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NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, NỀN 

TẢNG CHO NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

 Trong bối cảnh người tiêu dùng 

đang ngày một hoang mang với thực 

phẩm bẩn, sản phẩn nông nghiệp có 

quá nhiều dư lượng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật thì việc ứng dụng và 

phát triển một nền nông nghiệp hữu 

cơ đang là niềm hy vọng cho việc 

xây dựng chất lượng nông sản sạch 

và bền vững cho tương lai nông 

nghiệp Việt Nam! 

 
Thu hoạch xoài sạch xuất khẩu theo 

phương pháp hữu cơ tại huyện Chợ Mới 

(An Giang). 

Trong bối cảnh hiện nay toàn xã 

hội đặt ra yêu cầu sản xuất sản phẩm 

nông nghiệp đáp ứng an toàn về vệ 

sinh thực phẩm (ATVSTP) để đảm 

bảo sức khỏe cho con người, đồng 

thời giảm ô nhiễm môi trường, sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng 

sinh học, giảm sử dụng phân bón vô 

cơ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 

chính là phương thức canh tác thân 

thiện với môi trường, nâng cao chất 

lượng và giá trị nông sản theo hướng 

phát triển ổn định bền vững. 

Giải quyết nạn mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm! 

Đó là điểm cộng đầu tiên khi chúng 

ta nói đến nông nghiệp hữu cơ. Thực 

tế xã hội hiện nay, người dân đang 

dần hoang mang dẫn đến nghi ngờ và 

tiến tới nói không với sản phẩm có 

dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật. Thực phẩm sạch, nông sản 

an toàn là mong muốn của toàn xã 

hội. Vấn đề trên không chỉ gói gọn 

trong tiêu dùng trong nước mà chính 

là hướng đến nông sản sạch, bền 

vững và xuất khẩu bền vững. Tiêu 

chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất 

từ trong nước đến quốc tế đều có như 

quản lý dịch hại IPM/ICM, Việt Gap, 

Gobal Gap (tên gọi mới EURE Gap) 

hay ISO... đã ứng dụng, áp dụng từ 

lâu nhưng vì sao đến nay vẫn còn giá 

trị thời sự nóng hổi. Câu trả lời là vì 

sự hám lợi và thiếu hiểu biết của một 

bộ phận người sản xuất và nhất là 

kiểu làm ăn chộp giật đã thành thói 

quen xấu và khó bỏ, nhưng thực chất 

chính là do chúng ta chưa đủ cả tâm, 

tầm và nền móng xây dựng cho nó. 

Thời điểm hiện tại, khi đặt ra vấn 

đề hữu cơ hóa, dần dà xóa bỏ dư 

lượng hóa chất, độc tố cao trong 

nông sản đối với cây trồng, vật nuôi 

là mong muốn không chỉ người tiêu 

dùng mà của chính người sản xuất. 

Nhìn nhận lại quá trình phát triển 

hàng nghìn năm của nông nghiệp 

nước ta, kéo dài từ nghèo nàn, lạc 

hậu sang nông nghiệp tự cung tự cấp 

và nay là xuất khẩu nhiều mặt hàng 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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chiến lược giá trị hàng tỷ đô la thì 

thấy rõ sự phát triển là đáng hoan 

nghênh. Vậy nhưng, hàng nông sản 

Việt có bao giờ hiên ngang bán giá 

cao, đánh giá là sản phẩm sạch, an 

toàn nhất khi đưa ra so sánh sản 

phẩm cùng loại của quốc gia khác. 

Và một khi nguồn tài nguyên đất, 

sinh thái dần cạn kiệt thì sự phát 

triển của khoa học kỹ thuật lại không 

tương xứng dẫn đến người nông dân 

phải bám vào những yếu tố kích 

thích từ nguồn phân thuốc vô cơ độc 

hại nhằm tăng năng xuất, sản lượng 

và đó là nguyên nhân chính dẫn đến 

thực phẩm mất an toàn và không thể 

xuất khẩu. 

Nông nghiệp hữu cơ phải khai thác 

tổng hợp tất cả các yếu tố tự nhiên 

sẵn có như: Độ phì của đất; sử dụng 

nguồn gen, giống cây trồng bản địa 

thích nghi, khai thác hợp lý nguồn 

nước, thời vụ và các nguồn phân hữu 

cơ. Và đặc biệt, chính việc ứng dụng 

tốt nông nghiệp hữu cơ chính là giải 

quyết rốt ráo, cơ bản nhất trong hạn 

chế tối đa các hóa chất gây độc hại 

cho cây trồng và môi trường sống 

như phân hóa học, thuốc trừ sâu, 

thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng 

trưởng, tăng trọng, hóa chất bảo 

quản... Và trên hết, theo Cục Trồng 

trọt: “Góp phần vào xây dựng một 

nền nông nghiệp an toàn cần phải 

đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát 

triển ổn định và bền vững, không 

những sản xuất làm tăng năng suất, 

sản lượng mà còn bảo đảm chất 

lượng sản phẩm an toàn vệ sinh thực 

phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, 

bảo đảm cung cấp cho mọi người 

dân các sản phẩm sạch, bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu tối đa các tác 

động của biến đổi khí hậu cũng như 

sản xuất nông sản tốt hơn. Và đó 

phải là các sản phẩm từ sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ”. 

Thách thức từ chính nội tại 

Lợi thế là vậy, nhưng khi chính 

thức bắt tay vào sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ thì hàng loạt các yếu 

điểm đã bộc lộ từ những ý tưởng, mô 

hình đến chính sách vi mô lẫn vĩ mô. 

Cái bất lợi đầu tiên đã được chính 

những chuyên gia từ Cục Trồng trọt 

chỉ rõ: Biện pháp sinh học đóng vai 

trò cốt lõi trong hệ thống biện pháp 

quản lý dịch hại tổng hợp IPM đã 

được thực tiễn chứng minh tại nước 

ta từ những năm 1990. Vậy nhưng, 

từ số lượng tên thương phẩm của chế 

phẩm sinh học có tăng nhưng lượng 

sử dụng lại hạn chế. Quy mô sản 

xuất các chế phẩm sinh học trong 

nước còn nhỏ, chưa thể đáp ứng đủ 

để phòng chống dịch khi xảy ra. Việc 

bảo quản chế phẩm sinh học lại khó 

khăn, mà vùng trọng điểm canh tác 

lại ở vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, 

việc đầu tư kinh phí nghiên cứu 

chuyển giao ứng dụng chế phẩm sinh 

học chưa nhiều, thường xuyên. Và 

vấn đề cốt lõi cũng từ công nghệ khi 

hầu hết các chế phẩm sinh học sản 

xuất thủ công trong nước giá thành 

đắt, nhập khẩu thì cũng cao hơn 
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chính các sản phẩm hữu cơ. 

Một vấn đề đặc biệt lưu tâm khác 

chính là tính phổ quát và khả năng 

chịu đựng nguồn vốn của người sản 

xuất mà ở đây chính là người nông 

dân Việt Nam là yếu, nhỏ lẻ. Trong 

khi việc đầu tư cho nông nghiệp hữu 

cơ sức chịu của năng lực tài chính là 

rất cao, phải theo đuổi đường dài, 

chấp nhận chịu thiệt thòi những năm 

đầu. Sản xuất hữu cơ cơ bản là 

phương pháp thủ công, chịu nhiều 

tốn kém nên năng suất lao động thấp, 

giá thành vượt gấp 2 đến 3 lần so với 

canh tác bình thường tức dùng phân 

thuốc vô cơ, trong khi giá bán hiện 

lại ch ng hơn là bao và thị trường thì 

vẫn thế, vàng thau lẫn lộn. Một số 

liệu nghiên cứu của Bộ NN và PTNT 

phối hợp Hội Nông dân Việt Nam 

cho thấy, tỷ lệ nông dân Việt Nam có 

diện tích ứng dụng hữu cơ trong sản 

xuất năm 2015 vừa qua gần như 

đứng yên so với con số năm 2010 đạt 

2% tổng diện tích đất nông nghiệp cả 

nước. 

Tiến sĩ Hoàng Văn Tám, Viện 

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 

miền Nam nhìn nhận: “Con số thống 

kê cho thấy, ước lượng phân hữu cơ 

truyền thống chỉ có thể đáp ứng dưới 

20% nhu cầu phân hữu cơ hiện tại. 

Hơn 80% còn lại chỉ có thể được 

cung cấp bằng phân hữu cơ chế biến. 

Vậy nhưng, hiện nay cả nước chỉ có 

khoảng 500 cơ sở sản xuất phân hữu 

cơ, sản lượng khoảng hơn 600 nghìn 

tấn/năm là quá ít”. Trong khi đó, 

Tiến sĩ Vũ Anh Pháp của Viện 

Nghiên cứu phát triển đồng bằng 

sông Cửu Long thuộc Đại học Cần 

Thơ thừa nhận: “Hàm lượng chất 

dinh dưỡng trong phân hữu cơ thấp 

nên phải bón số lượng lớn. Phân hữu 

cơ là vật liệu sống, nếu bảo quản vận 

chuyển trong điều kiện nhiệt độ cao 

hơn 30 độ C hoặc có ánh nắng trực 

tiếp lại làm kém hiệu quản sử dụng. 

Và đặc biệt, nếu không bảo quản sử 

dụng đúng cách thì chính phân hữu 

cơ tác dụng tốt cho bệnh này nhưng 

lại mang mầm bệnh khác cho cây 

trồng nếu phân được chế biến từ các 

chất thải hoặc chứa kim loại nặng và 

vi sinh vật vượt quá mức”. 

Không dừng lại ở những bất cập 

trên, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có 

tổ chức nào đủ tư cách pháp nhân lẫn 

trình độ xây dựng quy chuẩn để cấp 

giấy chứng nhận cho sản phẩm hữu 

cơ. Chính do yếu tố đó mà các sản 

phẩm nông sản sản xuất hữu cơ xuất 

khẩu lại phải nhờ vả từ các tổ chức 

nước ngoài như IOM, AS, Control 

Union, liên hiệp kiểm soát SKAL, 

ICEA, ACT... Mỗi tổ chức, quốc gia 

có quy chuẩn, đạt nơi này, nơi khác 

không nhận và ngược lại nên cứ loay 

hoay mãi ch ng biết đâu mà lần. Và 

mấu chốt cuối cùng vẫn là chính 

sách khi chúng ta đã, đang gắng sức 

vì nền nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ hiện đại thì chính sách 

hỗ trợ cho nông nghiệp vẫn chưa có. 

Chỉ mỗi năm 2012 có quyết định 

01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ 
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trợ việc áp dụng các thực hành nông 

nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản bao gồm hữu cơ 

nhưng lại chỉ hỗ trợ cho an 

toàn/GAP. Vậy nên để có được một 

nền nông nghiệp hữu cơ, hiện đại 

gần như là ước mong của những 

nông dân chỉ biết đi xe đạp nhưng 

đang bị buộc gồng mình bắt lái máy 

bay! 

(TH) 

 

CHÂU ĐỨC (BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU): MỞ RỘNG SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO 

Thời gian qua, một số mô hình 

chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn 

huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng 

Tàu) đã từng bước ứng dụng công 

nghệ cao (CNC) vào tất cả các khâu 

sản xuất. Đây là tiền đề để huyện 

Châu Đức mở rộng thêm diện tích, 

mô hình sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hiện đại, bền vững, thân thiện 

với môi trường. 

 
Nhân công thu hoạch trứng tại một 

trang trại nuôi gà trong chuồng lạnh tại 

xã Đá Bạc (huyện Châu Đức). 

