PHỔ BIẾN THÔNG TIN

HỖ TRỢ 2 SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
Theo Quyết định số 4204/QĐ-UBND ngày
11/11/2020 của UBND huyện Lâm Hà về việc phê
duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
cấp tỉnh trên địa bàn huyện, phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư hỗ
trợ phát triển 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp
tỉnh hạng 4 sao gồm: chuối Laba của HTX Thương
mại Dịch vụ Laba Phú Sơn; hạt mắc ca sấy của
Công ty TNHH Nông sản Huy Hiếu.
Tổng kinh phí thực hiện gần 355 triệu đồng.
Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 180 triệu
đồng; đối ứng của 2 đơn vị tham gia phát triển sản
phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh hạng 4 sao
gần 175 triệu đồng.
Các hạng mục hỗ trợ phát triển sản phẩm chuối
Laba đạt OCOP 4 sao gồm xây dựng chứng nhận
vùng nguyên liệu chuối Laba theo tiêu chuẩn

VietGAP với diện tích 17 ha; chứng nhận tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm (an toàn thực phẩm). Hỗ trợ
sản phẩm hạt mắc ca sấy với các thiết bị, máy móc
đóng gói sản phẩm, in nhãn hiệu bao bì, máy hút
chân không, máy in date sản phẩm…
Xuân Thảo

HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN VIETGAP CHO NÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
Vừa qua, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành
Kế hoạch hỗ trợ áp dụng quy trình, chứng nhận
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn
VietGAP trên địa bàn thành phố. Phòng Kinh tế
thành phố Đà Lạt được giao là chủ đầu tư.
Hiện đơn vị đang tiến hành hỗ trợ áp dụng quy
trình, chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt theo tiêu chuẩn VietGAP cho 21 doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất - kinh doanh
nông sản với diện tích 83 ha, gồm rau các loại, cà
phê, atisô, cây ăn quả.
Việc hỗ trợ áp dụng VietGAP giúp nâng cao
nhận thức của người dân trong quá trình canh tác,
nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các điều
kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp cho
thị trường các loại nông sản đạt tiêu chuẩn. Đồng

thời, chứng nhận VietGAP sẽ là tiền đề để các cá
nhân, tập thể đưa nông sản vào tiêu thụ tại các
chuỗi liên kết.
Tổng mức hỗ trợ hơn 480 triệu đồng từ nguồn
ngân sách của thành phố Đà Lạt.
Đỗ Quyên
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QUY TRÌNH TẠM THỜI
KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ RỐT BABY
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (TIẾP THEO)

Bệnh hại và biện pháp phòng trừ bằng thuốc
bảo vệ thực vật
Bệnh đốm vòng (Alternaria radicirima)
Triệu chứng gây hại và điều kiện phát sinh phát
triển bệnh
Triệu chứng của bệnh đốm vòng thường xuất
hiện trên các lá già. Lúc đầu là những chấm nhỏ
màu đen, sau lan rộng ra thành hình tròn, màu nâu
có hình tròn đồng tâm. Trời ẩm ướt, trên vết bệnh
có lớp nấm xốp màu đen bồ hóng; nấm bệnh phát
triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều.
Biện pháp phòng trừ
- Vệ sinh đồng ruộng, xử lý hạt giống trước khi
gieo bằng nước nóng 50oC trong khoảng 30 phút.
- Sử dụng hoạt chất Chitosan 2% + OligoAlginate 10% (2S Sea & See 12 WP, 12 SL),
Oligo-Alginate (M.A Maral 10 SL) để phòng trừ.
Bệnh thối nhũn (Erwinia carotovora)

- Luân canh cây trồng.
- Bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm.
Trong điều kiện mùa mưa, cần tăng cường bón kali.
- Tham khảo sử dụng một số loại thuốc bảo
vệ thực vật để phòng trừ như Copper Hydroxide
(DuPontTM Kocide® 46.1 WG); Metalaxyl (Alfamil
25 WP); Ningnanmycin (Supercin 20 SL);
Streptomycin sulfate (Kaisin 100 WP, Stepguard
40 TB); Trichoderma viride (Biobus 100 WP);
Oxytetracycline + Streptomycin (Miksabe 100 WP).
Bệnh thối đen (Alternaria radicirima), thối
khô (Pronarostrupii sp.)
- Các loài nấm này gây hại cả thân, lá và củ.
- Tham khảo sử dụng một số loại thuốc bảo vệ
thực vật để phòng trừ như Copper Oxychloride +
Kasugamycin (New Kasuran 16.6 WP); Cucuminiid
+ Gingerol (Stifano 5.5 SL).
Hiện tượng biến dạng củ cà rốt baby
Triệu chứng

