi ép lấy tinh dầu cùng 
cây cỏ già sẽ được ủ vi sinh bón 
cho đất, giúp đất tơi xốp hơn. Với 
cách làm này, hàng năm gia đình 
anh tiết kiệm được gần 150 triệu 

đồng tiền phân bón, xử lý gần như 
triệt để tác nhân gây ô nhiễm môi 
trường trong cả quá trình tổ chức 
sản xuất, góp phần quan trọng 
cân bằng hệ sinh thái.

Mô hình chăn nuôi gia súc, 
gia cầm - nuôi trùn quế - cây ăn 
quả

Nhiều năm qua, gia đình anh 
Đỗ ở xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý 
Nhân đã tận dụng triệt để lượng 
phân, chất thải từ nuôi trâu, bò để 
làm thức ăn cho trùn quế và bón 
cho cỏ, ngô. Trùn quế được nuôi 
làm thức ăn cho gà, vịt, cá; bã làm 
phân bón cho hàng nghìn gốc 
bưởi, cam; cỏ, ngô. Vật nuôi cũng 
có được nguồn thức ăn dồi dào 
tạo thành một vòng tuần hoàn 
khép kín. Cách làm này giúp gia 
đình anh tiết kiệm vài trăm triệu 
đồng mua phân bón, thức ăn 
chăn nuôi; đồng thời giải quyết 
vấn đề môi trường. 

Trong khi đó, ông Phạm Văn 
Loan ở thôn 4, xã Chính Lý, huyện 
Lý Nhân đã tận dụng triệt để các 
phế phụ phẩm từ cây trồng, rơm 
rạ sau thu hoạch đốt lấy tro bón 
cây trồng thay cho kali. Ông Loan 
còn chủ động liên kết các hộ chăn 
nuôi lợn quy mô lớn ở trong thôn 
xin chất thải dư về xử lý để bón 
cho cây trồng. Nhờ vậy, ông có 

được nguồn phân hữu cơ bón cho 
hơn 200 gốc nhãn, giúp tiết kiệm 
hơn 100 triệu chi phí phân bón. 

Mô hình cá - lúa
Hiện nay, có nhiều hộ dân ở 

các vùng trũng, hay ngập úng áp 
dụng mô hình "lúa - cá" vào sản 
xuất, mang lại nguồn thu nhập 
cao. Khi nuôi cá trong ruộng lúa, 
phân của cá và thức ăn thừa sẽ làm 
phân bón bổ sung dinh dưỡng 
cho cây lúa, bên cạnh đó cá còn 
giúp làm cỏ, sục bùn cho ruộng 
lúa. Ngược lại, khi gặt lúa xong, 
thả cá vào ruộng, gốc rạ, thóc rơi 
vãi trở thành nguồn thức ăn cho 
cá. Mô hình này hầu như không 
phải dùng thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc kháng sinh, tạo ra sản 
phẩm sạch và bảo vệ môi trường, 
giúp nông dân nâng cao thu nhập 
gấp nhiều lần so với trồng lúa trên 
cùng một đơn vị diện tích. 

Mô hình nuôi cá "sông trong ao"
Áp dụng công nghệ nuôi cá 

"sông trong ao" đã làm tăng số 
lượng cá nuôi trong ao nhờ sử 
dụng hệ thống máy nén được lắp 
đặt dưới đáy ao, khí độc sẽ được 
giải phóng liên tục. Qua đó, giúp 
cho môi trường ao nuôi luôn sạch, 
hạn chế tối đa dịch bệnh, cá tăng 
trọng nhanh, hệ số sử dụng thức 
ăn giảm. Thịt cá săn chắc, chu kỳ 
nuôi ngắn, năng suất, chất lượng 
cao hơn so với cách nuôi truyền 
thống. Đặc biệt, sau khi thu 
hoạch, cho phép thả giống ngay 
mà không cần phải xử lý đáy ao. 
Mặt khác, nước thải ao nuôi được 
hút lên sử dụng làm phân bón 
hữu cơ rất tốt để tưới cho cây rau 
và cây ăn quả, góp phần giảm 
chi phí và nâng cao thu nhập. Tại 
địa phương, HTX thủy sản "sông 
trong ao" Hải Đăng với 8 bể hiện 
đang được nuôi 2 đối tượng là 
trắm cỏ và rô phi, mỗi năm sản 
xuất khoảng 200 tấn cá thương 
phẩm tiêu thụ trên thị trường và 
phục vụ cho chế biến tại chỗ q

     BBT (gt)

Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn
mang lại lợi ích cả về kinh tế, xã hội và môi trường
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Những năm gần đây, mô 
hình nuôi ếch kết hợp nuôi 
cá được nhiều nông dân 

ở Hải Phòng lựa chọn. Đây là mô 
hình dễ thực hiện, ít bị dịch bệnh 
do môi trường chăn nuôi ít bị ô 
nhiễm nên hiệu quả kinh tế cao. 
Chị Nguyễn Thị Lan ở xã Tam Đa, 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 
Phòng là người đã mạnh dạn áp 
dụng mô hình này và bước đầu 
đạt được thành công. 

Mô hình có quy mô 7.000 con 
ếch đã được nuôi trong 5 tháng 
kết hợp với 2.000 con cá rô phi 
trên diện tích 500m2 được quây 
lưới xung quanh. Chị Lan chọn 
giống ếch Thái Lan có đặc điểm 
dễ nuôi, dễ thích nghi với môi 
trường, khí hậu, tỉ lệ sống cao. 
Người nuôi có thể tận dụng ao 
hồ hoặc đất trống trong vườn 
để nuôi theo phương pháp công 
nghiệp. Ếch thương phẩm có chất 
lượng thịt thơm ngon, dai, được 
thị trường ưa chộng. 

Tham gia mô hình, chị Lan 
được cán bộ khuyến nông Trạm 
Khuyến nông huyện Vĩnh Bảo 
tư vấn tận tình và hướng dẫn 
kỹ thuật. Theo đó, nuôi ếch cần 
lượng nước vừa đủ do đây là loài 
lưỡng cư. Đồng thời phải có tấm 
kít để ếch đeo bám, hít thở không 
khí và ăn mồi.  Để ếch sinh trưởng 
phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, 
người nuôi cần phải chú trọng 
đến môi trường ao nuôi. Thường 
xuyên kiểm tra, cọ rửa vệ sinh 
lồng nuôi để hạn chế chất cặn 
bẩn do phân ếch thải. Định kỳ sử 
dụng chế phẩm sinh học trong 
suốt quá trình nuôi để giữ môi 
trường ao nuôi luôn trong sạch, 
hạn chế dịch bệnh và tạo ra sản 
phẩm nuôi an toàn. 

Thức ăn chính của ếch và cá 
rô phi là thức ăn công nghiệp 
hỗn hợp dạng viên nổi có độ đạm 
trên 30% và phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển. Với mô hình nuôi 

ếch kết hợp với cá rô phi thì nguồn 
thức ăn dư thừa và phân ếch sẽ 
làm thức ăn cho cá, giúp giảm từ 
20 - 30% lượng thức ăn. Cá rô phi 
cũng sẽ góp phần vệ sinh đáy ao, 
cải tạo nguồn nước, hạn chế việc 
sử dụng thuốc kháng sinh. Sau 
02 tháng triển khai, ếch trong mô 
hình sinh trưởng và phát triển tốt, 
tỷ lệ sống đạt 90%, trọng lượng 
150 – 300 g/con. 

Ếch có tập tính ăn thịt lẫn 
nhau, con lớn nuốt con bé nên 
dễ hao hụt, người nuôi cần đặc 
biệt chú ý san thưa, lọc và phân 
cỡ ếch để hạn chế hiện tượng này. 
Mỗi kg ếch thương phẩm cần sử 
dụng từ 1,2 - 1,4 kg thức ăn với 
chi phí khoảng 14.000 đồng/kg. 
Được biết, giá ếch Thái Lan những 
năm gần đây đều ổn định ở mức 
45.000 – 50.000 đồng/kg, cá rô 
phi từ 30.000 – 35.000 đồng. Thời 
gian nuôi ếch từ 2,5 - 3 tháng, còn 
với cá rô phi là 5 - 6 tháng, chị Lan 
có thể thu lợi nhuận từ 15.000 – 
20.000 đồng/kg. 

Mô hình nuôi ếch kết hợp với 
nuôi cá rô phi là mô hình cho hiệu 
quả kinh tế cao, phù hợp với nhiều 
địa phương, có thể nhân rộng. 
Thời gian tới, Trung tâm Khuyến 
nông Thành phố Hải Phòng sẽ 
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật 
cho nông dân tại các khu vực có 
khả năng tận dụng diện tích mặt 
ao để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống cho người nông dân q

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng
Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Bảo hướng dẫn chị Lan

kỹ thuật nuôi và cách phòng trị bệnh cho ếch

HIỆU QUẢ CAO TỪ NUÔI ẾCH 
KẾT HỢP NUÔI CÁ RÔ PHI
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Cá bống tượng là loài có 
kích thước lớn nhất trong 
họ cá bống nước ngọt. Cá 

có chất lượng thịt thơm ngon và 
giá bán cao.