Ông Đỗ Chí Khởi, Phó Phòng NN-

PTNT huyện Châu Đức cho biết, từ 

nhiều năm qua, bà con nông dân của 

huyện đã đẩy mạnh việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật để nâng cao năng 

suất, chất lượng gắn với nhu cầu thị 

trường và hạ giá thành sản xuất. Cụ 

thể, trước đây việc chăn nuôi gia súc, 

gia cầm chủ yếu dùng chuồng hở 

(mái lá, vách ngăn bằng lưới), tiềm 

ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch 

bệnh, thì nay nhiều trang trại quy mô 

lớn chuyển sang nuôi trong chuồng 

lạnh (chuồng xây kín nhưng thông 

gió tốt, nhiệt độ luôn được giữ ổn 

định), tự động hóa vận hành khép kín 

từ sản xuất con giống, thức ăn, nước 

uống, tiêm vắc xin phòng bệnh đến 

sát trùng vệ sinh chuồng trại, xử lý 

sấy khô chất thải… đã góp phần hạn 

chế dịch bệnh và ô nhiễm mùi, giảm 

chi phí, tăng năng suất, chất lượng 

thịt và hiệu quả chăn nuôi. Về trồng 

trọt, hầu hết cây trồng hàng năm 

được sử dụng giống và kỹ thuật canh 

tác tiên tiến theo hướng an toàn cho 

môi trường và người tiêu dùng. 

Cụ thể là mô hình nuôi gà trong 

chuồng lạnh tại thôn Bàu Điển, xã 

Đá Bạc đang nuôi 72.000 con gà đẻ 

trứng. Theo ông Ngô Quang Sỹ, 

quản lý trang trại, trước đây, ông 

nuôi gà trong chuồng hở mái lá, cứ 

thời điểm giao mùa từ nắng sang 

mưa là ruồi giăng kín mặt đất, còn 

mùi hôi thối thì thường trực. Từ năm 

2012, ông chuyển qua nuôi gà trong 

chuồng lạnh. Vốn đầu tư ban đầu của 

trại lạnh khép kín cao gấp 4 - 5 lần 

trại hở (khoảng 1 tỷ đồng/trại 10.000 

con), do phải xây nhà bê tông khung 
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thép kiên cố, trang bị máy làm mát 

không khí, hệ thống chăm sóc, ăn 

uống tự động, máy phát điện… 

nhưng thời gian sử dụng khá lâu, có 

thể lên tới 10 năm, trong khi trại lá 

chỉ khoảng 2 - 3 năm. “Trại nuôi 

khép kín, nhiệt độ ổn định nên gà ít 

bị bệnh, hạn chế nhiễm bệnh từ môi 

trường xung quanh, lại không phát 

tán mùi hôi và ruồi nhặng ra môi 

trường, tiết kiệm được chi phí và sức 

lao động do các khâu ăn uống, vệ 

sinh chuồng đều tự động hóa, nhưng 

tỷ lệ gà đẻ trứng cao, đạt 95% trên 

tổng số đàn”. 

Theo ông Khởi, trên địa bàn huyện 

Châu Đức hiện có một số mô hình 

chăn nuôi, trồng trọt theo hướng ứng 

dụng nông nghiệp CNC như: trồng 

dưa lưới trong nhà màng tại xã Kim 

Long, trồng chuối cấy mô xen ca cao 

ở xã Kim Long, nuôi heo trong 

chuồng lạnh ở xã Suối Rao, nuôi bò 

Úc ở xã Quảng Thành, nuôi heo và 

gà trên đệm lót sinh học ở xã Bình 

Ba… Những mô hình chăn nuôi, 

trồng trọt này tuy còn manh mún, 

nhỏ lẻ, yếu về vốn và thị trường tiêu 

thụ chưa ổn định, nhưng là tiền đề để 

huyện Châu Đức phát triển trên quy 

mô lớn hơn. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ VI đã xác định Châu Đức là 

một trong những địa bàn trọng điểm 

phát triển nông nghiệp CNC trong 

giai đoạn 2015 - 2020 và những năm 

tiếp theo. Ông Nguyễn Công Vinh, 

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức 

cho biết, muốn phát triển nông 

nghiệp CNC đòi hỏi phải có quỹ đất 

tập trung, nhà đầu tư mạnh về vốn, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật và thị 

trường tiêu thụ ổn định. Đặc điểm 

của Châu Đức hiện nay là diện tích 

trồng cao su tập trung rất lớn. Vì 

vậy, huyện đã kiến nghị UBND tỉnh 

thu hồi khoảng 300ha đất của Công 

ty Cao su Bà Rịa đang cho thuê tại 

xã Xuân Sơn giao cho địa phương để 

thu hút đầu tư vào nông nghiệp 

CNC. Ngoài ra, huyện Châu Đức 

cũng đề nghị UBND tỉnh thu hồi 

khoảng 400ha đất trồng cao su không 

hiệu quả ở hai xã Đá Bạc và Kim 

Long để huyện kêu gọi đầu tư vào 

nông nghiệp CNC; kiến nghị UBND 

tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm 

tập trung phù hợp với điều kiện thực 

tế và nhu cầu phát triển của huyện. 

“Nông nghiệp CNC là xu thế phát 

triển tất yếu của nền nông nghiệp 

hiện đại và bền vững. Việc phát triển 

nông nghiệp CNC trên địa bàn huyện 

phải tập hợp, phát huy được sức 

mạnh liên kết của 4 nhà (Nhà nước, 

nhà khoa học, nhà nông và nhà DN). 

Huyện sẽ có chính sách thu hút, đãi 

ngộ phù hợp để thực hiện có hiệu 

quả việc ứng dụng CNC trong sản 

xuất nông nghiệp” - ông Nguyễn 

Công Vinh kh ng định. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 

 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: HƯỞNG 

ỨNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM  
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Thực hiện Điều 7 Luật Khoa học 

và Công nghệ năm 2013, từ năm 

2014, ngày 18/5 hàng năm là Ngày 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Với chủ đề “Khoa học và công nghệ 

(KH&CN) - Chìa khóa của thành 

công”, năm 2016 ngày KH&CN Việt 

Nam tiếp tục được Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh BR-VT tổ chức với 

nhiều hoạt động thiết thực nhằm biểu 

dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ 

KH&CN; tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi các thành tựu KH&CN đối 

với sự phát triển của tỉnh, nâng cao 

nhận thức của xã hội về vai trò của 

KH&CN. Đây là năm thứ ba cả nước 

nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng tổ 

chức ngày truyền thống này.  

Tại tỉnh BR-VT diễn ra các hoạt 

động chào mừng trước và sau Ngày 

KH&CN Việt Nam tiêu biểu như Tổ 

chức các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, 

vai trò của KH&CN và hoạt động 

KH&CN thông qua các hình thức tin, 

bài, phóng sự, phim tài liệu trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; 

Triển lãm các giải pháp sáng tạo đã 

đoạt giải thưởng từ Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 năm 2015; 

Chiều 18-5, Sở KH-CN đã tổ chức 

họp mặt nhân Ngày KH&CN Việt 

Nam. Phát động phong trào nghiên 
cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu 

và các tầng lớp nhân dân; phát động 

phong trào nâng cao năng suất chất 

lượng tại các doanh nghiệp; Tổ chức 

phát động, hưởng ứng, tham gia tích 

cực các hoạt động thể thao chào 

mừng Ngày KH&CN Việt Nam… 

(TH) 

 

 

 

 

THẠC SỸ TRỒNG RAU HỮU 

CƠ GIỮA SÀI THÀNH  

Hiện nay, nhu cầu về rau sạch 

của người dân đã trở nên khá phổ 

biến. Cụm từ GAP (Good 

Agriculture Practices) trở thành 

một tiêu chuẩn cho những người 

muốn sản xuất và sử dụng rau 

sạch. Và nhắc đến rau sạch, 

người ta sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt 

(Lâm Đồng). Tuy nhiên, ngay tại 

TP. Hồ Chí Minh, có một thạc sỹ 

Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí 

Minh, đang xây dựng mô hình còn 

“cao cấp” hơn GAP nhưng còn 

 ít người biết đến, đó là sản xuất 

rau hữu cơ. 

 
Chị Viên bên vườn rau hữu cơ của 

mình 

Xuất phát từ đề tài Cao học “Xử lý 

nước, rác bằng phương pháp vi 

sinh”,  Nguyễn Thị Quỳnh Viên, 

giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP. 

CÔNG NGHỆ  

VÀ ĐỜI SỐNG 
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Hồ Chí Minh đã nhận ra sự đặc biệt 

của vi sinh trong tự nhiên và quyết 

định ứng dụng vào sản xuất rau hữu 

cơ. Bắt đầu thí nghiệm từ năm 2010. 

Đến năm 2012, chị Viên đã tiến hành 

sản xuất rau theo quy trình hữu cơ 

trên diện tích khoảng 5000m
2
 trong 

khu cách ly vành đai Tân Sơn Nhất. 

Khu đất trồng rau vốn là đất sét thịt 

rất khó canh tác, chị Viên phải mất 

hơn 1 năm để cải tạo mới cung cấp 

đủ độ mùn cho rau sinh trưởng. Việc 

tìm ra các giống rau tốt, phù hợp với 

mô hình hữu cơ cũng mất  nhiều thời 

gian. Một thách thức rất lớn nữa đối 

với rau hữu cơ, đó chính là sâu bệnh. 

Việc không sử dụng thuốc trừ sâu mà 

chỉ sử dụng các họ vi sinh có ích để 

diệt sâu bệnh cần phải có thời gian 

dài mới đạt hiệu quả. Riêng đối với 

côn trùng bọ nhảy, chị Viên phải huy 

động công nhân dùng máy hút để 

bắt, kết hợp với bắt sâu bằng tay 

trong vườn. 

Cuối năm 2013, vườn rau hữu cơ 

của chị Viên mới bắt đầu có tín hiệu 

khả quan. Rau ít bị sâu bệnh, sản 

lượng khá đều. Chị mạnh dạn đầu tư 

thêm nhiều giống mới như: cà chua, 

dưa leo, mướp đắng... Nhiều cửa 

hàng cung cấp rau sạch tại TP. Hồ 

Chí Minh đã bắt đầu đặt hàng các 

sản phẩm rau hữu cơ của chị. Khách 

hàng sau khi dùng thử rau do vườn 

chị cung cấp đều quay lại sử dụng 

thường xuyên. Tuy nhiên, có một 

nghịch lý là rau sản xuất ra lại không 

có cơ quan nào chứng nhận đó là rau 

hữu cơ? Làm sao để khách hàng 

phân biệt đâu là rau hữu cơ, đâu là 

rau an toàn, đâu là rau chợ? Đây là 

câu hỏi mà đến nay chị Viên vẫn 

chưa tìm ra lời giải đáp. 

Sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát 

triển, hiện nay vườn rau hữu cơ 

mang tên Hương Đất của chị Viên đã 

bắt đầu thu được những kết quả nhất 

định. Sản phẩm của chị đã được phân 

phối tại một số cửa hàng rau sạch lớn 

tại TP. Hồ Chí Minh như: Dalat 

G.A.P, Vườn Xanh… 

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 

 

KIỂM SOÁT CHẤT CẤM 

TRONG CHĂN NUÔI GIA SÖC 

GIA CẦM  

 Quy trình lấy mẫu và quản lý mẫu 

được thực hiện theo Phụ lục 1 Thông 

tư số 57/TT-BNNPTNT ngày 

07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

A. Quy trình lấy mẫu và quản lý 

mẫu 

Được thực hiện theo Phụ lục 1 

Thông tư số 57/TT-BNNPTNT ngày 

07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

B. Phương pháp kiểm tra 

Theo một trong hai cách sau: 

1. Cách thứ nhất (áp dụng trong 

trường hợp cần kết quả kiểm tra 

nhanh): 

Tiến hành phân tích định tính bằng 

kit thử nhanh hoặc phân tích bán 

định lượng bằng ELISA chung cho 

nhóm Beta-agonist hoặc định tính 
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riêng cho từng chất Clenbuterol, 

Salbutamol và Ractopamine. Giới 

hạn phát hiện (LOD) của kit thử 

nhanh và kit ELISA phải nhỏ hơn 

0,2ppb. Nếu kết quả âm tính thì kết 

thúc quá trình kiểm tra. 