Triệu chứng gây hại và điều kiện phát sinh phát
triển bệnh

Hiện tượng biến dạng củ cà rốt baby gồm các
dạng sau:

- Vết bệnh đầu tiên thường xuất hiện ở các cuống
lá già phía dưới gần mặt đất, tạo thành những đốm
mọng nước, sau đó thối nhũn. Vết bệnh theo cuống
lá phát triển lên phía trên làm cho cả lá bị vàng và
thối nhũn. Các lá phía trên cũng có thể bị bệnh và
cả cây bị thối.

- Củ chỉa: do điểm sinh trưởng của chóp rễ chính
bị tổn thương; tác nhân gây hại chính là tuyến
trùng. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như
cấu trúc đất quá cứng chặt; dinh dưỡng không đầy
đủ; do côn trùng, nấm tấn công bộ rễ làm củ phát
triển có nhiều nhánh phụ chẻ đôi, ba..., màu sắc củ
không bình thường.

- Vi khuẩn phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt
độ 27-30oC, pH thích hợp 7,2. Tồn tại trên các tàn
dư cây trồng và xâm nhập qua vết thương.
Biện pháp phòng trừ
- Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng triệt để trước
khi trồng.

- Củ mọc lông: trên trục của củ xuất hiện nhiều
rễ phụ dài, bất thường xếp thành hàng hoặc mọc
dài tạo thành búi.
- Củ sần sùi, u sưng: củ phát triển không bình
thường, trên củ xuất hiện nhiều u sưng với các kích
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thước khác nhau từ nhỏ đến lớn hoặc trên trục của
củ phát triển không đều, nhiều chỗ lồi lên làm củ trở
nên sần sùi, màu sắc nhạt và tối hơn.
- Củ nứt: các vết nứt có thể xuất hiện ngay ở
phần tiếp giáp với gốc cây và kéo dài theo trục của
củ đến tận chóp củ để lộ ra phần lõi củ, ảnh hưởng
rất lớn đến năng suất cũng như chất lượng củ cà
rốt baby.
- Củ có dạng hạt đeo trên rễ: trên củ xuất hiện
nhiều rễ phụ dài, trên các rễ phụ có các hạt nhỏ
tròn với đường kính khác nhau từ 0,5-1,5 mm tùy
theo số lượng tuyến trùng ký sinh. Các rễ phụ mọc
nhiều, mật độ tuyến trùng ký sinh lớn sẽ ảnh hưởng
nghiêm trọng tới tốc độ phát triển của củ.
Tác nhân gây biến dạng
- Do các loài tuyến trùng gây ra. Hiện có 4 loài
tuyến trùng gây ra các loại biến dạng trên cà rốt
baby là Pratylenchus sp.; Helicotylenchus sp.;
Meloidogyne sp.; Apenlenchus sp..
- Thiệt hại do hiện tượng biến dạng củ cà rốt
baby gây ra:
+ Giảm năng suất, hiệu quả kinh tế; tăng chi phí
sản xuất.
+ Giảm chất lượng: vị ngon, màu sắc, hàm lượng
các axitamin, bột, đường; thời gian lưu trữ ngắn.
+ Giảm giá trị của đất, phải luân canh lâu dài.

- Biện pháp sinh học:
+ Trồng xen cúc vạn thọ để xua đuổi tuyến trùng
gây biến dạng củ cà rốt baby, mật độ trồng từ
10.000-17.000 cây/ha (hàng đơn so le 0,5-0,8 m/
cây). Tuy nhiên, nếu mật độ trồng xen quá lớn sẽ
ảnh hưởng đến mật độ trồng cà rốt baby, khả năng
sinh trưởng của các cây bên cạnh; vì vậy, sẽ làm
giảm hiệu quả kinh tế.
+ Xử lý đất trước khi trồng bằng hoạt chất sinh
học Paecilomyces lilacinus: có thể trộn đều Palila
500 WP (10 kg/ha) với đất mịn để rải sau khi lên
luống; dùng cào trộn đều thuốc vào đất, sau đó
tưới nhẹ cho đất đủ ẩm.
- Biện pháp hóa học:
+ Trong danh mục hiện hành có 5 sản phẩm
thuốc đăng ký sử dụng trừ tuyến trùng gồm: Stop
5 SL, 15 WP; Heroga 6.4 SL; Etobon 0.56 SL, Palila
500 WP, Tiêu tuyến trùng 18 EC. Có thể tham khảo
cách xử lý đất trước khi trồng bằng Etobon 0.56 SL
(10 ml/8 lít) + Tachigaren 30 L (30 ml/20 lít), lượng
nước thuốc 200-300 lít/1.000 m2; đối với những
vườn bị hại nặng, cần xử lý 2-3 lần (trước trồng
và 7, 14 ngày sau trồng), hoặc sử dụng Sincosin
0.56 SL (10 ml/8 lít) + Agrispon 0.56 SL (10 ml/8 lít).
+ Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có
tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Biện pháp phòng trừ