1. Kỹ thuật ương cá bột lên cá 
hương (từ 1,5 - 2cm)

a. Ương trong bể xi-măng hoặc 
bạt ni-lon

- Chuẩn bị: Sát trùng bể bằng 
vôi bột hoặc Chlorine. Phơi nắng 
từ 2 - 3 ngày, rửa bể lại bằng nước 
sạch. Bơm nước vào bể từ 0,6 - 
0,8m được lọc qua vải mouselin 
(hoặc lưới phiêu sinh), bố trí hệ 
thống sục khí.

- Thả cá bột: Cá sau khi nở 2 - 
3 ngày, đem thả vào bể ương lúc 
sáng sớm hoặc chiều mát. Bao 
đựng cá bột được thả vào bể 10 
- 15 phút để cân bằng nhiệt độ 
trong bao và bên ngoài, mở bao cá 
ra cho nước vào từ từ rồi thả cá ra 
bể. Mật độ ương: 1.500 con/m2.

- Chăm sóc quản lý
+ Cho cá ăn:
Ngày thứ 1 - 20: cho ăn 3 lòng 

đỏ trứng gà + 100g bột đậu nành 
/100 m2/ngày, cho ăn 2 - 3 lần/ngày.

Ngày thứ 21 - 30: cho ăn 
100g bột đâu nành + 100g trứng 
nước/100m2/ngày, ngày cho ăn 2 
- 3 lần.

Ngày thứ 31 - 45: cho ăn 0,5kg 
trùn chỉ/ngày.

+ Sau 3 ngày thả cá bột, tiến 
hành thay 10 - 20% lượng nước 
trong bể. Nguồn nước ương cá 
lắng lọc sạch khi thay nước phải 
lọc qua vải mouselin hoặc lưới 
phiêu sinh.

+ Thường xuyên theo dõi 
khả năng bắt mồi và tốc độ tăng 
trưởng để có thể điều chỉnh lượng 
thức ăn cho phù hợp.

+ Sau 45 ngày ương, cá có 
chiều dài từ 1,5 – 2 cm được gọi là 
cá hương nhỏ.

b. Ương trong ao đất
- Chọn vị trí: Ao gần sông, 

rạch có nguồn nước sạch không 
bị nhiễm phèn, hoá chất thuốc 
trừ sâu, chất thải nhà máy công 
nghiệp, thuận lợi cho cấp và thoát 
nước dễ dàng. Bờ ao chắc chắn, 
nền đáy là đất thịt  hoặc thịt pha 
sét, không bị phèn.

- Cải tạo ao: Tát cạn vét bùn ao 
chỉ chừa lại từ 10 - 15cm. Bón vôi 

7 - 10kg/100m2, nếu ao bị phèn 
thì bón với lượng 10 - 15kg/100m2 
ao. Phơi nắng 2 - 3 ngày cho nền 
đáy ao khô nứt chân chim là được. 
Sau đó lấy nước vào ao bằng cống, 
bọng được lọc qua vải mouselin, 
mức nước 0,8 - 1m. Bố trí hệ thống 
sục khí (cứ 100m2 bố trí 10 cục đá 
bọt, được cố định bằng cọc cách 
đáy ao 20cm). Bao lưới xung quanh 
bờ ao để tránh địch hại.

- Thả cá bột: Cá nở 2 - 3 ngày thì 
thả xuống ao ương. Thời gian thả 
vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát 
để tránh cá bị sốc nhiệt độ.  Bao 
đựng cá bột được thả xuống ao 
10 - 15 phút để cân bằng nhiệt độ 
trong bao và bên ngoài, mở bao cá 
để nước vào từ từ rồi thả cá ra ao 
ương. Mật độ ương: 1.000 con/m2.

- Chăm sóc quản lý:
+ Cho cá ăn:
Ngày thứ 1 - 20: 3 lòng đỏ trứng 

+ 100g bột đậu nành/100m2/3 
lần/ngày.

Ngày thứ 21 - 30: 100g bột đậu 
nành + 100g trứng nước/100m2/2- 
3 lần/ngày.

Ngày thứ 31 – 45: 0,5 kg trùng 
chỉ/ngày.

+ Sau khi thả cá bột 3 ngày thì 
bắt đầu cấp thêm 10 - 20% lượng 
nước trong ao/ngày. Nguồn nước 
ương cá lắng lọc sạch, lọc qua vải 
mouselin.

+ Thường xuyên kiểm tra 
cống, bờ ao để tránh thất 
thoát cá.

+ Theo dõi khả năng bắt mồi và 
tốc độ tăng trưởng để có thể điều 
chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

+ Sau 45 ngày ương, chiều dài 
cá đạt 1,5 - 2cm là cá hương nhỏ.

2. Ương cá hương nhỏ (1,5 – 2 
cm) lên cá hương (4 – 5 cm)

a. Ương trong bể xi - măng 
(hoặc bạt ni- lon)

- Chuẩn bị: tương tự như ương 
cá bột.

- Thả giống: Mật độ 300 con/m2. 
Chọn cá khoẻ mạnh, không xây 
xát, không mang mầm bệnh, màu 
sắc tươi sáng. Trước khi thả cá cần 

Nông dân tỉnh Bạc Liêu thu hoạch cá bống tượng
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cân bằng nhiệt độ trong bao và môi 
trường bên ngoài rồi mở bao thả cá 
ra từ từ, tránh để cá bị sốc nhiệt độ.

- Chăm sóc quản lý
+ Cho ăn:
Ngày thứ 1- 30 ngày: 2kg trùn 

chỉ/100m2/2 lần/ngày.
Ngày thứ 31 - 45: 2kg trùn chỉ 

+ 2kg cá vụn xay nhuyễn/100m2/2 
lần/ngày.

Thức ăn để trong sàn ăn để theo 
dõi quản lý, tránh thức ăn thừa gây 
ô nhiễm môi trường.

Thường xuyên theo dõi hoạt 
động của cá và hàng ngày thay 
nước 10 – 15% lượng nước trong 
bể. Sau 45 ngày ương cá đạt cỡ 
4 – 6 cm.

b. Ương trong ao đất
* Các khâu: Chọn vị trí, cải tạo 

ao, thả cá, chăm sóc và quản lý thực 
hiện tương tự như ương cá bột 
trong bể xi măng.

* Cho cá ăn:
-  Ngày thứ 1 - 30 ngày: 2kg 

trùng chỉ/100m2/2 lần/ngày.
- Ngày thứ 31 - 45: 2kg trùng chỉ 

+ 2kg cá vụn xay nhuyễn/100m2/2 
lần/ngày, ngày cho ăn 2 lần.

Thức ăn để trong sàn ăn 
để theo dõi quản lý, tránh 

thức ăn thừa gây ô nhiễm 
môi trường.

Sau 45 ngày ương, 
cá đạt cỡ 4 – 6 cm thì 
thu hoạch.

3. Ương cá 
hương (4 – 6cm) lên 
cá hương lớn (8 – 
10cm)

a. Ương trong 
giai đặt trong ao hoặc 

trong bè
- Chuẩn bị: Giai được 

may bằng lưới cước kích 
thước 2 x 3 x 1,5m hoặc 4 

x 6 x 2m. Giai được đặt trong 
bè hoặc trong ao có nguồn 
nước ra vào thường xuyên.

- Thả cá giống: Mật 
độ 500 – 700 con/m2. 
Chọn cá đồng đều, khoẻ 

mạnh, màu sắc tươi sáng, không 
xây xát, không mang mầm bệnh. 
Trước khi thả cá cần cân bằng nhiệt 
độ trong bao và môi trường bên 
ngoài rồi mở bao thả cá ra từ từ, 
tránh để cá bị sốc nhiệt độ.

-  Chăm sóc quản lý: Thức ăn cho 
cá là cá vụn, tép xay nhuyễn. Lượng 
cho ăn, tháng thứ 1 chiếm 20% 
trọng lượng cá; tháng thứ 2 chiếm 
15% trọng lượng cá; tháng thứ 3 
chiếm 10% trọng lượng cá.

b. Ương trong ao đất
Các khâu: Chọn vị trí, cải tạo ao, 

thả cá, chăm sóc quản lý, thức ăn 
cho cá ăn thực hiện tương tự như 
ương cá hương trong giai.

Cần thay nước thường xuyên, 
tránh nguồn nước bị ô nhiễm.

Trong quá trình ương, cá 
thường mắc các bệnh ký sinh như: 
nấm thuỷ mi, trùng bánh xe, … do 
đó phải thường xuyên phòng bệnh 
cho cá bằng cách sử dụng vôi bột: 
2kg/100m3/7 – 15 ngày/lần; Thuốc 
tím: 1g/m3/7 – 15 ngày/lần q

      TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Cá bống tượng đạt kích cỡ 3-4 cm

Hiện nay, đang là mùa mưa, 
lũ, nước dâng cao và gây 
ngập úng, lụt lội nhiều 

vùng, tạo cơ hội phát sinh dịch 
bệnh. Ở những vùng phát triển 
chăn nuôi vịt, bệnh dịch tả vịt dễ 
bùng phát, lây lan gây thiệt hại 
kinh tế đáng kể.

1. Nguyên nhân, loài mắc 
bệnh 

Bệnh dịch tả vịt là một bệnh 
truyền nhiễm cấp tính, lây lan 
mạnh do Herpesvirus gây ra. Bệnh 
dịch tả vịt xảy ra trên các loài thủy 
cầm như vịt, ngan, ngỗng và các 
loài chim trời sống dưới nước như 
thiên nga, vịt trời, ngỗng trời...

