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Từ viết tắt 
AG Tỉnh An Giang 

BP Tỉnh Bình Phước 

BR-VT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

CBKN Cán bộ khuyến nông 

CLB Câu lạc bộ  

CISC Cộng đồng xác định những thay đổi có ý nghĩa  

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long (gồm các tỉnh An Giang, Hậu Giang, và Sóc Trăng) 

ĐNB Đông Nam Bộ (gồm các tỉnh Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu) 

ĐHCT Đại học Cần Thơ 

HG Tỉnh Hậu Giang 

HND Hội Nông dân 

HPN Hội Phụ nữ 

KNV Khuyến nông viên  

MSC Thay đổi có  ý nghĩa nhất 

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ST Tỉnh Sóc Trăng 

PAEX Chương trình khuyến nông có sự tham gia 

PTD Phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia 

TTKN Trung tâm khuyến nông 

TTKNQG Trung tâm khuyến nông quốc gia 

UBND Ủy ban nhân dân 

Viện 
KHKTNNMN 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (viết tắt tiếng Anh là IAS) 

Viện  
NCPTĐBSCL  

Viện Nghiên cứu  Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Trường ĐH Cần Thơ) 
(viết tắt tiếng Anh là MDI) 

VVOB Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ 
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TỈNH BÌNH PHƯỚC 
1. Bình Phước – Câu lạc bộ PTD ấp 3, xã Tân Thành, thị xã Đồng 

Xoài  
 

Tên Câu lạc 
bộ: 

PTD ấp 3 1 

Địa chỉ: Xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 16 Số nữ: 4 

Năm thành lập 20/11/2008 Số năm thành lập: >2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Thị Lan Điện thoại: 0988 688 534 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông 

Phạm Văn Huy 

Nguyễn Thị Sen (KNV) 
Điện thoại: 

0989 766 700 

0988 217 342 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cao su, heo, cá 

Thử nghiệm 1: Bón Phân hợp lý trên cây điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

 

Mục đích: 

Sử dụng phân NPK, phân đơn 

 

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm đưa khoa học kỹ thuật 
tới người nông dân áp dụng vào sản xuất. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Đầu tư phân bón cao hơn so với lô đối chứng 

Sản lượng điều cao, chín đều, quả to và chắc hạt 

 

Được bà con trong và ngoài CLB quan tâm, có thể nhân rộng ra 
trong thời gian tới.  

Thử nghiệm 2: So sánh sự sinh trưởng, phát triển và giá trị dinh dưỡng của 
hai giống thỏ: Thỏ Cỏ và thỏ Tây Lan Trắng 



Trang 6                                                  Tỉnh Bình Phước 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

 

Tên Câu lạc 
bộ: 

PTD ấp 3 1 

 

Năm thực hiện: 
2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp:  

 

Mục đích:  

Tìm ra loài thỏ cho năng suất và sản lượng cao, thịt ngon để phát 
triển chăn nuôi trong hộ gia đình. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Do thỏ là vật nuôi mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
việc nuôi nên công tác chuẩn bị chuồng trại chưa đảm bảo, còn 
để thỏ ra ngoài và bị chó cắn chết, che chắn bị tạt, thỏ bị trúng 
gió và chết. 

Vì vậy các hộ gia đình muốn nuôi thỏ thì trước hết phải chuẩn bị 
chuồng trại chu đáo phải thoáng mát, sạch sẽ, không bị mưa tạt 
hoặc gió lùa, ẩm về mùa đông và mát về mùa hè. 

Thỏ cỏ: Tính kháng bệnh và khả năng chống chịu với điều kiện 
môi trường cao, tỉ lệ chết thấp (5 con) chiếm tỉ lệ chết 12.5%. 
Tăng trọng chậm (trung bình 0,5kg/ con/ tháng). 

Thỏ Tây Lan trắng: tăng trọng nhanh hơn, tỉ lệ chết cao hơn thỏ 
cỏ chiếm tỉ lệ 22,5 %, khả năng chống chịu với môi trường kém 
hơn thỏ cỏ. 

Thử nghiệm thành công, kết quả khả quan được thành viên trong 
và ngoài CLB quan tâm, có thể nhân rộng được. 

Thử nghiệm 3: Bón phân hợp lý trên cây cao su khai thác 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5  Số nữ: 2 

Giải pháp: 

 

 

Mục đích: 

Bón phân đơn 

Chọn ra loại phân và lượng phân hợp lý nhằm nâng cao năng 
suất cho cây cao su khai thác từ đó có công thức bón phân cho 
cây cao su khai thác phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

- Trong quá trình chăm sóc cây cao su khai thác nên bón phân 
đúng thời gian và thời vụ, không nên bón phân NPK mà nên 
bón phân đơn sẽ tốt hơn. Bón phân đơn mủ cao su sẽ cao độ 
hơn vì vậy giá bán cao hơn 

- Trong thời gian vừa qua các hộ trong CLB bón phân cho cây 
cao su khai thác là không đồng nhất, nên có nhiều hộ có cao 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

PTD ấp 3 1 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

 

su cho năng suất không cao, vì vậy từ thử nghiệm này các 
thành viên sẽ học hỏi được liều lượng và loại phân phù hợp 
để bón cho cao su khai thác. Thành công của thử nghiệm là 
đã so sánh được chất lượng của loại phân thử nghiệm và 
phân đối chứng. 

- Trong thời gian tới CLB sẽ tổ chức hội thảo đầu bờ để phổ 
biến và nhân rộng kết quả này cho các thành viên trong CLB 
cũng như toàn thể bà con trong ấp áp dụng để phát triển cây 
cao su tốt hơn. 

Thử nghiệm 4: So sánh hiệu quả kinh tế của 2 giống gà là gà ta vàng thả 
vườn và gà tam hoàng thả vườn. 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

 

Mục đích: 

Tìm ra loài gà cho năng suất sản lượng cao, thịt ngon để phát 
triển chăn nuôi trong hộ gia đình. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

- Từ 2 loại gà thử nghiệm CLB đã rút ra được kinh nghiệm là 
gà ta nuôi thả vườn phù hợp hơn gà tam hoàng vì gà ta có 
sức đề kháng tốt hơn. Nếu chăm sóc tốt, vệ sinh chuồng trại 
tốt và tiêm vaccin đầy đủ thì tỉ lệ hao hụt và xảy ra dịch bệnh 
là rất ít. Từ đó khả năng thành công trong việc nuôi gà cao 
hơn.  

- Tuy gà tam hoàng nhanh lớn hơn gà ta nhưng chất lượng gà 
không ngon nên giá bán không cao (chỉ bằng 2/3 giá gà ta) vì 
vậy mang lại hiệu quả kinh tế không cao. 

- Qua thử nghiệm các hộ đã học hỏi được kinh nghiệm nuôi 
gà quy mô lớn và học hỏi được cách xây dựng chuồng trại 
phù hợp cho gà. Học hỏi được cách tiêm phòng và phòng 
chống dịch bệnh cho gà. 

- Dự kiến trong thời gian tới CLB sẽ tổ chức hội thảo để đánh 
giá thử nghiệm và đưa gà ta vào chăn nuôi đại trà cho các hộ 
trong CLB. Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi 
đặc biệt là việc phòng bệnh cho gà. 
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2. Bình Phước – Câu lạc bộ KP. Phú Mỹ, thị xã Đồng Xoài  

Tên Câu lạc 
bộ: PTD KP. Phú Mỹ 2 

Địa chỉ: Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 15 Số nữ:  0 

Năm thành lập 16/12/2008 Số năm thành lập: > 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Lưu Chí Cường Điện thoại: 0986 837 384 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Phạm Văn Huy 

Phạm Minh Quí 
Điện thoại: 

0989 766 700 

0985 140 257 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Cây ăn quả, heo, cá 

Thử nghiệm 1: Nâng cao năng suất trong chăn nuôi heo bằng qui trình bán tự 
động 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

 

Mục đích: 

Quy trình bán tự động 

So sánh hiệu quả của quy trình chăn nuôi heo bán tự động với quy 
trình cũ. 

Bài học kinh  

nghiệm: 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Hiện nay người chăn nuôi heo gặp không ít khó khăn do đầu vào tăng 
cao còn đầu ra không ổn định, nếu quản lý không tốt thì rất dễ dẫn đến 
thua lỗ. 

Ưu điểm: Heo ăn liên tục, khi nào đói thì ăn nên mức độ tăng trưởng 
cao hơn. Heo không tranh nhau ăn nên độ đồng đều của đàn heo cao. 

Nhược điểm: vốn đầu tư vào quy trình bán tự động ban đầu cao 

Thử nghiệm đã thành công tốt đẹp, kết quả khả quan, được nhiều 
thành viên trong và ngoài CLB quan tâm, có thể nhân rộng trong thời 
gian tới 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD KP. Phú Mỹ 2 

Thử nghiệm 2: Sử dụng phân và nước thải chăn nuôi heo để sản xuất Biogas làm 
chất đốt và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 

Giải pháp: Tận dụng chất thải chăn nuôi heo để chuyển đổi thành khí đốt giảm ô 
nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí mua ga. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Các hộ chăn nuôi nên xây hầm biogas vì nó là điều kiện cần thiết cho 
việc chăn nuôi trong nội ô thị xã, giảm rất nhiều sự ô nhiễm môi 
trường và tiết kiệm được tiền mua ga hàng tháng. 

Qua mô hình biogas các hộ đã học hỏi được kỹ thuật xây dựng và lắp 
đặt hầm biogas. Các thành viên đã thấy được sự giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường là rất rõ ràng và còn có thể sử dụng làm khí đốt tiết kiệm 
được tiền mua ga hàng tháng cho các hộ. Đặc biệt nếu các hộ mở rộng 
quy mô (lắp đặt 2 túi) thì số lượng ga sẽ nhiều và có thể sử dụng để 
chạy máy phát điện, máy nghiền thức ăn gia súc, máy bơm nước. Tuy 
thử nghiệm đã kết thúc nhưng do thời gian vừa qua tại CLB đã xảy ra 
dịch bệnh trên heo nên có nhiều hộ đã bỏ chuồng trống vì vậy việc 
nhân rộng thử nghiệm này còn hạn chế. Tuy nhiên đã có 3 hộ nông 
dân trên địa bàn thị xã đã tới thăm, học hỏi và xây dựng. 

Thử nghiệm 3: Khảo sát hiệu quả trồng cây quất kiểng 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Trong thời gian vừa qua do có 1 hộ trồng quất kiểng mang lại hiệu quả 
kinh tế cao nên có nhiều thành viên mong muốn thực hiện thử nghiệm 
để phát triển nghề trồng cây quất kiểng mới 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hộ thực hiện thử nghiệm và toàn thể CLB đã học hỏi được nhiều 
kỹ thuật trồng cây quất kiểng, đặc biệt là kỹ thuật tỉa cành tạo tán và 
làm trái ra đúng vụ. Đồng thời kỹ thuật đôn cây, lên líp cũng ảnh 
hưởng nhiều đến cây quất, khi trồng cây quât kiểng nên kiên trì, tỉ mỉ 
chịu khó học hỏi để tạo dáng cây đẹp, cây nhiều trái. Đất trồng phải 
thoát nước tốt, nên trồng trên đất đỏ bazan là tốt nhất. Vào mùa mưa 
mỗi tháng nên bón phân 1 lần, vào mùa khô nên tưới nước 3 ngày/lần 
và tưới đủ ẩm vì vậy khi trồng nên xem xét nguồn nước có đủ hay 
không và nước có bị phèn hay không. Vì nếu nước nhiễm phèn thì làm 
cho cây không phát triển được đồng thời trái sẽ bị rụng như vậy thì 
không có hiệu quả. 

Số thành viên trong CLB ứng dụng kết quả này: hiện nay tuy mô hình 
thử nghiệm chưa kết thúc nhưng các thành viên đã thấy được hiệu quả 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD KP. Phú Mỹ 2 
 

 

 

 

kinh tế mang lại vì vậy trong đầu mùa mưa năm tới sẽ có thêm 3 thành 
viên mở rộng diện tích để trồng. 

Số thành viên ngoài CLB ứng dụng kết quả này: 1 thành viên ở khu 
vực ấp Suối Cam xã Tiến Thành đã tham quan và học hỏi về phát triển 
trồng quất kiểng kết hợp với một số cây trồng khác như hoa huệ, hoa 
cúc. 