Nếu kết quả dương tính phải tiếp 

tục phân tích định lượng bằng 

phương pháp sắc ký để kh ng định. 

*Kiểm tra nhanh Salbutamol (chỉ 

áp dụng trên nước tiểu lợn) 

- Mẫu nước tiểu lợn sử dụng trực 

tiếp không cần phải pha loãng. Để 

mẫu nước tiểu lợn về nhiệt độ phòng 

trước khi phân tích. 

- Quy trình phân tích: 

+ Mở lấy test cassette ra ngoài. 

Nhỏ 120µl (3 giọt) dung dịch cần 

phân tích vào vị trí nhỏ mẫu trên test 

cassette. Lưu ý tránh làm rơi mẫu ra 

ngoài. 

+ Đợi 5 phút và đọc kết quả. 

Không đọc khi quá 20 phút. 

+ Đọc kết quả âm tính: T line và C 

line đều có thể nhìn thấy. 

Dương Tính: T line không thấy. 

Nếu C line không có: Que thử đã bị 

hỏng. 

* Kiểm tra nhanh Clenbuterol và 

Ractopamine (chỉ áp dụng trên nước 

tiểu lợn) 

- Mẫu nước tiểu lợn sử dụng trực 

tiếp không cẩn phải pha loãng. Để 

mẫu nước tiểu lợn về nhiệt độ phòng 

trước khi phân tích. 

- Quy trình phân tích: 

Que thử được bảo quản ở tủ mát 

nhiệt độ 4°C. Để que thử về nhiệt độ 

phòng trước khi phân tích. 

+ Bước 1: Mở lấy lượng giếng và 

que thử cần phân tích ra ngoài. Nhỏ 

200 µl (5giọt) nước tiểu lợn vào 

giếng và trộn đều. 

+ Bước 2: Đặt que thử theo chiều 

mũi tên hướng xuống giếng. 

+ Bước 3: Đọc kết quả sau 10 phút. 

Kết quả có giá trị trong vòng 5 phút. 

 
2. Cách thứ hai: 

Tiến hành ngay việc phân tích định 

lượng bằng phương pháp sắc ký đối 

với các chất Clenbuterol, Salbutamol 

và Ractopamine. (Còn tiếp) 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 

 

 

 

 

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ – KẾT 

NỐI CÁC MÔ HÌNH  

“Trong bối cảnh người tiêu dùng 

lo ngại về thực phẩm không an toàn, 

việc phát triển nông nghiệp hữu cơ 

(NNHC) nổi lên như một phương 

pháp đáp ứng yêu cầu về an toàn 

thực phẩm, là bước đi cần thiết và 

kịp thời cho nền nông nghiệp Việt 

Nam”, đó là nhận định của Tiến sĩ 

Nguyễn Quốc Vọng, Trường Đại học 

RMIT (Úc), khi nói về việc manh nha 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

NÔNG THÔN 
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hình thành và khả năng phát triển 

nền NNHC ở Việt Nam. 

 
Trang trại rau quả Organica ở Long 

Thành, Đồng Nai (Công ty TMDV Mùa, 

TPHCM) được Control Union chứng 

nhận canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn Bộ 

Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA organic) và 

Liên minh châu Âu (EU). 

Theo TS Nguyễn Quốc Vọng, nền 

nông nghiệp Việt Nam đang đứng 

trước hai thách thức lớn, đó là biến 

đổi khí hậu và an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Nếu như biến đổi khí hậu chỉ 

có thể đẩy Việt Nam vào tình thế 

phải tiến hành ngay nền nông nghiệp 

chống biến đổi khí hậu, mà cốt lõi là 

thay đổi cơ cấu cây trồng và phương 

pháp canh tác phù hợp với hạn - mặn 

hay lũ lụt, thì vấn đề thực phẩm 

không an toàn sẽ dẫn đến nhiều hệ 

lụy, không chỉ phá hủy môi trường 

mà còn đầu độc sức khỏe nhiều thế 

hệ. Tình trạng sử dụng hóa chất độc 

hại trong sản xuất nông nghiệp như 

thuốc trừ sâu trong trồng trọt, chất 

kích thích tăng trưởng và kháng sinh 

trong chăn nuôi, sử dụng hóa chất 

công nghiệp trong chế biến thực 

phẩm và tình trạng ô nhiễm môi 

trường đang tác động xấu tới sức 

khỏe, niềm tin người tiêu dùng. Vì 

vậy, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc 

rõ ràng, chất lượng bảo đảm và 

thương hiệu uy tín đang là một xu 

hướng. 

TS Nguyễn Bá Hùng, Tổng Giám 

đốc Công ty Organik Đà Lạt (Lâm 

Đồng), cho rằng kinh tế phát triển, 

nhu cầu về thực phẩm an toàn ngày 

càng cao, vì vậy sản xuất nông 

nghiệp không thể đứng yên mà phải 

có bước chuyển, từ sản xuất theo 

kiểu truyền thống lên sản xuất an 

toàn, rồi sản phẩm nông nghiệp 

VietGAP và cuối cùng là sản phẩm 

NNHC, tốt cho sức khỏe, thân thiện 

với môi trường. 

Theo ông Võ Minh Khải, chủ trang 

trại hữu cơ 317ha tại Cà Mau, Tổng 

Giám đốc Công ty Viễn Phú 

(TPHCM), NNHC là xu hướng tiêu 

dùng đầy tiềm năng. Nhưng để định 

hình trang trại như hiện nay, ông 

Khải phải đối diện nhiều thách thức. 

Trong đó, chủ yếu là những khó 

khăn rơi vào chính sách để có thể 

phát triển nền NNHC, như chính 

sách về đất đai, tín dụng, thuế, tiếp 

thị… chưa rõ ràng; chưa có sự phân 

biệt hay ưu đãi cụ thể giữa sản xuất 

nông nghiệp truyền thống và hữu cơ. 

Chưa có quy định thưởng, phạt giữa 

sản xuất gây hại và sản xuất thân 

thiện với môi trường. Điều này, ở 

các nước có sự phân biệt và đối xử 

rạch ròi, là động lực để tiếp sức cho 

người theo xu hướng này, nhất là 

những người tiên phong. Theo ông 

cần có tầm nhìn và quy hoạch vùng 

cho từng loại sản xuất khác nhau để 

tránh bị nhiễm bẩn chéo, không tốt 
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cho việc sản xuất lâu dài. Vì vậy, rất 

mong nhà nước sớm có chính sách 

cụ thể, đột phá để chuyển dần nền 

nông nghiệp sử dụng hóa chất sang 

thân thiên môi trường, có như vậy 

mới xâm nhập thị trường và cạnh 

tranh. Chính sách liên quan đến sản 

xuất với nhiều thành phần như nông 

dân, doanh nghiệp (DN) nông nghiệp 

và khâu tiêu thụ, phân phối. Người 

làm NNHC được ưu đãi gì trong vay 

vốn, DN đầu tư vào sản xuất hữu cơ 

có khác gì so với DN sản xuất nông 

nghiệp bằng hóa học. Trong phân 

phối có được ưu đãi gì khâu xúc tiến 

thương mại, thị trường… Nếu xem 

đây là giai đoạn cần chuyển đổi qua 

nền nông nghiệp thân thiện cần kịp 

thời có chính sách phù hợp, lúc đó sẽ 

thấy rõ sự khác biệt về dòng chảy 

đầu tư. 

Theo ông Lê Thành, Chủ tịch 

HĐQT Công ty Organic Life, sản 

phẩm NNHC mang lại giá trị cao 

hơn nhiều so với các sản phẩm 

truyền thống. Nhưng cái khó của 

NNHC là vấn đề thương hiệu, giá 

thành cao và lòng tin của người tiêu 

dùng. Phải mất khoảng vài năm DN 

mới chuyển từ sản xuất nông nghiệp 

thông thường sang NNHC, điều này 

đòi hỏi sự kiên định và cái tâm của 

người sản xuất. Trong bối cảnh vàng 

thau lẫn lộn hiện nay, điều này cần 

được khuyến khích và trân trọng. TS 

Nguyễn Quốc Vọng cho rằng, Việt 

Nam mới có những mô hình riêng lẻ 

về sản xuất NNHC (sản xuất gạo hữu 

cơ Hoa Sữa của Viễn Phú Cà Mau, 

rau ôn đới hữu cơ của Organik Đà 

Lạt, heo hữu cơ của trang trại 

Nguyễn Đại Thắng ở Hòa Bình, rau 

nhiệt đới của Organica ở Đồng Nai... 

Các DN, địa phương có tiềm năng 

cần kết nối, phân vùng quy hoạch, hỗ 

trợ trong sản xuất và tiêu thụ. Kinh 

nghiệm các nước cho thấy, tất cả sản 

phẩm hữu cơ đều phải có thương 

hiệu, người tiêu dùng chỉ mua sản 

phẩm NNHC vì thương hiệu mà họ 

đã biết và tin tưởng. Vì vậy phải có 

tiêu chuẩn, quy trình rõ ràng và cơ 

chế quản lý theo chuỗi nhất quán, 

minh bạch mới có thể phát triển. 

(Theo sggp.org.vn) 

 

PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI 

TẠO NẠC AN TOÀN  

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình 

Dương, để sản phẩm thịt heo nhiều 

nạc, ít mỡ, màu sắc đỏ tươi, đáp ứng 

thị hiếu người tiêu dùng nhưng vẫn 

đảm bảo thịt sạch, người chăn nuôi 

cần chú ý các biện pháp sau: 

Con giống 
 Hiện nay, nước ta đã có những 

giống heo ngoại nhập, heo thuần 

hoặc lai 3,4 máu có tỷ lệ nạc cao, 

như: Duroc, Pietrain, Landdrace, 

Yorshirk, Hamshirk. 

Các công ty giống sẵn sàng cung 

cấp heo nái hậu bị và tinh heo tạo ra 

dòng thương phẩm 3, 4 máu chất 

lượng tốt, tạo nhiều nạc. Với các 

biện pháp nuôi dưỡng thích hợp sẽ 

tạo ra những sản phẩm thịt tỷ lệ nạc 
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cao mà không cần đến tác động của 

các hóa chất. 

Tuy nhiên, những dòng heo này đòi 

hỏi người chăn nuôi phải đáp ứng 

các yêu cầu như kỹ thuật chăm sóc, 

nuôi dưỡng; yêu cầu tiểu khí hậu 

chuồng trại thích hợp, đồng nghĩa 

với việc chuồng trại phải được xây 

dựng thiết kế phù hợp, trình độ chăn 

nuôi tiên tiến. 
 

Dinh dưỡng 

Trong chăn nuôi, thức ăn chiếm 70 

- 80% giá thành sản phẩm. Vì vậy, 

sử dụng thức ăn phù hợp theo từng 

giai đoạn phát triển của vật nuôi, 

giúp tiết kiệm chi phí và làm tăng 

hiệu quả sử dụng thức ăn. Để tăng tỷ 

lệ nạc trong thịt heo, phát huy tối đa 

hiệu quả chất lượng giống, việc cân 

đối các chất dinh dưỡng trong thức 

ăn rất quan trọng. 

Ngoài việc phải đảm bảo hàm 

lượng đạm tối thiểu theo nhu cầu vật 

nuôi, thì cần bổ sung các vi khoáng, 

vitamin, các axit amin thiết yếu, bởi 

các chất này thường thiếu trong các 

nguyên liệu khi phối hợp thức ăn. 

Để tạo cho gà có màu vàng ở da, ở 

chân, lòng đỏ trứng thì trong quá 

trình chăn nuôi nên sử dụng tỷ lệ bắp 

cao. Đối với gà thịt nên sử dụng thời 

gian 2 - 3 tuần trước khi xuất 

chuồng, đối với gà đẻ nên sử dụng 

trong giai đoạn đẻ trứng. Ngoài ra 

cần cho gà ăn bổ sung thêm rau có 

màu xanh lục cũng là tạo màu cho 

gà, vì màu xanh lục là tiền vitamin 

A. 

