
 1 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Nam, Ngày ….. tháng 12 năm 2016 

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ 

CÁC LỚP TẬP HUẤN ĐỒNG RUỘNG LẤN THỨ II - 2016 

 

Tên Dự án: “Các lớp Tập huấn đồng ruộng (FFS) lần thứ II 

- thuộc Dự án WB7 tại Quảng Nam” 

 

 I. Qui mô, địa điểm, thời gian đào tạo: 

 - Quy mô: 20 lớp. 

 - Địa điểm: tại xã Đại Cường, Đại Minh – huyện Đại Lộc; xã Bình Chánh 

– huyện Thăng Bình; xã Quế Xuân 1 – huyện Quế Sơn; xã Tam Phước – Phú 

Ninh. 

 - Tổng số học viên tham gia là: 600 người (30 người/lớp),  trong đó học 

viên nữ là 363 người, chiếm 60,5% đạt yêu cầu của dự án. 

(Có phụ lục kèm theo – Phụ lục 01) 

 - Thời gian đào tạo: từ tháng 12/ 2015 đến 10/ 2016.  

 II. Tóm tắc đánh giá kết quả thực hiện theo thỏa thuận đã ký: 

 2.1 Kết quả thực hiện các nội dung: 

- Về nội dung, tiến độ so với hợp đồng:  

+ Trung tâm đã tiến hành khảo sát chọn điểm, chọn xã và xác định nhu 

cầu học tập, nhu cầu tập huấn của các địa phương. Đã tiến hành hội nghị tham 

vấn cộng; Xác định nhu cầu và nguyện vọng của nông dân tham gia các lớp tập 

huấn đồng ruộng, thực hiện tốt công tác tuyển sinh tại các điểm triển khai lớp 

học. 

+ Có 10 lớp tập huấn Vụ Đông Xuân 2015-2016 được khai giảng trong 

tháng 12/2015 và tháng 01/ 2016. Có 02 lớp tập huấn Vụ Xuân Hè 2016 được 

khai giảng trong tháng 08/ 2016. Có 8 lớp tập huấn Vụ Hè Thu 2016 được khai 

giảng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016. Tiến hành tập huấn theo thời gian sinh 

trưởng, phát triển của từng loại cây trồng. 

- Biên soạn bài giảng: Bài giảng được biên soạn theo đề cương đã được sở 

Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam phê duyệt. Trong đó, chú trọng đến các kiến 

thức, kỹ năng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế tác hại và các giải 

pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như: Sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm 

rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp, tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón 
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phân vô cơ, phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM, quản lý nước tưới tiết kiệm, 

hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng. 

 - Công tác triển khai giảng dạy: 

 + Giảng dạy lý thuyết gắn với hình ảnh trực quan nhằm giúp cho học viên 

tiếp thu nhanh kiến thức. Thông qua lý thuyết cho học viên thảo luận những vấn 

đề cần quan tâm, giáo viên gợi ý cho học viên thảo luận làm sáng tỏ vấn đề với 

phương châm “lấy người học làm trung tâm”. 

 + Thực hành: Xây dựng được mô hình thực hành ngay tại đồng ruộng. 

Sau mỗi chuyên đề về lý thuyết tiến hành thực hành thao tác các bước triển khai 

nhằm hệ thống lại kiến thức và giúp học viên thao tác một cách thành thạo và 

rèn luyện thái độ nghiêm túc cho học viên. 

Xây dựng được mỗi lớp một mô hình để học viên tham gia vừa học lý 

thuyết, vừa thực hành thực tế ngoài đồng ruộng. 

 - Về đội ngủ giáo viên, giảng viên: 

 + Năng lực, kỹ năng nghề của giảng viên: Đội ngũ giảng viên có trình độ 

chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp, luôn nhiệt 

tình, tận tụy đáp ứng mọi nguyện vọng, nhu cầu của học viên. 