Bệnh phấn trắng (Erysiphe sp.)

- Biện pháp canh tác:

Triệu chứng gây hại

+ Đến nay, chưa có giống kháng bệnh, xử lý hạt
giống bằng cách ngâm trong nước (3 sôi - 2 lạnh)
khoảng 30 phút trước khi đem gieo.
+ Vệ sinh đồng ruộng: thu gom, tiêu hủy toàn bộ
tàn dư cây bệnh trên ruộng trước khi làm đất. Vệ
sinh dụng cụ lao động khi chuyển từ ruộng này qua
ruộng khác. Luân canh cây trồng với một số cây
trồng ít nhiễm tuyến trùng như dền. Cày xới đất
kỹ nhất là trong điều kiện thời tiết khô hanh sẽ làm
trứng, ấu trùng dễ bị tiêu diệt; do đó, làm giảm mật
độ tuyến trùng trong đất.
+ Bón phân theo quy trình sản xuất cà rốt baby
an toàn.

- Bệnh phấn trắng cà rốt xuất hiện đầu tiên trên
lá già, trên bề mặt lá sẽ phủ lớp phấn trắng nằm rải
rác, lớp phấn này do các sợi nấm gây hại mọc nổi
lên bề mặt. Sau khi bệnh phủ kín trên bề mặt lá già,
bệnh phấn trắng cà rốt sẽ tiếp tục lây lan lên các lá
non, cuối cùng sẽ phủ kín toàn bộ cây.
- Lá cà rốt bị nhiễm bệnh phấn trắng thường
xoắn và biến dạng, bị già hóa sớm. Sau khi hình
thành lớp phấn, trên củ cà rốt sẽ xuất hiện các
đốm hình góc cạnh, có màu vàng. Bào tử nấm màu
trắng hình thành mặt dưới tương ứng với các đốm
ở phía trên mặt lá.

Bản tin Khoa học và Công nghệ phục vụ Nông nghiệp, nông thôn

4

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh
- Bệnh phấn trắng cà rốt do nấm Erysipheheraclei
gây ra.
- Là nấm chuyên tính ngoại ký sinh (sợi nấm
bám dày đặc trên lá, tạo vòi hút đâm sâu vào tế
bào để hút dinh dưỡng).
- Bệnh lây lan nhờ không khí và gió, bào tử phân
sinh nảy mầm thích hợp ở nhiệt độ 20-24oC. Cây
cà rốt dễ bị bệnh phấn trắng tấn công sau khi trồng
7 tuần. Trong điều kiện không khí khô hạn, bệnh
phấn trắng cà rốt sẽ phát triển mạnh hơn so với
điều kiện có mưa hoặc tưới phun mưa. Các cây họ
rau thơm, cỏ là nơi mầm bệnh cư trú; là nguồn lây
lan bệnh vào ruộng cà rốt.
Biện pháp phòng trừ
- Thu dọn, đem đốt hoặc vùi dưới hố ủ phân tàn
dư bị bệnh.
- Bón phân, tưới nước cân đối để giúp cây cà rốt
khỏe mạnh, từ đó có thể kháng lại bệnh phấn trắng
cà rốt.

