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Bản tin số 2—tháng 10/2009 

...cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, hướng đến 
đáp ứng nhu cầu nông dân… 
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LỜI NGỎ 
 

Thân chào quý đồng nghiệp và bạn đọc! 
 Chương trình Khuyến Nông có sự tham gia phía Nam 
(PAEX) xin gởi đến các bạn tờ tin số 2. Nội dung chính của tờ tin 
này là nhằm cung cấp và chia sẻ các kinh nghiệm, bài học thực tế 
trong việc áp dụng phương pháp tham gia phát triển kỹ thuật của câu 
lạc bộ (CLB) PTD đã được thành lập trong thời gian qua ở 3 tỉnh An 
Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long 
và 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước của vùng miền Đông nam 
bộ. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một phương tiện thông tin giúp 
cho các thành viên tham gia chương trình PAEX, quý đồng nghiệp 
theo dõi được các hoạt động của chương trình trong thời gian vừa 
qua bao gồm: nội dung huấn luyện phương pháp khuyến nông có sự 
tham gia, hoạt động thí nghiệm của các CLB, kinh nghiệm của thành 
viên tham gia và một số hoạt động phong phú khác của các CLB, 
khuyến nông viên các cấp, đoàn thể. 
 Chúng tôi mong muốn bản tin này sẽ được phổ biến rộng rãi 
trong cộng đồng nông thôn, hệ thống khuyến nông, đoàn thể, cơ 
quan quản lý nông nghiệp địa phương nhằm giúp cho việc áp dụng 
phương pháp khuyến nông có sự tham gia ngày càng được mở rộng 
và phong phú hơn. 
 Chúng tôi mong lắng nghe các ý kiến đóng góp để xây dựng 
tờ tin ngày càng phong phú và đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc. 
Chân thành cảm ơn! 
Ban điều phối chương trình PAEX 

57: số Câu lạc bộ được thành lập tại 5 tỉnh trong khuôn khổ chương trình 
dự án cho đến thời điểm này. Trong đó tỉnh có số CLB nhiều nhất là tỉnh 
Bình Phước với 16 CLB gồm nhiều thành viên là người dân tộc thiểu số 
như Nùng, Tày, S’tiêng… 
 
1407: số thành viên của các CLB. 
 
60: số thử nghiệm đã được các CLB này bước đầu tiến hành theo phương 
pháp khuyến nông có sự tham gia (PTD).  

 
 
 

Ban Biên Tập 
Simon Jeanmart 

Nguyễn Thúy Diễm 
Lê Văn Gia Nhỏ 

Hồ Thị Thanh Sang 
Võ Hồng Dũng 
Đỗ Văn Hoàng 

Trần Quốc Nhân 
 

Hiệu Đính 
 

Nguyễn Duy Cần 
Huỳnh Trấn Quốc 
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Trong kế hoạch hoạt động của chương trình PAEX-
SE tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) trong năm 
2009, với mục đích giúp câu lạc bộ khuyến nông 
và các hội viên trở nên năng động và hoạt động tốt, 
Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh BRVT 
phối hợp với IAS tổ chức khóa huấn luyện phương 
pháp khuyến nông có sự tham gia cho các CLB 

PTD trong tỉnh BRVT. 
Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 11-15/5/2009, tại thị xã Bà Rịa. Tham dự khóa tập huấn 
có 25 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và những thành viên ưu tú của CLB. Với 
thời gian 05 ngày, các học viên được cung cấp những kiến thức về công cụ PRA, khái 
niệm PTD, các bước cơ bản trong tiến trình PTD. Nội dung bài giảng được thiết kế 
theo hướng “học đi đôi với hành”, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại hội trường và 
được thực hành ngoại khóa tại CLB. Đội ngũ giảng viên là những cán bộ khuyến nông 
tham gia dự án.  
 

Trung tâm KNKN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
 
 
 
Trong khuôn khổ chương trình PAEX, một 
cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm việc áp 
dụng phương pháp khuyến nông có sự tham 
gia được tổ chức từ 26-27/03/2009 ở Bà Rịa- 
Vũng Tàu. Tại buổi hội thảo này, nhiều vấn 
đề được đưa ra thảo luận, trao đổi như: sử 
dụng các công cụ PRA, kỹ năng và thái độ 
trong trong PTD, tổ chức tham quan, tổ chức 
một buổi họp với người dân... , trong đó chú ý các kỹ năng thúc đẩy người dân tham gia ở các 
buổi họp, các buổi thảo luận. Những kinh nghiệm khuyến nông đặc thù giữa vùng Đông Nam 
Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cũng được thảo luận và chia sẻ sôi nổi. Có thể nói buổi hội 
thảo đã đạt được mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Với những kinh nghiệm đã được chia 
sẻ, đúc kết từ buổi hội thảo này sẽ giúp cho các thành viên trong dự án PAEX thực hiện tốt 
công việc của mình trong thời gian tới. Cũng hy vọng và tin tưởng rằng, những kinh nghiệm 
đã được đúc kết này sẽ được bổ sung vào cẩm nang khuyến nông có sự tham gia cho hoạt 
động khuyến nông Việt Nam nói chung, cũng như hoạt động khuyến nông cho các tỉnh phía 
Nam nói riêng. 

Lê Văn Gia Nhỏ 

Hoạt Động 
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CLB PTD THÔN 4  
 

Ngay sau khi CLB PTD ấp Tranh 3 ra đời, 
huyện Chơn Thành lại tiếp tục cho ra mắt 1 
CLB PTD nữa ở thôn 4 xã Nha Bích với sự 
phối hợp với TTKNKN Tỉnh. Hiện nay, thôn 
4 có 189 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số 
(S’tieng và Khmer), trong đó có 8 hộ nghèo. 
Tham gia vào CLB, bà con nông dân sẽ được 
trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ mỗi khi 
có dịch bệnh, biết áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất 

lao động, phát triển kinh tế.  
 

Trạm KN Huyện Chơn Thành 
 

CLB PTD ẤP TRANH 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiền thân của CLB này là CLB khuyến nông xã 
Tân Quan được thành lập từ năm 2000. Đây là 
một hoạt động nằm trong dự án khuyến nông 
do tổ chức VVOB (tổ chức hợp tác phát triển 

và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ) tài trợ. 
CLB PTD ở ấp Tranh 3 có 25 thành viên, là những nông dân canh tác nông nghiệp, đam 
mê học hỏi khoa học kỹ thuật mới, có tư tưởng xây dựng tập thể, có cùng sở thích. CLB 
ưu tiên và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, người trung niên, thanh niên và thành 
viên của CLB khuyến nông. Tham gia vào CLB PTD, nông dân sẽ được có thêm kiến 
thức để xử lý các tình huống phát sinh trong sản xuất, tạo cho nông dân xây dựng kiến 
thức mới thông qua việc thực hiện và theo dõi, đánh giá các thí nghiệm trên môi trường 
sản xuất của họ. Đồng thời, các cán bộ khuyến nông (CBKN) ở xã sẽ tiếp cận, hỗ trợ 
nông dân trong các hoạt động khuyến nông phù hợp với nhu cầu nông dân, phối hợp 
cùng các ngành, các cấp xây dựng khả năng dịch vụ khuyến nông để quản lý và theo 
dõi. các hoạt động khuyến nông.  