 + Phương pháp giảng dạy của giảng viên: Trung tâm Khuyến nông 

Quảng Nam đã sử dụng phương pháp dạy học cho người lớn tuổi, có sự tham 

gia của người học, gắn lý thuyết với thực hành đồng ruộng ... qua đó nâng cao 

độ thành thục cho học viên để áp dụng vào sản xuất. Trong quá trình học tập 

học viên được trao đổi, thảo luận để đúc kết kinh nghiệm lẫn nhau. 

 - Sự phù hợp với đối tượng học: Việc thiết kế nội dung, chương trình, 

phương pháp dạy học có khoa học, phù hợp với mặt bằng trình độ kiến thức của 

học viên và dễ tiếp cận. Tạo không khí vui vẻ, tinh thần thỏa mái để học viên 

cùng tham gia một cách tích cực. 

 - Học theo giáo trình tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình 

thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế chúng tôi 

đã bố trí cho học viên đi thăm quan tại các địa phương có những mô hình thành 

công. 

 - Về sự tham gia của học viên: 

 + Học viên có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực tham gia góp ý kiến 

xây dựng cho lớp học. Hầu hết học viên đều khẳng định đã tiếp thu được rất 

nhiều về kiến thức, kinh nghiệm thông qua lớp học này và quyết tâm áp dụng 

ngay những gì đã học hỏi, đúc kết sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian 

sớm nhất. 

 2.2. Về kết quả cuối cùng: 

 - Sau khi kết thúc nội dung chương trình đào tạo, Trung tâm đã tổ chức ôn 

tập và hệ thống lại các kiến thức đã học cho học viên. Tiến hành kiểm tra cuối 

khóa bằng hình thức thi trắc nghiệm. Kết quả có 600/600 học viên của các lớp 
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đã hoàn thành khóa học tập huấn đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đã tổ chức sơ kết bế 

giảng và cấp giấy chứng nhận cho 20 lớp. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về mùa vụ, thời tiết, tuy nhiên nhờ vào sự cố 

gắng hết khả năng của Ban tổ chức lớp học, các giảng viên, sự giúp đỡ tạo điều 

kiện của UBND xã, các hội đoàn thể, Ban nhân dân thôn cùng sự hưởng ứng 

đóng góp tích cực của tất cả các học viên tham gia nên khóa đào tạo đã thành 

công tốt đẹp. 

* Đánh giá tổng quan về 20 mô hình đã thực hiện:  

- Đối với 06 lớp “Kỹ thuật thâm canh lúa tiên tiến”: Các lớp học đã tiến 

hành chọn 1 hộ nông dân/lớp để làm thực hành từ các khâu: Ủ phân hữu cơ bằng 

chế phẩm vi sinh để bón cho lúa; thực hành việc chọn, ngâm, ủ giống lúa; hướng 

dẫn bà con bón phân hợp lý cho lúa, quản lý nước, phòng trừ sâu bệnh hại... kết 

quả ruộng mô hình thực hành đạt năng suất 60 tạ/ha (giống lúa thơm HT1) cao 

hơn 5 tạ/ha so với ruộng đại trà của bà con nông dân lân cận (55 tạ/ha); Ngoài 

ra, áp dụng theo mô hình thâm canh lúa tiên tiến chi phí đầu vào như giống, vật 

tư (phân bón, thuốc BVTV....) của mô hình thấp hơn so với của bà con làm theo 

phương pháp truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với làm 

truyền thống. Cụ thể như sau: 

Bảng 1:  So sánh hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất lúa thâm canh tiên 

tiến  và sản xuất đại trà (tính cho 1 sào 500m
2
) 

TT Nội dung 

Hạch toán kinh tế (đ) So sánh 

chênh 

lệch (+) 
Mô hình Đối chứng 

I Tổng chi phí 1.013.000 1.150.000 -137.000 

1 Vật chất 473.000 530.000 - 57.000 

- Giống 63.000 90.000  

- Phân bón 380.000 400.000  

- Thuốc BVTV 30.000 40.000  

2 
Lao động 
(từ làm đất-chăm sóc) 

320.000 
(4c x 80.000đ/c) 