- Sử dụng màng phủ nông nghiệp để phủ líp
trước khi trồng nhằm hạn chế lây nhiễm mầm bệnh
phấn trắng từ đất hoặc từ cây này sang cây khác.
- Chọn các giống cà rốt có khả năng kháng tốt
với bệnh phấn trắng ngoài đồng ruộng.
- Phòng trừ kịp thời ngay khi phát hiện bệnh
bằng các loại thuốc có hoạt chất Bacillus subtilis
(Bionite WP), Chlorothalonil (Daconil 500 SC),
Imibenconazole (Manage 5 WP), Kasugamycin
(Fortamin 6 WP), Mancozeb (Manozeb 80 WP).
Thu hoạch và bảo quản
Khi lá chân ngã vàng, lá non ngừng sinh trưởng,
tiến hành thu hoạch. Không nên để quá già, sẽ làm
giảm chất lượng sản phẩm. Hạn chế tối đa việc làm
xây sát củ. Phân loại, đóng gói bao bì, vận chuyển
đến nơi tiêu thụ.
Nếu cần mẫu mã đẹp, ngay khi thu hoạch, chọn
củ đẹp, rửa sạch đất bằng cách xịt nước máy, ngâm
khoảng 1 phút trong dung dịch calcium hypochlorite
1% hoặc nước vôi 2% đã lọc trong. Rửa lại bằng
nước sạch. Tránh làm xây sát củ trong quá trình xử
lý; để củ khô tự nhiên trước khi đóng gói.

Theo Quyết định số 883/QĐ-SNN ngày 30/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng
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GƯƠNG SẢN XUẤT GIỎI

TRANG TRẠI LAN HỒ ĐIỆP TRÊN ĐẤT N'THOL HẠ
Giữa thôn Thái Sơn, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, có một trang trại lan Hồ
điệp lớn; mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng ngàn chậu lan Hồ điệp, mang lại
thu nhập không nhỏ cho trang trại.

Thăm trang trại của anh Nguyễn Hữu Quang,
thôn Thái Sơn, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng
trong những ngày hanh khô se lạnh, chuẩn bị đón
cái tết truyền thống của dân tộc. Anh Nguyễn Hữu
Quang chia sẻ rất vui vẻ: “Trong vườn có 70 ngàn
chậu lan Hồ điệp nhưng khách hàng đặt hết rồi, giờ
chúng tôi chỉ còn chăm cho ra hoa đẹp, đến gần
tết là khách đến mang đi thôi. Dù dịch Covid-19
ảnh hưởng nhiều đến kinh tế cả thế giới nhưng nói
chung dân mình vẫn sẵn sàng sắm một chậu hoa
đẹp đón tết”.
Anh Nguyễn Hữu Quang chia sẻ, anh vốn là
người thành phố Hồ Chí Minh, vì yêu cây lan mà
phải tìm kiếm nhiều nơi. Cuối cùng năm 2015, anh
chọn được đất N’Thol Hạ và định cư nơi đây. Anh
nhận xét: “Phải nói cây lan Hồ điệp phù hợp với
đất Đức Trọng. Nắng vừa đủ, nhiệt độ vừa đủ, cây
dễ sinh trưởng và phát triển”. Làm cây lan Hồ điệp
yêu cầu đầu tư rất lớn. Trang trại anh có 5 sào nhà
kính đạt chuẩn với hệ thống lưới đen che mái, bộ
điều khiển tự động đo ẩm độ, nhiệt độ, quang độ để
đảm bảo cây lan có điều kiện thuận lợi nhất để phát
triển. Hệ thống tường nước, quạt thông gió công
suất lớn đảm bảo trong vườn thông thoáng, tăng
hoặc giảm nhiệt dễ dàng. Lan Hồ điệp “kỵ” nước
rơi vào lá, dễ gây thối nhũn nên phải tưới tận gốc,
mỗi chậu có một vòi tưới nhỏ cắm trực tiếp, tránh
nước vung vãi. Anh cho biết, đầu tư vào hệ thống
nhà kính tốn khoảng 2 tỷ đồng/sào.
Cây lan Hồ điệp là loài cây khó tính, cần sự chăm
sóc khá đặc biệt, nhất là về nhiệt độ. Anh Nguyễn
Hữu Quang chia sẻ, trồng lan Hồ điệp không khó