2. Triệu chứng
Thời gian nung bệnh thường 

từ 3 - 7 ngày, đôi khi ở đầu ổ dịch, 
độc tính vi-rút gây bệnh mạnh làm 
vịt, ngan chết ngay khi con đang 
bơi mà không biểu hiện triệu 
chứng lâm sàng.

Lúc đầu ngan, vịt kém linh 
hoạt, ăn ít hoặc bỏ ăn, uống nhiều 
nước, nằm một chỗ, cánh xoã, đi 
lại khó khăn, lười bơi lội.

Ở ngan, vịt con, triệu chứng 
đầu tiên có thể thấy là viêm giác 
mạc, mắt ướt và thấm ướt cả lông 
xung quanh mắt, sau đó sưng và 
dính mi mắt; ngan, vịt không mở 
mắt được. Về sau võng mạc, thuỷ 
tinh thể bị biến đổi gây cho ngan, 
vịt mù. Dịch chẩy từ mũi, mỏ cắm 
xuống đất nước và có nhầy bẩn.

Trong đàn vịt, nhiều con có 
tiếng kêu khản đặc, đầu sưng to, 
hầu, cổ cũng có thể bị sưng do 
tổ chức liên kết dưới da bị phù 
thũng. 

Sau một vài ngày vịt, ngan tiêu 
chảy, phân trắng, loãng, có mùi 
khắm; hậu môn bẩn, lông ướt, 
dính bết. 

Vịt, ngan sợ ánh sáng, một số 
con có biểu hiện thần kinh, nghẹo 
đầu hoặc tỳ mỏ xuống đất. Ở con 
đực, dương vật thò ra ngoài và 
niêm mạc có những nốt loét.
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BỆNH DỊCH TẢ VỊT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGBỆNH DỊCH TẢ VỊT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Ngan mắc bệnh dịch tả vịt có triệu chứng tiêu chảy, phân trắng, đầu sưng

Sau khi xuất hiện triệu chứng 
được 5 - 6 ngày, con bệnh gầy 
rạc, liệt chân, liệt cánh, nằm một 
chỗ, nhiều con đứng như chim 
cánh cụt; thân nhiệt giảm dần, 
con vật chết. 

Ở nơi xuất hiện bệnh lần đầu, 
nếu không can thiệp kịp thời, tỷ lệ 
chết có thể đến 80 - 100%. Ngược 
lại, ở những vùng thường xuyên 
có bệnh, dịch phát ra yếu, tỷ lệ 
chết không cao, nhưng bệnh hay 
kéo dài.

3. Chẩn đoán bệnh

Dựa vào những triệu chứng 
điển hình như tiêu chảy, phân 
trắng, loãng, có mùi khắm; hậu 
môn bẩn, lông ướt, dính bết; uống 
nhiều nước, nằm một chỗ, cánh 
xoã, đi lại khó khăn; tiếng kêu 
khản đặc; đầu, hầu, cổ sưng to; 
đứng như chim cánh cụt.

* Chẩn đoán phân biệt: 

Nếu vịt, ngan chết đột ngột từ 
5 tuần tuổi trở lên, dễ lẫn với bệnh 
tụ huyết trùng. Phân biệt: bệnh tụ 
huyết trùng có thể xảy ra trên thủy 
cầm, gà, đồng thời con vật chết do 
tụ huyết trùng thường thân thịt 
tím đen; bệnh dịch tả vịt chỉ ở thủy 
cầm, xác chết không tím đen.

 Phân biệt với bệnh viêm gan 
siêu vi trùng, bệnh thường xảy ra 
ở thủy cầm 1-3 tuần tuổi, con vật 
chết thường nằm ngửa. Nhưng 
đặc trưng bệnh dịch tả vịt là ở vịt 
các lứa tuổi triệu chứng sưng đầu, 
bệt chân và các biến đổi bệnh tích 
ở đường tiêu hóa.

4. Khắc phục và phòng bệnh 

a. Khắc phục

Không có thuốc đặc hiệu điều 
trị bệnh, khi ngan, vịt mắc bệnh, 
cần cách ly triệt để, tiêm vắc xin 
dịch tả vịt cho toàn đàn.

Dùng thuốc bồi dưỡng, 
tăng cường sức đề kháng như B 
complex, Vitamin C, Vitamin tổng 
hợp, men tiêu hóa, chất điện giải... 
liều theo hướng dẫn sử dụng của 
hãng thuốc.

Thu gom và xử lý chất thải rắn, 
xác vật nuôi bị bệnh để chôn hoặc 
đốt theo quy định thú y, chất thải 
lỏng phải khử trùng trước khi thải 
ra ngoài. Thường xuyên vệ sinh, 
khử trùng môi trường.

Sau khi đàn vịt, ngan bình 
phục hoàn toàn, tiếp tục cách 
ly ít nhất 3 tuần để không thải 
mầm bệnh.

b. Phòng bệnh 
-  Tiêm vắc xin dịch tả vịt: 
Đối với ngan, vịt con từ đàn bố 

mẹ đã tiêm vắc-xin dịch tả vịt: tiêm 
lần 1 khi ngan, vịt  14 - 15 ngày tuổi; 
lần 2 khi 40 - 45 ngày tuổi. 

Đối với ngan, vịt con từ đàn 
bố mẹ chưa tiêm vắc-xin dịch tả 
vịt, vùng có nguy cơ cao xảy ra 
dịch tả vịt: tiêm lần 1 khi ngan, vịt  
7 - 10 ngày tuổi; lần 2 khi 30 - 35 
ngày tuổi. 

Với ngan, vịt nuôi sinh sản, 
tiêm vắc-xin nhắc lại trước khi vào 
đẻ (tùy giống vịt, nếu vịt siêu trứng 
có thể tiêm khoảng 120 ngày; vịt 
siêu thịt khoảng 160 ngày) và 6 
tháng nhắc lại một lần.

- Vệ sinh phòng bệnh:
Chăm sóc nuôi dưỡng đúng 

kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thức ăn, 
nước  uống vệ sinh. Thường xuyên 
vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng 
uống; định kỳ phun khử trùng 
trong, ngoài chuồng nuôi, bể tắm 
1 - 2 tuần/lần.

Nếu chăn thả vịt, ngan, phải tiêm 
phòng đầy đủ vắc-xin phòng bệnh 
trước khi thả 3 tuần, tuân thủ theo 
quy định của thú y địa phương q

TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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Chăn nuôi an toàn là việc áp 
dụng đồng bộ các biện pháp 
nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc 

của vật nuôi với các mầm bệnh. 
Dưới đây, Ban biên tập Bản tin 
Khuyến nông Việt Nam giới thiệu 
một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi 
lợn an toàn sinh học, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về chuồng trại
Vị trí xây dựng trang trại phải 

phù hợp với quy hoạch của địa 
phương, hoặc được các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
cho phép; Khoảng cách từ trang 
trại đến trường học, bệnh viện, 
khu dân cư, nơi thường xuyên tập 
trung đông người, đường giao 
thông chính, nguồn nước mặt tối 
thiểu 100m; Cách nhà máy chế 
biến, giết mổ lợn, chợ buôn bán 
lợn tối thiểu 1 km; Nơi xây dựng 
trang trại phải có nguồn nước 
sạch; đảm bảo điều kiện xử lý chất 
thải theo quy định.

Trại chăn nuôi phải có tường 
hoặc hàng rào bao quanh nhằm 
kiểm soát được người và động vật 
ra vào trại và phải bố trí riêng biệt 
các khu: khu chăn nuôi; khu vệ 
sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi; 
khu cách ly lợn ốm... Phải có hố 
khử trùng ở cổng ra vào trại chăn 
nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra 
vào mỗi dãy chuồng nuôi.

Chuồng nuôi lợn phải bố trí 
hợp lý theo các kiểu chuồng về 
vị trí, hướng, kích thước, khoảng 
cách giữa các dãy chuồng; Nền 
chuồng đảm bảo không trơn 
trượt và có rãnh thoát nước, có độ 
dốc từ 3 - 5% đối với chuồng nền.

Đường thoát nước thải từ 
chuồng nuôi đến khu xử lý chất 
thải phải kín, đảm bảo dễ thoát 
nước và không trùng với đường 
thoát nước khác.

Các thiết bị, dụng cụ chứa thức 
ăn, nước uống đảm bảo không 
gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các 
dụng cụ khác trong chuồng đảm 
bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần 
sử dụng.

Các kho thức ăn, kho thuốc 
thú y, kho hoá chất và thuốc sát 
trùng, kho thiết bị, ... được thiết 
kế đảm bảo thông thoáng, không 
ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc 
khử trùng.

2. Yêu cầu về con giống
Lợn giống mua về nuôi có 

nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, 
có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải 
có bản công bố tiêu chuẩn chất 
lượng kèm theo. Trước khi nhập 
đàn, lợn được nuôi cách ly theo 
quy định hiện hành. 

Lợn giống sản xuất tại cơ sở 
phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. 
Chất lượng con giống bảo đảm 

đúng tiêu chuẩn đã công bố. Lợn 
giống được quản lý và sử dụng 
phù hợp theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu về thức ăn, nước uống
Thức ăn sử dụng cho chăn 

nuôi lợn đảm bảo tiêu chuẩn chất 
lượng phù hợp với tiêu chuẩn và 
khẩu phần ăn của các loại lợn.