Thử nghiệm 4: So sánh khả năng thích nghi với điều kiện nuôi của heo rừng lai 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Heo rừng lai có giá trị kinh tế cao CLB muốn tìm ra phương pháp 
nuôi hợp lý để mở rộng quy mô nuôi, vì vậy đã lựa chọn phương pháp 
nuôi bán hoang dã và nuôi nhốt để thử nghiệm. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuôi heo rừng lai nên nuôi bán hoang dã, khi thiết kế chuồng nuôi cần 
đảm bảo cho heo trú được mưa nắng, đồng thời heo phải có sân chơi, 
phơi nắng, tắm. Tuy nhiên phải có hàng rào che chăn nhưng hàng rào 
phải chắc chắn vì heo có thói quen đào hang nên hàng rào không có 
xây phía dưới thì heo sẽ ủi được ra ngay. 

Mỗi ngày nên cho heo ăn 2 lần và sáng và chiều, mỗi con heo từ 20kg 
trở lên nên cho ăn 2 kg rau và một phần cám hoặc củ quả. Không nên 
cho heo ăn nhiều thức ăn là cám tăng trọng vì nó sẽ làm cho heo nhiều 
mỡ, chất lượng thịt sẽ giảm. Hàng ngày cũng phải rửa sạch máng ăn, 
máng uống để tránh tình trạng bị bệnh đường tiêu hóa. 

Tuy thử nghiệm chưa kết thúc nhưng các hộ đã thành công trong việc 
lựa chọn giải pháp nuôi heo rừng lai. Vì trong thời gian qua có dịch 
bệnh xảy ra trên địa bàn đó là dịch heo tai xanh nhưng các hộ thử 
nghiệm vẫn bình thường không có trường hợp nào có heo mắc bệnh. 
Các hộ thực hiện thử nghiệm theo dõi đúng định kỳ, ghi chép sổ sách 
đầy đủ 

Qua mô hình thử nghiệm nuôi heo rừng lai toàn thể CLB đã học tập 
được các kỹ thuật nuôi heo rừng lai, các hộ thực hiện và các thành 
viên trao đổi và đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu để phục 
vụ việc mở rộng mô hình chăn nuôi này. Thử nghiệm chưa kết thúc 
nhưng cũng có thể nói là thành công tốt đẹp, đặc biệt là kỹ thuật bố trí 
khu vực và chuồng nuôi. 

Trong thời gian tới CLB sẽ tiếp tục theo dõi để kết thúc thử nghiệm, tổ 
chức 1 buổi hội thảo để chia sẻ và phân tích kết quả cho CLB. Thông 
tin đến các thành viên muốn phát triển nghề nuôi heo rừng lai. 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD KP. Phú Mỹ 2 

 
 

 

3. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp Chợ, Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú 
 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp Chợ 3 
Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 20 Số nữ: 7 

Năm thành lập 9/6/2009 Số năm thành lập: < 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phạm Thị Thoan Điện thoại: 01686 744 222 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Lê Thị Mỹ Trang 

Hoàng Minh Tuấn 
Điện thoại: 

0986 595 067 

0168 213 8856 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Cao su, điều, mỳ, lúa, heo, gà, vịt 

Thử nghiệm 1: Phòng trị bệnh khô bông, rụng trái non trên cây điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải pháp:  

 

Mục đích: 

Dùng thuốc rửa cây ADENIN và sử dụng thuốc tunrin, 
bontrac, Aliba, dưỡng  hoa 3 lần phun. 

 

Hạn chế tối đa khô bông rụng trái non trên cây điều 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc về chiều. 

Còn nhiều thiếu sót cần khắc phục như quá trình theo dõi và 
ghi chép sổ sách còn lúng túng, sinh hoạt chưa đầy đủ khi vào 
mùa vụ 

Thử nghiệm chưa thể nhân rộng được, do các hộ thực hiện 
chưa nghiêm túc nên chưa có kết quả chính xác.  
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Thử nghiệm 2: Phòng trị bệnh xì mủ trên cây cao su 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp: 

 

Mục đích: 

Dùng booc đô 5% quét từ gốc lên cao 2m, dùng thuốc 
Tungrin250EC phun toàn bộ thân cành cây cao su. 

Trị khỏi bệnh xì mủ trên cây cao su 3 năm tuổi 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

Trong thời gian làm thử nghiệm mưa nhiều ảnh hưởng tới việc 
phun xịt thuốc, quét vôi gốc cây, tốn nhiều công, ảnh hưởng 
tới cây cao su đang thời kỳ xì mủ ( thì bệnh phát triển) nếu 
không trị kịp thời thì ảnh hưởng tới sinh trưởng cây. 

Thử nghiệm 3: Phòng trị bệnh sâu đục thân trên cây điều 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp 

 

Mục đích: 

Dùng thuốc Motox bơm vào vết sâu đục trên thân cây điều và 
dùng sunfat đồng đổ xung quanh gốc. 

Hạn chế tối đa sâu đục thân trên cây điều 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Nên sử dụng thuốc ở lô đối chứng tuy giá thành cao. Tốn nhiều 
công lao động nhưng tỷ lệ giảm bệnh hiệu quả. 

 Cả 2 lô đều có hiệu quả nhưng lô thử nghiệm số cây ít bệnh 
nhiều hơn 

Thử nghiệm 4: Phòng trị bệnh vàng lá trên cây cao su 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Nữ:  3 

Giải pháp: 

Mục đích: 

 

Dùng phân hữu cơ sinh học Wehg 

Trị được bệnh vàng lá trên cây cao su. Đồng thời so sánh hiệu 
quả giữa phân sinh học Wehg và thuốc hoá học (Anvill + 
carbenzin). 
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Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

 

 

 

Trong quá trình phun xịt do cây cao nên có 1 số không phun 
được 

 

Qua kết quả thử nghiệm bà con nông dân nhận thấy sử dụng 2 
loại thuốc của lô đối chứng và lô thử nghiệm đều có hiệu quả 
riêng sử dụng phân sinh học Wehg thì những hộ làm thử 
nghiệm thấy tâm đắc hơn. Vì bệnh giảm mạnh sản lượng mủ 
cao và độ mủ cũng cao hơn 
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4. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 8 4 
Địa chỉ: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 19 Số nữ: 3 

Năm thành lập 13/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phạm Thị Luyến Điện thoại: 0166 441 8642 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Lê Thị Mỹ Trang 

Nguyễn Văn Sinh (KNV) 
Điện thoại: 

0986  595 067 

0978 725 254 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Cao su, tiêu, điều, cây ăn quả 

Thử nghiệm 1: Dùng phân hữu cơ để tăng năng suất bền vững và phòng 
bệnh chết nhanh chết chậm 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

Mục đích: 

 

Chế phẩm Trimise, Trichoderma 

Dùng phân hữu cơ sinh học để tăng năng suất bền vững và 
phòng trị bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

 

 

Vùng đất trồng tiêu nên làm mương thoát nước, thường xuyên 
thăm vườn để phát hiện bệnh sớm hơn 

Về kỹ thuật đa số các hộ đã có kinh nghiệm trong việc chăm 
sóc cây tiêu, chỉ gặp khó khăn trong việc ghi chép sổ sách 
chưa rõ ràng. 

Kết quả thử nghiệm đạt như mong muốn của nông dân 
2kg/nọc. Cần tiếp tục và phổ biến kỹ thuật cho bà con trong và 
ngoài CLB áp dụng. 

Thử nghiệm 2: Nuôi gà Sao xám 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp Dùng cám viên Cargil để gà con chóng lớn 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 8 4 
Mục đích Tìm ra các ưu điểm của gà sao so với gà ta 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Nên nuôi thịt 1- 4 tháng không nên nuôi quá 4 tháng, không 
hiệu quả. Nuôi gà sinh sản nên chọn gà con loại to. - Giai đoạn 
gà tăng trưởng nhanh nhất là từ 1-3 tháng. từ tháng thứ 4 trở về 
sau gà chậm lớn.  

Là loại gà thịt ăn ngon nếu sản xuất được địa phương thì nuôi 
sẽ có kết quả cao hơn, là vật nuôi mới có thể đưa vào cơ cấu 
vật nuôi cho địa phương để tăng thu nhập cho gia đình 

Là loại gà thịt ăn ngon nếu sản xuất được địa phương thì nuôi 
sẽ có kết quả cao hơn, là vật nuôi mới có thể đưa vào cơ cấu 
vật nuôi cho địa phương để tăng thu nhập cho gia đình. 

Thử nghiệm 3: Nuôi trùn quế 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 1 

Giải pháp: 

Mục đích: 
Tạo thức ăn đạm cho gia cầm, thủy sản và tạo ra phân vi sinh 
tại chổ. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Do lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên thời gian đầu bị đọng 
nước nên bị chết nhưng không đáng kể. 

Đây là thử nghiệm rất thiết thực đối với CLB và các hộ làm 
thử nghiệm. Tạo được nguồn thức ăn phục vụ cho việc chăn 
nuôi gia cầm và có được loại phân vi sinh cao cấp bón cho cây 
trồng. 

Thử nghiệm 4: Nuôi cá Ao 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra hiệu quả kinh tế từ 5 loài cá nuôi ao  

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Do mùa khô hạn kéo dài, ao không đủ nước, cá ăn kém chậm 
lớn làm ảnh hưởng đến năng suất chưa đạt đến mức tối đa.  

Dễ nuôi, cá không ưa nước phèn. 

Dự tính CLB trong thời gian tới vẫn tiếp tục làm các thử 
nghiệm và nhân rộng thử nghiệm đạt hiệu quả như nuôi trùn 
quế, nuôi cá ao.  
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5. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 4 5 
Địa chỉ: Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành,  tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 28 Số nữ: 2 

Năm thành lập 27/4/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh, S’tiêng 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Đinh Thanh Thảo Điện thoại:  0169 228 4506 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trần Minh Đức  

Lê Bá Thể (KNV) 
Điện thoại: 

0909 836 000 

0983 643 109 
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Cao su, điều, lúa, tiêu, heo, bò, gà 

Thử nghiệm 1: Phòng trị bệnh nấm hồng, loét sọc miệng cạo trên cây cao 
su 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 1 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Thuốc xịt nấm Valiviphaco + thuốc bôi miệng   

Phòng, trị bệnh nấm hồng, loét miệng cạo, tăng năng suất mủ 
cây cao su đang khai thá     

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Ban chủ nhiệm CLB và các hộ thực hiện thử nghiệm chưa phối 
hợp với nhau một cách nhịp nhàng, chọn hộ chưa đúng đối 
tượng dẫn đến theo dõi ghi chép chưa đầy đủ, cập nhật thông 
tin còn thiếu 

Thí nghiệm chỉ đạt ở mức thấp, chưa đạt hiệu quả tốt  

Thử nghiệm 2: Bón phân hợp lý trên cây cao su 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 1 
Giải pháp: 

Mục đích: 

 

Dùng phân bón đầu trâu 20-20-15s 

Tìm ra loại phân tốt cho cây cao su nhằm tăng năng suất, chất 
lượng mủ trên cây cao su. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Do thời tiết không thuận lợi, các lô thí nghiệm không tập 
trung, đường xá đi lại còn gặp khó khăn, thao tác kỹ thuật còn 
hạn chế nhất là khâu ghi chép theo dõi 
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6. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp Tranh 3, xã Quang Minh, huyện Chơn 
Thành 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD Ấp Tranh 3 6 
Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 24 Số nữ: 2 

Năm thành lập 28/4/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh, S’tiêng 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Lê Huy Xã Điện thoại: 01695 921 244 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trần Minh Đức 

Trịnh Công Sâm (KNV) 
Điện thoại: 

0909 836 000 

0916 667 732 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cao su, lúa, trâu, gà, vịt 

Thử nghiệm 1: Phòng trừ bọ xít muỗi trên cây điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Sử dụng thuốc Tungring        

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm đưa KHKT tới người 
nông dân để áp dụng vào sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Dùng chế phẩm tungring vào đặc trị bọ xít muỗi 

Được áp dụng thực tiễn và hướng dẫn trên vườn của các hộ tại 
địa phương tuy bước đầu có gặp khó khăn với lối canh tác cũ 
song cũng vẫn được bà con và CLB khắc phục tốt 

Thử nghiệm 2: Phòng, trị bệnh chết nhanh trên cây tiêu  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Sử dụng thuốc TREPPACH BUL 

Hạn chế bệnh chết nhanh, trên cây tiêu 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 

Thuốc trị bệnh chưa triệt để, chỉ phòng bệnh. Chưa đạt yêu cầu 
mong muốn của nông dân 

Qua thử nghiệm lần này nhìn chung đã hướng cho nông dân đi 
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được: vào chiều hướng tích cực, áp dụng KHKT tốt hơn trong thâm 
canh sản xuất 

Thử nghiệm 3: Phòng, trị bệnh Mặt cạo – Loét sọc mặt cạo trên cây cao su  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Nữ: 1 

Giải pháp: 

 

 

Mục đích: 

Sử dụng chế phẩm Ridomil Gold 68 WG (Mancozeb + 
Metalaxyl-M) Pha nồng độ 2% + chất bám dính bôi mặt cạo, 
miệng cạo 

Phòng vỏ thối nhũn phá hủy mặt cạo tăng năng xuất và chất 
lượng mủ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Nhìn chung đã hướng cho các thành viên đi vào sản xuất có quy 
trình, áp dụng KHKT thâm canh chăm sóc theo chiều hướng tiến 
bộ, rút ra được những kinh nghiệm hay để nhân rộng, khắc phục 
những mặt còn tồn tại. 