Sáng 28/04/2009, Trung tâm khuyến nông 
khuyến ngư (TTKNKN) tỉnh Bình Phước đã 
phối hợp với Viện Khoa học Nông Nghiệp 
Miền Nam (KHNNMN) tổ chức lễ ra mắt 
câu lạc bộ (CLB) PTD tại ấp Tranh 3, xã 
Tân Quan (huyện Chơn Thành).  
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 Ngày 18/05/2009 tại 
Câu lạc bộ Thủy sản ấp 
9A2, xã Vị Bình, huyện 
Vị Thủy, Ban Chủ nhiệm 
(BCN) CLB đã báo cáo 
lại các hoạt động trong 
tháng qua 
và đề ra 
phương 
hướng hoạt 
động sản 
xuất của 
CLB cho 
thời gian 
tới. Câu lạc 
bộ Thủy 
sản ấp 9A2 
là mộ t 
trong số 14 
CLB nằm 
trong hoạt 
động của 
chương trình PAEX do 
Viện Nghiên cứu và phát 
triển ĐBSCL - ĐHCT 
triển khai năm 2009 trên 
địa bàn Hậu Giang.  
Các hoạt động trong 
tháng gồm có: Chăm sóc 
lúa vụ Hè thu, nuôi gà, cá 
thát lát, nuôi heo, cá rô, 
… bên cạnh đó BCN đã 
mời một số đại diện các 
cơ sở sản xuất cây, con 
giống đến dự họp để cung 
cấp thông tin cho các 
thành viên và từ đó tạo ra 
mối quan hệ với CLB.   
Qua thảo luận kế hoạch 
trong thời gian còn lại 
của năm 2009, các thành 

viên CLB đã thống nhất 
các hoạt động như: Chăm 
sóc vụ lúa hè thu, phát 
triển thêm hộ nuôi gà, mô 
hình thử nghiệm trồng 
nấm rơm khi thu hoạch 

vụ lúa hè thu, đi tham 
quan các mô hình làm ăn 
có hiệu quả, tiến hành các 
điểm trình diễn đã lên 
theo kế hoạch, chuẩn bị 
nguồn giống để thực hiện 
mô hình lúa cá kết hợp… 
Câu lạc bộ thống nhất đề 
xuất dự án PAEX hỗ trợ 
tài liệu kỹ thuật về lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi, 
thuỷ sản; hỗ trợ màng 
phủ, lúa giống; hỗ trợ 
kinh phí thực hiện thử 
nghiệm so sánh giống lúa 
và thử nghiệm ủ nấm rơm 
theo phương pháp cải 
tiến. 
Qua buổi họp cũng đã 

xác định được những khó 
khăn và thuận lợi trong 
quá trình hoạt động của 
CLB. Từ đó các thành 
viên đã đóng góp và tìm 
ra giải pháp để CLB hoạt 

động tốt hơn. 
 Qua thời gian 
ngắn tiếp cận 
phương pháp 
khuyến nông 
có sự tham 
gia, CLB ấp 
9A2, đã có 
nhiều thay đổi 
trong việc 
sinh hoạt của 
BCN, của các 
thành viên 
trong CLB. 
BCN năng 
động hơn, có 

kế hoạch và nội dung 
sinh hoạt cụ thể rõ ràng 
và các thành viên thì 
nhiệt tình hơn trong việc 
trao đổi và chia sẻ kinh 
nghiệm trong sản xuất 
với nhau. 

 
Nguyễn Hoàng Chiến 

 
 
 

CLB Thủy sản ấp 9A2 xã Vị Bình, Vị Thủy, Hậu Giang  
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Vừa qua từ ngày 7-11/4/2009, Trung 
tâm Khuyến nông Hậu Giang phối 
hợp với dự án PAEX, Viện Nghiên 
cứu Phát triển ĐBSCL, Đại học Cần 
Thơ tổ chức khóa tập huấn ToT về 
phương pháp khuyến nông có sự tham 
gia trong thời gian 5 ngày cho 13 cán 
bộ Khuyến nông và các đoàn thể đã 
được tập huấn qua 4 bước PTD “ 
phương pháp khuyến nông có sự tham 
gia - PTD”.  

Trong thời gian tập huấn các học viên 
được giảng viên chia sẻ một số kỹ năng về phương pháp học tập dành cho người lớn, 
cấu trúc viết bài tin, lập kế hoạch tập huấn… 

      Đặc biệt học viên còn được thực hành thao giảng tùy theo chủ đề mình chọn trong 
thời gian học. Qua thực hành học viên cùng với giảng viên đã đánh giá và chia sẻ kinh 
nghiệm với nhau và cũng đã giúp học viên mạnh dạn, tư tin hơn trong việc giảng bài 
cho học viên lớn tuổi. Qua lớp học Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập, 
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau của các học viên. Theo đánh giá qua lớp ToT về PTD, 13 
học viên trên có thể chuyển giao lại phương pháp này cho các cán bộ khuyến nông khác 
chưa biết PTD trong tỉnh Hậu Giang. 

      Tuy nhiên để các thành viên trên chuyển giao tốt phương pháp PTD cần có sự hỗ trợ 
của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL để anh em học viên tích lũy 
thêm kinh nghiệm trong thời gian tới.  

Nguyễn Đăng Khoa 

 

Tập huấn TOT về phương pháp khuyến nông có sự tham gia 

Các khóa Tập huấn dự kiến tổ chức vào Quý 4/ 2009 

Thời Gian Tên khoá học  Địa điểm Thành phần Giảng viên 

28/09 - 2/10 PTD 2-4 MDI Hội ND, Hội PN Hậu Giang Thầy Đương 
Thầy Cần 
Quốc Nhân 

7 - 10/10 PME  An Giang Cán bộ khuyến nông Thầy Đương 
Anh Hoàng 

12 - 16/10 PTD 2-4 An Giang Hội ND, Hội PN An Giang Thầy Cần 
Anh Hoàng 

29 - 30/10 MSC/ CISC MDI Cán bộ chương trình Thầy Cần 

1 - 4/12 MSC/ CISC MDI Cán bộ chương trình Thầy Cần 
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CLB XẺO VONG 
  

Ngày 1/4/09 tại CLB Xẻo 
Vông, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã 
Bảy, Hậu Giang  đã tổ chức hội 
thảo đánh giá thử  nghiệm so 
sánh giống lúa. Đây là thử 
nghiệm đầu tiên của bà con 
CLB thực hiện theo phương 
pháp khuyến nông có sự tham 
gia. Qua tìm hiểu khó khăn của 
CLB trong thời gian qua cho 
thấy bà con trong CLB sử dụng 
giống địa phương bị thoái hoá 
như OM 576 (Hầm Trâu) 
không kháng được sâu bệnh 

nên năng xuất thường không cao. 
      - Từ đó chương trình PAEX hỗ trợ cho CLB làm thử nghiệm 4 giống lúa như: 
OM 4900, OM6162, OM 
6073 OM6161 để so sánh với 
giống địa phương, về các đặc 
tính: năng xuất , thời gian sinh 
trưởng, tính kháng sâu bệnh; 
       - Sau 3 tháng thử nghiệm 
CLB tổ chức Cuộc Hội Thảo 
đánh giá thử nghiệm này. Qua 
đánh giá của các thành viên 
CLB cho thấy các giống trên 
có đặc tính vượt trội so với 
giống địa phương về năng 
suất và tính kháng sâu bệnh, 
tính đổ ngã.  
         - Qua kết quả trên nông dân CLB Cánh Đồng Mẫu Xã Hiệp Lợi đã đồng ý chọn 
các giống này để làm giống cho vụ sau. Đây là thành công bước đầu trong việc áp dụng 
phương pháp khuyến nông có sự tham gia vào tìm hiểu khó khăn của nông dân và giúp 
họ tìm ra các giải pháp để giải quyết khó khăn của mình thông qua các thử nghiệm.  

