
Mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo 

hướng cánh đồng mẫu lớn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn 

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, lao động 

Xã Tân Vinh nằm ở vị trí khá trung tâm của huyện Lương Sơn; cách Thủ đô Hà Nội 

khoảng 40 km về phía Tây và cách thành phố Hòa Bình khoảng 30 km về phía Đông. Độ 

cao so với mực nước biển là 251m. Địa hình của xã có sự đan xen địa hình đồi núi với địa 

hình tương đối bằng, thấp, đã tạo nên sự đa dạng về sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, 

địa hình đồi núi phân bố đan xen cũng đã gây khó khăn về quy hoạch và xây dựng hệ 

thống đường giao thông. 

 Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Tân Vinh là 1926,63 ha. Trong đó, tổng diện 

tích đất nông nghiệp là 407,99 ha chiếm 21% tổng diện tích đất toàn xã. 

 Khu vực xây dựng mô hình nằm tại cánh đồng của thôn Đồng Chúi, với diện tích 

9,51ha và cánh đồng của thôn Đồng Tiến diện tích khoảng 10ha, thuộc xã Tân Vinh có 

địa hình thấp, mặt ruộng không bằng phẳng. Mùa mưa có xảy ra hiện tượng ngập úng do 

nước từ trên những ruộng cao và khe núi dồn về nhanh và hệ thống tiêu chưa kịp thời tiêu 

thoát nước. 

2. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại khu mô hình 

a) Cây trồng hiện được sản xuất trên diện tích mô hình 

Thôn Đồng Chúi 

Mô hình CSA sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng cánh 

đồng mẫu lớn nằm tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn được giao cho 90 hộ quản lý. 

Vùng sản xuất rau tập trung của xã nằm trong quy hoạch và chiến lược của tỉnh xây dựng 

các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa chất lượng và bền vững. Khu mô hình chia 

thành 4 khu đồng chính. 

Khu Đồng Vỡ: Diện tích 4,3 ha thuộc sở hữu của 59 hộ gia đình, với diện tích sử dụng 

đất trung bình/hộ là 843 m
2
, mảnh có diện tích nhỏ nhất là 102 m

2
 mảnh có diện tích lớn 

nhất là 2714 m
2
. Đây là khu vực trồng rau chính của địa phương, trong vụ xuân người 

dân vẫn chủ yếu cấy lúa và trồng một số loại rau màu như ngô, đậu, lạc, khoai lang. Vụ 

đông người dân tập trung sản xuất các loại rau chủ yếu các loại rau vụ đông như su hào, 

bắp cải, cải các loại, một số ít hộ trồng cà chua… 

Khu Đa Trên: Diện tích 4,7 ha thuộc sở hữu của 46 hộ gia đình, với diện tích sử dụng đất 

trung bình/hộ là 776 m
2
, mảnh có diện tích nhỏ nhất là 60 m

2
 mảnh có diện tích lớn nhất 

là 1956 m
2
. Cơ cấu cây trồng vẫn chủ yếu là 2 vụ lúa, vụ đông tiến hành trồng một số loại 



rau họ thập tự như (bắp cải, su hào, cải các loại), dưa chuột, cà chua. Đã bắt đầu có hộ 

tiến hành sản xuất một số loại rau trái vụ như cà chua, sản xuất rau trái vụ đồng thời tại 

đây cũng đã hình thành khu trồng hoa Hồng. 

Khu Pá Hoang với diện tích 0,96 ha, cơ cấu cây trồng chủ yếu là 2 vụ lúa, một số hộ 

trồng dưa chuột và một số loại rau khác trong vụ đông nhưng chưa nhiều.  

Khu Nước Chấm, với diện tích 0,45 thuộc sở hữu của 10 hộ gia đình. Cơ cấu cây trồng 

gồm lúa, ngô mộ số loại rau màu khác và hoa hồng. 