nhưng muốn cây ra hoa đúng kỳ, đúng hạn lại
không dễ. Như trồng lan Hồ điệp giai đoạn cây con,
cần nhiệt độ cao, đến 35oC; nếu nhiệt độ thấp quá,
cây chưa kịp lớn đã ra hoa. Thời điểm kích cây ra
hoa, cần nhiệt độ chênh lệch ngày - đêm lớn. Anh
cho biết, kỹ thuật “kích” lan ra hoa gồm phân bón
và nhiệt độ. Ban ngày để nhiệt độ cao thật cao;
ban đêm hạ nhiệt độ đột ngột thật lạnh, tầm 1718oC là cây nảy chồi hoa. Còn giai đoạn dưỡng
mầm hoa, cần duy trì nhiệt độ ổn định 28-30oC. Vì
vậy, người trồng cần nắm được chu kỳ sinh trưởng
của cây lan, nhà kính phải đo nhiệt độ tự động và
tự chuyển động theo cài đặt của người chăm sóc.
Nếu nóng quá, hệ thống tường nước tự chảy, quạt
thông gió công suất lớn chạy đưa hơi mát khắp
vườn, hệ thống lưới đen tự kéo giúp giảm nhiệt
ngay lập tức. Do vậy, chi phí đầu tư vào trang trại
trồng lan Hồ điệp là rất lớn nhưng lợi nhuận mang
lại cũng không nhỏ.
Hiện tại, trang trại của anh Nguyễn Hữu Quang
trồng nhiều dòng lan Hồ điệp khác nhau, có dòng
cao, có dòng thấp, hoa lớn, hoa nhỏ, với các màu
vàng, đỏ, tím…, phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách
hàng. Hàng loại A có giá 130 ngàn đồng/chậu, hàng
đặc biệt có giá 400 ngàn đồng/chậu. Anh cho biết,
trồng lan Hồ điệp có 2 loại giá thể, giá thể bằng
rêu và giá thể vỏ thông. Giá thể rêu giữ ẩm rất tốt,
10 ngày mới tưới 1 lần, phù hợp với khách hàng
không có nhiều thời gian. Giá thể vỏ thông cần tưới
3 ngày/lần, cần chăm hơn nhưng giá thể vỏ thông
dưỡng cây rất tốt, hoa màu đẹp nên cũng được
khách hàng ưa chuộng. Riêng giá thể rêu phù hợp
với lan ghép chậu, từ 3-5 gốc lan ghép thành một
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Anh Nguyễn Hữu Quang và vườn lan

chậu lan lớn, gốc ghép đẹp, không ảnh hưởng đến
thẩm mỹ cũng như chất lượng. Anh Quang nhận
xét: “Chăm lan Hồ điệp không khác chăm trẻ con,
phải theo dõi sát sao và phải yêu lan, yêu nông
nghiệp mới theo được lâu dài. Nhưng đã theo được
thì thu nhập từ lan cũng rất khả quan, xứng đáng
với mức đầu tư và công sức chăm sóc”.
Anh K’Beo, Phó Bí thư Đảng ủy xã N’Thol Hạ
đánh giá, trang trại lan Hồ điệp của anh Nguyễn
Hữu Quang là mô hình công nghệ cao rất hiệu

quả. Thành công của anh Quang đã kéo theo một
trang trại lan Hồ điệp mới được xây dựng của anh
Nguyễn Hữu Ánh, cũng đặt tại thôn Thái Sơn. Anh
Nguyễn Hữu Quang còn là một công dân nhiệt tình
của xã N’Thol Hạ, sẵn sàng chia sẻ thông tin, kỹ
thuật, ủng hộ bà con trong xã thay đổi cách làm ăn.
Trang trại lan Hồ điệp của Nguyễn Hữu Quang đã
thực sự gắn bó với đất N’Thol Hạ, minh chứng cho
việc có thể làm giàu từ chính mảnh đất xa xôi.
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LIÊN KẾT SẢN XUẤT RAU, HOA CÔNG NGHỆ CAO Ở GIA LÂM
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Du lịch sinh thái Môi trường xanh đang
khởi động dự án liên kết 70 hộ dân ở xã Gia Lâm và các xã lân cận thuộc
huyện Lâm Hà để sản xuất khoảng 100 ha rau, hoa công nghệ cao gắn với sơ
chế, chế biến và tiêu thụ theo hợp đồng.
Đến đầu tháng 12/2020 - sau 10 tháng hoạt
động, Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Du lịch
sinh thái Môi trường xanh đã khép kín quy trình sản
xuất, sơ chế, đóng gói các sản phẩm rau, hoa trên
tổng diện tích 5 ha tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.
Giám đốc Công ty, anh Trần Huy Toàn giới thiệu
từng khu vực nhà kính sản xuất rau, hoa công nghệ
cao khác nhau ở đây. Đó là khu nhà kính 1.000 m2
sản xuất cà chua beef đã thu hoạch hơn 30 ngày,
dự kiến tiếp tục thu hoạch đến 90 ngày nữa mới kết
thúc vụ mùa, ước tổng sản lượng khoảng 20 tấn.
Nhờ sản xuất theo quy trình GlobalGAP nên môi
trường trong nhà kính hoàn toàn trong lành, không
có thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.
Toàn bộ hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt kết hợp với
bón phân đều được lắp đặt, từng hàng cây cà chua
beef trồng trong bịch giá thể, sắp xếp trên màng
phủ nông nghiệp. Trên tường và bên dưới mái nhà
kính lắp đặt hệ thống quạt gió đối lưu và lưới đen
để điều hòa không khí, nhiệt độ, ánh sáng phù hợp
cho quá trình sinh trưởng của cây cà chua beef
trong ngày. Tương tự với quy trình sản xuất như
cây cà chua beef, cây cà chua chocolate ở khu vực
nhà kính 500 m2 liền kề, đang bước sang tháng thứ
2 thu hoạch, công ty thu hoạch sản lượng mỗi tuần
khoảng 100 kg.
“Diện tích cà chua beef và cà chua chocolate
ở đây được trồng luân canh trước đó các loại ớt
chuông, hoa đồng tiền, phong lữ, cúc họa mi… Giá
thể trồng 2 loại cà chua này được Công ty chúng
tôi sản xuất tại chỗ gồm vật liệu đất thuộc các vùng
từng có núi lửa hoạt động, phối trộn với xơ dừa,