 
Nguyễn Văn Hận 

  
Đáng ghi nhận: Hậu Giang cũng là tỉnh đầu tiên nằm 
trong chương trình  tổ chức thành công cuộc thi Khuyến 
nông viên giỏi cấp tỉnh vào ngày 24/08/2009 để chuẩn bị 
lực lượng cho cuộc thi này cấp quốc gia  



                                                                                                      Trang  9 

PAEX—những bước đi đầu tiên 

Thử  
nghiệm 

 
CLB  
Vĩnh 
Hanh 

 Được sự hỗ trợ từ phía dự án. Tháng 09/2008 ông Nguyễn Văn Xuẩn thành viên 
Câu lạc bộ đã thả nuôi 24 m2 cá lóc thịt trong vèo, với tổng số con giống là 6.000 con. 
Đến nay, sau 6 tháng nuôi cá đã đạt trọng lượng 600 gr/con. Dự kiến sau khi thu hoạch 
với giá bán 31.000 đồng/kg, trừ tất cả chi phí ông còn lãi 40 triệu đồng. Với hiệu quả từ 
mô hình mang lại, ông tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi cho vụ sau. 
 Ngoài diện tích nuôi cá lóc ao, để tranh thủ thời gian nhàn rỗi ông và các thành 
viên của Câu lạc bộ còn tận dụng đất trống xung quanh nhà đầu tư nuôi lươn. Từ vài hộ 
nuôi ban đầu, đến nay đã có 11 hộ/20 hộ trong CLB đã thả nuôi với diện tích 1.090 m2. 
Và đây cũng là ấp có hộ nuôi lươn nhiều nhất của xã và huyện Châu Thành. Theo các 
thành viên cho biết, con lươn rất dễ nuôi, khâu quan trọng nhất là con giống.  
 Nếu mua được con giống khoẻ thì khả năng hao hụt rất thấp, sau 7-9 tháng nuôi 
thì lươn đạt trọng lượng 200gr/con. Với vốn đầu tư cho một bể 40 m2  khoảng 4,1 triệu 
(gồm 40 kg giống, giá 30.000đ/kg, thức ăn 2,5 triệu đồng, chi phí khác 400.000 đ), với 
giá bán bình quân 70.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí bà con lãi 3,7 triệu đồng.  
 Để nguồn lươn giống không còn phụ thuộc vào tự nhiên và mùa vụ. Hướng tới, 
câu lạc bộ đề nghị phía ban dự án, các ngành chức năng hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật 
ươm giống lươn nhân 

Phạm Thị Như 

Thế mạnh từ nuôi trồng thủy sản 
 CLB Thuỷ sản ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Hanh là một trong hai Câu lạc 
bộ  nằm trong chương trình “Khuyến nông có sụ tham gia” (PAEX) của 
huyện Châu Thành, An Giang. Thế mạnh của Câu lạc bộ là Nuôi trồng 
thuỷ sản, phát triển mạnh nhất là nuôi lươn và nuôi cá lóc trong ao, vèo. 
Tổng số thành viên của Câu lạc bộ là 20 người, trong năm 2008 diện tích 
nuôi lươn trên bể bạt 1.090 m2/11hộ, nuôi cá lóc vèo 8.900 m2/11hộ, nuôi 
cá lóc bồn 136 m2/4 bồn/4hộ. 
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CLB KHUYẾN NÔNG SỐ 3: TỔNG KẾT THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT 
GIỐNG LÚA VÀ BÌNH CHỌN GIỐNG VỤ ĐÔNG XUÂN  

2008-2009 

 

 Trong năm 2008, Trung tâm Khuyến nông kết hợp với Viện NCPT ĐBSCL triển  
khai chương trình "Khuyến nông có sự tham gia" (PAEX) tại 10 CLB KN trên địa bàn 
tỉnh. CLB KN số 3 là 1 trong 10 CLB đó.  

 Từ việc áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia của người dân, CBKN cùng với các 
thành viên trong CLB KN số 3 đã xác định được khó khăn và nhu cầu của CLB, của 
người dân CBKN cùng với các thành viên trong CLB KN số 3 đã xác định được khó 
khăn và nhu cầu của CLB.  

 Đa số thành viên CLB sử dụng giống IR50404 chất lượng gạo thấp, đầu ra không 
ổn định. Nông dân muốn tìm một số giống mới phẩm chất gạo tốt, năng suất cao kháng 
rầy để thay thế giống IR50404.  

 Từ đó, TTKN Hậu Giang hỗ trợ cho CLB các giống lúa: OM6600, OM6055, 
OM6073, OM7347, OM4088, OM5930, CS2009, MTL384, để làm thử nghiệm. CLB 
đã chọn 2 thành viên để thực hiện là: Anh Nguyễn Văn Mỹ, diện tích:1.300m2 (sản xuất 
giống: CS2009) và Anh Huỳnh Văn Út, diện tích: 2.000m2 (sản xuất giống: OM6073, 
OM7347, OM4088, OM5930, MTL384, OM6600, OM6055, OM6377). 

  Mô hình thử nghiệm sản xuất giống của CLB KN số 3, ấp 4B, xã Tân Hòa, 
huyện Châu Thành A….(xem tiếp trang 16) 

Vừa qua ngày 25/2/2009 tại CLB 
KN số 3, ấp 4B, xã Tân Hòa, Châu 
Thành A, Hậu Giang đã tổ chức 
buổi tổng kết mô hình "Thử 
nghiệm giống lúa mới và bình 
chọn giống". Đến dự buổi tổng kết 
có đại diện Viện NCPT ĐBSCL, 
Đại học Cần Thơ, Trung tâm 
Khuyến nông, Trạm BVTV Châu 
Thành A, chính quyền xã Tân Hòa 
cùng đại diện một số CLB trong 
huyện và 20 thành viên CLB KN 
số 3.  
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 Nếu như đa số các thử nghiệm của 3 tỉnh vùng ĐBSCL đều tập trung trên cây 
lúa, vùng miền Đông Nam Bộ mà đặc biệt là vùng đất đỏ như Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) 
chọn xen canh giữa cây khoai mì và cây đậu phộng. Đáng ghi nhận hơn, đây là thử 
nghiệm do chính người nông dân thực hiện thông qua hỗ trợ từ phía chương trình 
PAEX, Viện KHNN Miền Nam và Trung tâm khuyến nông của tỉnh BRVT. Từ những thử 
nghiệm này, người nông dân đã tự mình xây dựng nên 1 quy trình kỹ thuật hẳn hoi, 
không kém gì một cán bộ khuyến nông thực thụ. 
 
Quy trình kỹ thuật được xây dựng dựa trên thí nghiệm đã được thực hiện tại CLB 
Thanh An - Láng Dài - Đất Đỏ.  
Trồng xen đậu phộng và khoai mỳ giúp hạn chế việc suy thoái đất đai và tăng thu nhập. 