Nhằm góp phần giảm sử dụng 

kháng sinh trong quá trình nuôi, 

giảm tồn dư kháng sinh trong thịt, có 

thể sử dụng các chế phẩm sinh học; 

men vi sinh hoạt tính; áp dụng mô 

hình đệm lót sinh học, giúp hệ tiêu 

hóa vật nuôi phát triển sớm và hoàn 

thiện hơn, tỷ lệ hấp thụ tiêu hóa thức 

ăn được nâng cao, giảm chi phí thức 

ăn, chất lượng thịt thơm ngon, giảm 

dịch bệnh. 

Vệ sinh phòng bệnh 
Người chăn nuôi cần thực hiện tốt 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học 

nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm mầm 

bệnh lên vật nuôi, đồng thời hạn chế 

sự lan truyền bệnh của vật nuôi ra 

môi trường. Áp dụng tốt biện pháp 

an toàn sinh học sẽ giúp heo tăng 

trưởng nhanh, tạo sản phẩm có chất 

lượng thịt xẻ cao và nhiều nạc. 

Thực hiện tốt công tác phòng bệnh 

bằng vacxin, vệ sinh sát trùng 

chuồng trại, sát trùng dụng cụ chăn 

nuôi, người chăm sóc, khách tham 

quan; cách ly heo mới nhập, heo 

bệnh… Nếu sử dụng thuốc thú y 

trong phòng bệnh thì tuyệt đối thực 

hiện đúng nguyên tắc “ngưng thuốc 

trước khi giết mổ” theo hướng dẫn 

ghi trên bao bì của nhà sản xuất. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
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SỬ DỤNG BÃ MÍA TRONG 

NUÔI TÔM NƯỚC LỢ AN 

TOÀN SINH HỌC: ĐƠN GIẢN, 

HIỆU QUẢ 

Những năm gần đây, dịch bệnh 

trên tôm nuôi nước lợ diễn biến khá 

phức tạp, dẫn đến rủi ro trong nuôi 

tôm cao, chi phí ngày càng tăng; 

nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực 

phẩm do bà con sử dụng nhiều loại 

hóa chất, kháng sinh…  

Trước tình trạng này, mô hình nuôi 

tôm an toàn sinh học bằng cách tận 

dụng bã mía được xem là giải pháp 

đơn giản mà hiệu quả. 

Trong hoạt động nuôi tôm nước lợ, 

sự tích lũy các hợp chất hữu cơ chứa 

nitơ trong ao dẫn đến môi trường ao 

nuôi bị ô nhiễm là vấn đề thường gặp 

phải. Nguyên nhân là do cơ thể tôm 

chỉ có thể hấp thụ 20-30% protein 

trong thức ăn, phần còn lại sẽ thải ra 

môi trường bên ngoài qua phân; cộng 

với việc quản lý thức ăn của nông 

dân chưa tốt dẫn đến thức ăn dư 

thừa. Các hợp chất tích tụ dưới đáy 

ao sẽ chuyển thành amoniac (NH3). 

Đối với những ao tôm quản lý tốt, 

amoniac được kiểm soát bởi tảo; còn 

đối với các ao nuôi tôm thâm canh, 

bán thâm canh thì lượng amoniac rất 

lớn nên phần lớn được tích tụ dưới 

đáy ao. Để giải quyết vấn đề môi 

trường nước lúc này, giải pháp thay 

nước là đơn giản và hiệu quả nhất. 

Tuy nhiên, việc thay nước đối với 

ao nuôi tôm nước lợ không phải lúc 

nào cũng thực hiện được do hầu hết 

các hộ nuôi thiếu ao lắng để xử lý 

nước trước khi cấp nước cho ao nuôi, 

mầm bệnh trong môi trường cao, 

dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chính 

vì thế, để triệt tiêu hết các hợp chất 

chứa nitơ vô cơ như amoniac và 

nitrit (NO2) nhằm giúp tôm phát 

triển tốt thì việc bổ sung cácbon (C) 

vào ao nuôi được xem là khả thi 

nhất. 

Theo các tài liệu nghiên cứu, việc 

thêm cácbon vào ao nuôi sẽ làm tăng 

hiệu quả hấp thụ các nguồn nitơ vô 

cơ trong ao nuôi nhờ vi khuẩn dị 

dưỡng. Bởi, các vi khuẩn dị dưỡng 

cần nguồn cácbon hữu cơ cùng với 

nitơ theo một tỷ lệ nhất định để tạo tế 

bào mới. Tuy nhiên, trong các ao 

nuôi thủy sản, lượng nitơ tích lũy 

dưới đáy ao khá nhiều nhưng nguồn 

cácbon hạn chế. Do đó, nếu bổ sung 

lượng cácbon thích hợp vào ao nuôi 

tôm thì các vi khuẩn dị dưỡng sẽ 

chuyển hóa tốt hơn lượng nitơ sẵn có 

trong ao nuôi, cũng như các chất độc 

vô cơ như NH3, NO2. 

Ở nước ta, bã mía trong các nhà 

máy đường thải ra hàng năm khá lớn, 

chiếm 20 - 30% lượng mía đem ép. 

Đây là phụ phẩm có nhiều cácbon 

hữu cơ, cụ thể thành phần của bã mía 

khô có khoảng 45-55% Cellulose, 

20-25% Hemicellulose, 18-24% 

Lignin, 1-4% tro và gần 1% sáp. Do 

đó, bột bã mía là nguyên liệu khá tốt 

dùng để bổ sung cácbon hữu cơ vào 

trong ao nuôi tôm nước lợ thâm 

canh, bán thâm canh. 



Số 197 - 5.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 13 

Ứng dụng thành công  

Trong 3 vụ tôm nuôi gần đây, ông 

Võ Hồng Ngoãn, ở xã Vĩnh Trạch 

Đông, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) liên 

tục trúng mùa dù tình hình dịch bệnh 

ở các tỉnh ĐBSCL diễn biến phức 

tạp là nhờ ông áp dụng biện pháp 

nuôi an toàn sinh học bằng cách tận 

dụng bã mía. 

Theo ông Ngoãn, trong suốt quá 

trình từ khâu cải tạo ao cho đến thu 

hoạch không cần sử dụng bất kỳ loại 

hóa chất nào mà chỉ cần dùng bã mía 

rải vào ao. Bột bã mía sẽ làm cho độ 

kiềm và pH trong ao tôm luôn ổn 

định, nguồn nước có nhiều vi sinh 

vật có lợi và vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus (gây hoại tử gan 

tụy trên tôm) gần như không có. 

Việc sử dụng bã mía trong nuôi 

tôm giúp giảm chi phí đầu tư hóa 

chất, chế phẩm sinh học đến 60-70% 

do không cần dùng vôi xử lý nước, 

không cần dùng các chất cải tạo môi 

trường, chế phẩm sinh học do hệ tảo 

và vi sinh vật có lợi trong ao phát 

triển tốt và ổn định. Hiện, giá bột bã 

mía bán tại các lò mía đường khoảng 

2.500 đồng/kg. Với liều lượng sử 

dụng khoảng 2.500kg bã mía/ha thì 

tổng chi phí  chỉ khoảng 10 triệu 

đồng/ha. 

TS.Vũ Anh Tuấn, Phân viện trưởng 

Phân viện Thủy sản Minh Hải (Cà 

Mau), người đã khảo sát, nghiên cứu 

và nuôi thử nghiệm phương pháp 

nuôi tôm bằng bã mía nhận định, 

phương pháp này có thể nói là thành 

công nhất hiện nay dù không phải 

100% tôm không bị bệnh nhưng tỷ lệ 

chết giảm. 

Phương pháp nuôi tôm an toàn sinh 

học bằng cách tận dụng bã mía mặc 

dù chưa có nghiên cứu khoa học một 

cách bài bản nhưng với những thành 

công bước đầu, có thể kh ng định 

đây là hướng đi mới giúp giảm chi 

phí sản xuất, an toàn, tạo ra sản 

phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm.  

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 

 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG 

BỆNH TỔNG HỢP CHO ĐỘNG 

VẬT THỦY SẢN TRONG MÙA 

NẮNG NÓNG  

Trong nuôi trồng thủy sản vấn đề 

phòng bệnh được đặt lên hàng đầu 

và nguyên tắc là “phòng bệnh là 

chính, chữa bệnh khi cần thiết”. 

 
 Ao nuôi tôm có mái che ở huyện Phù 

Mỹ - tỉnh Bình Định 

Mỗi khi động vật thủy sản trong ao 

bị bệnh, không thể trị bệnh từng con 

mà phải trị theo quần đàn, do đó việc 

dùng thuốc rất tốn kém. Các loại 

thuốc trị bệnh bên trong cơ thể động 

vật thủy sản thường phải trộn vào 

thức ăn, tuy nhiên chỉ có tác dụng 

đối với những con còn khỏe mạnh, 
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còn những con đã bị bệnh thì ít tác 

dụng vì chúng không bắt mồi. Một 

số thuốc trị bệnh lại kèm theo một số 

phản ứng phụ đối với động vật nuôi 

và môi trường. Vì vậy, trong nuôi 

trồng thủy sản vấn đề phòng bệnh 

được đặt lên hàng đầu và nguyên tắc 

là “phòng bệnh là chính, chữa bệnh 

khi cần thiết”. Động vật thuỷ sản bị 

bệnh khi xảy ra đồng thời các yếu tố 

sau: 

- Tồn tại đủ nhiều và đủ mạnh các 

tác nhân gây bệnh. 

- Bản thân động vật thủy sản mẫn 

cảm với bệnh và yếu. 

- Điều kiện môi trường xấu. 

Do đó, để tăng sức đề kháng và 

giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho 

thủy sản nuôi, nhất là trong mùa hè 

nắng nóng hay xuất hiện những cơn 

mưa bất chợt, người nuôi thủy sản 

cần thực hiện tốt các biện pháp cụ 

thể như sau: 

1. Ao nuôi  

- Chọn địa điểm nuôi thích hợp, có 

nguồn nước không bị ô nhiễm bởi 

các nguồn nước thải sinh hoạt và các 

nhà máy công nghiệp, các yếu tố môi 

trường thuận lợi. 

- Ao nuôi phải được cải tạo triệt để 

trước mỗi vụ nuôi, lớp bùn đáy 

không nên để quá dày. 

- Giữ chất lượng nước ao tốt và 

giảm làm cá bị sốc do môi trường 

như: hàm lượng oxy thấp, nhiệt độ 

nước quá cao hoặc quá thấp, sự tích 

tụ các chất thải, độ mặn, pH thay 

đổi,... 

2. Giống 

- Người nuôi cần phải mua con 

giống tốt, khỏe mạnh, có nguồn gốc 

rõ ràng và được kiểm dịch bởi các cơ 

quan chức năng. 

- Thả giống với mật độ hợp lý, tuân 

thủ lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành 

hàng năm. 

- Cần loại bỏ những con giống yếu, 

giống bị bệnh ra khỏi ao nuôi. 

(Còn tiếp) 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 

 

 

 

 

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở 

TRẺ TRONG MÙA HÈ  

Vào đầu mùa hè, thời tiết nắng 

nóng gay gắt trong cả nước. Làm 

cho các trẻ nhỏ đặc biệt các trẻ sơ 

sinh từ 0 - 12 tháng rất dễ mắc các 

bệnh như chân tay miệng, viêm não 

tăng mạnh… Và dưới đây là các 

bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè 

và cách phòng tránh cho trẻ. 

Bệnh rôm sảy ở trẻ sơ sinh trong 

mùa hè: 

 
         Trẻ bị rôm sảy 

SỨC KHỎE  

CHO MỌI NGƯỜI 
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+ Nguyên nhân: Do thời tiết nóng 

nực, gây nên hiện tượng nổi mụn 

nhọt, rôm sảy và các mẩn ngứa đỏ ở 

trẻ nhỏ và các trẻ sơ sinh rất nhiều. 