 



Trang 19                                                  Tỉnh Bình Phước 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

 

7. Bình Phước – Câu lạc bộ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 5 7 
Địa chỉ: Thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 17 Số nữ: 2 

Năm thành lập 3/12/2008 Số năm thành lập:  2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phạm Văn Lý Điện thoại: 0985 208 357 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trần Minh Thắng 

Vũ Kim Đương (KNV) 
Điện thoại: 

0975 881 635 

0985 842 691 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cao su, lúa, gà 

Thử nghiệm 1: Chăm sóc phục hồi vườn điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix thay thế phân bón hỗn hợp 
NPK 

So sánh hiệu quả giữa hai loại phân 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Tất cả các vườn của các hộ tham gia thử nghiệm điều bị ảnh 
hưởng của thời tiết và sâu bệnh nhưng thời điểm  xử l ý không 
cùng nhau. Cần kết hợp 2 loại phân để bón. 

Các vườn điều không thuần giống nên phần nào anh hưởng 
đến kết quả. 

Thử nghiệm 2: Chăm sóc phục hồi vườn tiêu 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Thực hiện giải pháp mới bồi đất (đổ đất mới) thay cho làm bồn 

Phục hồi hệ thống rễ tiêu, chống chịu sâu bệnh hại tiêu và cải 
thiện năng suất 

Bài học kinh Tiếp tục áp dụng biện pháp mới cho vụ mùa kế tiếp. Tăng 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 5 7 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

lượng phân hữu cơ, giảm lượng phân hóa học 

Các vườn thử nghiệm nằm ở những dạng đất khác nhau nên có 
kết quả khác nhau, vườn tiêu trồng trên đất đỏ cho hiệu quả 
hơn vườn trồng trên đất sỏi đá. Cân ưu tiên trồng tiêu trên đất 
đỏ Bazan. 

Qua mô hình thử nghiệm trên cây tiêu kết quả tổng hợp đạt 
được như mong muốn của nông hộ. Sản lượng tăng trưng bình 
25%. Lợi nhuận đạt được khá, cây tiêu sinh trưởng phát triển 
mạnh, ít sâu bệnh, giả được hiện tượng chết nhanh, chết chậm 
trên cây tiêu, đó là mông muốn lớn nhất của người trồng tiêu. 
Từ những kết quả đạt được, các nông hộ sẽ mạnh dạn ấp dụng 
rộng rãi trên vườn tiêu của mình nhằm đạt được hiệu quả kinh 
tế cao. 

Thử nghiệm 3: Chăm sóc và phụ hồi vườn điều 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp 

Mục đích: 

 

 

Lắp đặt hệ thống tưới phun tưới bổ sung cho điều vào mùa 
nắng. 

Nhằm cải thiện năng suất trên vườn điều trước những yếu tố 
bất lợi của tự nhiên vì giai đoạn ra hoa đậu qủa rơi vào mùa 
nắng hạn.điều thường rụng bông và điều non. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Áp dụng các biện pháp thử nghiệm. Tăng cường thêm kỹ thuật 
sử lý ra hoa và tưới bổ sung vào mùa nắng. 

Các hộ tham gia thử nghiệm rất phấn khởi, kết qủa thử nghiệm 
của năm 2009 đạt được hiệu qủa kinh tế đó là động lực giúp 
cho các hộ thử nghiệm năm 2010 đạt hiệu qủa cao 

Thử nghiệm 4: Chăm sóc và phụ hồi vườn tiêu 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp: 

Mục đích: 

 

 

 

Tăng cường bón phân hữu cơ có ủ men vi sinh Tricodecma 

Cải tạo nền đất vườn củ,tăng độ tơi xốp đất giúp bộ rễ tiêu hấp 
thu tốt các chất dinh dưỡng có trong đất đồng thời cải thiện 
vàgiảm hiện tượng chết nhanh chết chậm,giảm sử dụng lượng 
phân hóa. Học và cải thiện năng suất chất lượng hạt tiêu 

Bài học kinh Các giải pháp thử nghiệm dễ làm dễ áp dụng tuy nhiên do chưa 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 5 7 
nghiệm: 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

chủ động được nguồn phân nên quy trình thực hiện chưa đồng 
nhất về thời gian mùa vụ, hướng tới cần khắc phục vấn đề trên 
và tận dụng mọi nguồn phế phẩm nông nghiệp có tại địa 
phương tạo nguồn phân hữu cơ có ít, rẻ tiền mang lại hiệu qủa 
kinh tế cho nông hộ 

Vườn tiêu sinh trưởng mạnh,giảm được sâu bệnh tiêu ra hoa 
đậu trái nhiều hứa hẹn một vụ mùa đạt năng suất cao đem lại 
nhiều lợi ích cho nhà nông. Điều quan trọng hơn là từ thử 
nghiệm nông dân hình thành được thói quen canh tác mới biết 
giải quyết vấn đề khó khăn mình gặp phải trong sản xuất mạnh 
dạn áp dụng các tiến bộ KHKT,các giải pháp mới nhằm đem 
lại lợi ích kinh tế cho chính mình cùng hướng tới một nề nông 
nghiệp bền vững. 
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8. Bình Phước – Câu lạc bộ thôn Tân Phước,  xã Tân Tiến, huyện Bù 
Đốp 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn Tân Phước 8 

Địa chỉ: Thôn Tân Phước,  xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 
Phước 

Số thành viên: 26 Số nữ: 10 

Năm thành lập 3/12/2008 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Nùng, Tày 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nông Văn Bình Điện thoại: 0168 505 4690 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trần Minh Thắng 

Phạm Đức Ánh (KNV) 
Điện thoại: 

0975 881 635 

0985 996 732 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, điều, tiêu, trâu, heo, gà 

Thử nghiệm 1: Cải tạo vườn điều già sau thu hoạch 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm ra kỹ thuật cải tạo chăm sóc bón phân, phun xịt để cây 
điều phát triển tốt, đạt năng suất cao. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Dễ sử dụng, phù hợp với thời gian chăm sóc, đúng kỹ thuật, 
học tập được kinh nghiệm để chăm sóc cho các vụ tiếp theo 

Thử nghiệm 2: Chọn loại cám phù hợp cho heo nái 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Dùng cám công nghiệp “ MASTER” chuyên dụng cho heo nái 
hậu bị và nái sinh sản kết hợp với thức ăn tự có 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Cần áp dụng những tiến bộ kỹ thuât kết hợp với kinh nghiệm 
thực tế vào trong chăn nuôi (kết hợp giữa cám công nghiệp và 
thức ăn tự có và tiêm phòng đầy đủ, chuồng trại đảm bảo vệ 
sinh) để nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm 

Mô hình có triển vọng nhưng không đạt được kết quả như 
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mong muốn do dịch bệnh heo tai xanh bắt buộc phải tiêu hủy 

Thử nghiệm 3: Phòng trừ sâu đục cành phá hại cây ca cao trong mùa mưa 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích: Sử dụng một số loại thuốc gốc sinh học để phòng trừ sâu hại 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Cần sử dụng thuốc phòng trừ sâu hại cho ca cao vì ca cao là 
cây bị sâu hại rất nặng. Nên sử dụng những loại thuốc có gốc 
sinh học vì phải sử dụng thuốc liên tục để xịt nên nếu sử dụng 
thuốc hóa học thì ảnh hưởng rất lớn đến người xịt cũng như 
môi trường 

Mô hình sử dụng thuốc BVTV có gốc sinh học cho cây cacao 
là một biện pháp đem lại hiệu quả cao trong phòng trừ sâu 
bệnh hại cũng như bảo vệ môi trường từ đó nâng cao phẩm 
chất sản phẩm, từng bước tiến tới nền nông nghiệp sạch. Cần 
nhân rộng ra nhiều đối tượng cây trồng khác. 
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9. Bình Phước – Câu lạc bộ 7, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 7 9 
Địa chỉ: Thôn 7, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 17 Số nữ: 3 

Năm thành lập 2/12/2008 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phạm Xuân Quý Điện thoại: 06516 282 892 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Bùi Văn Vĩnh  

Huỳnh Văn Hiền (KNV) 
Điện thoại: 

0988 475 189 

0985 250 001 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cà phê, cao su, gà, vịt 

Thử nghiệm 1: Hạn chế bệnh thán thư  trên cây điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Thuốc carben 50 EC và hạn chế bệnh thán thư gây hại và giúp 
tăng suất trên cây điều. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Điều kiện thời tiết thất thường ảnh hưởng  tới thơì gian xử lý 
đúng chu kỳ phát triển của cây, phát triển của bệnh. 

Giá vật tư cao chưa đảm bảo dinh dưỡng cho cây nên khả năng 
kháng bệnh của cây còn kém chua mang lại hiều quả như 
mong muốn 

Thử nghiệm 2: Phòng trị bệnh gỉ sắt trên cây cà phê 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Dùng vôi bột rải gốc + phun thuốc Tilt supper 300 EC 

Trị bệnh gỉ sắt, tăng năng suất vườn cây 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Thử nghiệm đạt hiệu quả, CLB cần nhân rộng trong thời gian 
tới 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 7 9 

Thử nghiệm 3: Chọn giống heo sinh sản khoẻ nuôi con tốt 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng nguồn thức ăn tại địa phương, bổ sung thức ăn tổng 
hợp. 

Khắc phục tình trạng heo đẻ ít, heo con lớn chậm    

Bài học kinh 
nghiệm 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Lấy thí nghiệm trên tiếp tục cho phối giống lại theo dõi kết quả  
them 1 lần nữa . Để đánh giá xem giống có phù hợp với giống 
địa phương 

Áp dụng được các biện pháp chăm sóc như chế độ ăn uống và 
phòng bệnh cho heo con và heo mẹ đúng theo quy trình giúp 
đàn heo khoẻ mạnh  

Muốn phát triển đàn heo thì tiêu chí giống và chế độ chăm sóc 
là yếu tố đầu tiên mang lại sự thành công nhất của người chăn 
nuôi 

Qua thí nghiệm thực hiện và kết quả đạt được cho thấy thử 
nghiệm rất thành công về phương pháp như: Lựa chọ giống, 
quy trình chăm sóc và rất dễ áp dụng thực hiện cho tất cả các 
hộ chăn nuôi heo hộ gia đình. Từ thí nghiệm này có thể lấy 
quy trình chăm sóc là cơ sở giúp các hộ chăn nuôi heo rút ngắn 
thời gian chăm sóc heo con và sớm phục hồi cho heo mẹ. 
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10. Bình Phước – Câu lạc bộ thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện 
Bù Đăng 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn Đak Xuyên 10 

Địa chỉ: Thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 
Phước 

Số thành viên: 24 Số nữ: 9 

Năm thành lập 2/12/2008 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Chung Văn Toản Điện thoại: 0986 613 269 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Bùi Văn Vĩnh  

Võ Văn Sĩ (KNV) 
Điện thoại: 

0988 475 189 

0978 311 067 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: 

Điều, tiêu, cà phê, cao su, cây ăn quả,  

trâu, heo, bò, dê, cá 

Thử nghiệm 1: Phòng trừ bệnh rệp sáp trên cây cà phê 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Sử dụng thuốc trừ nấm Hosavil 5sc, thuốc kích thích sinh trưởng 
BoomFlowe 

Hạn chế rụng trái trên vườn cà phê.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Thử nghiệm đạt kết quả tốt, ít rụng trái, năng suất tăng. 

Nhân rộng thử nghiệm và đưa vào kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. 