tro, trấu… ngâm trong bể nước chuyên dùng hơn
10 ngày trước khi đưa vào gieo trồng. Sau từng vụ
thu hoạch, công ty thay thế toàn bộ giá thể mới…”,
Giám đốc Trần Huy Toàn chia sẻ.
Ở khu vực đối diện bên kia đường nhựa lớn
với diện tích nhà kính trồng cà chua beef, cà chua
chocolate, trong dãy nhà kính khoảng 8.000 m2
trồng hoa cẩm chướng đang vào những ngày thu
hoạch đầu tiên và hoa cúc đang thời kỳ phát tán
cành, nhánh. Quy trình canh tác hoa trong nhà kính
khá bài bản từ việc lên luống đất kích thước phù
hợp đến việc thiết kế giàn lưới tạo hình dáng cây
vươn thẳng lên cao, hệ thống tưới phun sương tự
động phân bổ đều khắp trong vườn. Toàn bộ nguồn
giống hoa cúc, cẩm chướng cũng được Công ty
sản xuất tại chỗ bằng phương pháp cấy mô trong
phạm vi diện tích 500 m2.
Cũng theo Giám đốc Trần Huy Toàn, toàn bộ diện
tích 5 ha ở xã Gia Lâm, Lâm Hà nói trên nguyên là
diện tích đất cà phê đạt giá trị kinh tế thấp, Công
ty Cổ phần Nông nghiệp và Du lịch sinh thái Môi
trường xanh đã và đang chuyển đổi sang sản
xuất, chế biến rau, hoa theo quy trình GlobalGAP,
VietGAP làm mô hình đối chứng để nông dân trong
huyện Lâm Hà đến tham khảo, áp dụng. Kết quả
đến thời điểm đầu tháng 12/2020, Công ty đã ký
hợp đồng liên kết sản xuất rau, hoa công nghệ cao
với 10 hộ nông dân xã Gia Lâm, mỗi hộ sản xuất
từ 5.000-10.000 m2. Theo đó, Công ty cung cấp vật
tư, giống, kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm
của nông hộ liên kết theo từng thời điểm giá thị
trường hoặc thỏa thuận mức giá ổn định theo từng
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,

Mô hình trồng cà chua chocolate theo quy trình GlobalGAP
tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Du lịch sinh thái Môi trường xanh

năm, đảm bảo mức lợi nhuận khá trên từng
đơn vị diện tích đất. Đồng thời, Công ty cũng
đã ký hợp đồng cung cấp ổn định, lâu dài các
sản phẩm rau, hoa công nghệ cao của hộ dân
liên kết đối với hệ thống siêu thị và các doanh
nghiệp phân phối nông sản trong toàn quốc, sản
lượng không hạn chế, giá cả hài hòa lợi ích giữa
2 bên…
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Lâm Đồng, mô hình liên kết chuỗi của Công
ty Cổ phần Nông nghiệp và Du lịch sinh thái Môi
trường xanh sẽ thu hút, trong năm 2021, lên đến