Không sử dụng thức ăn thừa 
của đàn lợn đã xuất chuồng, thức 
ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn 
lợn mới. Bao bì, dụng cụ đựng 
thức ăn của đàn lợn bị dịch bệnh 
được tiêu độc, khử trùng. 

 Nước dùng cho lợn uống đảm 
bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thành 
phần vô cơ (Asen, xianua, chì và 
thủy ngân), vi sinh vật (vi khuẩn 
hiếu khí và coliform tổng số) dưới 
mức cho phép.

4. Chăm sóc, nuôi dưỡng
Các trại chăn nuôi phải áp 

dụng quy trình chăm sóc, nuôi 
dưỡng phù hợp với các loại lợn và 
giai đoạn sinh trưởng phát triển.

5. Yêu cầu về vệ sinh thú y
Chất sát trùng tại các hố sát 

trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, 
khu chăn nuôi và chuồng nuôi 
phải bổ sung hoặc thay hàng ngày.

Tất cả các phương tiện vận 
chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu 
chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng 
và phải được phun thuốc sát trùng. 
Mọi người trước khi vào khu chăn 
nuôi phải thay quần áo, giầy dép 
và mặc quần áo bảo hộ của trại.

Định kỳ phun thuốc sát trùng 
xung quanh khu chăn nuôi, các 
chuồng nuôi ít nhất 1 lần/2 tuần; 
phun thuốc sát trùng lối đi trong 
khu chăn nuôi và các dãy chuồng 
nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không 

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN SINH HỌCKỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN SINH HỌC
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có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày 
khi có dịch bệnh; phun thuốc sát 
trùng trên lợn 1 lần/tuần khi có 
dịch bệnh bằng các dung dịch sát 
trùng thích hợp theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi 
thông và vệ sinh cống rãnh trong 
khu chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng.

Không vận chuyển lợn, thức 
ăn, chất thải hay vật dụng khác 
chung một phương tiện; phải 
thực hiện sát trùng phương tiện 
vận chuyển trước và sau khi vận 
chuyển. Phải vệ sinh máng ăn, 
máng uống hàng ngày.

Có biện pháp để kiểm soát côn 
trùng, loài gặm nhấm và động vật 
khác (nếu có) trong khu chăn nuôi. 
Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển 
thông báo và ghi sơ đồ chi tiết vị 
trí đặt bẫy, bả và thường xuyên 
kiểm tra thu gom để xử lý.

Thực hiện các quy định về tiêm 
phòng cho đàn lợn theo quy định. 
Trong trường hợp trại có dịch, phải 
thực hiện đầy đủ các quy định hiện 
hành về chống dịch.

Áp dụng phương thức chăn 
nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ 
tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng 
chuồng, từng ô. Sau mỗi đợt nuôi 
phải làm vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi 
và để trống chuồng ít nhất 7 ngày 
trước khi đưa lợn mới đến. Trong 
trường hợp trại bị dịch, phải để 
trống chuồng ít nhất 21 ngày. 

6. Xử lý chất thải và bảo vệ 
môi trường

Các trại chăn nuôi bắt buộc 
phải có hệ thống xử lý chất thải 
trong quá trình chăn nuôi. Chất 
thải rắn phải được thu gom hàng 
ngày và xử lý bằng nhiệt, hoặc 
bằng hoá chất, hoặc bằng chế 
phẩm sinh học phù hợp. Chất thải 
rắn trước khi đưa ra ngoài phải 
được xử lý đảm bảo vệ sinh dịch tễ 
theo quy định hiện hành của thú 
y. Chất thải lỏng phải được xử lý 
bằng hoá chất hoặc bằng phương 
pháp xử lý sinh học phù hợp q

TS. NGUYỄN THỊ HẢI
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VÙNG 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Cục Trồng trọt đã ban hành 
Quy trình kỹ thuật canh tác 
lúa giảm chi phí và nâng 

cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, Bản tin Khuyến 
nông Việt Nam xin giới thiệu để 
bạn đọc và bà con nông dân các 
tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu 
Long nghiên cứu áp dụng để gia 
tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh 
của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

1. Làm đất và chuẩn bị ruộng 
a. Vụ đông xuân 

Sau khi thu hoạch lúa xong, 
tiến hành xới, trục đất để vùi gốc 
rạ, ngâm nước để phân hủy rơm 
rạ. Khi nước rút, dọn sạch cỏ trên 
bờ, dưới ruộng, trục, trạc đất, 
trang phẳng mặt ruộng, đánh 
rãnh thoát nước, chuẩn bị sạ.

b. Vụ hè thu và vụ thu đông 

- Chuẩn bị đất: Sau khi thu 
hoạch lúa xong, rơm rạ trên ruộng 
xử lý bằng chế phẩm Trichoderma 
để phân hủy chất hữu cơ phù hợp 
với môi trường khô và ngập nước. 

Cày đất bằng máy độ sâu từ 15 
– 20 cm, phơi ải khoảng 15 - 30 
ngày. Sau dùng máy xới tay trục 
và trạc lại cho bằng phẳng, đánh 
rãnh thoát nước giúp tháo nước ra 
cho đất thoáng khí.

- Trước khi sạ cần dọn sạch cỏ 
xung quanh bờ; rơm rạ, lúa chét 
và cỏ dại trên ruộng; xới đất, san 
phẳng, đánh rãnh thoát nước. 

- Trước khi cấy, sạ tháo nước 
cho đất thoáng khí. Bón 200 - 250 
kg phân lân/ha (super lân hoặc lân 
nung chảy) hoặc 300 - 500 kg vôi/
ha giúp hạ độc phèn, giảm ngộ 
độc hữu cơ.

- Vùng đất nhiễm mặn: Khi 
mặn dưới 1‰ có thể xuống giống, 
phải rửa mặn triệt để bằng cách 
tận dụng nguồn nước mưa hoặc 
nước sông (không có mặn) và bón 
300 - 500 kg vôi/ha.

- Vùng đất nhiễm phèn: phải 
rửa phèn triệt để bằng cách tận 
dụng nguồn nước mưa hoặc nước 
sông (không có phèn), bón 300 - 

Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ vụ lúa đông xuân 
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500 kg vôi/ha, phân lân nung chảy 
200 - 250 kg/ha.

Lưu ý: Thời vụ xuống giống 
đồng loạt theo lịch xuống giống 
của địa phương để né rầy và các 
dịch hại.

2. Chuẩn bị hạt giống
a. Giống lúa 

Sử dụng hạt giống cấp xác 
nhận. Chọn giống có thị trường 
tiêu thụ tốt, chống chịu tốt với các 
điều kiện bất lợi và phù hợp với 
canh tác của địa phương.

b. Xử lý hạt giống 

Trước khi ngâm ủ: Phơi hạt 
giống khoảng 2 - 3 giờ và thử độ 
nảy mầm; xử lý hạt giống với nước 
muối 15% khoảng 10 - 15 phút, 
sau đó rửa bằng nước sạch. Hạt 
giống mới thu hoạch muốn gieo 
ngay, dùng axít nitric 0,2% để phá 
miên trạng, tăng độ nảy mầm, 
không xử lý hạt giống bằng thuốc 
hóa học. Có thể xử lý hạt giống 
(ngâm hoặc ủ) với các chất sinh 
học, kích kháng như axit humic, 
K-humate, HD02, Comcat. 

c. Mật độ sạ

- Tùy theo từng vụ, điều kiện 
sinh thái, thời tiết và từng nhóm 
giống nên áp dụng giảm lượng 
giống gieo sạ không quá 80 kg/ha 
cho phương pháp sạ lan (bằng 
tay, máy phun hạt), sạ hàng hoặc 
không quá 60 kg/ha cho phương 
pháp sạ theo cụm (khóm). 

- Đối với lúa cấy lượng giống 
gieo sạ không quá 50 kg/ha (máy cấy 6 
hàng, khoảng cách hàng 30 cm hoặc 
máy cấy 7 hàng, khoảng cách 
hàng 25 cm).

- Một số biện pháp cần chú ý để 
đảm bảo mật độ khi giảm giống 
lúa gieo sạ như: Làm đất (mặt 
bằng, xẻ rãnh); giống xác nhận; xử 
lý hạt giống bằng chế phẩm sinh 
học; bón lót phân lân; phòng trừ 
cỏ; chủ động nước (tháo kiệt nước 
sau khi gieo sạ tránh chết vũng); 
phân bón lá tăng cường sức 
nảy mầm, mạ khỏe, cây mập, đẻ 
nhánh sớm; bón phân đợt 1 vào 7 
- 10 ngày sau sạ (gia giảm tùy đất 
trồng) và đợt 2 vào 18 - 22 ngày 

sau sạ (gia giảm tùy lúa tốt xấu); 
phải có mạ cấy dặm - làm mạ 10 m 
có 1 băng mạ và cấy dặm sớm 15 
- 18 ngày tuổi. 

3. Phân bón (định lượng bón 
cho 1 ha)

a. Vụ đông xuân 
- Công thức bón cho vùng 

ngọt, cơ cấu 3 vụ lúa/năm: 100 - 
110 kg N + 40 kg P2O5 + 30 kg K2O.