Rôm sảy sẽ phát triển thành mụn mủ 

có khi còn thành nhọt, có nguy cơ bị 

viêm da mãn tính, nặng hơn còn tiến 

triển thành viêm cầu thận cấp rất 

nguy hiểm. 

+ Cách phòng tránh: Thường 

xuyên và vệ sinh cho bé. Dùng các 

loại lá như rau diếp cá, lá kinh giới 

để tắm cho bé trong mùa hè nóng 

nực vừa phòng tránh cũng như chữa 

cho trẻ khỏi bị rôm sảy. 

– Đưa trẻ vào nơi thoáng mát, lau 

khô mồ hôi, tắm rửa hoặc ít nhất 

cũng thay quần áo khác sạch sẽ hơn, 

cho trẻ uống nước. 

– Không bôi phấn rôm trên da trẻ 

vì phấn rôm sẽ làm bít tắc đường 

thoát mồ hôi dẫn đến ứ đọng mồ hôi 

tạo ra nhiều rôm hơn. 

Bệnh tiêu chảy ở trẻ trong mùa 

hè: 
+ Nguyên nhân: Bệnh xuất hiện 

quanh năm, nhưng xảy ra nhiều nhất 

vào mùa hè vì ruồi nhặng phát triển, 

nguồn nước bị ô nhiễm, ăn hoa quả 

sống rửa không sạch. Nếu thấy các 

triệu chứng như: Số lần đi đại tiện có 

thể ít (3-5 lần/ngày) hay nhiều (vài 

chục lần/ngày); Đau bụng (từng cơn 

hay liên tục, mót rặn hoặc đau quanh 

hậu môn); Buồn nôn hay nôn. 

– Có thể do trẻ sơ sinh rối loạn tiêu 

hóa hoặc nhiễm khuẩn đường ruột, 

kém hấp thu dưỡng chất, bị dị ứng 

thức ăn, dị ứng với sữa hoặc bà mẹ 

sử dụng quá nhiều thức ăn hoặc 

thuốc có tính chất nhuận tràng trong 

giai đoạn cho trẻ bú,… 

+ Cách phòng tránh: Với trẻ sơ 

sinh đang bú mẹ, không ăn thêm 

thức ăn nào khác mà một ngày đi 3-5 

lần, phân đôi khi có nước, phân hoa 

cà, hoa cải…, nếu trẻ không sốt, bú, 

ngủ bình thường, thì không có gì 

đáng lo, đây chỉ là hiện tượng sinh lý 

bình thường ở trẻ bú mẹ, cho trẻ bú ít 

nhất 6 tháng để đảm bảo sức khỏe và 

vệ sinh cho bé . 

– Nếu trẻ có dấu hiệu mắc bệnh 

tiêu chảy bạn hãy mang đến ngay cơ 

sở y tế để các bác sĩ chữa trị. 

Bệnh chân tay miệng ở trẻ sơ sinh 

trong mùa hè: 

+ Nguyên nhân: Do thời tiết nóng 

nực, gây đau họng, sổ mũi đó là triệu 

chứng bắt đầu xuất hiện sau khi trẻ 

bị nhiễm virus từ 3-5 ngày. Bệnh chủ 

yếu xảy ra ở trẻ em, lây rất nhanh. 

Nếu không được chăm sóc và điều trị 

kịp thời bệnh rất dễ biến chứng thành 

viêm não dẫn đến tử vong ở trẻ. 

+ Cách phòng tránh: Thường 

xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. 

– Hiện tại chưa có vacxin để tiêm 

phòng cho trẻ. Nếu phát hiện trẻ mắc 

bệnh chân tay miệng hãy mang trẻ 

đến các bệnh viện để kiểm tra và 

điều trị cho trẻ . 

 Bệnh sốt xuất huyến: 

 + Nguyên nhân: Do muỗi đốt 

mang virut bệnh sốt xuất huyết gây 

ra. Dấu hiệu đầu tiên là trẻ bị sốt 
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trong 7 ngày trở lại. Trẻ không ho, 

không sổ mũi, không tiêu chảy. 

– Trên người nổi những nốt xuất 

huyết, thường là ở cánh tay, c ng 

chân. Các nốt này tròn, nhỏ như vết 

muỗi cắn nhưng khác ở chỗ khi 

căng ra những điểm này không biến 

mất. 

– Trẻ có thể đau bụng ở hạ sườn 

phải do gan to lên. 

– Chảy máu cam, nôn hoặc đi 

ngoài ra máu (đi ngoài phân đen). 

– Nặng hơn trẻ có thể bị truỵ tim 

mạch (sốc): tay chân lạnh, người lừ 

đừ, kêu mệt. Triệu chứng này thường 

xuất hiện vào ngày thứ ba đến ngày 

thứ năm của đợt sốt. 

+Cách phòng tránh: Thường 

xuyên tắm và vệ sinh thân thể cho 

trẻ. 

– Khi ngủ phải mắc màn không cho 

muỗi đốt trẻ. Nếu trẻ mắc bệnh gia 

đình cần mang trẻ đến bệnh viện để 

kiểm tra. 

Bệnh viên màng não ở trẻ: 
+ Nguyên nhân: Do thời tiết nóng 

nực gây nên và do trẻ mắc bệnh chân 

tay miệng biến chứng thành bệnh 

viên màng não ở trẻ. 

+ Cách phòng tránh: Cần vệ sinh 

như tắm cho bé và chăm sóc bé thật 

tốt. Tránh tình trạng trẻ mắc bệnh 

chân tay miêng. 

Bệnh sởi ở trẻ trong mùa hè: 

+ Nguyên nhân: Bệnh sởi ở trẻ là 

bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút 

sởi gây nên. Bệnh lây từ người sang 

người chủ yếu qua đường hô hấp. 

– Các triệu chứng thường gặp của 

bệnh sởi là: có sốt, phát ban và kèm 

theo ít nhất một trong các dấu hiệu 

sau: ho, chảy mũi, đau mắt đỏ, nổi 

hạch (cổ, chẩm, sau tai), sưng đau 

khớp. Sau mắc sởi, do sức đề kháng 

của cơ thể suy giảm, bệnh nhân dễ bị 

biến chứng nếu không được điều trị 

kịp thời như: mù lòa, tiêu chảy cấp, 

viêm phổi, viêm não, có thể dẫn đến 

tàn phế, tử vong đặc biệt ở trẻ nhỏ, 

trẻ suy dinh dưỡng, mắc HIV/AIDS 

hoặc các bệnh suy giảm miễn dịch 

bẩm sinh. Đối với phụ nữ mang thai, 

mắc sởi khi mang thai có thể gây ra 

sảy thai, đẻ non. 

+ Cách phòng tránh: Bạn hãy đưa 

trẻ đi tiêm phòng bệnh sởi  theo đúng 

lịch tiêm phòng vắc xin sởi. 

– Thường xuyên vệ sinh thân thể 

cho trẻ để tránh trẻ mắc 1 số bệnh về 

đường hô hấp. 

Ngoài các bệnh trên, trong mùa hè 

còn 1 số bệnh khác như ngộ độc thực 

phẩm và say nắng ở trẻ mà các bậc 

phụ huynh cần chú ý đến trẻ. 

(Theo damri.edu.vn)  

 

CÔNG DỤNG CỦA QUẢ BẦU  

Mùa hè oi bức, bầu thực sự là món 

ăn thích hợp để giải nhiệt ngày hè. 

Gần như tất cả các bộ phận của bầu 

đều có thể tận dụng để làm món ăn, 

bài thuốc. 

Ruột và hạt bầu: Theo thói quen, 

hầu hết các bà nội trợ thường có thói 

quen khoét bỏ ruột và hạt trước khi 

chế biến thành món ăn. Tuy nhiên 

http://giadinh.net.vn/y-hoc-co-truyen/phuong-thuoc-tieu-bieu-chua-benh-tu-qua-bau-20090914035540750.htm
http://giadinh.net.vn/y-hoc-co-truyen/phuong-thuoc-tieu-bieu-chua-benh-tu-qua-bau-20090914035540750.htm
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theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ 

nên cắt bỏ ruột và hạt khi quá già. 

Bởi vì phần này không những chứa 

nhiều vitamin và dưỡng chất, hạt bầu 

còn có tác dụng để trị giun hay đau 

đầu. Hoặc khi bị viêm lợi, tụt lợi bạn 

lấy hạt bầu đun lấy nước để súc 

miệng. 

Rau bầu: Tuy là món rau khá cầu 

kỳ, nhưng lại thường xuyên xuất 

hiện trong mâm cơm của nhiều gia 

đình. Rau bầu giàu chất xơ nên giúp 

người ăn no bụng mà không sợ tăng 

cân. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân 

gian rau bầu còn có tác dụng chữa 

sỏi thận, tiểu ít, tiểu khó. Tuy nhiên 

hiệu quả được đánh giá là tùy thuộc 

vào cơ địa của từng người. 

Tua bầu: Khi nhặt ngọn bầu, nhiều 

người hay ngắt bỏ tua. Tuy nhiên nếu 

tua bầu non thì việc ngắt bỏ là không 

cần thiết vì không chỉ ăn ngon, tua 

bầu có thể đun lên làm nước tắm để 

trị mẩn ngứa, rôm sảy mùa hè. 

Hoa bầu: Không chỉ là món ăn 

ngon mà còn có tác dụng chống tiêu 

chảy rất tốt, đặc biệt là khi ăn chung 

với hải sản. 

Ngoài ra với những người phải 

hoạt động ngoài trời ra nhiều mồ hôi, 

có thể lấy hoa bầu đun lấy nước uống 

để đề phòng mất nước. 

 

Cách ăn để giảm cân: Bầu chứa 

lượng calo rất thấp nhưng lại giàu 

vitamin B6, B3 và vitamin C, kali và 

sắt. Bầu luộc, hay nước ép bầu được 

ví như làm một bữa ăn hoàn chỉnh. 

Điều này giúp bạn ngăn chặn sự 

thèm ăn, giúp làm sạch ruột và kiềm 

hóa dạ dày. 

Ngăn chặn tóc bạc: Bầu là phương 

thuốc truyền thống được sử dụng để 

điều trị mái tóc hoa râm. Mỗi ngày 

một cốc nước ép bầu sẽ đủ để giúp 

khôi phục lại màu sắc tự nhiên mái 

tóc của bạn. 

Làm đẹp da 
Nước bầu có chứa các vitamin thiết 

yếu khôi phục lại sức sống cho làn 

da. Nó giúp trẻ hóa tế bào da thậm 

chí còn điều tiết sản xuất dầu ngăn 

chặn mụn phát triển. Với những trẻ 

bị ngứa, rôm sảy có thể lấy hoa và 

tua cuốn của bầu đun làm nước tắm. 

Giúp cho tim khỏe mạnh: Chất xơ 

hòa tan có trong quả bầu có tác dụng 

ngăn ngừa bệnh tim mạch. Chất xơ 

không hòa tan có thể làm sạch ruột, 

tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa táo 

bón. Nó cũng giúp giảm nguy cơ ung 

thư, nồng độ axit và khả năng giảm 

thiểu tích lũy khí trong ruột. 
(Theo giadinh.net) 

 

VÌ SAO CÓ NGÀY THẾ GIỚI 

KHÔNG HÖT THUỐC LÁ?   

Một điếu thuốc lá sản sinh ra 500 

mililit khói, trong khói thuốc lá chứa 

hơn 3000 chất hoá học trong đó có 

20 chất đã được xác nhận là gây 
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bệnh ung thư. 