Bước đầu cho thấy việc thử nghiệm có hiệu quả. Tuy nhiên, để 
nhân rộng mô hình này cần theo dõi và áp dụng quy trình thêm 1 
năm nữa để có kết quả chính xác thì mới áp dụng nhân rộng mô 
hình.   

Thử nghiệm 2: Phòng trừ sâu đục thân, đục ngọn trên cây điều 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Diazan 10 H & 25 EC, Dordo quét gốc 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn Đak Xuyên 10 

Hạn chế sâu đục thân đục cành, tăng năng suất thu nhập.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Thực hiện kế thử nghiệm vào mùa mưa gây khó khăn trong việc 
thực hiện, phun thuốc đúng quy trình áp dụng. Mô hình thử 
nghiệm đạt kết quả cao. Nếu thực hiện vào tháng 5 đầu mùa mưa 
sẽ hiệu quả hơn.  

Thử nghiệm 3: Hạn chế mối hại trên cây cà phê ghép 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích: 

Dùng thuốc đặc trị confido, lentrek 

Hạn chế mối hại trong vườn ca cao trồng xen trong vườn điều 

Bài học kinh 
nghiệm 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đạt 
được: 

Thuốc lưu giữ lâu nếu sử dụng liều lượng không đúng sẽ ảnh 
hưởng tới vi sinh vật đất. Chi phí tiền đầu tư cho thử nghiệm cao 
hơn. Công tác phòng bệnh bằng phương pháp chôn thuốc là 
phương pháp phòng mang tính lâu dài, nếu dùng thuốc đúng 
cách sẽ không ảnh hưởng đến cây trồng và vi sinh vật trong đất 
mà còn hỗ trợ cây không bị tác động của sâu bệnh hại giúp cây 
phát triển tốt 

Đối với thử nghiệm này nếu tính trên diện tích thử nghiệm thì 
kết quả cho so với lô đối chứng là không khả quan. Tuy nhiên 
nếu đem áp dụng cho 1 diện tích lớn thì sẽ có kết quả rất tốt 
không chỉ cho cây ca cao trong thời kỳ kiến thiết cơ bản mà còn 
hạn chế tối đa cho cả vườn điều. 
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11. Bình Phước – Câu lạc bộ thôn 5, xã Long Hưng, huyện Phước 
Long 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 5 11 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 19 Số nữ: 3 

Năm thành lập 27/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Vũ Minh Thiện  Điện thoại: 0984 493 562 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Mai Văn Hè 

Trần Đăng Bi (KNV) 
Điện thoại: 

0986 358 094 

0987 883 527 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cà phê, cao su 

Thử nghiệm 1: Phòng bệnh khô miệng cạo trên cây cao su 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Thuốc Amistar TOP 

Phòng bệnh khô miệng cạo trên cây cao su nhằn hạn chế bệnh 
và tăng sản lượng mủ. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Không sử dụng Aliette đề phòng bệnh khô miệng cạo trên cây 
cao su 

Khuyến cáo sử dung loại thuốc Amistar TOP để phòng bệnh 
khô miệng cạo cho cây cao su nhắm tăng sản lượng mủ 

Thử nghiệm 2: 
Đánh giá ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh 
Trichomix đến năng suất và chất lượng điều ở xã Long 
Hưng 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp: 

 
Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix thay thế phân bón hỗn hợp 
NPK 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 5 11 

Mục đích: So sánh hiệu quả giữa hai loại phân 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Cần kết hợp 2 loại phân 

Tất cả các vườn của các hộ tham gia thử nghiệm điều bị ảnh 
hưởng của thời tiết và sâu bệnh, thời điểm xử l  ý không cùng 
nhau. 

Các vườn điều không thuần giống nên phần nào anh hưởng 
đến kết quả. 

Do thời tiết và sâu bệnh gây hại nên kết quả chưa chính xác, 
không đánh giá được hiệu quả.  

Thử nghiệm 3: Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp bằng chế phẩm sinh học trên 
cây cà phê. 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích: 

Chế phẩm sinh học Trichorderma siêu đậm đặc + phân HCVS 

Hạn chế bệnh rụng trái trong mùa mưa trên cây café. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Xem xét, ứng dụng sản phẩm trên một số loại cây trông khác 
và tác dụng vỏ, lá café ủ làm phân để giảm chi phí. 

Phòng trừ sâu bằng biện pháp sinh học kết hợp với biện pháp 
hoa học để giảm chi phí đầu tư và tăng năng suất cây cafe. 

Thử nghiệm 4: Cải tạo năng suất và chất lượng mủ cao su bằng phân bón sinh 
học 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Sử dụng phân bón sinh học Ancrop 

Đánh giá hiệu quả của phân bón sinh học Ancorop đối với chất 
lượng mủ cao su. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Cải thiện độ tơi xốp của đất, cải thiện năng suất mủ 

Thời gian theo dõi ngắn nên chưa biết được khả năng duy trì 
hàm lượng mủ cũng như sản lương trong thời gian bao lâu 

Cần tiếp tục theo dõi tác dụng của phân 
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12. Bình Phước – Câu lạc bộ thôn 1, xã Long Bình, huyện Phước 
Long 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 1 12 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 15 Số nữ: 2 

Năm thành lập 27/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần Cao Quý Điện thoại: 0902 645 119 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Mai Văn Hè 

Nguyễn Văn Đề (KNV) 
Điện thoại: 

0986 358 094 

0919 712 951  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cà phê, cao su 

Thử nghiệm 1: Chọn loại cám phù hợp cho heo thịt 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Sử dụng loại cám Supper Gold 

Tìm ra loại cám tốt cho địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Không sử dụng cám Supper Gold cho heo siêu nạc vì thịt heo 
mỡ bán giá thấp. 

Thử nghiệm 2: Trị bệnh nức vỏ, khô miệng cạo trên cây cao su 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 04 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Thuốc Amistar TOP 

Trị được bệnh nức vỏ, khô miệng cạo trên cây cao su 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Khuyến cáo sử dụng thuốc Amistar TOP để trị bệnh nứt vỏ, khô 
miệng cạo cho cây cao su. 

Thử nghiệm 3: Nâng cao năng suất và phòng bệnh tổng hợp cho cây cao su 



Trang 31                                                  Tỉnh Bình Phước 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

Tên Câu lạc 
bộ: PTD thôn 1 12 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Phân vi sinh siêu đậm đặc Trichomix 

Ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm tăng năng suất và hạn 
chế bệnh loét sọc miệng cạo cây cao su trong thời kỳ kinh doanh 

Bài học kinh 
nghiệm 

 

Kết quả đạt 
được: 

 

 

Khuyến cáo sử dụng chế phẩm phân vi sinh siêu đậm đặc 
Trichomix trong canh tác cây cao su khai thác nhằm phòng bệnh 
loét sọc miệng cạo vào tăng năng suất mủ. 

Hiệu quả kinh tế sau khi sử dụng phân vi sinh này rất cao hạn 
chế được sâu bệnh, tăng năng suất và đã được một số thành viên 
khác trong và ngoài CLB ứng dụng. Hướng tới CLB sẽ hướng 
dẫn cho nhưng nông dân nào có nhu cầu trong và ngoài CLB 

Cần nhân rộng mô hình 

Thử nghiệm 4: Phòng trừ sâu bênh hại tổng hợp cho cây cà phê 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Thuốc MIDAN + Chế phẩm Trichor-BT + phân HCVS 

Hạn chế rệp sáp và bệnh gỉ sắt trên cây cafe. 

Bài học kinh 
nghiệm: 

Kết quả đạt 
được: 

Khuyến cáo sử dụng loại thuốc Amistar TOP để trị bệnh nức vỏ, 
khô miệng cạo cho cây cao su. 

Sử dụng kết hợp chế phẩm sinh học và hóa học phòng trừ rệp 
sáp và bệnh gỉ sắt trên cây cafe hiệu quả cao và bệnh không tái 
nhiễm trở lại 
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13. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp 8, xã An Khương, huyện Bình Long 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 8 13 
Địa chỉ: ấp 8, xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 21 Số nữ: 10 

Năm thành lập 26/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh, S’tiêng 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Lưu Văn Hùng  Điện thoại: 0165 7692 765 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Nguyễn Thị Hạnh  

Điểu Cui (KNV) 
Điện thoại: 

0984 755 364 

0125 312 6824 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, cà phê, tiêu, cây ăn quả, cao su, heo, bò, gà 

Thử nghiệm 1: Thay thế giống gà địa phương bằng giống gà lương phượng 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích 

Khả năng đa dạng giống gà và sự phù hợp của giống gà  lai 
(Lương Phượng x Đông tảo) ở điều kiện chăn nuôi hiện có của 
nông dân 

Bài học kinh 
nghiệm: 

 

Kết quả đạt 
được: 

Sau 3 tháng nuôi ngày 24/10/2009 CLB tiến hành hội thảo tổng 
kết. Đàn gà chỉ còn lại 11 con gà mái, trọng lượng TB 1,5kg/con, 
còn lại gà bị chết rải rác trong qua trình nuôi, số gà đối chứng 
chết hết.  

Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều kéo dài, các hộ ít trú trọng 
tới việc chăm sóc do số lượng ít, nuôi nhốt chung với gà địa 
phương. Dịch bệnh sảy ra đột ngột, phát tán nhanh trên diện 
rộng, khó trị, không phòng bệnh từ trước(chỉ phòng vác cin 
H5N1) 

Thử nghiệm 2: Phòng bệnh chết nhanh , chết chậm trên cây hồ tiêu 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 4 

Giải pháp: 

Mục đích: 

Sử dụng phân Trico + Bimix 

Hạn chế bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 8 13 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Nông dân chưa quen ghi chép, nên số liệu thu được chưa đầy đủ  

do vậy độ chính xác chưa cao, làm thử nghiệm muộn, hội viên 
chưa quen việc TN, BCN còn phải đôn đốc nhiều. 

Cần làm thử nghiệm sớm hơn để cho năng suất cao. 

Thử nghiệm 3: Tăng cường việc chăm sóc vườn điều để đạt năng xuất, hiệu 
quả cao hơn 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Bón phân, xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh để cây điều mau phục 
hồi sau thu hoạch 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Qua thử nghiệm thì CLB đã tìm ra được giải pháp hạn chế sâu 
đục thân, ngọn, cành trên cây điều, thử nghiệm có áp dụng được 
trong thực tế, kết quả của thử nghiệm được áp dụng rộng rãi  
trong CLB và ngoài CLB 

Thử nghiệm 4: Phòng bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu bằng chế 
phẩm Tricoderma 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích Dùng chế phẩm Tricoderma ủ với phân chuồng  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Dùng chế phẩm Trichoderma ủ phân và tưới cho tiêu có hiệu quả 
kinh tế cao. Qua theo dõi, đánh giá của các TV trong và ngoài 
CLB đều cho thấy rõ cây tiêu giảm bớt tỷ lệ chết, cây phát triển 
xanh tốt, đất tơi xốp, bông dài, hạt mẩy và nhiều hơn 

Qua thử nghiệm thì CLB đã tìm ra  được giải pháp hạn chế bệnh 
chết nhanh, chậm trên cây tiêu, đất tơi xốp hơn, thử nghiệm có 
áp dụng được trong thực tế, kết quả của thử nghiệm được áp 
dụng rộng rãi  trong CLB và ngoài CLB 

Dự tính của CLB trong thời gian tới là nhân rông kết quả mô 
hình cho các TV còn lại trong CLB, phổ biến cho nông dân 
trong vùng cùng áp dụng. 
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14. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp, huyện Bình 
Long 

Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp Bàu Lùng 14 

Địa chỉ: ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 30 Số nữ: 0 

Năm thành lập 18/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Bùi Văn Lập Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Nguyễn Thị Hạnh  

Vũ Trọng San (KNV) 
Điện thoại: 0984 755 364 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Cao su, điều, cây ăn quả, cá nước ngọt, baba, ngan 

Thử nghiệm 1: Khảo sát giống Ngan Pháp 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Khảo sát sự thích hợp của giống ngan Pháp trong điều kiện 
chăn thả ở địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Giống ngan pháp rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi của bà 
con nông dân ấp Bàu Lùng xã Tân Hiệp, tăng trọng nhanh (gấp 
1,5 lần so với các giống khác), ít dịch bệnh, dễ nuôi, thịt thơm 
ngon rất ít mỡ, được tất cả mọi người quan tâm ưa chuộng và 
tiến hành nhân rộng trong thời gian tới. 

Các thành viên trong CLB muốn tiếp tục làm thử nghiệm một 
lần nữa để khẳng định tính ổn định, bền vững của kết quả trên 
đặc biệt là kinh nghiệm chon giống ngan 1 ngày tuổi để có 
được nhiều con trống. 