- Công thức bón cho vùng 
ngọt cơ cấu 2 vụ lúa/năm: 90 kg N 
+ 40 kg P2O5 + 30 kg K2O.

- Công thức bón cho vùng 
nhiễm phèn, cơ cấu 2 vụ lúa/năm: 
90 - 100 kg N + 40 kg P2O5 + 30 kg 
K2O.

- Công thức bón phân cho cho 
vùng đất phèn nhiễm mặn: 90 
-100 kg N + 40 kg P2O5 + 30 kg K2O.

b.  Vụ hè thu 
- Công thức bón cho vùng 

ngọt cơ cấu 3 vụ lúa/năm: 90 - 100 
kg N + 50 kg P2O5 + 30 kg K2O.

- Công thức bón cho vùng 
ngọt cơ cấu 2 vụ lúa/năm: 80 kg N 
+ 40 kg P2O5 + 30 kg K2O.

- Công thức bón cho vùng 
nhiễm phèn, cơ cấu 2 vụ lúa/năm: 
80 - 90 kg N + 50 kg P2O5 + 30 kg 
K2O.

- Công thức bón cho vùng đất 
phèn nhiễm mặn: 80 - 90 kg N + 
50 kg P2O5 + 30 kg K2O.

c. Vụ thu đông

- Công thức bón cho vùng 
ngọt cơ cấu 3 vụ lúa/năm: 80 - 90 
kg N + 50 kg P2O5 + 40 kg K2O.

d. Phương pháp bón phân

Một số phương pháp bón 
phân cho cây lúa cần chú ý:

- Nguyên tắc bón đạm: Nặng 
đầu nhẹ cuối, có gia giảm theo 
thực trạng cây lúa.

- Nguyên tắc bón lân: Bón sớm, 
tập trung bón lót, đợt 1, đợt 2. 

- Nguyên tắc bón kali: Tập 
trung cho đợt đón đòng, bổ sung 
cho đợt 1 (nếu cần).

- Vụ hè thu dễ bị xì phèn, rất 
cần đợt bón lót phân lân (super, 
lân nung chảy) và cần bón sớm 
đợt 1 sớm (7 ngày thì bón) gia 
giảm tùy đất tốt, xấu. Nếu có lũ (có 
phù sa) thì theo nguyên tắc lũ lớn, 
giảm phân.

4. Quản lý nước tiết kiệm, 
hiệu quả

a. Quản lý nước giai đoạn 
mới sạ

Giữ cho đất ruộng từ se ẩm tới 
khô mặt 4 - 5 ngày sau sạ (NSS) để 
hạt nảy mầm đều, sau đó mới đưa 
nước từ từ vào ruộng ở mức 1 - 3 
cm cho cây mạ phát triển tốt.

Chăm sóc lúa đông xuân
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b. Quản lý nước giai đoạn sinh 
trưởng đến trỗ và chín

Ứng dụng kỹ thuật tưới ướt 
khô xen kẽ để tiết kiệm nước tưới 
mà không ảnh hưởng đến năng 
suất và phẩm chất lúa. Thực hiện 
như sau:

- Giai đoạn trước trỗ: 

+ Sau khi sạ 5 ngày cho nước 
vào ruộng ém cỏ (3 - 5 cm), giữ 
nước đến 8 ngày bón phân đợt 1, 
để nước rút tự nhiên.

+ Giai đoạn mạ từ 17 - 18 NSS 
cho nước vào (3 - 5 cm) bón phân 
đợt 2, để nước rút tự nhiên khi nào 
mực nước xuống thấp dưới mặt 
đất 15 cm thì cho nước vào.

+ Xiết nước giữa vụ: từ cuối đẻ 
nhánh hữu hiệu đến khi lúa làm 
đòng (30-40 ngày sau sạ). 

+ Giai đoạn đòng từ 37 - 45 
NSS tùy giống nhưng phải giữ 
nước cho lúa phân hóa đòng, đây 
cũng là lần bón phân rước đòng 
không thể thiếu nước.

- Giai đoạn trỗ: Luôn giữ mực 
nước trong ruộng tối đa 5 cm liên 
tục trong vòng 1 tuần.

- Giai đoạn sau khi trỗ: Chỉ 
cho nước vào ruộng đủ ẩm, khi 
mực nước xuống thấp dưới mặt 
đất 15 cm.

- Chuẩn bị thu hoạch: Cho nước 
khô mặt ruộng 7 ngày trước khi 
thu hoạch (ruộng trũng tháo nước 
trước thu hoạch 15 - 20 ngày).

5. Quản lý dịch hại
a. Phòng trừ dịch hại chính 

- Phòng trừ sâu hại chính: Giai 
đoạn 35 – 40 - 65 NSS sử dụng 
thuốc có hoạt chất Chlorfluazuron 
+ Emamectin benzoate trị sâu 
cuốn lá, sâu đục thân; hoạt chất 
Petromethin, Diflubenzuron để 
trừ rầy nâu. Khi mật số từ 2 - 3 con/
tép mới sử dụng thuốc với liều 
lượng theo hướng dẫn. 

- Phòng trừ bệnh hại chính: 
Giai đoạn 30 – 40 - 65 NSS khi 
xuất hiện bệnh sử dụng hoạt chất 
Chitosan, Metalaxyl Propineb để 
tăng sức đề kháng, phòng trừ 
nấm bệnh đạo ôn lá và cổ bông, 
đốm vằn và phun vi khuẩn và nấm 
với hoạt chất Propineb và Zn.

- Phòng trừ ốc hại lúa: Bắt ốc 
trưởng thành, thu trứng để tiêu 
hủy. Dùng lá khoai sọ, đu đủ… bó 
lại thả xuống mặt nước dọc theo 
bờ ruộng để dẫn dụ ốc. Cắm cọc 
tre, gỗ ở chỗ ngập nước để thu 
hút ốc đến đẻ trứng. Đặt lưới, 
phên chắn ở cửa lấy nước ngăn ốc 
xâm nhập. Thả vịt, cá để vịt ăn ốc 
non và trứng ốc. Sử dụng các loại 
thuốc có hoạt chất Niclosamide.

- Phòng trừ chuột hại lúa: Cần 
tổ chức xuống giống, phát quang 
bụi rậm, đào hang, đổ nước, hun 
khói, xông hơi bằng đất đèn, đốt 
rơm trộn ớt khô, dùng thuốc diệt 
chuột sinh học hoặc hóa học kết 
hợp bả mồi.

- Quản lý lúa cỏ: Diệt lúa cỏ 
trước khi xuống giống; làm đất 
kỹ và san ruộng bằng phẳng; 
Cắt bỏ lúa cỏ trước khi rụng hạt; 
sử dụng giống lúa xác nhận; 
sử dụng thuốc diệt cỏ tiền nảy 
mầm: Pretilachlor, Butachlor. Hậu 
nảy mầm: Bispyribac sodium, 
Pyrazosulfuron Ethyl.

b. Lưu ý trong phòng trừ 
dịch hại

- Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, 
không phun thuốc định kỳ, ưu 
tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc 
sinh học, thuốc hóa học nhóm có 
độc tính thấp, an toàn cho thiên 
địch và môi trường.

- Luân phiên sử dụng các 
nhóm hoạt chất khác nhau để hạn 
chế tình trạng kháng thuốc.

- Phun khi dịch hại đạt đến 
ngưỡng kinh tế, phun thuốc trừ 
bệnh khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 
10% và phun thuốc trừ rầy khi mật 
số rầy nâu trung bình 1.000-1.500 
con/m2.

- Khi xử lý thuốc hóa học ở 
giai đoạn chín nên lưu ý thời gian 
cách ly đúng khuyến cáo của 
từng hoạt chất. 

- Giai đoạn đầu, khi áp lực dịch 
hại còn thấp sử dụng chế phẩm 
chứa vi sinh vật đối kháng phòng 
trị một số sâu bệnh như: nấm 
xanh để trừ rầy nâu, xạ khuẩn, vi 
khuẩn trừ bệnh.

- Áp dụng ruộng lúa bờ hoa để 
thu hút thiên địch.

6. Thu hoạch và xử lý sau thu 
hoạch

- Thu hoạch bằng máy gặt 
đập liên hợp là khi lúa chín 85 - 
90%, cần điều chỉnh chế độ cắt 
giữa cây lúa.

- Sau khi thu hoạch cần đem 
ngay lúa về kho để xử lý.

- Băm rơm, rạ sau gặt, trải đều 
trên mặt ruộng và phun chế phẩm 
nấm Trichoderma sp., lên, cày đất, 
sau đó 7 - 10 ngày cho nước vào 
ruộng để làm đất q

CỤC TRỒNG TRỌT

Thu hoạch lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long



KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Số 05 - 2022   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM   BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM    Số 05 - 202224 25

1. Chọn đất, chuẩn bị đất và 
giống 

a. Chọn đất
Cây khoai tây thích hợp với chân 

đất tơi xốp, đất cát pha, đất thịt 
nhẹ, đất phù sa ven sông với thành 
phần cơ giới nhẹ thoát nước và giữ 
ẩm tốt, quy hoạch tập trung, gọn 
vùng, chủ động tưới tiêu, tốt nhất là 
ruộng luân canh với lúa nước.

b. Làm đất
Vơ sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng 

vụ trước. Nếu đất còn ướt áp dụng 
biện pháp làm đất tối thiểu. Nếu 
đất khô tiến hành cày bừa và lên 
luống. Đất sau khi gặt lúa xong, cắt 
sát gốc rạ, tiến hành cày rãnh để 
thoát nước và chia luống. Luống 
đơn trồng bằng 1 hàng, luống 
rộng 60 - 70 cm, cao 20 - 25 cm. 
Luống đôi trồng 2 hàng, luống 
rộng 120 – 140 cm, rãnh rộng 20 - 
40 cm, sâu 15 - 20 cm. 