 
Năm 1825, nhà hoá học Thụy sĩ 

Picoto lần đầu tiên tìm ra chất 

nicotin trong khói thuốc lá. Chất này 

làm cho người hút thuốc lá nghiện và 

cũng làm cho người hút bị nhiễm độc 

mãn tính chuyển sang nhiễm độc cấp 

tính. Các nhà khoa học đã chứng 

minh được rằng chất nicotin trong 

một điếu thuốc lá đủ làm chết một 

con chuột, trong 20 điếu đủ làm chết 

một con bò. Trong một cuộc thi hút 

thuốc lá ở Pháp, một người dự thi đã 

hút liền 60 điếu thuốc lá và bị nhiễm 

độc chết ngay tại chỗ. 

Năm 1954, các nhà khoa học đã 

tìm ra chất benzen trong khói thuốc 

lá và chứng minh được chất này gây 

ra bệnh ung thư. Năm 1974, các nhà 

khoa học lại tìm ra chất crizen và 

hợp chất của metyl với hàm lượng 

khá cao trong khói thuốc lá, gấp 5 

lần chất benzen. Những chất này 

khiến động vật nhiễm phải đều mắc 

bệnh ung thư với tỷ lệ 100%. Năm 

1977 các nhà khoa học lại tìm ra chất 

metyl hiđrazin gây bệnh ung thư, 

mỗi điếu thuốc lá chứa 0,15 miligam 

hoá chất này. Trong thuốc lá có chứa 

nhiều chất gây bệnh ung thư, vì vậy 

những người hút nhiều thuốc lá dễ bị 

ung thư phổi, ung thư gan, v.v. 

Nam nữ thanh niên hút thuốc lá sẽ 

ảnh hưởng xấu tới thế hệ sau, nhất là 

phụ nữ hút thuốc lá trong thời gian 

có thai dễ bị đẻ non, thai nhi nhẹ cân, 

thể chất giảm sút dễ sinh bệnh tật. 

Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng 

xấu đến người hút mà còn làm ô 

nhiễm môi trường xung quanh, khiến 

những người xung quanh tuy không 

hút thuốc cũng thành "hút" khói 

thuốc lá và dễ bị ung thư. Vì vậy, 

hiện nay nhiều nước trên thế giới đã 

cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. 

Bỏ thuốc lá đã trở thành một phong 

trào rộng rãi trên thế giới, dù là nước 

phát triển hay nước đang phát triển 

cũng đều quan tâm tới vấn đề này. 

Ðể thúc đẩy phong trào bỏ thuốc lá, 

thế giới đã chọn ngày 31 tháng 5 

hàng năm làm "Ngày thế giới không 

hút thuốc lá". 

 (Theo thuvienkhoahoc.com) 

 

 

 

 

SẢN PHẨM HỮU CƠ: SẢN 

XUẤT ĐÃ KHÓ, BÁN CÕN KHÓ 

HƠN  

 Việc sản xuất ra một sản phẩm 

đúng nghĩa "hữu cơ" là một quá 

trình khó khăn, đặc biệt trong bối 

cảnh thời tiết nhiệt đới, sâu bệnh 

thường xuyên xuất hiện như ở Việt 

Nam. Tuy nhiên, theo các trang trại, 

cái khó hơn là làm sao để bán được 

sản phẩm này trên thị trường.  

Ngày 12-5, tại TPHCM đã diễn ra 

KINH TẾ & THÔNG TIN 

THỊ TRƯỜNG 
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Hội thảo nhận diện sản phẩm nông 

nghiệp Organic Việt Nam, xu hướng 

phát triển và xúc tiến liên kết sản 

xuất tiêu thụ do Cục chế biến Nông 

lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) tổ chức. 

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Công 

ty TNHH liên doanh Organik Đà 

Lạt, Lâm Đồng, có khá nhiều thách 

thức trên con đường sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ. Đầu tiên là nhu cầu 

sử dụng thực phẩm hữu cơ của khách 

hàng và đây là một phân khúc thị 

trường khá đặc biệt khi đòi hỏi chất 

lượng, mẫu mã giá trị cao. Bên cạnh 

đó, nhu cầu của khách hàng đối với 

thực phẩm hữu cơ khá đa dạng. 

Ông Nguyễn Đại Thắng đến từ 

Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu 

cho biết, làm ra sản phẩm hữu cơ đã 

khó, bán được cho người tiêu dùng 

càng khó hơn. Ông Thắng cũng chia 

sẻ, những ngày đầu tổ chức chăn 

nuôi hữu cơ, công ty ông phải đi bán 

lẻ từng cái trứng, từng ký thịt. Lý do 

một sản phẩm tốt gặp khó khăn đầu 

ra, theo ông, là do người tiêu dùng 

vẫn chưa biết hay phân biệt thế nào 

là sản phẩm hữu cơ. 

Trước những khó khăn về đầu ra 

của các công ty, ông Nguyễn Quốc 

Vọng, Đại học RMIT, Úc, đưa ra 

thông tin khá tích cực đối với tiềm 

năng phát triển của sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ. Theo số liệu của ông, 

nông nghiệp hữu cơ hiện chỉ chiếm 

5% trong cơ cấu thị trường sản phẩm 

nông nghiệp thế giới và hiện có 

nhiều thị trường đang có nhu cầu tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

Úc là quốc gia đang muốn hướng 

đến nông nghiệp hữu cơ với 11 triệu 

héc ta. Sản phẩm hữu cơ nhiều nhất 

là thịt bò, rau, củ, quả. Từ những 

kinh nghiệm phát triển nông nghiệp 

hữu cơ ở Úc, ông Vọng đưa ra lời tư 

vấn cho các doanh nghiệp rằng, 

muốn bán được sản phẩm hữu cơ, 

điều đầu tiên là chiếm được sự tin 

tưởng của khách hàng.  

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Bộ Khoa học và 

Công nghệ cũng đưa ra những cam 

kết sẽ sớm hoàn thiện những quy 

định, chính sách để hỗ trợ các công 

ty sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Cụ 

thể, những cơ quan quản lý này sẽ đề 

nghị các địa phương sớm có quy 

hoạch cho vùng sản xuất hữu cơ, 

nghiên cứu ban hành các quy trình 

sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ 

cho từng đối tượng sản phẩm, phù 

hợp với địa phương nơi sản xuất… 

(Theo thesaigontimes.vn) 

 

TÌM ĐẦU RA BỀN VỮNG CHO 

NÔNG SẢN  

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Đầu tư TP.HCM (ITPC) vừa tổ chức 

cuộc họp với đại diện 21 tỉnh, thành 

phố phía Nam nhằm trao đổi chương 

trình kết nối cung - cầu nông sản, 

thực phẩm an toàn và xây dựng dữ 

liệu vùng về đầu tư – thương mại.  

Tại cuộc họp, đại diện các sở công 
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thương, sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn,  trung tâm xúc tiến 

thương mại của 21 tỉnh, thành phố 

nhất trí cùng nhau liên kết hành động 

vì nền nông nghiệp – sản xuất thực 

phẩm an toàn, tạo cầu nối cho các 

nhà cung ứng và nhà phân phối hình 

thành chuỗi thực phẩm an toàn. 

Chương trình kết nối cung - cầu 

nông sản, thực phẩm an toàn dự kiến 

được tổ chức vào tháng 7-2016 tại 

TP HCM. 

Để chuẩn bị tốt cho các nhà sản 

xuất rau củ quả, trái cây, thực phẩm 

tươi sống, thực phẩm chế biến an 

toàn đạt được hiệu quả giao thương 

cao nhất, ITPC sẽ mời nhiều nhóm 

đối tượng tiêu thụ, bao gồm: các hệ 

thống siêu thị; nhà hàng; khách sạn; 

các nhà cung cấp suất ăn công 

nghiệp, bếp ăn tập thể; tiểu thương 

các chợ đầu mối, tiểu thương các chợ 

bán lẻ; các cửa hàng tiện lợi; các cửa 

hàng chuyên kinh doanh trái cây, rau 

củ quả; các doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm. Bắt đầu từ 25/5, ITPC sẽ 

nhận đăng ký từ các đơn vị có nhu 

cầu kinh doanh, tiêu thụ nông sản, 

thực phẩm an toàn. ITPC cũng sẽ ghi 

nhận từ các đơn vị có nhu cầu tiêu 

thụ những yêu cầu về chủng loại 

hàng, qui cách, chất lượng… đối với 

nhà sản xuất, cung ứng. 

Việc xây dựng dữ liệu vùng về đầu 

tư – thương mại có ý nghĩa là nhằm 

hình thành cơ sở dữ liệu chung về 

các vấn đề đầu tư, thương mại của 21 

tỉnh thành, tạm gọi là “mô hình 1 + 

20”.  Dữ liệu dùng chung và được 

cập nhật thường xuyên để sử dụng. 

Điều này có lợi là các đoàn khách 

trong nước và quốc tế đến TP.HCM 

hay bất kỳ địa phương nào trong 21 

tỉnh, thành phố để tìm hiểu đầu tư thì 

đều được giới thiệu tiềm năng các 

tỉnh, thành phố khác. Mỗi địa 

phương khi đi xúc tiến đầu tư, 

thương mại ở nước ngoài đều có thể 

dùng những thông tin này giới thiệu 

cho nhau, có lợi cho việc thu hút nhà 

đầu tư vào tìm hiểu đầu tư trên diện 

rộng nếu như một địa phương không 

thể đáp ứng đủ nhu cầu. Hình thức 

này vừa làm đa dạng, phong phú các 

sản phẩm tiếp thị, vừa  tiết kiệm chi 

phí khi liên kết đi xúc tiến thương 

mại – đầu tư ở nước ngoài. 

Các sở, trung tâm xúc tiến của 21 

tỉnh, thành phố đã góp ý cho bộ tiêu 

chí dữ liệu vùng về đầu tư – thương 

mại, mong muốn cố gắng hoàn thành 

trong năm 2016.  

(Theo daidoanket.vn) 

 

 

 

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN 

HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY 

ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 2016 

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường lựa chọn là 

“Vì một hành tinh xanh”. Bên cạnh 

đó, mạng lưới đại dương toàn cầu 

phát động chủ đề năm 2016- 2017 

của Ngày Đại dương thế giới là 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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“Healthy oceans, healthy planet” 

(Đại dương khỏe mạnh, hành tinh 

lành mạnh). Đại dương là sự sống, 

là sức khỏe của con người. 

 
Ra quân làm sạch bãi biển  

Hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở 

giáo dục và đào tạo, các trường đại 

học, học viện, các viện nghiên cứu 

và trường cao đ ng đẩy mạnh tuyên 

truyền và phổ biến các chủ trương, 

quan điểm, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước ta về việc cương 

quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, 

thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ 

vững chắc biên giới và chủ quyền 

biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc đến 

từng học sinh, sinh viên, giáo viên, 

giảng viên và cán bộ quản lý giáo 

dục. 

Đồng thời tuyên truyền những cơ 

sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý 

kh ng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa; các quy định của Pháp 

luật trong nước, các nước trong khu 

vực Biển Đông và quốc tế về biển, 

đảo; các văn bản thỏa thuận song 

phương và đa phương giữa Việt Nam 

với các quốc gia, các tổ chức quốc 

gia, các tổ chức quốc tế có liên quan 

đến biển, đảo Việt Nam. Nâng cao 

nhận thức về vị trí, tầm quan trọng 

của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn 

vinh những giá trị của đại dương đối 

với sự sống của nhân loại và tính cấp 

thiết của việc bảo vệ đại dương nhằm 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

nhận thức và hành động của cán bộ, 

giảng viên, giáo viên, sinh viên và 

học sinh về vị trí chiến lược cũng 

như tầm quan trọng của biển, hải 

đảo; về công tác quản lý nhà nước 

tổng hợp và thống nhất về biển, hải 

đảo. 