Thử nghiệm 2: Xác định hỗn hợp thức ăn thích hợp cho baba thương 
phẩm 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Ba ba tăng trọng nhanh, ít dịch bệnh, lớn đồng đều, giảm ô 
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Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp Bàu Lùng 14 

nhiễm nguồn nước. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Lô TN mau lớn hơn lô ĐC  lúc ba ba còn nhỏ  (từ tháng 1 đến 
tháng thứ 4) sau đó giảm dần và chậm lớn hơn lô đối chứng do 
cám không đủ chất đạm, Ba ba sẽ tăng trọng nhanh hơn, thời 
gian nuôi ngắn hơn nếu từ tháng 4 trở đi cho ăn hoàn toàn là cá
Lô ĐC: Ngược lại, thời gian đầu chậm lớn hơn, từ tháng 4 trở 
đi lớn nhanh hơn lô TN 

Qua TN đã xác định được sự phù hợp của việc thay cá bằng 
cám trong thời gian đầu nuôi ba ba là có hiệu quả, được nông 
dân từng bước áp dụng và có hiệu quả. Nông dân đã có ý thức 
ghi chép sổ theo dõi, tự đánh giá nhận xét rút kinh nghiệm. 

Thử nghiệm 3: Khảo sát sự thích nghi của giống rắn ri voi nuôi ở  ấp Bàu 
Lùng xã Tân Hiệp  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Do các địa phương khác ở Miền tây nuôi rắn ri voi có hiệu quả 
cao nên CLB muốn nuôi TN. Mua giống ở địa chỉ tin cậy có 
chất lượng, tập huấn cho những người làm TN 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Nguồn nước không phù hợp đối với việc nuôi rắn ri voi tại Bầu 
Lùng (theo nhận định của chủ trang trại) nên TN nuôi rắn 
không đạt kết quả. Nếu có điều kiện CLB sẽ mang mẫu nước 
đi kiểm tra cụ thể. Đề nghị của CLB liên quan đến việc cải tiến 
phương pháp thực hiện thử nghiệm, đi kiểm tra mẫu nước 

Thử nghiệm 4: Khảo sát sự thích nghi của giống lươn 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Xác định sự thích nghi của giống lươn thương phẩm trong điều 
kiện nuôi trồng thủy sản ở ấp Bàu Lùng xã Tân Hiệp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Mua giống ở xa nên trong quá trình vận chuyển bị ảnh hưởng 
(lươn chết). Nên mua giống ở gần để giảm tỷ lệ hao hụt 

TN thành công chứng tỏ lươn phù hợp với điều kiện môi 
trường nuôi của ấp Bàu lùng, các TV trong va ngoài CLB đánh 
giá rất cao, học tập được nhiều kinh ngiệm qua các đợt tham 
quan, học tập và kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi thực tế. 
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15. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp k54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp K54 15 
Địa chỉ:  ấp k54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 23 Số nữ: 2 

Năm thành lập 25/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh, Tày 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Biên Hòa Điện thoại: 0987 035 475 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trang Thanh Thông  

Hoàng Sánh (KNV) 
Điện thoại: 

0919 190 117 

0907 509 728 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cà phê, cao su, heo, bò, gia cầm 

Thử nghiệm 1: Phòng trừ bệnh tiêu chảy trên heo 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Thuốc sát khuẩn + thuốc thú y 

Hạn chế bệnh và rút ngắn thời gian điều trị 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Cần tìm loại thảo dược có chức năng kháng bệnh và điều trị 
mạnh và tốt hơn 

Thử nghiệm đạt kết quả tốt, thuốc sử dụng có hiệu quả, quy trình 
cần được phát triển nhân rộng ra. 

Thử nghiệm 2: Phòng bệnh vàng lá trên cây tiêu do tuyến trùng gây ra 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Thuốc Phòng NOKAP và Nấm Trichoderma 

Kết quả đạt 
được: 

Thử nghiệm đạt kết quả tốt, thuốc sử dụng có hiệu quả tốt góp 
phần thành công trong thử nghiệm 

Thử nghiệm 3: Nuôi gà Lương Phượng bán công nghiệp/công nghiệp 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 
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Giải pháp/mục 
đích: Đánh giá năng suất, kinh tế 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Thí nghiệm thực hiện thành công, lô thử nghiệm trọng lượng 
thấp hơn lô đối chứng nhưng giá bán cao nên hiệu quả kinh tế 
cao hơn 

Thử nghiệm 4: Khảo sát tiềm năng/ thích nghi của giống lúa OM 3536 và 
VD20 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

So sánh 02 giống với thổ nhưỡng tại địa phương 

Đánh giá năng suất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Giải pháp kỹ thuật đạt được: Giống lúa OM 3536 tại địa phương 
năng suất cao hơn giống lúa VD 20 

Qui trình áp dụng đã nâng cao được năng suất của giống, giống 
lúa OM 3536 có nhiều ưu thế hơn VD 20 tại vùng đất địa 
phương. 
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16. Bình Phước – Câu lạc bộ ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh 
Tên Câu lạc 
bộ: PTD ấp 8 16 

Địa chỉ: ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Số thành viên: 25 Số nữ: 6 

Năm thành lập 25/5/2009 Số năm thành lập: 2 năm 

Nhóm dân tộc: Kinh/Khơme 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Đức Điện thoại: 0165 958 5723 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Trang Thanh Thông  

Mai Hải Sơn (KNV) 
Điện thoại: 

0919 190 117 

0169 881 7855 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Điều, tiêu, cà phê, cao su, heo, bò, gia cầm, cá 

Thử nghiệm 1: Phòng trừ rệp sáp trên cây cà phê 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Supracide 40EC + dầu khoáng 

Kết quả đạt 
được: 

Quy trình kỹ thuật tương đối phù hợp với hiện tại, sử dụng 
thuốc có hiệu quả cho lô thử nghiệm. 

Thử nghiệm 2: Phòng trừ bệnh tiêu chảy E.coli 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Thuốc sát khuẩn + thuốc thú y 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Thuốc thử nghiệm: dễ bị tồn kháng sinh, tốn chi phí điều trị 

Thuốc đối chứng: Thời gian trị bệnh kéo dài, còi, suy nhược 

Thử nghiệm đạt kết quả tốt thuốc sử dụng có hiệu quả tốt, quy 
trình cần được phát huy và mở rộng 

Thử nghiệm 3: Phòng trừ rệp sáp trên cây tiêu  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 2  



Trang 39                                                  Tỉnh Bình Phước 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

Giải pháp/mục 
đích: 

Sử dụng TUNGCYDAN 55EC 

So sánh hiệu quả của 02 loại thuốc ảnh hưởng đến việc phòng 
trừ rệp sáp và ảnh hưởng đến năng suất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Giải pháp kỹ thuật đạt được hiệu quả, phòng được nhiều nấm 
bệnh, cần phổ biến qui trình áp cho các hội viên xung quanh. 

Thử nghiệm 4: Sử dụng phân hữu cơ kết hợp thuốc xịt thay thế phân vô cơ 
trên vườn điều 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 7 Số nữ: 3 

Giải pháp: Sử dụng phân hữu cơ sinh học để cải tạo đất  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt được: 

Chi phí đầu tư cao, phải thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật 

Kết quả thử nghiệm đạt kết quả tốt, cần có thời gian tiếp tục 
theo dõi và nhân rộng. 
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TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
1. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ Tân Châu, xã Châu Pha, huyện 

Tân Thành 
 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Tân 
Châu 

1 

Địa chỉ: Xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 28 Số nữ:  

Năm thành lập 02/04/2007 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Phạm Thị Hương 

Nguyễn Thị Phược 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Giảm tỉ lệ chết do bệnh truyền nhiễm trên đàn gà ta (dịch tả, 
Gumboro, đậu) 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 10 Số nữ: 8 

Giải pháp/mục 
đích Các hộ chăn nuôi biết cách phòng bệnh trên đàn gà ta 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Gà nuôi thử nghiệm mau lớn, ít bệnh vì có ngừa bệnh đúng 
theo quy trình.  

- Gà đối chứng không có bệnh nên một số con bị gầy yếu rồi 
chết (có 1 hộ, gà bị dịch bệnh chết gần hết).  

- Thử nghiệm này tương đối thành công, các thành viên đề 
biết cách phòng bệnh, biết kỹ thuật trong các thao tác tiêm 
ngừa trên đàn gà.  

- Các thành viên đều rất thích thử nghiệm để học hỏi, có thêm 
kinh nghiệm.  

- Tuy nhiên đây chỉ là thử nghiệm trên đàn gà thịt, CLB muốn 
thử nghiệm trên đàn gà đẻ vì đàn gà nuôi đẻ thường bị chết 
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rất nhiều, nhất là thời điểm giáp Tết.  

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm trồng rau ăn lá theo hướng an toàn 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 10 Số nữ: 10 

Giải pháp/mục 
đích 

Các nông dân thử nghiệm mong đợi biết cách sản xuất rau an 
toàn, bán được giá cao hơn, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật áp dụng theo phương pháp 4 đúng, biết sử dụng phân 
bón hợp lý. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Qua thử nghiệm nông dân thấy khi sản xuất rau an toàn chi 
phí không cao so với đối chứng, nhưng mang lại hiệu quả 
cho môi trường, sản phẩm an toàn. 

- Hiện nay 18 thành viên trồng rau trong CLB đều áp dụng qui 
trình sản xuất rau an toàn. 

- Mạng lưới tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh còn ít, gây 
trở ngại cho người tiêu dùng và người sản xuất. Người dân 
tiêu thụ ít quan tâm đến rau an Toàn. 

- Giá vật tư tăng cao dẫn đến chi phí cao nhưng giá thành sản 
phẩm không tăng theo tốc độ vật tư nên hiệu quả  mô hình 
chưa cao. 

Thử nghiệm 3: Trồng giống thanh long ruột đỏ 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích: 

- Trồng thử giống thanh long ruột đỏ trên đất sỏi pha cát 

- Đánh giá khả năng thích nghi và tình hình sâu bệnh trên cây 
thanh long. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đánh giá từ Câu lạc bộ: 

- Qua thử nghiệm tính đến thời điểm hiện tại, nhận thấy cây 
thanh long ruột đỏ thích hợp trồng ở vùng đất sỏi pha cát tại 
ấp Tân Châu 

- Cây phát triển mạnh, đến nay đã nẩy nhánh và bắt đầu tỏa 
cành 

- Đối với sâu bệnh hại không thấy xuất hiện, chỉ có sâu và 
kiến cắn ngọn vào giai đoạn chuẩn bị nẩy nhánh nhưng 
không đáng kể 

- Câu lạc bộ sẽ tiếp tục theo dõi, ghi chép và đánh giá năng 
suất khi thu hoạch  

Nhận xét của cán bộ theo dõi: 
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- Các hộ thử nghiệm thực hiện theo qui trình đề ra, khi xuống 
giống có che chắn nên tỷ lệ cây chết không đáng kể. 

- Nhận thấy cây thanh long ruột đỏ thích hợp khi trồng ở đất 
sỏi pha cát tại Tân Châu, cây sinh trưởng phát triển mạnh, ít 
sâu bệnh 

Đúc kết kinh nghiệm: 

- Cây thanh long còn tiếp tục theo dõi nên chưa có khuyến cáo 
cụ thể, tuy nhiên  trồng thanh long vào mùa khô nên có che 
chắn  

- Thăm vườn thường xuyên ở giai đoạn nẩy nhánh để phát 
hiện kiến và sâu ( vì thanh long ruột đỏ có hương ngọt kiến 
dễ cắn ngọn) 

Thử nghiệm 4: Trồng thử nghiệm giống ớt mới Chỉ Thiên 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 10 Số thành viên: 10 

Giải pháp/mục 
đích 

- Trồng thử giống ớt mới để chọn giống kháng và ít nhiễm 
bệnh.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của CLB 

- Khi xuống trồng do mưa nhiều quá làm úng chết ở 7 hộ thử 
nghiệm, hiện nay 7 hộ đã trồng lại được 25 ngày, cây phát 
triển tốt, đồng đều 

- Đến nay 3 hộ còn lại đánh giá cây ớt giống Chí Thiên sự sinh 
trưởng phát triền cũng giống 2 mũi tên đỏ. Cây đang ra hoa, 
trổ  trái.Về  sâu bệnh không thấy xuất hiện bệnh thán thư và 
thối đuôi trái 

Nhận xét của CBK theo dõi: 

Mô hình không thành công do thời tiết mưa quá  lớn liên tục , 
hiện nay  các hộ đã  xuống giống lại v à theo  dõi  
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2. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, huyện 
Tân Thành 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Cầu Ri  2 
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 25 Số nữ: 15 

Năm thành lập 16/06/2006 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Lai Thị Hoan 

Hồ Thị Lan 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Bón phân hợp lý cho cây cà phê 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 9 Số nữ: 5 

Giải pháp/mục 
đích Hạn chế rụng trái và sâu bệnh trên cây cà phê 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Cây cà phê phát triển tốt hơn trước do được bón phân hợp 
lý, tăng sức đề kháng, chủ động phòng bệnh nên sâu bệnh 
ít xảy ra, chỉ một ít cây còn tình trạng sâu đục cành.  