2. Thời vụ trồng
- Vùng đồng bằng Bắc Bộ: Vụ 

chính trồng 15/10 - 15/11, thu 
hoạch vào cuối tháng 1, đầu tháng 
2 năm sau. Vụ xuân trồng tháng 12, 
thu hoạch vào đầu tháng 3 năm sau.

- Vùng miền núi phía Bắc: Vùng 
núi thấp < 1000 m: Vụ đông trồng 
tháng 10, thu hoạch tháng 1 năm 
sau. Vụ xuân trồng tháng 12, thu 
hoạch cuối tháng 3. Vùng núi cao 
> 1000 m: Vụ thu đông trồng đầu 
tháng 10, thu hoạch tháng 1. Vụ 
xuân trồng tháng 2, thu hoạch 
tháng 5. 

- Vùng Bắc Trung Bộ: Chỉ trồng 
vụ đông, trồng đầu tháng 11, thu 
hoạch cuối tháng 1.

- Vùng Tây Nguyên (Lâm Đồng): 
Vụ mùa chính thu hoạch kéo dài 
trong thời gian mùa khô từ tháng 
12 đến tháng 5. Vụ mùa nghịch 
thu hoạch trong mùa mưa từ đầu 
tháng 6 đến tháng 11.

3. Mật độ, khoảng cách 
- Lượng giống: Trung bình 30 - 

40 kg củ/sào (360 m2)
- Mật độ: Với củ nhỏ, trồng 10 

củ/m2, cách nhau 17 - 20 cm. Với 
củ bình thường, trồng 5 - 6 củ/m2, 
cách nhau 25 - 30 cm.

4. Cách trồng
a. Cách trồng khoai tây 

nguyên củ
Rải rơm rạ cắt ngắn hoặc bón 

lót phân chuồng, đạm và lân 
xuống đáy rồi lấp 1 lớp đất mỏng 
lên phân. Đặt củ giống so le nhau, 
nằm ngang và mầm khoai hướng 
lên trên. Chú ý không để củ giống 
tiếp xúc với phân, nhất là phân hóa 
học. Dùng đất bột, mùn, trấu phủ 
kín củ giống một lớp mỏng; sau đó 
dùng rơm rạ phủ lên toàn bộ mặt 
luống khoảng 7 - 10 cm. Tưới nước 
ướt đều lên mặt luống làm ẩm rơm 
rạ và đất; nếu độ ẩm đất còn cao 
không cần tưới. 

b. Cách trồng khoai tây bổ củ 
Rạch hàng trên mặt luống, rải 

toàn bộ phân chuồng mục và lân 
vào rạch trộn đều với đất trong 

rạch. Đặt củ giống hay miếng bổ 
vào rạch, chú ý tuyệt đối không để 
củ giống hoặc miếng bổ tiếp xúc 
trực tiếp với phân. Khoảng cách 
giữa củ giống (hoặc miếng bổ) 25 
– 30 cm. Mật độ 4 - 5 hốc/m2, hốc 
cách hốc từ 25 - 30 cm, đặt mầm 
hướng lên trên, rồi phủ kín mầm 
bằng 1 lớp đất dầy từ 3 - 4 cm, 
không được để hở mầm.

5. Bón phân
a. Lượng phân bón 
- Cho 1 ha: 15 - 20 tấn phân 

chuồng hoai mục, 250 – 300 kg 
đạm urê, 350 – 400 kg lân supe, 
150 - 200 kg kali clorua. 

- Quy ra 1 sào bắc bộ (360 m2): 
6 - 7 tạ phân chuồng loại mục, 9 – 
10 kg đạm urê, 12 – 15 kg lân supe, 
5 - 7 kg kali clorua. 

Nếu dùng phân NPK cần đọc kỹ 
hướng dẫn trên bao bì và quy đổi 
về dạng phân đơn để điều chỉnh 
lượng bón cho phù hợp và cân đối.

Nếu bón phân NEB 26 thì giảm 
đi 50% đạm (7 ml NEB 26 thay cho 
01 kg đạm). Không phun NEB26 
lên lá và không trộn NEB26 với 
phân khác ngoài đạm.

b. Cách bón
- Bón lót: Rải toàn bộ phân 

chuồng và lân + 1/3 đạm + 2/3 
kali lên trên mặt luống giữa hai 
hàng khoai.

Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc 
cao 15 - 20cm: 1/3 đạm, 1/3 kali. 
Bón vào mép luống hoặc giữa 2 
khóm khoai, không bón trực tiếp 
vào gốc cây làm cây chết.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1: 
15 - 20 ngày: 1/3 đạm, 1/2 kali.

Chú ý: Bón lót nhiều kali sẽ cho 
củ to, mẫu mã đẹp. Không bón 
phân chuồng tươi vì có nhiều vi 
khuẩn nấm bệnh làm cho mã củ 
không đẹp, khoai dễ bị thối. Chỉ 
dùng phân chuồng hoai mục.Trồng khoai tây nguyên củ và bổ củ

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY KHOAI TÂYKỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY KHOAI TÂY
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6. Chăm sóc
a. Phủ luống

Sau trồng có thể phủ luống 
khoai tây bằng chất liệu hữu cơ 
như: rơm, rạ hoặc mùn mục để tạo 
độ tơi xốp cho đất. 

b. Xới xáo, làm cỏ, vun gốc

- Cây mọc lên khỏi mặt đất 7 
- 10 ngày, cao khoảng 15 - 20 cm, 
tiến hành chăm sóc lần 1 bằng 
cách xới nhẹ, làm sạch cỏ, bón thúc 
đợt 1 rồi vun luống, kết hợp tỉa cây 
để lại 2 - 3 mầm chính. 

- Cách lần 1 từ 15 - 20 ngày 
khi đã qua tưới nước lần 2 thì tiến 
hành xới nhẹ, làm cỏ và vun luống 
lần cuối, lấy đất ở rãnh vun cho 
luống to và cao, dày cố định luôn, 
vun luống không đủ đất sẽ làm vỏ 
củ bị xanh hoặc mọc thành cây. Vét 
đất ở rãnh để khi ruộng có nước sẽ 
nhanh khô.

c. Tưới nước

Thường xuyên giữ đất đủ ẩm. 
Trong 60 - 70 ngày đầu khoai rất 
cần nước, nếu thiếu nước hoặc 
nước trong ruộng không đồng 
đều sẽ làm củ bị nứt, làm giảm chất 
lượng và năng suất củ.

Có hai phương pháp tưới cho 
khoai tây:

- Tưới gánh: Không tưới nước 
trực tiếp vào gốc khoai mà tưới 
xung quanh gốc. Có thể kết hợp 
tưới với bón phân đạm và kali 

nhưng phải chú ý 
lượng phân hòa 
với nước, thùng 
10 - 12 lít chỉ pha 
1 nắm phân nhỏ 
là vừa. Không kết 
hợp tưới nước với 
phân chuồng vì 
có nhiều nấm gây 
thối củ. 

- Tưới rãnh: 
Với ruộng phẳng, 
cho nước ngập 
1/2 rãnh, khi 
nước ngấm đều 

thì tháo kiệt, tránh để nước đọng 
ở rãnh trong thời gian dài sẽ làm 
phát sinh và lây lan nguồn bệnh. 
Đặc biệt, khi phát hiện trên ruộng 
có bệnh héo xanh vi khuẩn thì 
tuyệt đối không được tưới rãnh vì 
sẽ tạo điều kiện cho bệnh lây lan 
rộng. Từ khi trồng đến khi khoai 
60 - 70 ngày thường có 3 lần tưới 
nước. Tưới phải kết hợp với xới xáo, 
làm cỏ, bón phân thúc. 

+ Tưới lần 1: Sau trồng khoảng 
2 - 3 ngày, khi khoai mọc cao 
khoảng 20 - 25 cm, nếu đất khô 
có thể dẫn nước vào ruộng, mỗi 
lần chỉ 3 - 4 rãnh, khi đủ nước thì 
cho tiếp vào 3 - 4 rãnh khác, lấp 
đầy rãnh củ, tháo đầu rãnh mới 
để nước thêm đều vào luống. Đất 
cát pha cho ngập ½ luống; đất thịt 
nhẹ cho ngập 1/3 luống, cho nước 
vào cùng một lúc nhiều rãnh hơn. 

+ Tưới lần 2: khoảng 2 - 3 tuần 
sau lần 1, đất cát pha cho nước 
ngập 2/3 luống, đất thịt nhẹ cho 
ngập ½ luống làm như lần 1. Kết 
hợp bón thúc đợt 1 và khử lẫn cây 
lẫn giống, nhổ bỏ cây bệnh.