Thời vụ: việc trồng 
xen đậu phộng với 
khoai mì được gieo 
cùng lúc vào đầu mùa 
mưa, khoảng tháng 4-5 
DL khi đất đã đủ ấm. 
Khoảng cách: mì trồng 
với khoảng cách 0,8 x 
0,9 m. Giữa hai hàng 
mỳ xen từ 1-2 hàng đậu 
với khoảng cách 17 cm 
x 17 cm x 2 hạt/hốc. 
Chú ý: Khi trồng xen 
nên chọn giống mì có 

thân thẳng đứng nhằm giúp đậu phát triển tốt hơn để cho năng suất cao hơn và dễ thu 
hoạch. Lượng giống đậu 
trồng thuần: 10 kg đậu nhân/
sào. Nếu trồng xen lượng 
giống bằng 1/2 – 1/3 trồng 
thuần. xử lý hạt giống: nên 
xử lý hạt đậu giống trước khi 
gieo bằng Rovral: 1 gói (10 
gr)/5 kg hạt. 
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Phân bón:  
Khoai mì: NPK (16.16.8) 15-20 kg/sào, phân hữu cơ nếu có: 150-200 kg/sào. 
Bón thúc: 
Lần 1: sau khi trồng 3 tháng (khi chiều cao cây mỳ đạt từ 0,7-0,8 m), bón 10-15 kg 
NPK (16.16.8). 
Lần 2: sau khi trồng 5-6 tháng, bón 10 kg urê + 6 kg KCl/sào. 
Đậu phộng: 
Bón lót: 20 kg vôi + 25 kg lần + 5 kg NPK/sào. 
Bón thúc: 
Lần 1: sau khi trồng 25-30 ngày, bón 5 kg NPK (16.16.8)/sào. Lần 2: sau khi trồng 40-
45 ngày, bón 5 kg urê + 6 kg KCl/sào. 
Chú ý: 
Có thể phối hợp lượng phân bón lót cho mì và đậu để giảm chi phí công lao động. 
Sau khi bón phân cần lấp đất để tránh việc bốc thoát phân nhằm tăng hữu hiệu phân 
bón.  
Sau khi bón phân cần lấp đất để tránh việc bốc thoát phân nhằm tăng hữu hiệu phân 
bón. 
Kết hợp phun phân bón lá vào sau giai đoạn 10-15 ngày sau khi gieo. 
Phun KNO3 cho đậu phộng vào thời điểm 50 ngày khi gieo. 

Làm cỏ, vun gốc: 
Giai đoạn đậu ra hoa cần bón đầy 
đủ phân và kết hợp vun gốc để tăng 
năng suất. 
Việc sới sáo và làm cỏ giúp khoai 
mỳ hạn chế chuột phá hoại và nâng 
cao năng suất sau thu hoạch. 
Phòng trừ sâu bệnh: 
Sùng đục gốc đậu: phòng trừ 2 lần: 
lần 1: 30 ngày sau khi gieo bằng 
Regent. Lần 2: 50 ngày sau khi 
gieo bằng Basudin 10H. 

Phòng trị bệnh đốm lá và rỉ sắt cho đậu phộng bằng Anvil, cách phun như sau: pha 25-
30 ml Anvil/bình xịt 8 lít, phun ướt đều cây vào giai đoạn 60-65 ngày (không nên pha 
Anvil với bất kỳ thứ khác). 

 
Nhóm TOT huyện Đất Đỏ. 
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Chiếc mày tỉa đậu phộng được mua về Phú Hữu 
 (ảnh nhỏ) và hoạt động trên đồng (ảnh lớn) 

Đó là lời phát biểu của anh Kiều Văn Liền, chủ nhiệm CLB nông dân xã Phú 
Hữu, huyện An Phú, An Giang sau chuyến tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất tại 
vùng sản xuất Đậu Phộng lớn nhất tỉnh Long An 
Ngày 26/3/2009 vừa qua, được sự giúp đỡ của dự án PAEX – Viện NCPTĐBSCL, 
trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm khuyến nông An Giang và trạm khuyến nông 
huyện An Phú đã tổ chức cho  nông dân thuộc tổ nhân giống Đậu Phộng , CLB nông 
dân xã Phú Hữu, huyện An Phú đi tham quan mô hình sản xuất Đậu Phộng tại xã Đức 
Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Chuyến đi của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 15 người trong đó có 10 nông dân và 5 CB 
của trạm, TTKN và của dự án PAEX, khởi hành từ 3 giờ sáng tại An Phú, qua cầu Bến 
Lức Long An đón thêm cán bộ của TTKN Long An rồi trực chỉ chạy thẳng tới huyện 
Đức Hòa và đến trạm khuyến nông huyện Đức Hòa thì đã 11 giờ trưa.  

Tham  
quan 

         “Tôi làm công tác phong trào đã nhiều năm, từng tham dự nhiều chuyến 
tham quan học hỏi kinh nghiệm do nhiều đơn vị tổ chức, nhưng chưa có 
chuyến tham quan nào gây ấn tượng , thiết thực và bổ ích như chuyến tham 
quan này , thật đúng như ông bà đã nói trăm nghe không bằng một thấy”. 
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Tiếp chúng tôi là anh Thành - 
trưởng trạm khuyến nông 
huyện Đức Hòa - Anh vui vẻ 
giới thiệu “ diện tích  trồng đậu 
phộng cả tỉnh khoảng 7.000 ha, 
riêng huyện Đức Hòa chúng tôi 
chiếm 70 %, tức là khoảng 
5.000 ha, gần như toàn bộ đều 
tỉa bằng máy ”. Anh tự hào 
khoe “ máy tỉa này là do nông 
dân của huyện tôi tự cải tiến từ 
máy tỉa hạt của Viện Cơ Điện - 
Bộ NN-PTNT  và đã đạt giải 
nhì về sáng tạo của sở KHCN 
tỉnh Long An năm 2007 ”. 
Đoàn tham quan theo sự hướng 
dẫn của cán bộ trạm khuyến 

nông Đức Hòa đã đến tham quan ruộng của anh Bình và là chủ máy tỉa đậu phộng. 
Nông dân trong đoàn nhanh chóng tỏa ra để trao đổi với những nông dân đang thu 
hoạch đậu trên ruộng và trầm trồ nhìn những luống đậu tỉa bằng máy thẳng tắp , họ trao 
đổi cởi mở từ kinh nghiệm bón phân, phun thuốc đến chuyện giá cả nhân công, giá bán 
vv...và cả hình thức tiêu thụ sản phẩm ra sao. 

Dời ruộng đậu để đến nhà anh Bình tham quan máy tỉa hạt thì đoàn mới thực sự 
ngạc nhiên khi hai bên đường nhà nào cũng có thân cây đậu phơi khô chất đống như 
đống rơm ở quê mình. 

Tại nhà của anh Bình, bãi đất rộng trước nhà là chuồng nhốt Bò, có tới gần chục 
con Bò lai Sind mập ú đang hẩn nha nhai thân cây đậu. Anh Bình cho biết “ Toàn bộ 
thân đậu của tôi trồng đều chở về, phơi khô và chất đống để dành làm thức ăn chính cho 
Bò ăn quanh năm , chỉ khi nào hết mới cho ăn cỏ và rơm thôi , Bò ăn thân đậu mau mập 
lắm”. Khi nghe chúng tôi nói ở An Phú thân đậu đều đốt bỏ, cả gia đình anh Binh đều 
tiếc rẻ “ Ở đây thân đậu là của quý đấy, người ta trả 3 triệu đồng một ha mà chúng tôi 
không bán, các anh đốt bỏ phí quá ”. 
 Lên xe về An Giang, cả xe ai cũng trầm trồ khen vùng đậu phộng và tự nhận ra 
rằng mình đã đem vàng đi đốt. Chủ nhiệm CLB nông dân xã Phú Hữu Kiều Văn Liền 
thốt lên : Thật là  “ đi một đàng học một sàng khôn”.“ Chuyến tham quan này đã giúp 
được địa phương giải đáp được vướng mắc trong dự án quy hoạch vùng trồng đậu 
phộng bền vững , hy vọng rằng thân cây đậu phộng sẽ không mang đốt hoặc giục xuống 
sông mà sẽ mọc lên những trại Bò giống như ở Đức Hòa Thượng ”. Chuyến tham quan 
này thật là bổ ích. 