- Lá xanh đẹp. Hoa trổ đều.  

- Trái nhiều nhưng vẫn chưa được nặng hạt, năng suất bình 
quân đạt khoảng 1,9 kg/cây. 

- Vụ mùa năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên sâu bệnh 
cũng ít.  

- Thử nghiệm này tương đối thành công, và nông dân muốn 
làm tiếp vì nghe nói nhiều nơi đạt được 3-5 kg/cây. Hiện 
nay được áp dụng quy trình bón phân cân đối, cắt tỉa cành 
hợp lý điều chỉnh cây cà phê sinh trưởng phát triển tốt, 
đảm bảo nước cho cây.  

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm trồng gừng trong bao 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Cầu Ri  2 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 9 Số nữ: 5 

Giải pháp/mục 
đích Để tiếp cận và áp dụng kỹ thuật trồng gừng mới  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- 2 hộ trồng tỷ lệ sống đạt 40% 

- 8 hộ còn lại tỷ lệ chết 100% 

- Giai đoạn đầu cây mọc không đều. 

- Đến khoảng 20 – 25 ngày cây lụi dần rồi chết 

- Lý do thời điểm xuống giống không đúng và do mua gừng 
giống không tốt nên cây mọc yếu. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm nuôi gà sao 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 10 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích: 

Nuôi gà giống mới để đánh giá về năng suất và khả năng thích 
nghi của đàn gà, qua đó thành viên tại CLB mong muốn học 
được kỹ thuật nuôi giống gà sao và tăng thu nhập vì thị trường 
hiện nay rất chuộng giống gà này. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Gà sao dễ nuôi, ít bệnh 

- Tận dụng được nguồn cỏ trong vườn và phụ phế phẩm 
nông nghiệp.  

- Thức ăn tiêu tốn thấp.  

- Trọng lượng sản xuất chuồng bình quân 1,5 kg/con 

- Kết quả nuôi gà sao đạt, mỗi hộ đều có lời.  

- Khẩu phần cho gà ăn còn ít nên trọng lượng gà khi xuất 
chuồng còn thấp.  

- Mô hình nuôi gà sao nhìn chung là thành công, các nông 
dân ngoài Câu lạc bộ đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm 
khá đông.  

- Tuy nhiên đầu ra chưa phổ biến. 

Thử nghiệm 4: Ủ phân hữu cơ từ phụ phế phẩm trong nông nghiệp 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:10 Số nữ: 5 

Giải pháp/mục 
đích 

Tận dụng các phụ phế phẩm sẵn có trong gia đình để ủ phân 
hữu cơ vi sinh, nhằm duy trì dinh dưỡng và cải tạo đất, tăng 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Cầu Ri  2 
tính bền vững cho cây trồng   

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thời gian ủ phân dài hay ngắn tùy vào nguyên vật liệu như xác 
bả võ trái cacao khô, cứng và có khối lượng lớn nên lâu hoai 
hơn xác bã cà phê theo kết quả. 

Qua thử nghiệm các thành viên trong CLB đều đánh giá các ưu 
điểm của việc ủ phân như sau:  

- Tận dụng được các nguyên liệu sẳn trong vườn làm cho 
vườn sạch đẹp hơn 

- Ít tốn công lao động , thời gian ủ ngắn (3– 4 tháng có thể 
sử dụng được) 

- Giá thành cho 1kg phân ủ là 750 – 800 đ so với phân hữu 
cơ vi sinh mua trên thị trường là 2.000 đ – 2.200 đ/kg 

- Về chất lượng, trong giai đoạn đầu (được 2 tháng) CLB đã 
sử dụng phân ủ bón cho cây trồng trên cây  tiêu và cà phê  
đến nay thấy đất có tơi xốp , lá xanh , chuổi hạt dài hơn  

Nhận xét của CBKT theo dõi: 

Trong quá trình theo dõi thử nghiệm nhận thấy các hộ đều áp 
dụng đúng theo qui trình kỹ thuật, có ghi chép và có thăm 
điểm nhau thường xuyên.  

Đến nay các thành viên trong CLB chuẩn bị tiếp tục tự ủ đợt 2 

Mô hình nhìn chung đạt hiệu quả , các CLB bạn và các xã lân 
cận đến tham quan  cùng chia sẽ kinh nghiệm 

Đúc kết kinh nghiệm từ thử nghiệm: 

- Tùy theo nguyên liệu có thể tăng thêm phân chuồng và 
tưới thêm nước cho đủ độ ẩm để có thể rút ngắn thời gian ủ 

- Khi mua nấm Trichoderma nên  lưu ý đến số mũ trên bao 
bì… 

- Khi tưới nấm Trichoderma không nên tưới quá ẩm  

- Trong mùa mưa nên đào rãnh chung quanh hố để đống ũ 
thoát nước 

Thử nghiệm 5: Trồng thanh long ruột đỏ trong vườn cây lâu năm 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 10 Số nữ: 5 

Giải pháp/mục 
đích 

Đánh giá sự sinh trưởng phát triển của cây thanh long trồng 
xen trong vườn cây lâu năm trên vùng đất đỏ 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Cầu Ri  2 
Giúp tăng thêm thu nhập trong cùng một diện tích 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

Qua thừ nghiệm các thành viên đều nhất trí : 

- Cây thanh long trồng xen trên cây lâu năm có thể tận dụng 
được các trụ có sẵn, giảm được một phần chi phí đầu tư và 
hy vọng cây sẽ có năng suất cao, bán được giá hơn thanh  
long ruột trắng để tăng thêm thu nhập 

- Cây trồng trên đất đỏ nhìn chung phát triển tốt, đâm chồi, 
đẻ nhánh mạnh . 

- Không thấy sâu bệnh hại xuất hiện từ khi trồng đến nay 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm  

- Các hộ có ghi chép đầy đủ theo kế họach ban đầu: thời 
điểm trồng, đâm chồi, nẩy  nhánh, tình  hình sâu bệnh hại  

- Có tổ chức thăm vườn chéo và rút tỉa kinh nghiệm qua việc 
cây thanh long trồng bị chết (của hộ ông Nguyễn văn Hai, 
Quân) 

- Do điều kiện thanh long trồng xen trên cây lâu năm nên 
một số hộ còn bị thiếu ánh sáng . 

Đúc kết kinh nghiệm : 

- Khi mua hom vận chuyển phải cẩn thận không để bị dập dễ 
dẫn đến việc bị nhiễm phytop 

- Khi trồng trên đất đỏ không nên đào hố sâu quá hơn 10 cm, 
cây dễ bị úng chết 

- Chọn những trụ có đủ ánh sáng chiếu trực tiếp để cây phát 
triển khỏe hơn. 

Kết quả ứng dụng 

- Trong thời gian đầu nhận thấy cây thanh long thích nghi và 
phát triển tốt trên đất đỏ, chưa đánh giá được năng suất nên 
chưa thể khuyến cáo và nhân rộng mô hình 
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3. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa 
Thành, huyện Châu Đức 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD thôn 
Trung Nghĩa 3 

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 21 Số nữ:  

Năm thành lập 18/04/2006 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Nguyễn Văn Bá 

Phạm Hùng 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Hạn chế chết cây con, chết dây và đốm lá trên cây đậu phộng 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 7 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm ra kỹ thuật hạn chế bệnh chết cây con, bệnh chết dây và 
đốm lá trên cây đậu phộng. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Thời tiết thuận lợi, cây đậu phộng phát triển tương đối tốt. 
Hai hộ tham gia thử nghiệm là Nguyễn Văn Bá (hao hụt cây 
con) và hộ Trần Kim Hải (chết dây với tỷ lệ cao) ảnh hưởng 
đến năng suất thu hoạch. 

- Số hộ tham gia thử nghiệm chưa thực hiện một cách đồng bộ 
theo qui trình thử nghiệm, việc ghi chép sổ sách theo dõi còn 
hạn chế ở một số hộ. 

- Bố trí thử nghiệm ở lô đối chứng và lô thử nghiệm chưa hợp 
lý. 

- Khi tiến hành thử nghiệm, Ban chủ nhiệm cần thường xuyên 
quan tâm, kiểm tra, giám sát theo dõi đến các hộ tham gia 
thực hiện đúng qui trình thử nghiệm và cần ghi chép sổ sách 
theo dõi rõ ràng để có cơ sở đánh giá. 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD thôn 
Trung Nghĩa 3 

Thử nghiệm 2: Giảm tỉ lệ bệnh đầu lân ở đọt và nấm bông khi ra bông trên 
cây mè 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 7 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Giảm tỉ lệ bệnh thu đọt đầu lân và nấm đen bông 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Vụ Thu đông năm 2009, phần lớn diện tích trồng mè của bà con 
tại địa phương bị đen bông, dẫn đến lép hạt và năng suất thu 
hoạch thấp. Theo kiến nghị: lặp lại thử nghiệm trong năm 2010. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm giống đậu xanh TNO 94-208, V87-15 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tìm giống đậu xanh thích hợp, cho cho năng suất cao để đưa vào 
sản xuất  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm : 

- Vụ mùa năm nay thuận lợi ít sâu bệnh. 

- Giống V87-15 giá thành đắt hơn giá giống  TNO1 94-208. 

- Hạt V87-15 nhỏ hơn  hạt TNO1 94-208, do đó năng suất 
giống V87-15 thấp hơn TNO1 94-208 , chiều cao cây thấp 
hơn cho nên ít đỗ ngã. Trái chín đồng loạt dễ thu hoạch. 

- Vụ thu đông năm 2010 cây đậu xanh không bị nấm nên cũng 
giảm bớt chi phí đầu tư. 

- Năng suất bình quân đạt khoảng 100 kg/1.000 m2 so chỉ tiêu 
mong đợi 120  kg / 1.000 m2  (đạt 83%) và cao hơn giống 
địa phương 10 kg/1.000 m2 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm:  

- Bố trí thí nghiệm tốt, phân lô rõ ràng. 

- Các hộ có sổ ghi chép đầy đủ  các chỉ tiêu theo dõi  

- Trong đợt thử nghiệm cán bộ đi thăm đồng đánh giá với 
CLB  2 lần, các thành viên tự đi thăm đồng và trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau. 

Đúc kết kinh nghiệm: 

- Nên chọn giống TNO1 94-208 vì giá thành thấp hơn, cho 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD thôn 
Trung Nghĩa 3 

năng suất cao, ít đỗ ngã chín tập trung, thời gian sinh trưởng 
ngắn. 

- Nên phòng ngừa sâu cắn hại bông và đục quả (35 – 40 ngày 
sau mọc) không để sâu hại xảy ra mới phun thuốc.  

Kết quả ứng dụng 

- Số thành viên trong CLB mới bắt đầu ứng dụng kết quả thử 
nghiệm này. 
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4. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ thôn Phước An, xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức 

 

Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD thôn 
Phước An 4 

Địa chỉ: Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành 
viên: 27 Số nữ:  

Năm thành 
lập 5/2005 Số năm thành lập:  

Nhóm dân 
tộc:  

Họ tên Ban 
Chủ nhiệm 
CLB: 

Nguyễn Văn Ánh 

Trần Quang Thọ 
Điện thoại:  

Họ tên cán 
bộ khuyến 
nông: 

 Điện thoại:  

Cây 
trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử 
nghiệm 1: 

So sánh năng suất và khả năng sinh trưởng của 2 giống mỳ 
KM 94 và KM140 

Năm thực 
hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải 
pháp/mục 
đích 

Chọn giống mì phù hợp với điều kiện đất đai tại địa phương 
nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Giống KM140 có thể trồng đại trà trên địa bàn xã Đá Bạc với 
mật độ 60x80cm. về lượng phân bón nên áp dụng theo quy trình 
của CLB và sử dụng thuốc diệt cỏ theo quy trình thử nghiệm sẽ 
tiết kiệm nhiều công lao động. 