400.000 
(5c x 80.000đ/c) 

 

3 Công thu hoạch 220.000 
(1sào x 220.000đ/sào) 

220.000 
(1sào x 220.000đ/sào) 

 

II Tổng thu 1.800.000 
(300kg x 6.000đ/kg) 

1.650.000 
(275kg x 6.000đ/kg) 

150.000 

III Thu nhập(=II-1) 1.327.000 970.000 357.000 

IV Lãi (=II-I) 787.000 500.000 287.000 

- Kết quả đạt được: Hiệu quả kinh tế gấp 1,6 lần (787.000 đ/ 500.000 đ/ 

sào). 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống lúa trong cơ cấu, bố trí thời vụ thích hợp. Sử dụng 

chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, rơm rạ... hạn chế bón phân chuồng tươi, 

đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm... 
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- Đối với lớp “Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai tiên tiến”: tại xã Đại 

Cường, huyện Đại Lộc: Lớp học đã tiến hành chọn 1 hộ nông dân là học viên 

của lớp làm thực hành từ các khâu: Ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh để bón 

cho cây ngô; thực hành việc chọn, ngâm, ủ giống ngô; hướng dẫn bà con tại thực 

tế đồng ruộng triển khai,... kết quả ruộng mô hình thực hành đạt năng suất 63 

tạ/ha cao hơn 8tạ/ha so với ruộng sản xuất ngô đại trà (55 tạ/ha); ngoài ra, áp 

dụng theo mô hình thâm canh ngô tiên tiến bà con sử dụng giống, vật tư (phân 

bón, thuốc BVTV....) của mô hình thấp hơn so với của bà con làm theo phương 

pháp truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với làm truyền thống. 

Cụ thể xem bảng 2: 

Bảng 2: So sánh hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất ngô thâm canh tiên tiến và 

sản xuất ngô đại trà (tính cho 1 sào 500m
2
) 

TT Nội dung 

Hạch toán kinh tế (đ) So sánh 

chênh 

lệch (+) 
Mô hình 

 

Đại trà 

 

I Tổng chi phí 1,252,500 1,300,000 - 47,000 

1 Vật chất 622,500 670,000  

- Giống 120,000 120,000  

- 
Chế phẩm sinh học 

(Trichoderma) 
100,000 -  

- Phân bón 402,500 550,000  

 Vôi 37,500   

 Ure 140,000   

 Kali 100,000   

 Lân 80,000   

 NPK (16.16.8)  450.000  

 Thuốc BVTV 45,000 100,000  

2 Công lao động 630,000 600,000  

 Làm đất 180,000 180,000  

 (Gieo tỉa - thu hoạch) 450,000 450,000  

II 
 

Tổng thu 
1,732,500đ 

(315kg x 5.500đ/kg) 
1,512,500 

(275kg x 5.500đ/kg) 
220,000 

III Thu nhập(=II-1) 1,103,000 842,500 260,500 

IV Lãi (=II-I) 480,500 212,500 268,000 

Qua bảng 2 cho thấy: Về tổng thu mô hình thực hành cao hơn ruộng đại 

trà 220,000 đồng/ sào; Thu nhập của mô hình đạt 1,103,000 đồng/sào cao hơn 

260,500 đồng sào so với sản xuất đại trà. Tuy nhiên, lãi ròng mô hình thực hành 

đạt 480,500 đồng/sào, cao hơn gấp 2,26 lần (470,500 đ/ 212,500 đồng/ sào), 

chệnh lệch so với đại trà 268,000 đồng/ sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống ngô, bố trí thời vụ thích hợp; sử dụng chế phẩm 

sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp, thân ngô và phế phụ 
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phẩm ngô ... hạn chế bón phân chuồng tươi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm, quản lý dịch hại bằng biện pháp tổng 

hợp... 