Bên cạnh đó tăng cường các hoạt 

động giáo dục nâng cao nhận thức và 

năng lực ứng phó với biến đổi khí 

hậu, về đa dạng sinh vật biển thông 

qua việc tích hợp/lồng ghép các kiến 

thức về biến đổi khí hậu, về mẫu 

hình tiêu thụ thân thiện với hệ thống 

khí hậu và vai trò của môi trường 

biển đối với con người, về nguyên 

nhân làm suy thoái biển và những 

việc cần làm để bảo vệ môi trường 

biển vào nội dung các môn học của 

các cấp học, các trình độ đào tạo 

thông qua việc thực hiện Đề án tăng 

cường công tác giáo dục về tài 

nguyên biển, hải đảo vào các cấp học 

và các trình độ đào tạo trong hệ 

thống quốc dân giai đoạn 2010 -

2020. 

Các trường cần tổ chức chiến dịch 

ra quân tại các đơn vị ven biển như 

làm sạch bãi biển và các khu sinh 

thái biển, các hoạt động thể thao 

dưới nước hoặc trên bờ biển; Thăm 

hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng 
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bào đang sinh sống tại các bãi ngang 

và hải đảo có nhiều khó khăn. Tổ 

chức mít tinh và các hoạt động cụ 

thể, thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại 

dương thế giới 8 tháng 6 như mít 

tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, 

triển lãm, tọa đàm, treo biểu tượng, 

pano, áp phích, tranh cổ động, in tờ 

gấp… và các hoạt động tuyên truyền 

khác về chủ đề này tại đơn vị nhằm 

thúc đẩy việc tham gia các phong 

trào thi đua yêu nước, lòng tự hào 

dân tộc, phát huy tiềm năng và sức 

sáng tạo tiếp nối truyền thống xây 

dựng, bảo vệ và phát triển bền vững 

tài nguyên môi trường biển và hải 

đảo cho cán bộ, giảng viên, giáo 

viên, sinh viên và học sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu 

cầu các trường lựa chọn và khen 

thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, 

điển hình của đơn vị có thành tích 

xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài 

nguyên và môi trường biển, hải đảo. 

(Theo chinhphu.vn) 

 

HÀNH TRÌNH NỐI LIỀN CHỦ 

QUYỀN BIÊN GIỚI – HẢI ĐẢO  

Sau mười ngày hành quân qua các 

điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa 

và Nhà giàn DK1 trong Hành trình 

“Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 

năm 2016, lá Đại Kỳ của công trình 

“Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông 

Hồng chảy vào đất Việt” do Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai 

khởi xướng đã hoàn thành nhiệm vụ 

nối liền chủ quyền thiêng liêng từ nơi 

biên giới đến miền hải đảo của Tổ 

quốc. 

 
Lá cờ Lũng Pô cùng hành trình ra 

Trường Sa như 1 hình ảnh tượng trưng, 

liên kết giữa những địa danh đánh dấu 

chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 

Nhằm kỷ niệm 85 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh 

đoàn Lào Cai đã lên ý tưởng, phát 

động và khởi công công trình “Cột 

cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng 

chảy vào đất Việt” vào đúng ngày 

26-3 vừa qua. Công trình được xây 

dựng ngay tại bãi bồi dưới chân cột 

mốc 92, gần Trạm Biên phòng Lũng 

Pô. Lũng Pô là địa danh thiêng liêng 

của Tổ quốc. Cho dù không phải 

điểm địa đầu cực bắc như Lũng Cú 

của tỉnh Hà Giang, nhưng Lũng Pô 

đã chứng kiến nhiều thăng trầm và 

đổi thay, trong đó có cả những chứng 

tích lịch sử không thể chối cãi. Chính 

vì thế, tuổi trẻ Lào Cai đã ấp ủ hoài 

bão: Lá cờ Lũng Pô được đưa ra 

Trường Sa như một hình ảnh tượng 

trưng, liên kết giữa những địa danh 

đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của 

Tổ quốc. 

“Mọi con sông đều đổ ra biển lớn. 

Nếu Lũng Pô là nơi sông Hồng bắt 

đầu đổ vào lãnh thổ Việt Nam, thì 

Trường Sa cột mốc ghi dấu chủ 

http://www.nhandan.com.vn/cdn/vn/media/k2/items/src/2957/6be1cd34f30a43dbc737c02701b5e58b.jpg
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quyền Việt Nam trên biển. Chúng tôi 

đưa lá đại kỳ Lũng Pô tới Trường Sa 

để xin dấu mộc, chữ ký của đại diện 

quân dân tất cả các điểm đảo, Nhà 

giàn DK1… để gửi tới thanh niên cả 

nước nói chung và các bạn trẻ tại 

Lào Cai nói riêng lời kêu gọi đoàn 

kết, chung tay bảo vệ vững chắc biên 

giới, chủ quyền thiêng liêng của dân 

tộc ở đất liền cũng như hải đảo”, 

đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư 

Tỉnh đoàn Lào Cai cho hay. 

Ông cho biết, Lễ thượng cờ tại Cột 

cờ Lũng Pô sẽ diễn ra trước ngày 1-

10-2016, nhân dịp kỷ niệm 25 năm 

Ngày tái lập tỉnh Lào Cai. 

 (Theo nhandan.com.vn) 

 

HỘI THI KHOA HỌC KỸ 

THUẬT QUỐC TẾ 2016 TỔ 

CHỨC TẠI HOA KỲ: HỌC SINH 

VIỆT NAM ĐOẠT 4 GIẢI BA  

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức Lễ đón 

đoàn học sinh tham dự Hội thi khoa 

học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2016 

- được tổ chức tại Phoenix, Arizona, 

Hoa Kì từ 8/5 đến 13/5. Việt Nam là 

1 trong số 40 quốc gia/vùng lãnh thổ 

có dự án đoạt giải của Cuộc thi, trên 

tổng số 77 quốc gia/vùng lãnh thổ 

tham dự Intel ISEF 2016.  

 
Lễ đón đoàn học sinh tham dự Hội thi 

khoa học kỹ thuật quốc tế 2016. 

Intel ISEF 2016 có 77 nước tham 

dự, với tổng số dự án dự thi là 1.374, 

tổng số học sinh tham dự là 1.778 

em. Kết quả cụ thể của đoàn Việt 

Nam khi tham dự cuộc thi năm nay 

được Bộ GD&ĐT đánh giá cao. 

Trong đó có 4 dự án của Việt Nam 

cùng đoạt giải Ba các lĩnh vực: Hóa 

học, Khoa trái đất và môi trường, Kỹ 

thuật cơ khí, Sinh học tế bào và phân 

tử, gồm: Dự án “Nghiên cứu tổng 

hợp một số phức chất có khả năng ức 

chế tế bào ung thư từ tinh dầu hương 

nhu và bạch kim” của em Nguyễn 

Hà My, Nguyễn Quang Long – học 

sinh trường THPT Chuyên ĐH Sư 

phạm Hà Nội; Dự án “Nghiên cứu 

tận dụng Phytolith trong rơm rạ để 

cố định một số kim loại nặng và 

giảm phát thải CO2 từ đất” của em 

Phạm Vũ Tuấn Phong, Nguyễn Bảo 

Ngọc – học sinh trường THPT 

chuyên KHTN (ĐH Khoa học Tự 

nhiên - ĐHQGHN); Dự án “Thiết bị 

di chuyển chuyên dụng vượt địa hình 

cho người già và người khuyết tật” 

của em Nguyễn Hoàng Ngân, Phạm 

Thanh Trúc – học sinh trường THPT 

Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM); 

Dự án “Nghiên cứu khả năng gắn và 

tiêu diệt một số tế bào ung thư của 

kháng thể kháng nhân” của em 

Nguyễn Thu Minh Châu, Hoàng Lữ 

Đức Chính – học sinh trường THPT 

Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, Lâm 

Đồng.  

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Intel 

ISEF cũng đã đánh giá cao việc Việt 
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Nam trong việc phát động rộng rãi 

công tác nghiên cứu khoa học và tổ 

chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

dành cho học sinh trung học hàng 

năm với hàng ngàn học sinh tham 

gia. Đây là tiền đề quan trọng để 

từng bước Việt Nam nâng chất lượng 

công tác nghiên cứu khoa học nói 

chung và các dự án dự thi quốc gia, 

quốc tế nói riêng. Đoàn học sinh Việt 

Nam đã tham gia đầy đủ và tích cực 

các hoạt động của Intel ISEF 2016 

tại Hoa Kỳ, góp phần tạo nên thành 

công chung của Cuộc thi, được bạn 

bè quốc tế đánh giá tốt. Năm nay, 

Việt Nam có 4 dự án đoạt giải Ba, 

tăng 3 giải so với năm 2015.  

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 

Vinh Hiển kh ng định: Có thể thấy, 

Việt Nam tuy mới tham gia cuộc thi 

nhưng thành tích rất ổn định, năm 

nào cũng có giải. Tỷ lệ giải cũng đạt 

kết quả rất tốt. Nhưng điều quan 

trọng hơn là chúng ta đã có phong 

trào học sinh ham thích nghiên cứu 

khoa học từ cấp THCS lên đến cấp 

THPT. Như năm nay tỷ lệ dự án cấp 

THCS đã tăng vọt so với năm trước. 

Đã có hàng nghìn dự án tham dự 

vòng quốc gia trước khi chọn ra 

những thí sinh dự thi quốc tế.   

 (Theo daidoanket.vn) 

 

 

 

 

KHỞI ĐỘNG GIẢI THƯỞNG 

NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2016  

Đây là giải thưởng uy tín, mang 

tầm vóc quốc gia trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin (CNTT) và là bệ 

phóng vững chắc cho các tài năng 

Việt. 

Tại buổi họp báo phát động giải 

thưởng Nhân tài Đất Việt 2016, đại 

diện Ban Tổ chức cho biết, sau 11 

năm tổ chức, năm nay, giải thưởng 

tiếp tục được phát động với mục tiêu 

tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các 

tài năng trong các lĩnh vực CNTT, 

khoa học công nghệ, y dược và môi 

trường. 

Trong đó, lĩnh vực CNTT, năm nay 

có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính 

gồm: Sản phẩm CNTT thành công, 

sản phẩm CNTT triển vọng và sản 

phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di 

động. 

Khi tham gia dự thi các hệ thống 

sản phẩm này, các thí sinh ở mỗi hệ 

thống sẽ có cơ hội nhận được một 

giải nhất trị giá 100 triệu đồng, một 

giải nhì trị giá 50 triệu đồng và một 

giải ba trị giá 30 triệu đồng, cùng 

phần thưởng của các đơn vị tài trợ. 

Bên cạnh đó, còn có giải thưởng 

khuyến tài là giải thưởng do Hội 

Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm 

khuyến khích những tài năng từ tinh 

thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực 

vượt khó để tạo ra những sản phẩm, 

công trình mang lại lợi ích trực tiếp 

cho cộng đồng dân cư tại địa phương 

và các khu vực lân cận. 

Trong lĩnh vực khoa học công 

nghệ, lĩnh vực y dược, giải thưởng 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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được trao tặng cho tác giả hoặc tập 

thể tác giả có công trình hoặc cụm 

công trình nghiên cứu xuất sắc đã 

được ứng dụng vào thực tiễn đạt 

được hiệu quả kinh tế-xã hội có ý 

nghĩa lớn. Mỗi giải thưởng trị giá 

100 triệu đồng. 

Lĩnh vực môi trường, giải thưởng 

bảo vệ môi trường được tặng cho tập 

thể hoặc tổ chức trong cộng đồng 

dân cư, doanh nghiệp hoặc cơ quan 

hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động bảo vệ môi trường, 

xây dựng thành công khu dân cư 

xanh. Có ba mức giải thưởng: Giải 

nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì 

trị giá 50 triệu đồng và giải ba trị giá 

30 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong năm nay, cùng với 

các kênh truyền thông, Ban Tổ chức 

sẽ xây dựng fanpage chính thức của 

giải thưởng Nhân tài Đất Việt như 

một kênh thông tin để giải thưởng 

đến gần hơn với cộng đồng mạng, 

đặc biệt tương tác với cộng đồng IT, 

học sinh, sinh viên tại các trường đào 

tạo viễn thông, CNTT, cộng đồng du 

học sinh tại nước ngoài. 