 
Phạm Thành Tâm 
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Một trong những nhu 
cầu bức xúc nhất của 
các câu lạc bộ sản xuất 
lúa hiện nay là máy 
cấy lúa, đồng thời góp 
phần đưa cơ giới hóa 
vào đồng ruộng và tạo 
điều kiện thuận lợi để 
nông dân tiếp cận và 
tìm hiểu thông tin về 
máy cấy. Ngày 
2/5/2009 trạm Khuyến 
nông Thoại Sơn tỉnh 
An Giang kết hợp với 

UBND xã An Bình tiến hành trình diễn máy cấy lúa tại CLB KN An Bình, với hơn 50 
nông dân đến tham quan trình diễn máy cấy lúa. 

 Máy cấy được trình diễn có xuất xứ từ Nhật Bản với số hàng cấy từ 5 hàng, hàng 
cách hàng 25cm, máy có thể điều chỉnh được số lượng cây mạ cấy xuống trong một bụi, 
giá 1 máy cấy khoảng 30 triệu đồng. Mặt dù máy cấy đã được trình diễn tại CLB KN 
An Bình trong vụ đông xuân 2008-2009, nhưng để giúp nông dân có thêm thông tin về 
nhiều loại máy cấy hơn nhằm có sự chọn lựa máy sử dụng thích hợp nhất, hiệu quả 
nhất.  

Do đó, trong vu Hè thu này câu lạc bộ vẫn tiếp tục hội thảo trình diễn máy cấy lúa. 

Qua buổi trình diễn nông dân đã nhận thấy các ưu điểm của máy cấy có xuất xứ từ Nhật như 
sau: điều chỉnh được lượng cây mạ trong một bụi, di chuyển dễ dàng trên bề mặt ruộng, … 
Nhưng nông dân củng cần lưu ý rằng với bất kì loại máy cấy nào thì khâu làm mạ góp phần 
quan trọng trong việc thành công khi cấy, mạ cần được gieo đều tay, … 

Lữ Thị Kim Dung 

 

 

 

Máy cấy xuất xứ từ Viện cơ điện 

Máy cấy xuất xứ từ Nhật 
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CLB KHUYẾN NÔNG SỐ 3…(tiếp theo trang 10) 
Thời gian xuống giống: 28/10 âm lịch, sau 03 tháng các thành viên trực tiếp làm 

thử nghiệm, kết quả như sau: 

 
  

 Trong buổi hội thảo, các thành viên CLB tham quan thực tế ngoài ruộng được 
nghe chủ hộ làm thí nghiệm báo cáo lại kết quả, cán bộ TTKN tổ chức cho thành viên 
bình chọn lại các giống lại các giống dựa trên kết quả và tham quan thực tế.  Các 
thành viên CLB đã chọn được 4 giống thích hợp với địa phương, năng suất cao, hơi 
kháng rầy: OM4088, OM7347, OM6055 và CS2009. 

 Qua kết quả trên cho thấy đây là thành công bước đầu của TTKN và Chương 
trình PAEX trong việc triển khai phương pháp Khuyến nông có sự tham gia để tìm 
hiểu được khó khăn, nhu cầu của người dân. Người dân tự nghĩ ra ý tưởng mới để giải 
quyết khó khăn của chính họ. Cán bộ KN chỉ hỗ trợ và làm cầu nối giữa nông dân với 
nông dân để họ thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.                                               

Nguyễn Đăng Khoa 

 
Chỉ 
tiêu 
theo 
dõi 

 
Thời gian 

sinh trưởng 
(ngày) 

 
Khả 

năng kháng 
rầy 

(con/m2) 

 
Kháng 
đạo 
ôn 

 
Độ cứng cây 

 
Năng 
suất 

OMCS2009 90 100-200 tốt tốt 700kg 

OM5930 95 100-200 tốt tốt ước 650kg 

OM6377 95 100-200 tốt tốt ước 650kg 

OM5336 93 100-200 cấp 3 tốt ước 650kg 

OM4088 90 100-200 cấp 5 tốt 768kg 

MTL384 93 100-200 tốt tốt 750kg 

OM7347 95 100-200 tốt tốt ước 700kg 

OM6055 95 100-200 tốt tốt ước 700kg 

OM6600 95 500-1.000 tốt tốt ước 700kg 

OM6073 93 100-200 tốt tốt 730kg 

IR50404 
(đối chứng) 

88 100-200 tốt yếu 752kg 
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Khuyến nông đã gần dân hơn 
 
 Phải mất không ít thời gian, 
những người làm công tác 
khuyến nông mới nhận ra rằng 
họ đã thất bại trong việc hướng 
dẫn kỹ thuật cho nông dân nghèo 
vì họ quên chú ý đến điều kiện 
sản xuất của đối tượng này và 
thế là “dạy thì cứ dạy còn có áp 
dụng vào thực tế được hay không 
là chuyện khác…” 
 
“DẠY” NÔNG DÂN NGAY 
TRÊN ĐỒNG RUỘNG 
 
Năm 2005, dự án khuyến nông 

có sự tham gia cho người nghèo do Cơ quan hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật của 
Vương quốc Bỉ (VVOB) tài trợ được ứng dụng tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án đã tạo cơ 
hội cho cán bộ kỹ thuật và nông dân nghèo “gặp nhau”. Họ nhận ra, lâu nay giữa họ còn 
một khoảng cách. Từ đó, cán bộ khuyến nông xuống tận mảnh vườn nhỏ của nông dân, 
lắng nghe họ giải bày và vận động thành lập các câu lạc bộ (CLB) tại những vùng nông 
thôn nghèo, điều kiện sản xuất khó khăn. Sau khi nghiên cứu đặc điểm của từng vùng, 
họ chọn ra các mô hình thí điểm như: trồng bí đao xanh thâm canh tại ấp Suối Tre, xã 
Châu Pha, huyện Tân Thành, trồng xen canh đậu phộng và khoai mì tại ấp Thanh An và 
xử lý mãng cầu ta ra hoa trái vụ tại ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ…Mỗi mô 
hình tập hợp một số hộ có điều kiện sản xuất gần giống nhau cùng tham gia học tập. 
Ông Huỳnh Trấn Quốc, Trưởng phòng Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp (Viện Khoa 
học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam), thành viên của Ban Quản lý dự án khuyến nông 
đã nhận xét: “Với phương thức chuyển giao kỹ thuật mới này, cán bộ khuyến nông 
không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn lắng nghe nông dân trình bày điều kiện canh tác 
của mình, những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng kỹ thuật mới. Sau những buổi tập 
huấn, cán bộ khuyến nông đến tham quan mô hình sản xuất của từng thành viên trong 
CLB, bàn bạc trao đổi, cuối cùng nông dân tự quyết định hướng đầu tư phù hợp với 
điều kiện sản xuất của mình. Cán bộ khuyến nông chỉ là người điều hành, hỗ trợ chứ 
không áp đặt. Với phương thức chuyển giao kỹ thuật mới này, cán bộ khuyến nông có 
thể rút ra được những khuyến cáo kỹ thuật rất hữu ích từ cách nhìn và những thử 
nghiệm của nông dân.” 
 