 

 

Hình 1: Hiện trạng vườn rau tại khu mô hình đề xuất tại thôn Đồng Chúi, xã Tân Vinh 

Thôn Đồng Tiến 

Khu Đất bãi ven sông Bùi: Là nơi có đất phù sa cổ, đất cát pha, nguồn nước sạch rất 

thuận lợi cho phát triển sản xuất rau. Đây cũng là khu vực chuyên trồng các loại rau, màu 

của địa phương do vậy, hầu hết tất cả các loại rau đều có thể và thích hợp trồng tại khu 

vực này, tuy nhiên các loại rau được ưu tiên lựa chọn trong vụ đông gồm: Cà chua, đậu cô 

ve leo, Rau họ thập tự, rau gia vị. Vụ hè gồm các loại rau ăn lá ngắn ngày (Cải các loại, mồng 

tơi, rau dền, rau đay…), cà pháo, cà tím, bí ngồi, bí xanh 

Khu Cửa Đốm và lân cận: Là khu vực đất trồng 1 vụ lúa xuân, vụ đông dành cho trồng 

rau, với điều kiện đất thịt nhẹ thích hợp cho việc trồng các loại rau vụ đông như: Cà chua, 

đậu cô ve leo, dưa chuột, bí xanh. Vụ hè trồng các loại rau như lặc lầy, bí xanh, dưa 

chuột. 

Bảng 1: Các công thức luân canh cây trồng tại xã Tân Vinh 

Công thức luân canh Tỷ lệ (%) 

Lúa – lúa 84,21 

Lúa – rau 57,89 

Rau – rau 42,11 

Cây ăn quả - cây ăn quả 10,53 

Hoa – hoa (hoa hồng) 15,79 



Lúa – ngô – rau 5,26 

Ngô – rau 21,05 

Lúa – ngô 5,26 

Ngô – cây lương thực khác (lạc) 5,26 

Cây lương thực khác (khoai lang) 5,26 

Ngô – ngô 15,79 

      Nguồn: Số liệu khảo sát 3/2016, FAVRI 

 

Cùng với diện tích đất trồng tương đối rộng, chủng loại đất đa dạng, hệ thống canh tác 

của người sản xuất tại xã Tân Vinh cũng vô cùng phong phú, chúng bao gồm nhiều loại 

hệ thống canh tác khác nhau nhưng chiếm chủ đạo vẫn là 3 hệ thống canh tác chính đó là 

lúa – lúa, lúa – rau và rau – rau. Lý do cho việc lựa chọn canh tác này có thể là do điều 

kiện đất đai, nguồn nước phù hợp, cộng vào đó là kinh nghiệm, các kỹ thuật canh tác của 

người sản xuất và nhu cầu thị trường tại địa phương. 

b) Hiện trạng sản xuất trên khu/vùng đất đã được chọn thực hiện mô hình 

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của xã năm 2015 tổng diện tích gieo trồng cả năm 

theo kế hoạch là 444,86 ha, Thực hiện là 417,99 ha đạt 93,95 % KH. Trong đó:  

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy cả năm là: 228,89/248,36 ha đạt 92,16% KH và bằng 93% 

so với năm 2014, năng suất bình quân chung 50,2 tạ/ha, sản lượng 1133 tấn.  

- Cây màu: Diện tích cây màu trồng được 189,1/182,5 ha đạt 103,61% KH  , trong đó: 

Ngô: 78,2/ 71,5 đạt 109,4% KH. NS 46,4 tạ/ha, sản lượng 362,56 tấn, cây màu khác là 

119ha. 