- Đối với 03 lớp “Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai tiên tiến” còn lại: Các 

lớp học đã tiến hành chọn 1 hộ nông dân/lớp để làm thực hành từ các khâu: Ủ 

phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh để bón cho ngô; hướng dẫn bà con kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và thu hoạch tại thực tế đồng ruộng 

triển khai,.... Năng suất ruộng mô hình đạt 60 tạ/ha, hiệu quả kinh tế mang lại 

cao hơn sản xuất lúa trên cùng chân đất (cụ thể xem bảng 3) Ngoài ra, áp dụng 

theo mô hình thâm canh ngô lai tiên tiến, bà con sử dụng giống, vật tư (phân 

bón, thuốc BVTV....) một cách hợp lý, tiết kiệm nước tưới hơn so với sản xuất 

lúa, mô hình ít nhiễm sâu bệnh hại, cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. 

Bảng 3: So sánh hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất ngô lai thâm canh tiên tiến 

và sản xuất lúa trên cùng chân đất (tính 500m
2
) 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung 
Mô hình ngô 

CP 333 

Sản xuất lúa 

đại trà trên 

cùng chân đất  

So sánh 

chênh 

lệch (+) 

I Tổng chi  1,252,500 1,120,000 132,500 

1 Chi phí vật chất 622,500 490,000 132,500 

- Giống 120,000 75,000   

- 
Chế phẩm sinh học 

(Trichoderma) 
100,000 0   

- 
Phân bón, chế phẩm và 

thuốc BVTV 
402,500 415,000   

  

  

Vôi 37,500 45,000   

  Ure 140,000 60,000 

  

  

  

  

Kali 100,000 80,000 
  

  

  

  

Lân 80,000 80,000 

NPK (16.16.8)   90,000 

Thuốc BVTV 45,000 60,000 

2 

Công lao động 630,000 630,000 

 Làm đất 180,000 180,000 

(Gieo tỉa - thu hoạch) 450,000 450,000 

II Tổng thu 
1,650,000 1,375,000 

275,000 
(300 kg/s x 5.500đ) (250 kg/s x 5.500) 

III Thu nhập(=II-1) 1,027,500 885,000 142,500 

IV Lãi ròng (=II-I) 397,500 255,000 142,500 
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- Kết quả đạt được: Hiệu quả kinh tế: Tổng thu mô hình đạt 1,650,000 

đồng/ sào, nếu so với sản xuất lúa trên cùng chân đất, mô hình cao hơn 275,000 

đồng/ sào. Thu nhập (Nếu tính như bà con nông dân là lấy công làm lãi) thì thu 

nhập mô hình đạt 1,027,500 đồng/ sào, cao hơn đại trà 1,16 lần (1,028,500 đ/ 

885,000 đ/ sào). Lãi ròng mô hình đạt 397,500 đồng/ sào, cao hơn đại trà gấp 1,6 

lần (397,500 đ/255,000 đ/ sào). Chênh lệch lãi ròng cao hơn 142,500 đồng/ 

sào/vụ so với sản xuất lúa đại trà trên cùng chân đất. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống ngô, bố trí thời vụ thích hợp; sử dụng chế phẩm 

sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp, thân ngô và phế phụ 

phẩm ngô ... hạn chế bón phân chuồng tươi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Biết 

quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm, quản lý dịch hại bằng biện pháp tổng hợp... 