+ Tưới lần 3: Sau lần tưới 2 
khoảng 15 - 20 ngày tiến hành tưới 
nước lần 3. Đợt tưới nước này cũng 
là kết thúc cho chu kỳ sản xuất 
khoai tây, kết hợp bón thúc đợt 2 
và khử lẫn cây lẫn giống, nhổ bỏ 
cây bệnh.

Chú ý: Trước khi thu hoạch 
khoảng 2 tuần, cần ngừng tưới 
nước. Nếu trời mưa phải tháo nước 
kịp thời để đất khô ráo tuyệt đối.

7. Thu hoạch và bảo quản
a. Thu hoạch 
- Trước khi thu hoạch cần loại 

bỏ cây bệnh, cắt bỏ thân lá để hạn 
chế bệnh hại truyền về củ giống. 
Thu hoạch khoai tây ở thời điểm 
phù hợp khi thấy lá vàng, cây rạc 
dần với thời tiết khô ráo. Khoai tây 
giống thu hoạch sớm hơn 5 - 7 
ngày so với khoai thương phẩm.

- Khi thu hoạch, cần phân loại 
cỡ củ và để nhẹ nhàng vào sọt ngay 
trên đồng ruộng để tránh sây xát. 

b. Bảo quản
Loại bỏ những củ bị dập, không 

nguyên vẹn. Bảo quản những ở nơi 
khô, tối và thoáng khí. 

Khoai thương phẩm đóng gói 
trong bao bì, vận chuyển đến nơi 
tiêu thụ q

VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Nông dân tỉnh Thái Bình vun luống 
cho diện tích khoai tây đông

Cần phân loại cỡ củ, để nhẹ nhàng, tránh sây xát khi thu hoạch 
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KHUYẾN CÁO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
TRONG MÙA MƯA BÃO

Theo dự báo của Trung tâm 
Khí tượng Thuỷ văn Quốc 
gia, từ tháng 08/2022 đến 

tháng 01/2023 trên khu vực biển 
Đông có khoảng 09 - 11 cơn bão 
và áp thấp nhiệt đới, trong đó 
có khoảng từ 04 - 06 cơn bão, áp 
thấp nhiệt đới có khả năng ảnh 
hưởng trực tiếp đến đất liền nước 
ta. Để bảo vệ các đối tượng thủy 
sản nuôi, hạn chế thấp nhất tác 
động bất lợi của mưa lũ, bà con 
nuôi thủy sản cần áp dụng các 
biện pháp khuyến cáo sau đây để 
ổn định môi trường nuôi, bảo vệ 
thủy sản nuôi và tài sản và tính 
mạng con người:

1. Đối với vùng nuôi tôm

Tăng cường gia cố, tu sửa bờ 
ao, cống lấy nước để hạn chế hư 
hỏng, sạt lở do mưa lũ làm thất 
thoát sản phẩm nhất là khu vực 
nuôi tôm trên cát (khu vực chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của bão từ 

biển đổ vào). Thường xuyên theo 
dõi, cập nhật dự báo thời tiết để 
có biện pháp thu hoạch trước khi 
lũ lụt xảy ra.

Khi xảy ra mưa lũ, độ mặn của 
nước trong ao nuôi sẽ biến động 
mạnh. Để hạn chế hiện tượng 
giảm độ mặn đột ngột trong ao 
nuôi tôm, người nuôi phải có kế 
hoạch điều tiết nước: Trước khi 
mưa to, cần phải lấy nước có độ 
mặn thích hợp vào ao, giữ mực 
nước trong ao cao nhất. Trong 
khi mưa, nên tránh các hoạt động 
làm xáo trộn nước trong ao nuôi 
và sau khi mưa cần nhanh chóng 
rút bớt nước ở tầng mặt của ao 
bằng cách tháo các cửa phai của 
cống thoát.

Đối với các vùng nuôi đất bị 
chua phèn, rắc vôi quanh bờ ao 
trước khi mưa phòng nước trôi 
phèn xuống làm biến động pH 
ao nuôi.

Bước vào mùa mưa lũ, các 
thông số môi trường sẽ có sự biến 
động lớn làm cho tôm yếu, giảm 
sức đề kháng. Do đó, các cơ sở 
nuôi cần có các biện pháp phòng 
bệnh, nâng cao sức đề kháng cho 
tôm bằng cách bổ sung Vitamin 
C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa 
vào khẩu phần ăn của tôm định 
kỳ 10 - 15 ngày/đợt, mỗi đợt từ 5 
- 7 ngày.

Người nuôi cần kiểm tra hoạt 
động của tôm nuôi và môi trường 
nước trước và sau mưa để có biện 
pháp xử lý kịp thời. Chuẩn bị máy 
phát điện, máy sục khí đề phòng 
điện lưới bị mất. Thu hoạch tôm 
nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm.

2. Đối với vùng nuôi nhuyễn 
thể

Thu hoạch khi nhuyễn thể 
nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm 
để hạn chế thiệt hại do mưa bão, 
lũ lụt gây ra. Đối với ngao nuôi 
chưa đạt kích cỡ thu hoạch; tiến 
hành kiểm tra, tu bổ lại hệ thống 
đăng chắn để chống thất thoát 
khi mực nước dâng cao. Sau mưa 
bão, ngao thường tập trung vào 
các góc đăng, chắn, cần tiến 
hành san đều ra toàn bãi. Đối 
với hàu nuôi chưa đạt cỡ thương 
phẩm, cần kiểm tra và sửa chữa 
hệ thống giàn, bè nuôi.

Đối với người nuôi, tuyệt 
đối không ở lại chòi canh, lồng 
bè nuôi khi có mưa bão lớn đổ 
vào nhằm đảm bảo an toàn tính 
mạng. Theo dõi chặt chẽ diễn 
biến thời tiết, mực nước lũ trên 
các con sông và tình hình mưa 
bão trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để chủ động đối 
phó. Không nên thả giống ở thời 
điểm mùa mưa lũ.

Để giảm thiệt hại do mưa bão, cần thu hoạch ngay
khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm
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3. Đối với cá nuôi trong ao

Trước mùa mưa lũ, kiểm tra 
và tu bổ lại bờ ao cho chắc chắn, 
bờ ao nên cao hơn mực nước 
cao nhất hàng năm 0,5 m. Kiểm 
tra hệ thống xả tràn cho ao nuôi. 
Chuẩn bị lưới, đăng chắn, cọc tre 
để cắm khi nước tràn hoặc vỡ bờ 
tránh thất thoát cá nuôi. Khơi 
thông dòng chảy ở các sông, 
mương xung quanh ao để việc 
thoát nước được dễ dàng. Chuẩn 
bị máy bơm nước chống ngập 
khi cần thiết; máy phát điện để 
đề phòng điện lưới bị mất. Phát 
quang cây xung quanh bờ ao để 
hạn chế cành, lá cây rơi xuống 
ao làm ô nhiễm ao nuôi khi có 
bão lũ, đồng thời phòng khi gió 
lớn gây đổ cây vỡ bờ ao. Rải vôi 
bột xung quang bờ ao với lượng 
khảng 10 kg/100 m2 để ổn định 
pH cho ao nuôi có mưa lũ.

Khi mưa lớn kéo dài, nước ao 
nuôi sẽ bị đục và pH bị giảm đột 
ngột nên bón vôi cho ao, đầm 
nuôi với liều lượng 0,7 - 1 kg/100 
m3 nước để ổn định pH nước và 
làm giảm độ đục của nước ao.

Sau bão lũ, khi phát hiện cây 
đổ, lá rụng; xác gia súc, gia cầm 
chết ở các khu vực xung quanh 
cần thu gom, loại bỏ ra khỏi ao, 
tránh làm cho môi trường nước bị 
ô nhiễm.

Ngoài ra, môi trường ao nuôi 
sẽ có những biến động đột ngột, 
mưa làm rửa trôi phèn, các chất 
hữu cơ, độc tố tích tụ từ bờ xuống 
ao cá làm môi trường nước trong 
ao nuôi cá luôn biến động. Đây 
là những nguyên nhân làm cho 
cá dễ mẫn cảm với mầm bệnh. 
Các tác nhân gây bệnh như vi 
khuẩn, vi - rút, ký sinh trùng có 
trong môi trường nước có điều 
kiện thuận lợi để phát triển và 
gây bệnh cho cá nuôi. Do đó, cần 
thực hiện các biện pháp phòng 

và trị bệnh trong mùa mưa bão, 
lũ, lụt như bổ sung Vitamin C vào 
thức ăn cho cá để tăng cường sức 
đề kháng. Chủ động xử lý môi 
trường nước bằng vôi bột với 
lượng 2 - 3 kg/100 m3 nước ao 
hoặc một số hóa chất được phép 
sử dụng trong nuôi thủy sản 
(như TCCA, BKC, Chlorine,...) theo 
đúng liều lượng hướng dẫn của 
nhà sản xuất để khử trùng nước 
ao nuôi, phòng bệnh cho thủy 
sản nuôi.

Điều chỉnh lượng thức ăn khi 
có mưa bão, thời tiết thay đổi 
để hạn chế ô nhiễm môi trường, 
tránh lãng phí.