Bảng 3: Kết quả và hiệu quả sản xuất một số loại rau ở xã Tân Vinh, Lương Sơn 

STT Chỉ tiêu ĐVT Dưa chuột Rau bí Cải băp Cải xanh Lúa 

1 
Tổng doanh 

thu 
1000đ 11564,98 2729,709 7805,405 2469,136 1398,881 

2 
Chi phí vật 

chất 
1000đ 1361,946 601,312 898,224 721,965 425,899 

3 Tổng Chi phí 1000đ 4448,488 1792,975 2522,749 1914,094 3069,784 

4 Lợi nhuận 1000đ 7116,496 936,734 5282,656 555,042 1670,903 

5 Thu nhập GĐ 1000đ 10203,038 2128,397 6907,182 1747,171 972,982 

6 LĐGĐ Công 20,578 7,944 10,830 7,948 17,626 

7 
Thu nhập/Chi 

phí 
lần 2,294 1,187 2,738 0,913 0,317 

8 
Lợi 

nhuận/Chi phí 
lần 1,600 0,522 2,094 0,290 0,544 

9 

Lợi 

nhuận/doanh 

thu 

lần 0,615 0,343 0,677 0,225 1,194 

10 
Doanh 

thu/Chi phí 
lần 2,600 1,522 3,094 1,290 0,456 

11 Thu 1000đ 495,826 267,922 637,775 219,838 55,202 



nhập/LĐGĐ 

Nguồn: Số liệu khảo sát 3/2016, FAVRI 

Từ các chỉ số đánh giá hiệu quả sản xuất trên đối với một số chủng loại cây (trong đó có 

cả rau và lúa), có thể thấy việc sản xuất rau mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người 

dân sản xuất tại địa bàn xã Tân Vinh. Chính vì vậy, việc khuyến khích và thúc đẩy quá 

trình sản xuất rau, đặc biệt là đối với một số chủng loại rau có tiềm năng như dưa chuột, 

cải bắp, rau bí, cải xanh… là vô cùng quan trọng. 

c) Các biện pháp canh tác chủ yếu, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và xử lý phụ 

phẩm 

- Kỹ thuật canh tác rau: Hầu hết người dân trong vùng trồng rau đều dựa vào kinh 

nghiệm sản xuất. Các kỹ thuật mới tiên tiến như trồng rau trong điều kiện nhà có mái che 

(vòm che thấp, nhà lưới), kỹ thuật sản xuất rau quanh năm và rau trái vụ, việc ứng dụng 

tiến bộ về giống mới, các công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp bón phân hầu như chưa có. 

Quy trình kỹ thuật, các kỹ thuật mới như phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây 

trồng tổng hợp ICM, các yêu cầu, quy định sản xuất rau an toàn, rau sạch, rau VietGAP 

gần đây đã được chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn, tập huấn, tuy nhiên việc vận dụng 

trong sản xuất còn nhiều hạn chế.  

Việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất rau tại xã là chưa có, người dân 

chủ yếu sử dụng các công cụ lao động thô sơ trong suốt quá trình canh tác rau, từ làm đất, 

lên luống, gieo trồng, bón phân, phun thuốc sâu. 

Về nguồn cung ứng giống rau, các hộ dân tự mua giống rau tại các đại lý trong xã, huyện, 

tự ươm cây con giống và gieo trồng trên thửa ruộng của mình. Kinh doanh và sản xuất 

cây giống rau tại địa phương hầu như không có. Các giống rau được sản xuất chủ yếu vẫn 

là các giống địa phương, giống thuần (OP) các giống lai F1 tỷ lệ sử dụng còn thấp. 

Về việc sử dụng các loại vật tư phân bón thuốc BVTV 

Các hộ dân tự mua vật tư phân bón thuốc BVTV tại các đại lý cửa hàng trên địa bàn. Các 

loại phân bón đươc sử dụng chủ yếu vẫn là các loại phân hóa học, phân đơn. Các loại 

phân tổng hợp và phân bón sinh học còn ít được sử dụng 

Tương tự các loại thuốc BVTV được các hộ dân mua tại các cửa hàng, đại lý trên địa bàn, 

tuy nhiên người dân còn sử dụng thuốc một cách bừa bãi, theo thói quen chưa tuân thủ 

nguyên tắc 4 đúng, các loại thuốc có độ độc cao còn được sử dụng, chưa có kinh nghiệm, 

kiến thức để nhận biết, lựa chọn các loại thuốc an toàn cho rau 

Về việc sử dụng các loại vật tư phân bón thuốc BVTV 



Các hộ dân tự mua vật tư phân bón thuốc BVTV tại các đại lý cửa hàng trên địa bàn. Các 

loại phân bón đươc sử dụng chủ yếu vẫn là các loại phân hóa học, phân đơn. Các loại 

phân tổng hợp và phân bón sinh học còn ít được sử dụng. 