- Đối với 02 lớp “Kỹ thuật thâm canh cây đậu xanh tiên tiến”: Các lớp 

học đã tiến hành chọn 1 hộ nông dân/lớp để làm thực hành từ các khâu: Ủ phân 

hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh để bón cho cây đậu xanh; Hướng dẫn việc chon, 

ngâm, ủ giống đậu xanh; Hướng dẫn bà con tại thực tế đồng ruộng triển khai,... 

kết quả ruộng mô hình thực hành đậu xanh đạt năng suất 140 kg/sào cao hơn 30 

kg/sào so với ruộng đại trà của bà con nông dân lân cận (110 kg/sào); Ngoài ra, 

áp dụng theo mô hình sản xuất thâm canh tiên tiến nên bà con sử dụng giống, 

vật tư (phân bón, thuốc BVTV....) của mô hình thấp hơn so với của bà con làm 

theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế cao hơn so với làm 

truyền thống. Cụ thể như sau:  

Bảng 4:  So sánh hiệu quả kinh tế mô hình thâm canh cây đậu xanh và 

sản xuất đậu xanh đại trà (tính cho 1 sào 500m
2
) 

TT Nội dung 

Hạch toán kinh tế (đ) So sánh 

chênh 

lệch (+) 
Mô hình Đối chứng 

I Tổng chi phí 1.820.000 1.860.000 - 40.000 

1 Vật chất 320.000 360.000 - 40.000 

- Giống 70.000 70.000  

- Chế phẩm sinh học 50.000 - 50.000 

- Phân bón 160.000 150.000 10.000 

 Ure 50.000 20.000  

 Kali 50.000 -  

 Lân  60.000 -  

 NPK (16.16.8)  150.000  

- Thuốc BVTV 40.000 120.000 80.000 

2 
Lao động 
(từ làm đất-thu hoạch) 

1.500.000 
 (10c x 150.000đ/c) 

1.500.000 
 (10c x 150.000đ/c) 

 

II Tổng thu 3.920.000 
(140kg x 28.000đ/kg) 

3.080.000 
(110kg x 28.000đ/kg) 

840.000 

III Thu nhập(=II-1) 3.600.000 2.720.000 880.000 

IV Lãi (=II-I) 2.100.000 1.220.000  
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- Kết quả đạt được: Về tổng thu mô hình thực hành cao hơn ruộng đại trà 

840.000 đồng/ sào; Thu nhập cao hơn 880.000 đồng sào. Tuy nhiên, lãi ròng mô 

hình thực hành đạt 2.100.000 đồng/sào, cao hơn gấp 1,72 lần (2.100.000 đ/ 

1.220.000 đồng/ sào), chệnh lệch so với đại trà 880.000 đồng/ sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống đậu xanh mới trong sản xuất; Sử dụng chế phẩm 

sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp... hạn chế bón phân 

chuồng tươi, loại thải các phế phụ phẩm nông nghiệp ra ngoài gây ô nhiễm môi 

trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm. Biết cách sử dụng thuốc BVTV an 

toàn và hiệu quả,... 

- Đối với 03 lớp “Kỹ thuật sản xuất dưa hấu theo hướng VietGAP”: Các 

lớp học đã tiến hành chọn 1 hộ nông dân/lớp để làm thực hành từ các khâu: Ủ 

phân hữu cơ bằng chế phẩm sinh học (Trichoderma) để bón cho dưa hấu; thực 

hành việc chọn, ngâm, ủ hạt giống dưa hấu; sử dụng giống tốt, hướng dẫn bà con 

kỹ thuật trồng, chăm sóc, thụ phấn bổ sung, tuyển trái và phòng trừ sâu bệnh hại 

tại thực tế đồng ruộng triển khai,... Mặc dù, thời tiết vụ Xuân Hè nắng nóng, 

nhưng nhờ được chăm sóc đúng quy trình nên cây dưa hấu trong mô hình sinh 

trưởng và phát triển tốt, ít bị nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại, nhất là bệnh héo 

xanh do vi khuẩn, chết ẻo do nấm gây ra.... Kết quả ruộng dưa hấu trong mô 

hình thực hành đạt năng suất 1,4 tấn/sào cao hơn so với ruộng sản xuất đại trà 02 

tạ/ sào. Bên cạnh đó, ruộng dưa hấu trong mô hình hạn chế bệnh hại (nhất là các 

bệnh chết dây hàng loạt do nhiều nguyên nhân) đến mức thấp nhất so với sản 

xuất theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể 

xem bảng 5: 