Thử 
nghiệm 2: 

Chăn nuôi gà ta thả vườn - áp dụng phương pháp chủng 
ngừa vac-xin 

Năm thực 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD thôn 
Phước An 4 

hiện: 

Giải 
pháp/mục 
đích 

Giảm tối đa tỉ lệ hao hụt do dịch bệnh 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Gà nuôi thử nghiệm mau lớn, ít bệnh vì có ngừa bệnh theo đúng 
qui trình.  

Gà đối chứng không có bệnh nên một số con bị gầy yếu rồi chết 
(có 1 hộ gà bị dịch bệnh chết gần hết).  

Số kg xuất chuồng đạt như chỉ tiêu đề ra.  

Nhìn chung, thử nghiệm này tương đối thành công, các thành 
viên đều biết cách phòng bệnh, biết kỹ thuật trong các thao tác 
tiêm ngừa trên đàn gà.  

Các thành viên đều rất thích được thử nghiệm để học hỏi, có 
thêm kinh nghiệm.  

Tuy nhiên, đây chỉ là thử nghiệm trên đàn gà thịt, thành viên 
Câu lạc bộ muốn tiếp tục thử nghiệm trên đàn gà đẻ vì đàn gà 
nuôi đẻ thường bị chết rất nhiều, nhất là ở thời điểm giáp Tết.  

Thử 
nghiệm 3: So sánh 02 giống đậu xanh V87-13 và V91-15  

Năm thực 
hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải 
pháp/mục 
đích: 

Tìm giống đậu xanh thích hợp cho sản xuất trong mùa mưa 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm: 

- Thời tiêt vụ hai năm nay mưa nhiều, vì vậy năng suất đậu 
không cao so với các năm trước . 

- Mùa mưa đến trể ảnh hưởng đến thời gian xuống giống, làm 
cho đậu bị khô trái ngọn. 

- Thuận lợi: mùa vụ năm nay ít sâu, rầy và nấm bệnh. 

Đánh giá: Lô thử nghiệm V91-15 có năng suất cao hơn so với 
giống địa phương V87-15( do hạt đậu lớn hơn,cây ít đổ ngã. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm:  

- Các hộ tham gia thử nghiệm đều được tham quan và học tập 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD thôn 
Phước An 4 

quy trình kỹ thuật tại Trung Tâm Hưng Lộc vì vậy áp dụng 
kỹ thuật đồng đều. 

- Giống đậu do chủ nhiệm CLB mua và cung cấp đảm bảo sụ 
đồng đều cho việc bố trí thủ nghiệm 

- Các hộ có sổ ghi chép đầy đủ ,chi tiết  các chỉ tiêu theo dõi  

- Thường xuyên trao đổi ,thăm đồng cùng cán bộ khuyến nông 
trong đợt thủ nghiệm nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.  

Đúc kết kinh nghiệm: 

- Đề nghị: chọn giống V91-15 để gieo trồng trong các mùa vụ 
tới 

- Nên theo đúng quy trình của các hộ tham gia thử nghiệm 

Kết quả ứng dụng: 

- Các  thành viên trong CLB sẽ  sử dụng kết quả và giống mới 
này để gieo trồng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong 
các vụ tới. 

Thử 
nghiệm 4: Thử nghiệm 2 giống đậu nành HN203 và HN07-15 

Năm thực 
hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 0 

Giải 
pháp/mục 
đích 

- Thích hợp với vùng đất trồng tại địa phương hay không? 

- Năng suất sản lượng như thế nào? 

- Chịu đựng sâu bệnh hay không?  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

Giống đậu nành HN07-15 ít sâu rầy, chịu được loại đất trồng tại 
CLB. Tuy nhiên đây là lần đầu đưa giống đậu nành phát triển 
trên CLB và chưa thu hoạch do đó không có đanh giá cụ thể . 
Sau khi thu hoạch sẽ báo cáo kết quả so sánh của hai giống này. 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm : 

- Thời tiêt vụ hai năm nay mưa nhiều, vì vậy năng suất đậu 
không cao so với các năm trước . 

- Thuận lợi: mùa vụ năm nay ít sâu, rầy và nấm bệnh. 

- Giá cả thấp hơn so với đậu xanh tuy nhiên dể sản xuất hơn . 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD thôn 
Phước An 4 

- Đánh giá : Chưa thu hoạch vì vậy chưa có sự đánh giá cụ thể.

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm:  

- Các hộ tham gia thử nghiệm đều được tham quan và học tập 
quy trình kỹ thuật tại Trung Tâm Hưng Lộc vì vậy áp dụng 
kỹ thuật đồng đều. 

- Giống do chủ nhiệm CLB mua và cung cấp đảm bảo sụ đồng 
đều cho việc bố trí thủ nghiệm 

- Các hộ có sổ ghi chép đầy đủ ,chi tiết  các chỉ tiêu theo dõi  

- Thường xuyên trao đổi ,thăm đồng cùng cán bộ khuyến nông 
trong đợt thủ nghiệm nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.  
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5. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ thôn PTD ấp Núi Nhọn, xã 
Láng Dài, huyện Đất Đỏ 

 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Núi 
Nhọn 

5 

Địa chỉ: Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 17 Số nữ:  

Năm thành lập 10/08/2005 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Nguyễn Ngọc Ánh 

Phạm Hữu 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: So sánh giống bắp nếp lai Thái Lan và giống bắp nếp lai đơn 
MX10  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 7 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm ra giống bắp nếp phù hợp địa phương cho lợi nhuận 
cao. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thời gian sinh trưởng của hai giống là tương đương nhau, từ 60-
65 ngày phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương qua đó 
tăng thu nhập và tăng vụ cho nông hộ. 

Sâu bệnh xuất hiện ở cả hai giống là giống nhau và chủ yếu là 
sâu đục thân. 

Giá bán bắp giống Thái Lan là 3.000 đ/kg; bắp giống MX10 là 
2.500 đ/kg. 

Năng suất bắp giống Thái Lan cao hơn không đáng kể, tuy nhiên 
do trái to, hợp thị hiếu khách hàng, được giá nên dễ bán hơn. 

Khả năng ứng dụng thực tế - Kiến nghị: Qua kết quả thực tế, 
vụ mưa năm 2010 số thành viên trong CLB áp dụng kết quả này 
là 10-12 người. 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Núi 
Nhọn 

5 
Kiến nghị: Cần hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất, quy trình 
phòng bệnh cho giống bắp này. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi giống gà thả vườn Lương Phượng kết hợp 
sử dụng pha trộn thức ăn sẵn có ở hộ gia đình  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích Hiệu quả nuôi gà Lương Phượng trong điều kiện hộ gia đình 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lợi nhuận thu được từ chăn nuôi gà là chưa cao, giá cả không ổn 
định. CLB nhận xét không nên nhân rộng mô hình do phải đầu 
tư về dinh dưỡng và kỹ thuật chăm sóc cao, chỉ nên áp dụng qui 
trình vaccin vào chăn nuôi gà ta tại nông hộ. 

Các hộ tham gia thử nghiệm không thực hiện đúng theo qui trình 
chăm sóc và nuôi dưỡng, cho ăn thức ăn theo tập quán, không bổ 
sung thức ăn hỗn hợp cho gà nên kéo dài thời gian nuôi và trọng 
lượng xuất chuồng thấp. 

Kết quả thử nghiệm chưa tạo được sự quan tâm đến các thành 
viên khác trong CLB. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm giống bắp nếp mới (ăn tươi) 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 7 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích:  

Kết quả đạt 
được: 

Thử nghiệm thất bại do nguồn giống không tốt. 
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6. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện 
Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD ấp Bàu 
Sôi 6 

Địa chỉ: Xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành 
viên: 24 Số nữ:  

Năm thành 
lập 21/06/2005 Số năm thành lập:  

Nhóm dân 
tộc:  

Họ tên Ban 
Chủ nhiệm 
CLB: 

Nguyễn Văn Tệ 

Đinh Văn Hải 
Điện thoại:  

Họ tên cán 
bộ khuyến 
nông: 

 Điện thoại:  

Cây 
trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử 
nghiệm 1: Áp dụng Vac-xin phòng bệnh cho gà 

Năm thực 
hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải 
pháp/mục 
đích 

Hạn chế bệnh dịch sảy ra trên gà 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Bảng số liệu theo dõi. Chưa đạt yêu cầu, ghi chép chưa đầy đủ 
cụ thể 

Bảng đánh giá nhận xét của các thành viên khác:  

- Thả gà giống: thả gà không đồng đều,  

- Chuồng trại: Chuồng trại bảo vệ chưa tốt có hộ để chó cắn 
chết 30% 

- Khu vực chăn nuôi chưa vệ sinh tốt. 

- Sử dụng thuốc: Tiêm vaccine chưa đúng lúc 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD ấp Bàu 
Sôi 6 
- Có hộ sử dụng kháng sinh quá nhiều 

- Sử dụng thức ăn chưa đảm bảo. 

Theo ý kiến của cán bộ khuyến nông: Các hộ tham gia làm thử 
nghiệm nên có sự nhiệt tình, phải bám theo quy trình của nhóm 
làm thử nghiệm đề ra. 

Đúc kết kinh nghiệm về kỹ thuật (qui trình đã thử nghiệm ) 

- Trước khi làm thử nghiệm nên đi tham quan nhiều nơi về 
vấn đề CLB muốn làm thử nghiệm 

- Việc thả gà nên thả đồng bộ không nên thả trước, sau 

- Việc sử dụng thuốc kháng sinh không nên sử dụng quá liều, 
tiêm vaccine nên tiêm theo lịch trình, theo quy trình của 
nhóm làm thử nghiệm đề ra 

- Thức ăn phải đảm bảo theo tuổi của gà. 

- Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh thì việc sử dụng vacin mới 
có hiệu quả. 

Thử 
nghiệm 2: 

Nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính - Áp dụng ăn cám 
Công nghiệp EH 9914 H 

Năm thực 
hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải 
pháp/mục 
đích: 

Tìm hiểu sự phát triển và năng suất ở cá rô phi đơn tính. 
Chọn giống phù hợp ở địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết 
quả đạt 
được: 

Kết quả đánh giá thử nghiệm 
- So sánh giũa cá rô phi đơn tính và cá rô phi cỏ thì cá rô phi 

đơntính chóng lớn hơn chất lượng thịt cá ngon hơn (sau khi 
ăn thử) phù hợp với thị trường 

- Trung bình trọng lượng con lớn 500rg, con nhỏ 300rg 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  
- Nhận thấy nuôi cá rô phi đơn tính dễ nuôi, ít dịch bệnh, mau 

lớn, cho năng suất cao, thịt ngon phù hợp với thị trường. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm 
(các vấn đề trong thử nghiệm: bố trí thử nghiệm, ghi chép 
sổ sách, theo dõi  . . ..) 
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Tên Câu lạc 
bộ: 

Câu lạc bộ PTD ấp Bàu 
Sôi 6 
- Bố trí thí nghiệm tốt  

- Các hộ ghi chép đầy đủ , rõ rang. 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dỏi thử nghiệm ; trong 
đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm mô hình đánh giá với 
CLB 3 lần, các thành viên thực hiện theo dõi thường xuyên 
hang ngày 

Đúc kết kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi cá  
- Cho cá ăn đúng giờ để cá mau lớn 

- Trước khi thả cá cần xử lý ao bằng vôi bột để khử chống 
chua phèn 

Kết quả ứng dụng 
- Số thành viên trong CLB ứng dụng kết quả này: sang vụ năm 

sau mới thực hiện 

- Số thành viên ngoài CLB ứng dụng kết quả này: chưa có 
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7. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 
Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp 3 7 
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 25 Số nữ:  

Năm thành lập 16/08/2005 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Thành Phương Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Thâm canh sản xuất giống lúa xác nhận 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 

Kết quả đạt 
được: 

Không thành công do nguồn giống không tốt (mua từ Công ty giống 
tư nhân) 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm hạn chế rụng bông, trái trên cây hồ tiêu 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 12 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra các vấn đề gây rụng bông, trái trên cây tiêu tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tỷ lệ hạn chế rụng bông, rụng trái đạt 80% 

Tỷ lệ hạt trên quầy tiêu hơi thưa 

Tuy nhiên các hộ tham gia thử nghiệm xịt đồng loạt cả lô đối chứng 
và lô thử nghiệm 

Nên việc đánh giá không thể phân biệt được hiệu quả của thử 
nghiệm 

Bên cạnh đó so sánh thấy được 

- Tiêu Phú Quốc tỷ lệ rụng bông trái nhiều hơn tiêu Vĩnh Linh. 