Tương tự các loại thuốc BVTV được các hộ dân mua tại các cửa hàng, đại lý trên địa bàn, 

tuy nhiên người dân còn sử dụng thuốc một cách bừa bãi, theo thói quen chưa tuân thủ 

nguyên tắc 4 đúng, các loại thuốc có độ độc cao còn được sử dụng, chưa có kinh nghiệm, 

kiến thức để nhận biết, lựa chọn các loại thuốc an toàn cho rau. 

- Thu hoạch: Người dân thu hái sản phẩm thủ công, công cụ lao động thô sơ và chưa theo 

kỹ thuật thu hoạch nào. 

- Sơ chế bảo quản: Tất cả các sản phẩm rau đều được thương mại hóa ngay sau khi thu 

hoạch mà không qua các công đoạn như tạm thu, phân loại, đóng gói, sơ chế… 

- Về tổ chức sản xuất: Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Vinh, khu lựa chọn thực hiện mô 

hình chưa có hình thức liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân dưới dạng nhóm hay HTX. 

Các tổ chức xã hội khác như hội nông dân, hội phụ nữ,.. chủ yếu mang tính chất định 

hướng sản xuất. Người dân trong khu lựa chọn thực hiện mô hình vẫn sản xuất theo hình 

thức tự phát, cá thể hộ, họ tự quyết định lựa chọn giống rau, diện tích, thời vụ, kỹ thuật 

canh tác,… và thị trường, trong quá trình sản xuất họ dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ 

thực tiễn và học hỏi lẫn nhau. 

Nhóm sở thích sản xuất rau an toàn thôn Đồng Chúi và Đồng Tiến được thành lập tháng 

4 năm 2014 với 10 thành viên. Hiện nay, số thành viên của nhóm đã lên đến 25 người. 

3. Hiện trạng hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng khu mô hình 

Giao thông 

Tân Vinh là xã nằm sát khu vực có quốc lộ 6 chạy qua. Giao thông của khu mẫu hầu hết 

các tuyến đường đều là đường đất, không đủ rộng cho việc cơ giới trong sản xuất. Ngoài 

ra, vào mùa mưa, đường lầy lội, gây ra rất nhiều khó khăn trong canh tác cũng như vận 

chuyển sản phẩm cũng như vận chuyển các vật tư nông nghiệp. Đặc biệt không có đường 

ra khu sản xuất rau ven sông Bùi nên rất khó khăn cho sản xuất. 

Hiện trạng tưới, tiêu 

Cánh đồng thôn Đồng Chúi hiện được cấp nước từ trạm bơm thủy luân Đồng Chúi – một 

công trình được nâng cấp từ hợp phần 2 dự án WB7, lấy nước từ sông Bùi. Hiện tại, hệ 

thống kênh cấp nước từ trạm bơm và hệ thống kênh nhánh tới tận ruộng đã được hoàn 

thiện. Ở những khu đồng thấp, nước được dẫn đến tận ruộng qua kênh đất. Ở khu đồng 

cao, người dân phải sử dụng máy bơm di dộng để hút nước từ kênh lên tưới hoặc múc 

nước thủ công. 

Nước phục vụ trồng rau màu ở cánh đồng thôn Đồng Chúi được dẫn từ hồ Gò Cáp về qua 

hệ thống kênh bê tông và kênh đất tới tận ruộng. 

Hiện trạng điện  

Tại khu tưới, người dân đã kéo đường điện 3 pha dọc theo đường giao thông để phục vụ 

sản xuất. Cách khu mô hình khoảng 500m có trạm biến áp có công suất 100KVA. 



4. Những khó khăn thuận lợi để thực hiện mô hình CSA 

Thuận lợi 

- Với địa thế tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tiếp giáp với đồng bằng 

sông Hồng, nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ đa dạng, thích hợp cho việc phát triển sản 

xuất rau an toàn. Trên địa bàn huyện Lương Sơn đang sản xuất rất nhiều chủng loại rau 

và theo các quy trình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ và rau theo tiêu chuẩn VietGAP.  