Bảng 5: So sánh hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất dưa hấu theo hướng 

VietGAP và sản xuất đại trà (tính cho 1sào ) 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung 

Mô hình 

(Phù Đổng) 

Đại trà  

(Phù Đổng) 

So sánh 

chênh 

lệch (+) 

I Tổng chi 2,890,000 2,915,000 - 25,000 

1 Chi phí vật chất 1,065,000 865,000 200,000 

- Giống 180,000 180,000  

- 
Chế phẩm sinh học 

(Trichoderma) 
200,000 - 

 

- Phân bón 685,000 685,000  

 Vôi 30,000 30,000  

 Ure 80,000 10,000  

 Kali 80,000 10,000  

 Lân 100,000 80,000  

 NPK 195,000 390,000  

 DAP  105,000  
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 Phân bón lá  150,000   

 Thuốc BVTV 50,000 60,000  

2 

Công lao động 

(Ủ phân - làm đất-

chăm sóc – thu hoạch) 

1,425,000 

(9.5c x 150,000đ/c) 

1,650,000 

 (11c x 150,000đ/c) 
 

2

3 
Công thu hoạch 400,000 400,000 

 

II Tổng thu 
4,480,000 

(1.400kg x 3,200đ/kg) 

3,840,000 
(1.200kg x 3,200đ/kg) 

640,000 

III Thu nhập(=II-1) 3,415,000 2,975,000 440,000 

IV Lãi (=II-I) 1,590,000 925,000 665,000 

- Kết quả đạt được: Về tổng thu mô hình thực hành đạt 4,480,000 đồng/ 

sào, cao hơn sản xuất đại trà 640,000 đồng/ sào. Thu nhập mô hình đạt 

3,415,000 đồng/sào, cao hơn sản xuất đại trà 1,15 lần (3,415,000 

đồng/2,975,000 đồng/ sào) so với sản xuất đại trà. Lãi ròng mô hình đạt 

1,590,000 đồng/ sào, cao gấp 1,7 lần (1,590,000 đồng/925,000 đồng/ sào) so với 

sản xuất đại trà, chênh lệch cao hơn so với sản xuất đại trà 665,000 đồng/ sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào sản xuất như: 

Hiểu được đặc điểm của các giống dưa hấu trong sản xuất, bố trí thời vụ thích 

hợp. Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông 

nghiệp... hạn chế bón phân chuồng tươi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sử 

dụng chế phẩm sinh học để xử lý đất mồi, sử dụng nấm đối kháng Trichoderma 

để quản lý bệnh hại trên dưa hấu, áp dụng các biện pháp ICM, IPM trên cây dưa 

hấu, sử dụng truốc trừ sâu sinh học, trừ bệnh thảo mộc. Biết quản lý nước, tưới 

tiêu tiết kiệm, bón phân cân đối và hợp lý, điều tra hệ sinh thái đồng ruộng,.... 

- Đối với 01 lớp “Kỹ thuật sản xuất ớt (xen đậu cô ve) theo hướng 

VietGAP”: Lớp học đã tiến hành chọn 1 hộ nông dân là học viên của lớp để làm 

thực hành từ các khâu: Ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh để bón cho ớt và 

đậu côve; Hướng dẫn việc chon, ngâm, ủ giống ớt và đậu côve; Hướng dẫn bà 

con tại thực tế đồng ruộng triển khai,... kết quả ruộng mô hình thực hành đạt 

năng suất ớt đạt 1,1 tấn/sào cao hơn 100kg/sào so với ruộng đại trà của bà con 

nông dân lân cận (1 tấn/sào); Đối với đậu cô ve của mô hình là trồng xen (trồng 

hàng, bỏ hàng) để cho ớt phát triển tốt hơn nên do đó năng suất của mô hình đạt 

50kg/sào thấp hơn 20kg/sào so với đại trà là 70kg/sao. Ngoài ra, áp dụng theo 

mô hình sản xuất theo hướng VietGAP bà con sử dụng giống, vật tư (phân bón, 

thuốc BVTV....) của mô hình thấp hơn so với của bà con làm theo phương pháp 

truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế cao hơn so với làm truyền thống. Cụ thể 

như sau: 
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Bảng 6: So sánh hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất ớt (xen đậu cô ve) theo 

hướng VietGAP và sản xuất đại trà (tính cho 1 sào 500m
2
) 