 
 

 

Cùng  
chia sẻ 
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CLB Khuyến nông ấp 
Núi Nhọn, xã Láng Dài 
có 12 thành viên, là 
những nông dân nghèo 
trồng cây mãng cầu ta. 
Đa số họ chưa nắm bắt 
được kỹ 
thuật xử 
lý, chăm 
sóc, phòng 
trừ sâu 
bệnh cho 
cây nên 
năng suất 
vườn cây 
rất kém. 
Sau khi 
thành lập 
CLB, họ tổ 
chức một 
chuyến 
tham quan 
học tập 
kinh nghiệm tại tỉnh Tây 
Ninh, rồi cùng cán bộ 
khuyến nông ngồi lại 
phân tích đánh giá những 
khó khăn, từ đó thảo luận 
đưa ra giải pháp xử lý 
cho mãng cầu ra hoa trái 
vụ. Với sự hướng dẫn của 
cán bộ khuyến nông, các 
thành viên trong CLB 
còn thay đổi được công 
thức bón phân phù hợp 
với mùa nắng và ủ gốc 
cây bằng những thứ 
nguyên liệu có sẵn như 
cây đậu phộng, thân cây 
bắp. Phương pháp chăm 
sóc mới đã hạn chế được 
sự phát triển lá, cây ra 

nhiều hoa, tỷ lệ đậu trái 
cao, khắc phục được bệnh 
đen trái. Cuối vụ thu 
hoạch, hầu hết những 
vườn cây áp dụng mô 
hình đều đạt năng suất 

gần 11 kg/cây, tăng 2 kg 
so với vườn không áp 
dụng phương pháp này. 
Do số lượng trái to nhiều, 
mãng cầu thu hoạch vào 
vụ trái mùa nên giá bán 
cao. Thu nhập từ một gốc 
mãng cầu áp dụng theo 
phương pháp mới cao 
hơn không áp dụng 
khoảng 27.940 đồng và 
lợi nhuận cao hơn 19.680 
đồng/gốc. 
 
Ông Nguyễn Văn Ánh, 
Chủ nhiệm CLB khuyến 
nông ấp Núi Nhọn cho 
biết, nhờ tham gia CLB 
và áp dụng phương pháp 

xử lý cho mãng cầu ra 
hoa trái vụ mà thu nhập 
từ vườn cây của ông tăng 
gấp rưỡi so với trước đây. 
Ông nói: “Trước đây 
chúng tôi biết gì làm nấy, 

có khả năng bao 
nhiêu đầu tư bấy 
nhiêu, chứ không 
theo nguyên tắc 
nào. Từ khi tham 
gia CLB có cán bộ 
khuyến nông 
hướng dẫn kỹ 
thuật và được chia 
sẻ kinh nghiệm 
với bà con xung 
quanh, tôi nhận 
thấy kiến thức 
khoa học - kỹ 
thuật dễ áp dụng 
hơn trước đây. Tôi 
mong rằng, sau 

này tất cả các mô hình 
khuyến nông đều áp dụng 
theo phương thức này”. 

 
Thịnh Đức Minh 

… HIỆU QUẢ ĐƯỢC NHÂN LÊN 
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO      

 
 

Giới thiệu 
Chương trình Khuyến nông Đồng 
bằng Sông Cửu Long (MDAEP) 
giai đoạn 2001-2007 được tiếp nối 
bằng dự án khuyến nông có tham 
gia (PAEX) với 2 giai đoạn : 2008-
2010 và 2011-2013 tiếp tục được 
Tổ chức hợp tác kỹ thuật của 
Vương quốc Bỉ (VVOB) tài trợ. 
Dự án PAEX có 3 thành phần 
chính: 1) PAEX tại Đồng bằng 
Sông Cửu Long (PAEX-MD) với 3 
tỉnh tham gia là An Giang, Hâu 
Giang, và Sóc Trăng: 2) PAEX tại 
Miền Đông Nam bộ (PAEX-SE) 

với 2 tỉnh tham gia là Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước; và 3) Trung tâm Đào tạo 
Khuyến nông (PAEX-TR) đặt tại Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đông bằng Sông Cửu 
Long (MDI) thuộc Trường Đại Học Cần Thơ.  Chung cho toàn dự án là 6 hợp phần với 
những hoạt động cụ thể được hoạch định cho từng năm thực hiện theo nội dung của kế 
hoạch thực hiện dự án (POP).  Trung tâm Đào tạo Khuyến nông (PAEX-TR) được tổ 
chức để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ở hợp phần số 3 và các hợp phần khác có liên quan 
đến việc xây dựng năng lực con người đã được ghi rõ trong bản kế hoạch (POP). 
 
Chức năng của Trung Tâm Đào tạo Khuyến nông 
Thực hiện mục tiêu hợp phần số 3 cung cấp các khóa huấn luyện ngắn hạn về phương 
pháp khuyến nông có tham gia, trước mắt là phát triển kỹ thuật có tham gia (PTD), sau 
đó Trung tâm thực hiện các khóa ngắn hạn khác với những nội dung khuyến khích sự 
tham gia của người dân địa phương.  Đối tượng huấn luyện là cán bộ từ các cơ quan, tổ 
chức các cấp tham gia dự án (bao gồm các đoàn thể, các cơ quan nông nghiệp và phát 
triển nông thôn), viên chức chính quyền và nông dân địa phương. 
 
Kết quả dự kiến 
• Trong năm thứ hai và thứ ba có 2-4 tỉnh ngoài dự án cử người tham dự các khóa 
ngắn hạn của Trung Tâm; 
Trung Tâm Đào tạo tổ chức được tối thiểu 5 chuyên đề về phương pháp khuyến nông, 
được tổ chức tại Trung Tâm hoặc ở các tỉnh. 

Cùng  
chia sẻ 
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Các hoạt động chính 
1. Thành lập Nhóm huấn luyện 
tại Trung tâm huấn luyện Viện 
MDI để thực hiện các khóa tập 
huấn liên quan đến khuyến 
nông.  Nhóm này cần xác định 
được nhu cầu, chuẩn bị nội dung 
tập huấn, và thực hiện tập huấn 
tại Viện MDI và tại các tỉnh; 
2. Soạn thảo tài liệu huấn luyện 
dựa trên kết quả đánh giá nhu 
cầu của CB khuyến nông và của 
các Trung Tâm Khuyến nông 
tỉnh; 
Thực hiện việc huấn luyện 
khuyến nông cho cán bộ khuyến 
nông. 
 
Các lớp tập huấn đã thực hiện trong năm 2008 
Không kể những lớp do PAEX-SE thực hiện tại Miền Đông Nam bộ, trong 5 tháng sau 
cùng (tháng 8-12) năm 2008, PAEX-TR đã thực hiện được 14 lớp tại Viện MDI và 3 
tỉnh An Giang, Hâu Giang, Sóc Trăng, và 1 lớp PTD cho Tiền Giang (không tham gia 
PAEX), với các nội dung như sau : 
• Phát triển kỹ thuật có tham gia bước 1, 2 và 3 (PTD123) : 5 khóa 
• Phát triển kỹ thuật có tham gia bước 1-4 (PTD1234) : 3 khóa nhận kinh phí từ Trung 
Tâm Khuyến Nông Quốc Gia và một khóa khác kinh phí tỉnh (Tiền Giang) 
• Quản lý tổ nhóm hợp tác : 2 khóa cho An Giang và 1 khóa cho Hậu Giang 
• Đánh giá nông thôn có tham gia (PRA) : 1 khóa rất ngắn cho 3 tỉnh ĐBSCL tham 
gia PAEX, thu thập số liệu cơ bản tại các Câu lạc bộ nông dân tham gia PAEX. 
Giám sát và đánh giá có tham gia (PME) : Một khóa cho Hậu Giang 
 