- Người dân trồng rau trong khu vực lựa chọn thực hiện mô hình có kinh nghiệm 

trồng va chăm sóc nhiều loại rau, có sự quyết tâm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng 

như mong muốn được sản xuất rau theo hướng hàng hóa, một số rất ham học hỏi cũng 

như mong muốn được áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất để phát triển sản xuất. 

- Điều kiện thổ nhưỡng khu được lựa chọn có đăc điểm lý hóa tính hoàn toàn phù hợp 

và thuận lợi cho trồng rau và việc bố trí đa dạng các loại cây rau ở các mùa vụ khác nhau 

trong năm 

- Trong khu vực lựa chọn thực hiện mô hình đã bước đầu hình thành lên nhóm hộ 

cùng sở thích, đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng HTX điều hành quá trình sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm trong mô hình. 

Khó khăn 

- Việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu là sản xuất còn manh mún, mang 

tính truyền thống, kinh nghiệm là chính, chưa có điều kiện tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ 

kỹ thuật mới trong vụ sản xuất.  

- Chưa có sự kết nối, liên kết giữa các hộ sản xuất cũng như kết nối giữa người sản 

xuất với người phân phối, tiêu thụ sản phẩm nên giá trị sản xuất chưa cao. Giá cả đầu ra 

chủ yếu do thương lái quyết định. Giữa người sản xuất và thương lái không có bất kỳ hợp 

đồng hay cam kết nào về tiêu thụ sản phẩm. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng 

đến tâm lý sản xuất của người nông dân 

- Giao thông của khu mẫu chưa được cải thiện, mở rộng, hầu hết tuyến đường là 

đường đất, không đủ rộng cho việc cơ giới trong sản xuất. Ngoài ra, vào mua mưa, đường 

lầy lội, gây ra rất nhiều khó khăn trong canh tác cũng như vận chuyển sản phẩm cũng như 

vận chuyển các vật tư nông nghiệp. Đặc biệt đường ra khu sản xuất rau ven sông Bùi 

không có, gây khó khan cho người sản xuất. 

- Kỹ thuật canh tác của các hộ dân chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sản xuất, việc áp 

dụng các TBKT vê giống, kỹ thuật canh tác còn nhiều hạn chế. Phòng trừ dịch hại tổng 

hợp (IPM), các yêu cầu, quy định sản xuất rau an toàn, rau sạch, rau VietGAP người dân 

bước đầu được đào tạo nhưng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất còn nhiều hạn chế.  



- Chưa có điều kiện áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để giải phóng sức lao động và 

nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được các yêu cầu của sản xuất, đặc biệt trong 

sản xuất RAT ứng dụng các công nghệ tiên tiến đó là: chưa có nơi sản xuất cây con giống 

theo quy mô công nghiệp, đảm bảo chất lượng. Chưa có hệ thống nhà lưới, nhà vòm phục 

vụ trồng rau an toàn chất lượng cao, trái vụ và quanh năm. Ngoài ra, khu sản xuất RAT 

vẫn chưa có nhà sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm rau. 

- Đầu ra của sản phẩm không ổn định, nhiều vụ, nhiều năm người dân bị tư thương ép 

giá, ảnh hưởng rất lớn đến đời sồng người trồng rau. 

- Chưa có nhóm hộ điều hành sản xuất đảm bảo quản lý nghiêm được các yếu tố đầu 

vào trong quá trình sản xuất để sản xuất ra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng,  tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 

Đối với tất cả những vấn đề này, đến thời điểm hiện tại, người sản xuất rau tại xã 

Tân Vinh vẫn chưa có một biện pháp khắc phục nào phù hợp và hiệu quả, chính vì vậy họ 

luôn mong đợi sự hỗ trợ từ các cơ quan, các Sở, ban ngành nhằm thúc đẩy và phát triển 

quá trình sản xuất và tiêu thụ rau .   