TT Nội dung 

Hạch toán kinh tế (đ) So sánh 

chênh 

lệch (+) 

Mô hình Đối chứng 

I Tổng chi phí 4.410.000 4.600.000  

1 Vật chất 1.410.000 1.600.000  

- Giống 700.000 700.000  

- Phân bón 610.000 700.000  

- Thuốc BVTV 100.000 200.000  

2 
Lao động 
(từ làm đất-thu hoạch) 

3.000.000 
 (20c x 150.000đ/c) 

3.000.000 
 (20c x 150.000đ/c) 

 

II Tổng thu 17.400.000 16.260.000  

- Ớt 16.500.000 
(1.100kg x 15.000đ/kg) 

15.000.000 
(1000kg x 15.000đ/kg) 

 

- Đậu Cô ve 900.000 
(50kg x 18.000đ/kg) 

1.260.000 
(70kg x 18.000đ/kg) 

 

III Thu nhập(=II-1) 15.990.000 14.660.000  

IV Lãi (=II-I) 12.990.000 11.660.000 1.330.000 

+ Hiệu quả kinh tế gấp 1,11 lần (12.990.000đ/11.660.000đ) 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào SX  như: Hiểu 

được đặc điểm của các giống ớt mới trong sản xuất;  biết cách khử lẫn giống đậu 

cô ve địa phương đảm bảo chất lượng hạt giống cho gieo tỉa vụ sau góp phần 

bảo tồn nguồn gen giống của địa phương, bố trí thời vụ thích hợp. Sử dụng chế 

phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp... hạn chế bón 

phân chuồng tươi, loại thải các phế phụ phẩm nông nghiệp ra ngoài gây ô nhiễm 

môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết kiệm.... 

- Đối với 04 lớp “Kỹ thuật thâm canh Lạc tổng hợp”: Các lớp học đã tiến 

hành chọn 1 hộ nông dân/lớp để làm thực hành từ các khâu: Ủ phân hữu cơ bằng 

chế phẩm sinh học (Trichoderma) để bón cho lạc; thực hành việc chọn, ngâm, ủ 

giống lạc; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại 

tại thực tế đồng ruộng triển khai,... Kết quả ruộng lạc trong mô hình thực hành 

lạc đạt năng suất 30tạ/ha (giống TB25) cao hơn 10tạ/ha so với ruộng sử dụng 

giống lạc sẽ Tây Nguyên (20  tạ/ha). Ngoài ra, áp dụng theo mô hình thâm canh 

lạc tổng hợp hạn chế được sâu bệnh trên cây lạc đặc biệt là bệnh chết cây hàng 

loạt thấp hơn nhiều so với đối chứng sử dụng giống lạc sẽ Tây Nguyên và làm 

theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể xem 

bảng 7: 
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Bảng 7: So sánh hiệu quả kinh tế mô hình thâm canh lạc tổng hợp và sản 

xuất đại trà (tính cho 1sào ) 

TT Nội dung 

Hạch toán kinh tế (đ) 
So sánh 

chênh 

lệch (+) 

Mô hình 

(Lạc TB 25) 
Đại trà  

(Lạc sẽ tây 

nguyên) 

I Tổng chi phí 1,790,000 1,565,000 225,000 

1 Vật chất 830,000 605,000  

- Giống 450,000 320,000 130,000 

- 
Chế phẩm sinh học 

(Trichoderma) 
100,000 - 

 