Những nội dung huấn luyện trong các năm tiếp theo 
Chiến lược của PAEX-TR là từng bước chuyển giao việc tập huấn khuyến nông cho cán 
bộ có năng lực ở cấp tỉnh và huyện, thậm chí một vài cán bộ khuyến nông cấp xã.  
Muốn được như vậy, PAEX-TR cần tổ chức những khóa TOT ngay trong năm 2009, 
trước mắt là PTD.  Như vậy, những CLB đã (Tiếp theo trang 24) 
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 Tôi tên Annemie Symons; 
tôi là một sinh viên người Bỉ. Tôi 
đã đến Việt Nam ngày 26 tháng 05 
năm 2008 với mục đích thực hiện 
nghiên cứu thực tế về mô hình 
canh tác chăn nuôi heo với qui mô 
nhỏ ở các nông hộ thuộc chương 
trình PAEX tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Mục tiêu đề tài 
nghiên cứu của tôi là tìm hiểu về 
mô hình chăn nuôi heo với qui mô 
nhỏ tại miền nam Việt Nam và mối 
quan hệ với các hoạt động khuyến 
nông được triển khai bởi các Cơ 
quan Khuyến nông. Tôi đã thực 
hiện nghiên cứu tại 6 tỉnh và 1 

thành phố ở miền Nam và Đông Nam Việt Nam cụ thể ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bình 
Phước, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ). Những kết quả mong 
muốn của tôi đối với nghiên cứu này là:  
 1. Phân tích mô tả hiện trạng mô hình chăn nuôi nhỏ và trong phần nghiên cứu sẽ 
bao gồm những dữ liệu về điều kiện sản xuất, kinh tế và phân tích các mặt mạnh, yếu 
cũng như những cơ hội và thách thức;  
 2. Phân tích mô tả những nổ lực của khuyến nông hiện có đối với mô hình này; 
 3. Phân tích bán định tính và bán định lượng các số liệu về mô hình cũng như 
tính cần thiết để so sánh đối chiếu với những nổ lực của của ngành khuyến nông. 
 
 Trước khi đến việt nam nghiên cứu của tôi bắt đầu tại Bỉ với mục đích là phân 
tích tính văn hoá về mô hình chăn nuôi qui mô nhỏ tại miền Nam Việt Nam (tập trung 
vào vùng đồng bằng sông Cửu Long). Khi đến Việt Nam, tôi cũng tiếp tục theo hướng 
nghiên cứu về văn hoá (tận dụng tất cả các tài liệu sẳn có tại địa phương), và từ đây tôi 
cũng bắt đầu làm quen dần với mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ thông qua các chuyến đi điểm 
(field trips). Cho đến khi tôi thật sự hiểu nhiều về thực tế, tôi đã phát triển một nghiêu 
cứu mới về nông dân và cán bộ khuyến nông đối với mô hình chăn nuôi này. Số liệu thu 
thập được thông qua nghiên cứu sẽ được phân tích thông qua phương pháp phân tích 
đơn giản theo định tính và định lượng. Kết quả phân tích được đa dạng hoá thông tin 
nhờ vào các cuộc phỏng vấn với những người cung cấp thông tin chủ yếu (key-
informants).  

Nghiên cứu sinh  
   về chăn nuôi heo theo quy mô nhỏ  

Cùng suy 
ngẫm 

Annemie Symons (thứ 1 từ phải sang) 
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Tôi đã phỏng vấn tất cả 17 nông dân và 9 cán bộ khuyến nông. Phần đầu của phỏng vấn 
là nghiên cứu về phân tích mô tả về mô hình chăn nuôi qui mô nhỏ, và trong phần 2 là 
nghiên cứu về nhu cầu và những hỗ trợ có liên quan từ cán bộ khuyến nông đến người 
nông dân. Tôi hy vọng công việc nghiên cứu của tôi sẽ tăng thêm tính giá trị và sự quan 
tâm của địa phương.  
 
 Sự thích hợp về nghiên cứu của tôi là: 
Khuyến nông và nông nghiệp tại Việt Nam 
đang ở nơi giao lộ. Từ tháng 1/2007 Việt Nam 
đã gia nhập WTO. Nông dân và Khuyến nông 
phải đối mặt với nhiều thử thách trong khi họ 
chưa có những chuẩn bị trước. Trung Tâm 
Khuyến Nông Khuyến Ngư Quốc Gia (The 
National Agricultural Extension Center) và Bộ 
Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Ministry of Agriculture and Rural Develop-
ment) đã ra bản thảo các chỉ đạo mới cho 
khuyến nông là “Khuyến nông định hướng 
theo nhu cầu”. Tuy nhiên, việc áp dụng những chỉ đạo này còn gặp không ít khó khăn 
như các cơ quan Khuyến nông tỉnh (AECS) chưa quen với phương pháp tiếp cận này. 
Việc nghiên cứu đề suất cũng nhằm mong muốn đóng góp thêm sự hiểu biết tốt hơn đới 
với những thách thức mà nông dân cũng như những người làm công tác khuyến nông 
phải đối mặt. Thông qua nghiên cứu này, tôi hy vọng có thể đưa ra một số những đề 
xuất hữu ích cho việc thực hiện chương trình và Trung tâm Khuyến nông (AECs) đang 
cùng liên kết để tìm ra những lựa chọn mới phù hợp cho khuyến nông đồng bằng sông 
Cửu Long.  
 
Sau khi phân tích các dữ liệu, tôi đã có một số kết luận tạm thời như sau: 
 - Cái nhìn từ nông dân và cán bộ khuyến nông về mô hình chăn nuôi qui mô nhỏ 
thì gần như giống nhau. 
 - Cán bộ khuyến nông đã thực hiện theo phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu 
người dân. 
 - Tất cả nông dân đều đồng ý là cán bộ khuyến nông đã thật sự thực hiện một 
công việc rất tốt đối với người nông dân. 
 - Nông dân cần phải tìm hiểu thêm về hệ thống marketing để cải thiện thu nhập 
của họ. 
 Tôi rất vui là mình đã có được cơ hội làm việc với chương trình PAEX. Tôi cũng 
muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu của 
mình và trong thời gian tôi ở tại Việt nam. 

 
 
 Annemie Symons 
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Thông tin về cán bộ của chương trình PAEX 
 Chương trình PAEX xin giới thiệu những gương mặt mới so với Bản tin số đầu tiên. 
Trong đó, có 3 cán bộ đã chuyển công tác và có thêm 2 thành viên vừa gia nhập vào gia 
đình PAEX. 
Chúng ta hãy dành ít thời gian để nhìn lại những thành viên cũ… 
 

Anh Nguyễn Văn Nay, bắt đầu làm việc cho dự án VVOB-MDAEP từ năm 2004 
với vai trò giám sát và huấn luyện cho các tỉnh hạ lưu vùng Đồng bằng sông cửu 
long. Sau đó anh tiếp tục hợp tác với chương trình PAEX cho đến khi theo học 
chương trình Thạc sĩ ngành Lập kế hoạch và phát triển cộng đồng vào tháng 02 
năm 2009. 

Anh Nguyễn Thanh Bình, bắt đầu làm việc bán thời gian cho dự án VVOB-
MDAEP từ năm 2003 và chính thức hợp tác toàn thời gian từ năm 2006. Sau khi 
theo học chương trình Thạc sĩ 2 năm, anh trở về Việt Nam và tham gia vào 
chương trình PAEX trong các hoạt động huấn luyện và giám sát. Vào tháng 03 
năm 2009, anh rời chương trình để bắt đầu đề tài Nghiên cứu sinh với chủ đề 
“Đánh giá mức độ tổn hại và sự thích nghi cho vùng đất nhiễm mặn vùng 
ĐBSCL” (Đại học quốc gia – Đại học Bonn – Đức). 