Fanpage sẽ là nơi cập nhật thường 

xuyên các thông tin về giải thưởng 

năm nay, thông tin về các sản phẩm 

tham gia giải thưởng qua các năm, 

qua đó truyền thông rộng rãi, thu hút 

bài dự thi tham dự giải thưởng. 

Thời gian nhận bài dự thi lĩnh vực 

CNTT từ ngày 21/11/2015 đến hết 

ngày 30/9/2016. Công tác chấm giải 

từ ngày 1/10-19/11. Lễ trao giải sẽ 

được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 

20/11, được truyền hình trực tiếp 

trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. 

Thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực 

CNTT đến hết ngày 30/9. Nơi nhận 

hồ sơ đăng ký: Công ty Phát triển 

dịch vụ Truyền thông (VNPT - 

Media), tầng 2, 57 Huỳnh Thúc 

Kháng, Đống Đa, Hà Nội.  

   (Theo khoahocphothong.com) 

 

CÔNG BỐ SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA 

LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT 

 Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh 

chính thức đưa vào hoạt động từ 

ngày 4-5 với số điện thoại 088 8800 

247. Đó là thông tin được công bố 

trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng 

4-5, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. 

Về quy trình tiếp nhận thông tin, cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân có thể gọi điện, nhắn tin 

đến số điện thoại trên để phản ánh, 

kiến nghị. Bộ phận tiếp nhận sẽ 

chuyển thông tin về bộ phận xử lý 

bao gồm Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và lãnh đạo các sở, các địa 

phương giải đáp, xử lý kịp thời. 

Ngoài số điện thoại trên, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân 

cũng có thể phản ánh, kiến nghị qua 

địa chỉ email: 

“duongdaynong@baria-

vungtau.gov.vn”. 

Để đường dây nóng của lãnh đạo 

tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, 

liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày, 
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đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu 

tư, doanh nghiệp và người dân, 

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Viễn 

thông tỉnh bố trí đầy đủ nhân lực, 

trang thiết bị để tổ chức tiếp nhận, 

phân loại, chuyển thông tin phản 

ánh, kiến nghị đến cơ quan có trách 

nhiệm xử lý giải quyết và cơ quan 

giám sát. UBND tỉnh chỉ đạo Văn 

phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở 

Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công 

dân tỉnh xây dựng Quy chế tiếp 

nhận, xử lý và phản hồi thông tin 

phản ánh, tham mưu Thường trực 

Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, trong 

đó quy định rõ trách nhiệm, cơ chế 

phối hợp và chế tài khi không thực 

hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

được giao xử lý các thông tin phản 

ánh được chuyển đến có trách nhiệm 

chỉ đạo xử lý, giải quyết thông tin 

kịp thời để trả lời công dân và báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh. Các văn phòng: Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan 

được giao giám sát thường xuyên 

theo dõi, giám sát kết quả xử lý 

thông tin của các cơ quan chức năng; 

kịp thời tổng hợp, phân loại, chọn 

lọc trình lãnh đạo xử lý những thông 

tin mang tính chất khẩn, trọng yếu... 

 (Theo baria-vungtau.gov.vn) 

 

 

 

 

 

MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU ĐA 

DỤNG KHÔNG GÂY Ô NHIỄM 

MÔI TRƯỜNG  

Hiện nay, những máy phun thuốc 

trừ sâu có mặt trên thị trường đều có 

ưu điểm là phun nhanh, diện phun 

rộng, tiết kiệm thuốc, nhưng đi kèm 

với nó là những nhược điểm khó 

khắc phục như: Kích thước cồng 

kềnh, giá thành sản xuất cao, khó 

điều khiển đối với phụ nữ, người có 

tuổi; khó tháo rời cất giữ; không phù 

hợp với vùng đất lúa trũng, bùn lầy; 

gây ảnh hưởng đến môi trường vì sử 

dụng động cơ có khí thải lớn; diện 

tích bánh di chuyển lớn, đè lúa nhiều 

hơn… 

 
Ảnh: Lao Động  

Đứng trước thực trạng đó, anh 

Nguyễn Năng Khương (giáo viên 

Trường THCS Thụy Hồng, Thái 

Thụy, Thái Bình) nghiên cứu và chế 

tạo ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu 

đa năng (DK) có thể khắc phục được 

hầu hết những nhược điểm của các 

máy nói trên, đồng thời tăng được 

những tính năng ưu điểm của máy. 

Cụ thể: Đây là máy phun sâu đầu 

tiên di chuyển dưới môi trường 

ruộng trũng, thụt lầy bằng guốc trượt 

tuyết, di chuyển trên bờ bằng bánh 

xe đạp nên có thể hoạt động được cả 

hai môi trường trên cạn và dưới 

THÔNG TIN CHUYÊN 

GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 

http://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2016/04/290416_mayphunthuoc.jpg
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nước. Di chuyển ra đồng bằng cách 

buộc vào xe đạp, xe máy (hoặc) kéo 

bộ. Phun thuốc sâu bằng 2 mô tơ 

12V – 2.0A nhỏ gọn với cơ chế hút 

chân không nên phun khỏe, đều và ít 

tiếng ồn; năng lượng phục vụ môtơ 

bơm bằng 2 ắcquy xe máy 12V – 5A 

nên trọng lượng của máy giảm nhiều 

so với máy dùng động cơ đốt trong. 

Với thiết kế giàn phun 18 vòi phun 

nhỏ gọn dễ dàng triển khai và thu lại 

khi cần thiết, máy rất phù hợp với 

đồng đất Thái Bình. Đặc biệt, chi phí 

giá thành thấp (khoảng 1,9 triệu 

đồng), bởi trong quá trình sản xuất 

máy sử dụng lại được nhiều nguyên 

vật liệu cũ của mỗi gia đình như 

bánh xe đạp, can nhựa cũ, nắp, vòi 

phun cũ… nên bà con nông dân đủ 

kinh tế để mua sản phẩm. Đồng thời, 

người sử dụng luôn kéo xe đi trước, 

giàn phun ở phía sau với khoảng 

cách là 3m nên tránh được phần lớn 

lượng thuốc sâu ảnh hưởng đến cơ 

thể. Hiện nay, máy phun sâu đa dụng 

được bà con nông dân nhiệt tình 

hưởng ứng bởi nó phù hợp với mọi 

địa hình canh tác trên đồng ruộng 

Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói 

chung. Hơn thế, với những ưu điểm 

của nó có thể thay thế cho máy phun 

tay, phun điện truyền thống và máy 

phun sâu nhập ngoại.  

 (Theo thiennhien.net) 

 

CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM – 

GIẢI PHÁP CĂN CƠ ỨNG PHÓ 

HẠN HÁN   

Trong điều kiện thiên tai hạn hán 

khắc nghiệt, nguồn nước tưới đang 

ngày càng cạn kiệt và trở nên quý 

giá hơn bao giờ hết, nhất là ở vùng 

“chảo lửa” Nam Trung bộ hiện nay. 

Song, không ít những vùng cát trắng 

xóa, vùng đồi đã được bao phủ màu 

xanh tốt, nông dân có thu nhập khá 

dù nắng hạn nhờ áp dụng công nghệ 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Cả vườn măng tây, lạc, cà chua 

rộng 2,5ha của gia đình ông Hùng 

Ky, người dân tộc Chăm, ở thôn 

Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận nằm trên 

vùng cồn cát phủ một màu xanh dưới 

giàn phun mưa đẹp mắt. 

Trong khi ở vùng đất cát nắng gió 

này, hầu hết người dân phải bỏ sản 

xuất thì ông Ky mỗi năm thu hoạch, 

trừ chi phí thu lãi 300-400 triệu 

đồng. Đây là thành quả có được khi 

gia đình ông chinh phục được vùng 

đất khô hạn này. 

Để có nước sản xuất, ông Ky cũng 

như nông dân nơi đây phải khoan 

giếng lấy nước ngầm tại chỗ. Tuy 

nhiên, trong những năm gần đây, hạn 

hán liên tục kéo dài, nguồn nước 

ngầm càng trở nên khan hiếm và cạn 

kiệt. Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ 

dự án “Xây dựng mô hình tưới nước 

tiết kiệm cho dân nghèo Nam Trung 

bộ tại Ninh Thuận,” ông Hùng Ky 

đầu tư 80 triệu đồng vào hệ thống 

tưới phun mưa cho vườn rau màu 

của gia đình. 

“Hệ thống tưới này không chỉ giúp 
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ông tiết kiệm được nhiều nước tưới, 

giảm 70% công lao động, giảm 50% 

phân bón mà năng suất lại cao gấp 

đôi.” – ông Ky cho biết. 

Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận cho hay, với 

lợi ích và hiệu quả của hệ thống tưới 

tiết kiệm mang lại, từ những mô hình 

như gia đình ông Ky, đến nay toàn 

xã An Hải đã có khoảng 150ha cây 

trồng được áp dụng công nghệ tưới 

này. 

Đây là một trong những mô hình 

được nông dân Ninh Thuận ứng phó 

với hạn hán nhằm tiết kiệm nguồn 

nước tưới, đồng thời giảm chi phí 

đầu vào nhưng cây trồng vẫn tăng 

năng suất. 

Công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước cho cây trồng cạn đã được 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng ở 

Việt Nam đã chứng tỏ tính ưu việt 

đột phá trong canh tác nông nghiệp 

so với phương thức truyền thống. 

Lợi ích cũng như hiệu quả của tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước giờ không 

chỉ được quan tâm trên cây rau màu 

mà ngay cả đối với cây công nghiệp, 

ch ng hạn như cây mía, càphê, 

chè…. Một số cánh đồng trồng mía 

cũng áp dụng công nghệ tưới nhỏ 

giọt đã cho tác dụng rất lớn và rõ rệt. 

Nếu so với năng suất trước khi áp 

dụng tưới nước nhỏ giọt bình quân 

mới đạt 45-50 tấn/ha thì khi được 

tưới năng suất tăng lên 80-95 tấn/ha. 

Đặc biệt, một số hộ năng suất bình 

quân vụ mía tơ đạt trên 150 tấn/ha. 

   (Theo thiennhien.net) 

 

 

 

Hỏi: Xin cho biết một số thông tin 

về rau hữu cơ? 

T     i:  Rau hữu cơ là rau được 

sản xuất dựa theo nguyên tắc: Tạo 

môi trường cân bằng sinh thái cho 

đất, bổ sung thường xuyên vi sinh có 

lợi cho đất và cây trồng, ủ phân bằng 

vi sinh và nấm đối kháng tiêu diệt 

mầm bệnh. Sản xuất rau hữu cơ phải 

tuân thủ nghiêm ngặt “6 không”: 

   + Không phân bón hóa học 

   + Không thuốc trừ sâu hóa học 

   + Không kích thích sinh trưởng 

   + Không thuốc diệt cỏ 

   + Không giống biến đổi gien 

   + Không chất bảo quản 

 

Mẹo vặt: Mẹo sử dụng điều hòa để 

tiết kiệm điện tốt nhất. 

Dùng điều khiển chuyển từ chế độ 

lạnh từ “Cool” (hơi lạnh, hình biểu 

thị là bông tuyết) chuyển sang chế độ 

“Dry” (trừ ẩm, hình biểu thị là giọt 

nước) là có thể giúp căn phòng được 

mát hơn. Cách làm này không chỉ 

giúp căn phòng mát mẻ hơn mà nó 

còn rất tiết kiệm điện. 

Nếu như chọn chế độ trừ ẩm (Dry), 

hệ thống làm lạnh và hệ thống quạt 

gió luôn bảo trì độ ẩm ở 60%. Vì 

vậy, vận hành theo cách trên sẽ giúp 

tiết kiệm điện hơn.  

(Theo 1001meo.com ) 

HỎI – ĐÁP  