- Phân bón 280,000 285,000  

 Ure 30,000 40,000  

 Kali 100,000 80,000  

 Lân 120,000 120,000  

 Thuốc BVTV 30,000 45,000  

2 

Công lao động 

(Ủ phân - làm đất-

chăm sóc – thu hoạch) 

960,000 

(8c x 120,000đ/c) 

960,000 

(8c x 120,000đ/c) 

 

II 
 

Tổng thu 
3,450,000đ 

(150kg x 23,000đ/kg) 
2,300,000 

(100kg x 23.000đ/kg) 

1,150,000 

III Thu nhập(=II-1) 2,620,000 1,695,000 925,000 

IV Lãi (=II-I) 1,660,000 735,000 925,000 

- Kết quả đạt được: Về tổng thu mô hình thực hành cao hơn sản xuất đại 

trà 1,150,000 đồng/ sào. Lãi ròng cao gấp gấp 2,3 lần (1,660,000 đ/ 735,000 

đồng/ sào). Chênh lệch lãi ròng so với sản xuất đại trà 925,000 đồng/ sào. 

+ Học viên tiếp thu được các TBKT mới và áp dụng vào sản xuất như: 

Hiểu được đặc điểm của các giống lạc lai mới trong sản xuất, bố trí thời vụ thích 

hợp. Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phân chuồng, phế phụ phẩm nông 

nghiệp... hạn chế bón phân chuồng tươi, không biết cách xử lý các phế phụ 

phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Biết quản lý nước, tưới tiêu tiết 

kiệm.... 

 III. Một số tồn tại, hạn chế: 

 - Do thời gian học kéo dài, trùng với mùa vụ sản xuất, thời tiết khắc 

nghiệt nên khóa học gặp khó khăn trong công tác vận động học viên đến lớp. 

Tuy nhiên nhờ vào sự cố gắng hết khả năng của Ban tổ chức lớp học, các giảng 

viên, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND xã, các hội đoàn thể, Ban nhân dân các 

thôn cùng sự hưởng ứng đóng góp tích cực của tất cả các học viên tham gia nên 

khóa đào tạo đã thành công tốt đẹp. 

 - Một số học viên chưa thật sự có tâm huyết với lớp học, bận việc gia đình, 

chưa nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc của lớp học đi muộn, về sớm,…. Đã 

làm ảnh hưởng đến nội quy, quy chế của lớp học và ảnh hưởng tập thể lớp. 
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 IV. Tình hình sử dụng kinh phí:    

 - Tổng kinh phí theo hợp đồng: 807.140.000 đồng 

 - Kinh phí tạm ứng 2 đợt: 604.739.700 đồng   

 - Tình hình sử dụng kinh phí đến thời điểm báo cáo: 807.139.700 đồng 

(Có phụ lục kèm theo – phụ lục 02) 

 V. Một số đề nghị: 

 - Đề nghị học viên hoàn thành khóa học này tiếp tục học hỏi, nghiên cứu 

tài liệu, trao đổi kinh nghiệm để có trình độ tay nghề thành thạo hơn, sớm áp 

dụng những kiến thức đã tiếp thu vào thực tế sản xuất của gia đình.  

 - UBND các xã và Ban Quản lý dự án PMU Phú Ninh ưu tiên các nguồn 

vốn để hỗ trợ cho nông dân đã tham gia khóa đào tạo, quy hoạch, xây dựng cánh 

đồng mẫu, đầu tư mở rộng các mô hình trên chân đất lúa chuyển đổi góp phần 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. 

 - Trung tâm Khuyến nông và UBND xã tiếp tục cộng tác, phối hợp chặt 

chẽ hơn nữa để mở thêm các lớp tập huấn nhằm giúp nông dân tiếp thu kiến 

thức và nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào chủ trương xây dựng cánh 

đồng mẫu tại địa phương đạt hiệu quả cao./. 

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM 

 

 