Anh Nguyễn Kim Hành, hợp tác với chương trình PAEX được vài tháng trước khi 
rời chương trình và Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam (TP HCM). 

 
… và chào đón các thành viên mới cùng với PAEX nhé. 

 
Anh Nguyễn Văn An, cán bộ của Viện Khoa học 
nông nghiệp miền Nam (TP HCM) từ năm 2002 và 
bắt đầu tham gia vào chương trình PAEX từ tháng 
01/2009 thay thế vị trí của anh Hành và trực tiếp 
điều phối hoạt động của tỉnh Bình Phước. 
 
 
Chị Nguyễn Thúy Diễm(thứ 2 từ trái qua), tham gia 
vào chương trình PAEX từ tháng 06 năm 2009 để 
giúp hỗ trợ các hoạt động cấp chương trình với vai 
trò là Trợ lý Điều phối viên chương trình. Chị Diễm 
tham gia chương trình sau khi đã có được nhiều kinh 
nghiệm làm việc ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL 
đặc biệt là địa bàn Sóc Trăng từ khi hợp tác với Dự 
án WATSAN của Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam 

vào năm 2008. 
 Chương trình PAEX muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cán bộ đã, 
đang và sẽ hợp tác với chương trình và chúc cho họ có nhiều thành công hơn nữa 
trong công việc mới. 
 Một lần nữa, chúng ta cùng chào đón 2 thành viên mới chị Diễm và anh An đến 
với gia đình PAEX. 

Simon Jeanmart 
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHUYẾN NÔNG (tiếp theo trang 20) 
 
tham dự PTD123 năm 2008 cần được tập huấn PTD4 sớm để sau đó tham dự TOT về 
PTD. Ban Điều Hành cấp tỉnh cần được thông tin này và có kế hoạch tập huấn cụ thể 
sau khi những cán bộ này tham dự TOT về. Năng lực của Ban Điều Hành cấp tỉnh cần 
được nâng cao và đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong việc lập kế hoạch khuyến 
nông cho tỉnh mình, trước hết nhờ kinh phí của PAEX, sau đó tiến tới hoàn toàn là kinh 
phí địa phương. 
 
Các khóa tập huấn sẽ được PAEX-TR tổ chức trong những năm sau 2009 có thể là : 
1. TOT : Trước mắt năm 2009 là TOT về PTD, ít nhất mỗi tỉnh có 14-15 CB tham dự 
TOT.  Những người này là giảng viên chính, họ sẽ huấn luyện lại cho cán bộ khác, kể 
cả KNV xã, và nông dân tiên tiến, sau đó mới đến tập huấn đại trà. Việc lựa chọn những 
người (14-15) này rất là quan trọng, việc này CB phụ trách tỉnh sẽ thảo luận với BGĐ 
TTKN, đảm bảo tính bền vững về khâu này. Những TOT sau này ngoài PTD, có thể là 
về PRA, PME, HEM và quản lý tổ nhóm. 
2. PTD : tổ chức cho các CBKN tỉnh huyện, KNV xã, và CB các hội đoàn (FA, WU) 
chưa tham dự tập huấn.  Số lớp mới sẽ rất hạn chế, vì tập huấn đại trà về PTD sau này 
sẽ do CBKN tỉnh huyện thực hiện. 
3. PRA : Cung cấp kiến thức và kỹ năng phân tích khó khăn và đánh giá nhu cầu cho 
CBKN tỉnh huyện, xã. 
4. PME : Kỹ năng giám sát và đánh giá có tham gia, thiết lập tiêu chí giám sát và đánh 
giá. 
5. HEM : Kiến thức về quản lý kinh tế hộ, áp dụng trong việc ra quyết định sản xuất, 
kinh doanh. 
6. Quản lý tổ nhóm : Kỹ năng quản lý và điều hành tổ nhóm, câu lạc bộ 
7. Thị trường và marketing : Thu thập thông tin thị trường và phân tích thông tin, ra 
quyết định đầu tư, kinh doanh. 
8. Đánh giá sự thay đổi ý nghĩa nhất (MSC) : Kỹ năng phân tích và đánh giá kết quả 
thực hiện. 
9. Phát triển và quản lý dự án cộng đồng : Kỹ năng lập dự án, quản lý điều hành dự án 
ở mức độ cộng đồng, đối tượng chủ yếu là BCN Câu lạc bộ và KNV cấp xã. 
 
Viết báo cáo : Kỹ năng viết báo cáo, cho BCN Câu lạc bộ và KNV cấp xã 
Những bài học sau năm huấn luyện 2008 
Tốt : 
• Sự ủng hộ, tham gia của các TTKN cấp tỉnh, Trạm huyện, và KNV xã 
• Sự ủng hộ, tham gia của các hội đoàn (FA, WU) 
• Sự tham gia nhiệt tình của các CLB cấp xã 
Sự ủng hộ của TTKNQG, Sở NN cấp tỉnh 
Cần nghiên cứu thêm : 
• Sau tập huấn : Cán bộ tỉnh làm gì, huyện xã làm gì, Hội đoàn làm gì, chủ nhiệm và 
thành viên CLB làm gì, có áp dụng PP mới lồng ghép vào hoạt động của mình ? Nếu có 
thì ở mức độ nào ? 
• Tính bền vững trong khâu điều động cán bộ tham gia dự án 
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• Sau tập huấn : Cán bộ tỉnh làm gì, huyện xã Tính chủ động của CB khuyến nông 
huyện và KNV xã 
• Tính chủ động của các CLB nông dân : theo quy trình hay tự phát từng nông hộ 
riêng rẽ 
• Tính phối hợp giữa ngành KN với các ban ngành khác thuộc Sở NN, các hội đoàn 
khác (FA, WU) 
Sự lồng ghép hoạt động khuyến nông PAEX vào hoạt động khuyến nông của tỉnh, của 
TTKNQG : ở riêng hay đã hòa vào kế hoạch chương trình KN chung của tỉnh, huyện? 

 
Lê Thành Đương 

Hãy thử tài với “Ô chữ khuyến nông” để xem bạn hiểu về chương trình như thế nào nhé! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Phương pháp phát triển kỹ thuật có sự tham gia thường được viết tắt trong nội dung 
chương trình PAEX như thế nào? 
2/ Một trong năm tỉnh tham gia vào chương trình PAEX? 
3/ Tên viết tắt của chương trình khuyến nông có sự tham gia bằng tiếng Anh? 
4/ Hiện nay, cán bộ chương trình PAEX có bao nhiêu người? 
5/ Một trong những hoạt động chính mà nhiều nông dân và cán bộ khuyến nông rất thích 
thú khi tham gia với chương trình PAEX? 
6/ Một trong bốn bước quan trọng của phương pháp phát triển kỹ thuật có sự tham gia? 
7/ Một đối tác quan trọng trong quá trình triển khai chương trình PAEX tại các tỉnh? 
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Câu Trả Lời 
 

1. PTD 
2. BÌNH PHƯỚC 
3. PAEX 
4. MƯỜI BA 
5. THỬ NGHIỆM 
6. PHỔ TRIỂN 
7. HỘI NÔNG DÂN 
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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CÓ SỰ THAM GIA TẠI VIỆT NAM 
PAEX 

             
            Số giấy phép: 

In 1500 cuốn khổ 20 x 90 cm tại công ty in tổng hợp Cần Th

Địa chỉ liên hệ 
 Chương trình PAEX - Viện NCPT ĐBSCL - Trường Đại học Cần Thơ, khu II, Đường 3/2, Quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 
ĐT: 07103. 733703    E-mail: paex@ctu.edu.vn 

mailto:paex@ctu.edu.vn