4. Đối với cá nuôi lồng trên 
sông/hồ

Tiến hành thu hoạch khi cá 
nuôi đạt kích cỡ thương phẩm 
trước mùa mưa bão. Kiểm tra lại 
lồng bè, gia cố lại hệ thống dây 
neo, phao lồng và di chuyển vào 
nơi có dòng chảy nhẹ để tránh 
mưa bão làm hỏng lồng. Mực 
nước và tốc độ dòng chảy ở các 
sông, suối sẽ tăng lên khi có mưa 
bão. Do đó, ở những nơi có dòng 
chảy lớn cần dùng tấm chắn, bạt 
che chắn phía trước lồng nuôi 

làm giảm dòng chảy trực tiếp vào 
lồng, ngăn chặn các các vật rắn, 
gỗ làm hư hỏng lồng gây thất 
thoát cá ra ngoài.

Song song với việc phòng 
chống lũ lụt, người nuôi cần thực 
hiện các biện pháp phòng và trị 
bệnh trong mùa mưa bão như bổ 
sung Vitamin C vào thức ăn cho cá 
để tăng cường sức đề kháng, treo 
túi vôi trước dòng chảy để phòng 
bệnh cho cá, thường xuyên vệ 
sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng 
để thoát nước. Hạn chế cho cá 
ăn khi có mưa bão để hạn chế ô 
nhiễm môi trường, tránh lãng phí.

Chuẩn bị thuyền máy, phao 
cứu sinh hỗ trợ khi cần thiết. 
Không ở lại lồng bè nuôi khi có 
mưa lũ lớn nhằm đảm bảo an 
toàn tính mạng con người. Có kế 
hoạch sơ tán dụng cụ thiết bị, vật 
tư, thức ăn…Theo dõi chặt chẽ 
diễn biến thời tiết: mực nước lũ 
trên các con sông và tình hình 
mưa bão trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để chủ động 
đối phó nhằm bảo vệ thuỷ sản 
nuôi một cách có hiệu quả q

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MT 
VÀ BỆNH TS MIỀN BẮC

Bộ đội biên phòng giúp bà con ngư dân
gia cố lại lồng bè trước khi bão đổ bộ 
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Theo ước tính từ Cơ quan thống kê và cung ứng 
thực phẩm (Conab) của Brazil, các nhà xuất khẩu thịt 
gà nước này có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới kỷ 
lục lên đến hơn 4,7 triệu tấn trong năm nay.

Brazil là quê hương của một số công ty thịt lớn 
nhất thế giới. Dữ liệu cho thấy khả năng cạnh tranh 
và tiếp cận thị trường của nước này vào thời điểm 
tăng nguồn cung có thể làm giảm bớt áp lực lạm phát 
lương thực toàn cầu. Nếu dự báo của Conab trở thành 
hiện thực, xuất khẩu thịt gà sẽ tăng 6% vào cuối năm. 
Ngoài ra, xuất khẩu thịt bò của Brazil dự kiến sẽ tăng 
15% trong năm, ước tính đạt 2,84 triệu tấn.

Conab cho biết các nhà chế biến thịt gà, thịt bò 
và thịt lợn của Brazil dự kiến sẽ sản xuất khoảng 28 
triệu tấn thịt trong năm nay, giữ cho lượng cung thịt 
bình quân đầu người ở mức hơn 90kg/năm. Đối với 
gia cầm, sản lượng sẽ duy trì ở mức gần 15 triệu tấn, 
đảm bảo khả năng cung ứng bình quân đầu người là 
48,6 kg/người/năm, thấp hơn mức kỷ lục năm ngoái 
do nguồn cung dự kiến giảm 3%, nhu cầu xuất khẩu 
mạnh và dân số tăng. Đối với thịt lợn, sản lượng trong 
nước ước tính đạt kỷ lục 4,84 triệu tấn vào năm 2022, 
tăng khoảng 3% so với năm 2021.

Theo Vinanet

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố Top 100 món 
ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng của Việt Nam 
năm 2021 - 2022; trong đó, có rượu Hồng Sen Tửu của 
huyện Tháp Mười được lọt vào Top 100 đặc sản quà 
tặng Việt Nam.

Rượu Hồng Sen Tửu mang đậm hương vị sen có thời 
gian ngâm ủ từ 6 đến 16 tháng, thành phần chính của 
rượu là nếp, men, củ sen, hạt sen và tim sen. Ngoài ra, 
với mẫu mã sang trọng, đa dạng, hồng sen tửu Tháp 
Mười thật sự là đặc sản làm quà rất ý nghĩa để tặng cho 
người thân, bạn bè.

Tỉnh Đồng Tháp đang hướng đến mục tiêu, đến 
năm 2025, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu sen tập 
trung với diện tích khoảng 1.400 ha, sản lượng ước đạt 
1.148 tấn; có thêm 60 sản phẩm chế biến từ sen được 
xếp hạng OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 
cấp tỉnh; trong đó, có ít nhất 1 sản phẩm chiết xuất từ 
sen; nâng chất các sản phẩm từ sen hiện có để tham 
gia chương trình OCOP; xây dựng các sản phẩm từ sen 
phục vụ phát triển du lịch và Lễ hội Sen.

Theo TTXVN

Hiện nay, Việt Nam có 11 loại trái cây được xuất khẩu 
chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, mới 
chỉ có 3 loại trái cây ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch 
thực vật gồm măng cụt, chanh leo, sầu riêng. 

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, 
đang khẩn trương phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc đàm phán trao đổi kỹ thuật, tiến hành xây dựng các 
Nghị định thư đối với 8 loại trái cây gồm chuối, xoài, vải, 
nhãn, dưa hấu, thanh long, mít và chôm chôm, trong đó từ 
nay đến cuối năm tập trung hoàn thiện Nghị định thư với 
quả xoài, dưa hấu và thanh long. Theo dự thảo, nội dung 
tập trung vào các quy định về xây dựng vùng trồng, cơ sở 
đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; quản lý 
chặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

Theo Cục Bảo vệ thực vật, việc ký Nghị định thư sẽ 
giúp hoạt động buôn bán giữa thương nhân hai nước 
diễn ra chuyên nghiệp hơn, giúp ổn định đầu ra và tránh 
bị thương lái ép giá.

Theo Vinanet

Huyện Bắc Hà là vùng trọng điểm trồng cây ăn quả 
ôn đới của tỉnh Lào Cai nói riêng và khu vực Tây Bắc với 
diện tích đạt 1.554 ha, trong đó có 548 ha mận tam hoa; 
457 ha mận địa phương; 333,4 ha lê; 215,6 ha cây ăn 
quả khác. 

Theo Phòng Nông nghiệp huyện, vụ thu hoạch năm 
2022 ước đạt khoảng 5.365 tấn, trong đó có 97 tấn đào, 
3.000 tấn mận tam hoa; 200 tấn mận địa phương; 50 tấn 
lê và 1.918 tấn quả khác. Giá trị ước đạt gần 90 tỷ đồng.

Năm 2022, để chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm 
cây ăn quả ôn đới, huyện Bắc Hà tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền; duy trì hoạt động thu mua của các 
thương lái trong và ngoài tỉnh. Tăng cường phối hợp với 
các huyện tổ chức các điểm bán sản phẩm hoa quả ôn 
đới, xúc tiến thương mại điện tử; liên kết tiêu thụ với hệ 
thống siêu thị; thành lập các tổ liên kết giúp nhân dân 
tiêu thụ nông sản tại địa phương.

CTV

ĐỒNG THÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG SEN
ĐẾN NĂM 2025

NÔNG DÂN VÙNG CAO BẮC HÀ
THU GẦN 90 TỶ ĐỒNG TỪ CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI

SẮP KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH 
NHIỀU LOẠI TRÁI CÂY SANG TRUNG QUỐC

BRAZIL DỰ KIẾN SẼ TĂNG XUẤT KHẨU THỊT
TRONG NĂM 2022
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TIN THỊ TRƯỜNG

THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1. Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”

10. Phú Yên: Xã Hòa Mỹ đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

11. Mang lại thu nhập khá từ mô hình nuôi ốc nhồi 
12. Phát triển kinh tế từ trang trại tổng hợp
13. Làm giàu từ sản xuất nấm hương trên đất Sapa
14. Chanh leo - cây làm giàu trên vùng đất Sơn La
15. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Hà Nam
16. Hiệu quả cao từ nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô phi

17. Kỹ thuật ương nuôi cá bống tượng
19. Bệnh dịch tả vịt và biện pháp phòng chống
20. Kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học
21. Quy trình kỹ thuật canh tác lúa nâng cao hiệu quả cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
24. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây
26. Khuyến cáo nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Trong số này

Giấy phép xuất bản số 51/GP-XBBT 
ngày 25 tháng 8  năm 2021 
Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông 
Số lượng: 5000 bản/số.
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5. Hội thảo Phụ phẩm nông nghiệp nguồn tài nguyên tái tạo
6. Phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả tại tỉnh Sơn La
7. Giải pháp cho đất lúa thiếu nước vụ hè thu ở Quảng Trị
8. Hiệu quả từ dự án nuôi tôm càng xanh trên đất lúa chuyển đổi
9. Thu nhập cao từ mô hình nuôi ghép tôm, cua, cá

2. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển bền vững
3. Nâng cao Chất lượng - Giá trị lúa gạo cánh đồng Mường Thanh - tỉnh Điện Biên
4. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
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