25 hộ tham gia sản xuất 25 ha, đạt tổng sản
lượng 1.500 tấn rau và 3,5 triệu cành hoa các
loại. Đến năm 2022, tăng lên 70 hộ liên kết với
100 ha diện tích sản xuất, thu hoạch 5.000 tấn
rau và 5 triệu cành hoa các loại. Mục tiêu của
mô hình gắn sản xuất với đào tạo, chuyển giao
quy trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,
kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,
bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng mô hình
nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Gia Lâm, huyện
Lâm Hà đến năm 2030.
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GHI NHÃN VÀ QUẢNG CÁO GIỐNG CÂY TRỒNG
Ghi nhãn giống cây trồng
Giống cây trồng là hàng hóa khi kinh doanh phải
ghi nhãn hàng hóa. Việc ghi nhãn giống cây trồng
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/
NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn
hàng hóa; Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP
ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của
Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Nội dung bắt buộc trên nhãn hàng giống cây
trồng gồm:
- Tên giống cây trồng.
- Cấp giống theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia.
Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia (TCQG),
áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).
- Đặc tính của giống gồm: chỉ tiêu bắt buộc gồm
chỉ tiêu nêu trong TCQG hoặc TCCS về giá trị
canh tác, giá trị sử dụng; chỉ tiêu chất lượng vật
liệu nhân giống theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
hoặc TCCS phù hợp quy định tại Điều 25 của Luật
Trồng trọt. Trường hợp sử dụng TCCS khi chưa có
TCQG hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phải có
đủ thông tin về các chỉ tiêu (năng suất, chất lượng
chính, mức độ chống chịu với các loài sâu, bệnh
chủ yếu, thời gian sinh trưởng, thời vụ gieo trồng,
phạm vi địa lý, các chỉ tiêu về chất lượng vật liệu
nhân giống tương tự các nhóm cây trồng tương
ứng đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như quy
chuẩn đối với hạt giống của cây ngũ cốc hoặc cây
rau màu, cây giống, hom giống, cành giống…); chỉ
tiêu tự nguyện khác về giống cây trồng (nếu có).
- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: ghi rõ điều
kiện bảo quản; phạm vi sử dụng của giống về thời
vụ, vùng địa lý, tóm tắt quy trình trồng và chăm
sóc (khi có yêu cầu đặc biệt) phù hợp với thông tin
trong hồ sơ cấp Quyết định công nhận lưu hành
giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống
cây trồng.
- Thông tin cảnh báo an toàn (nếu có).
- Định lượng giống cây trồng (khối lượng giống
hoặc số lượng cây, bầu, hom giống).

- Ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng; ngày
sản xuất cây ghép là ngày ghép; ngày sản xuất
cành giống, hom giống là ngày cắt cành giống, hom
giống; ngày sản xuất hạt giống, củ giống là ngày
thu hoạch; ngày sản xuất của cây giống nhân theo
phương pháp nuôi cấy mô là ngày chuyển từ ống
nghiệm ra vườn ươm.
- Tên và địa chỉ của tổ chức sản xuất, nhập khẩu
giống cây trồng.
- Mã số lưu hành giống cây trồng đối với giống
cây trồng được cấp quyết định lưu hành, gia hạn
quyết định lưu hành.
- Xuất xứ giống cây trồng: ghi cụm từ “sản xuất
tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất với
giống cây trồng nhập khẩu.
- Mã hiệu lô giống phù hợp với hồ sơ truy xuất
nguồn gốc giống cây trồng, mã hiệu lô giống thực
hiện theo Phụ lục VII ban hành kèm Nghị định số
94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết
một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng
và canh tác.
- Thông tin về cây trồng biến đổi gen đối với vật
liệu nhân giống của giống cây trồng biến đổi gen.
Quảng cáo giống cây trồng
Giống cây trồng có Quyết định công nhận lưu
hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách,
giống cây trồng tự công bố lưu hành tại Việt Nam
được quảng cáo theo quy định của pháp luật về
quảng cáo.
Nội dung quảng cáo giống cây trồng phải theo
đúng nội dung trong Quyết định công nhận lưu
hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách,
bản công bố các thông tin về giống cây trồng tự
công bố lưu hành.
Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu với mục
đích triển lãm, hội chợ, thực hiện quảng cáo theo
nội dung Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng đã
được cơ quan có thẩm quyền cấp.
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