- Số lượng hạt thưa hơn tiêu Vĩnh Linh. 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp 3 7 
Đúc kết bài học thử nghiệm 

Khi làm thử nghiệm phải phân lô rõ ràng giữa lô đối chứng và lô thử 
nghiệm. 
- Hộ tham gia thử nghiệm phải thực hiện đúng theo quy trình đề ra 
- Ghi chép số sách đầy đủ giũa lô thử nghiệm và lô đối chứng 
- Ý kiến thành viên CLB 
- Hạn chế tỷ lệ rụng bông trái thấp nhất trên cây tiêu 
- Tỷ lệ giảm được sâu bệnh: như bệnh chết nhanh thường xảy ra 

trên cây tiêu 
- Bố trí thử nghiệm nên làm đúng thời vụ 
Ý kiến CB khuyến nông 
- Các hộ tham gia thử nghiệm nên tuân thủ theo quy trình của các 

hộ đã đề ra 
- Phải có sự phân biệt giữa lô thử nghiệm và lô đối chứng 
- Sổ sách phải ghi đầy đủ theo từng phần thực hiện công việc như: 
- Xịt thuốc, bón phân theo dõi ra hoa, rụng hoa, rụng trái vv…. 
Kết quả ứng dụng 
- Số thành viên ứng dụng trong thử nghiệm đạt 80% 
- Số hộ bện ngoài áp dụng theo CLB có 02 hộ đạt 80% 

Thử nghiệm 3: Hạn chế rụng bông, trái trên cây tiêu 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 10 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: Giảm tỷ lệ rụng bông trái trên cây tiêu 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Kết quả đánh giá thử nghiệm 
- Thời tiết thuận lợi ít sâu bệnh 

- Giảm tỷ lệ rụng bông trái 80%, khi đậu hạt chắc đều  

- Bố trí thử nghiệm tốt, các hộ tham gia thử nghiệm có sổ sách ghi 
chép đầy đủ 

- Ban chủ nhiệm củng như các hộ tổ chức thăm điểm và theo dõi 
khi có hiện tượng sâu bệnh phát hiện lịp thời. 

Đúc kết kinh nghiệm: 
- Bón phân phù hợp nhất là phân hữu cơ, xịt thuốc phòng bệnh là 

chính 
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8. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ PTD ấp Thanh An, xã Láng 
Dài, huyện Đất Đỏ 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Thanh 
An 

8 

Địa chỉ: Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 12 Số nữ:  

Năm thành lập 22/03/2006 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Nguyễn Văn Ngọc 

Đinh Thị Tuyết 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm quy trình tiêm vaccin, kháng sinh và thuốc sát 
trùng  để phòng bệnh trên đàn gà ta nhằm giảm tỷ lệ chết. 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 12 Số nữ: 6 

Giải pháp/mục 
đích 

Hạn chế tỷ lệ gà chết và chủ động áp dụng quy trình tiêm vaccin và 
sử dụng kháng sinh để phòng bệnh trên đàn gà ta nhằm tăng năng 
suất và tăng hiệu quả kinh tế chăn nuôi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

- Qua thử nghiệm giúp các thành viên biết cách tiêm phòng cho gà 

- Tỷ lệ gà chết do bệnh giảm rõ rệt. 

- Qui trình rõ ràng, dễ hiểu 

- Sổ ghi chép chưa hợp lý nên rất khó ghi chép; hầu như phải ghi 
vào sổ ghi chép.  

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm (các vấn 
đề trong thử nghiệm: bố trí thử nghiệm, ghi chép sổ sách, theo 
dõi  . . ..) 

- Gà đưa vào thử nghiệm chưa được đồng đều , nên thời gian xuất 
bán kéo dài , đưa đến việc ghi chép có 1 vài lần thành viên quên 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Thanh 
An 

8 
ghi. 

- Sổ theo dõi theo 1 mẫu chung nên làm cho các hộ khó ghi kết 
quả theo dõi , phần lớn họ ghi vào tập vở, sổ riêng của họ. 

- Các thành viên tự thăm điểm chéo và người biết tiêm phòng 
hướng dẫn cho những thành viên tiêm phòng chưa quen. 

Đúc kết kinh nghiệm về quy trình tiêm vaccin và sử dụng kháng 
sinh để phòng bệnh trên đàn gà ta : 

Qua thử nghiệm các thành viêm đã đưa ra những kinh nghiệm sau : 

- Phải tuân thủ đúng qui trình tiêm phòng  

- Phải lưu ý trong vấn đề bảo quản trứng và chọn trứng có trống 
(phôi) và không trống.  

- Phải tiêu độc sát trùng chuồng trại và kết hợp phòng kháng sinh 
định kỳ. 

- Sổ ghi chép nên rõ ràng và dễ ghi chép hơn 

- Thử nghiệm nên được thực hiện sớm để việc đánh giá cuối thử 
nghiệm được tốt hơn. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi trùn quế phục vụ chăn nuôi gà 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 9 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tính thích nghi của giống trùn quế trong điều kiện hộ gia đình để bổ 
sung thức ăn giàu đạm trong chăn nuôi gà ta thả vườn.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Theo ý kiến của các thành viên tham gia thử nghiệm thì khi tiến 
hành nuôi trùn cần lưu ý: 

- Kích cỡ hộc nuôi có chiều dài và rộng tuỳ theo điều kiện của 
từng nhà, nhưng chiều cao thì phải xây từ 40cm trở lên, dưới đáy 
chỉ cần láng một lớp xi măng 1cm.  

- Cách thả giun giống tốt nhất là thả sinh khối. Khi đi mua giống 
ta lấy lớp phân có độ sâu cách bề mặt của bể 15- 20cm. Vì lớp 
phân này chứa 10-20% giun, còn lại là 80-90% kén giun và phân 
giun. Khi mua khối sinh khối giun này về ta thả nguyên chúng 
vào đáy hộc (luống) nuôi trùn của mình. 

- Lưu ý, trùn rất sợ ánh sáng nên phải che chắn hộc (luống) thật 
kỹ. Chuồng được che phủ bằng bạt, lá dừa, rơm rạ là tốt nhất vì 
vừa tạo được bóng mát, vừa giữ được độ ẩm. Luống trại phải 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Thanh 
An 

8 
bảo đảm thông thoáng, không khí ra vào lưu thông.  

- Nên kết hợp nuôi trùn quế với các loại vật nuôi khác như bò, gà, 
cá, ếch lươn … và các loại cây rau màu …, vừa tiết kiệm chi phí 
thức ăn, vừa giải quyết vấn đề môi trường do chất thải gia súc, 
gia cầm, vừa là nguồn phân bón rất tốt cho cây trồng trong giai 
đoạn hiện nay với giá cả vật tư nông nghiệp ngày càng tăng. 

Đề nghị: Nên xây dựng kế hoạch thử nghiệm với qui mô lớn hơn thì 
khi tính hiệu quả kinh tế sẽ thấy rõ hơn. 

Thử nghiệm 3: Thử trồng giống đu đủ Đài Loan 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích: 

- Tăng thu nhập cho hộ.  

- Nắm đựơc kỹ thuật trồng đu đủ  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đánh giá từ Câu lạc bộ: 

- Qua thử nghiệm tính đến thời điểm hiện tại, nhận thấy cây đu đủ 
Đài Loan chỉ thích hợp trồng ở vùng đất thịt pha cát không phù 
hợ với đất của ấp Thanh An Láng Dài 

- Cây phát triển mạnh, đến 1 tháng trở đi bị thối gốc và chết  

- Câu lạc bộ sẽ tiếp tục theo dõi, ghi chép và đánh giá năng suất 
khi thu hoạch của hộ Đặng thị Thái. 

Nhận xét của cán bộ theo dõi: 

- Các hộ thử nghiệm thực hiện theo qui trình đề ra,  

- Nhận thấy cây đu đủ Đài Loan chỉ thích hợp trồng ở vùng đất 
thịt pha cát không phù hợp với đất của ấp Thanh An Láng Dài 

Đúc kết kinh nghiệm: 

- Cây đu đủ  còn tiếp tục theo dõi nên chưa có khuyến cáo cụ thể, 
tuy nhiên  cần thử nghiệm lại lần nữa. Thăm vườn thường xuyên 
ở từng giai đoạn .  
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9. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ PTD ấp Tân Hòa, xã Long Tân, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Tân 
Hòa 

9 

Địa chỉ: Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 14 Số nữ:  

Năm thành lập 3/2006 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Ban Chủ 
nhiệm CLB: 

Châu Phước Lộc 

Nguyễn Thanh Phong 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: So sánh hai giống lúa OM 4900 và giống OM 2717 đang 
trồng tại địa phương  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 7 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Chọn giống phù hợp với điều kiện địa phương  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất giống OM 4900 đạt hơn so với giống OM 2717, giá 
bán cao hơn 900 đ/kg và dễ bán. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm trồng giống cỏ cao sản VA-06 phục vụ chăn 
nuôi bò 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 7 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Khảo sát năng suất, chất lượng, tính thích nghi của giống cỏ 
mới trên địa bàn để bổ sung thức ăn xanh trong chăn nuôi bò 
vào mùa khô.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất chênh lệch giữa hai giống cỏ không đáng kể, tuy 
nhiên độ nở bụi, đẻ nhánh và độ mềm của cỏ VA06 được các 
hộ tham gia thực hiện thử nghiệm chấp nhận. CLB tiếp tục duy 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD ấp Tân 
Hòa 

9 
trì trồng giống cỏ VA06 này và phát triển mở rộng cho các 
thành viên và nông dân xung quanh. 

Thử nghiệm 3: Nhân giống lúa xác nhận OM 6161 (Vụ Hè Thu) 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: Chọn được giống thích hợp sản xuất tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

- Vụ Hè thu năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều 
cuối vụ gây đổ ngã(70%) 

- Năng suất chỉ đạt 3,5t/ha 

- Hơi yếu cây,lá thẻ to,cao cây nên không thích hợp trong vụ 
Hè thu 

- Đồng tình và chấp nhận giống OM616161 để phổ biến,sản 
xuất rộng trong địa phương(vụ muà và vụ đông xuân) 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm (các 
vấn đề trong thử nghiệm: bố trí thử nghiệm, ghi chép sổ 
sách, theo dõi  . . ..) 

- Bố trí thí nghiệm tốt  

- Các hộ ghi chép tương đối đầy đủ , rõ ràng 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dỏi thử nghiệm ; 
trong đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm đồng đánh giá với 
CLB  2 lần, các thành viên tự đi thăm 3 lần. 

Kết quả ứng dụng: 
- Số thành viên trong CLB ứng dụng kết quả này:10 hộ 

- Số thành viên ngoài CLB ứng dụng kết quả này:Sẽ phổ 
biến và cung cấp giống cho các hộ trong vùng 

Một số đề nghị: 

- Các hộ tham gia cần ghi chép số liệu đầy đủ rõ ràng 

- Cần hỗ trợ lúa nguyên chủng để CLB nhân giống 
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10. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ PTD An Nhứt, xã An Nhứt, 
huyện Long Điền 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD An Nhứt 10 
Địa chỉ: Xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 23 Số nữ:  

Năm thành lập 1/2009 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: 

Nguyễn Công Minh 

Nguyễn Văn Phú 
Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: 
So sánh giống OM5472 với giống đối chứng OM4218 để lựa 
chọn giống có năng suất cao, kháng sâu bệnh áp dụng cho 
sản xuất lúa tại An Nhứt 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Chọn được giống thích hợp sản xuất tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm:  

- Vụ mùa năm nay thuận lợi ít sâu bệnh. 

- Năng suất gữa 2 giống tương đương nhau, mức chênh lệch 
không đáng kể, nhưng giống OM 5472 cứng cây hơn, gạo 
ngon hơn. 

- Các hộ nông dân ngoài CLB đã ứng dụng kết quả thử 
nghiệm của CLB vào vụ Đông Xuân 2009-2010. 

 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm:  

- Bố trí thí nghiệm tốt  

- Các hộ ghi chép đầy đủ , rõ ràng 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dỏi thử nghiệm ; trong 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD An Nhứt 10 
đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm đồng đánh giá với CLB  2 
lần, các thành viên tự đi thăm 3 lần. 

 

Đúc kết kinh nghiệm về thử nghiệm so sánh giống : 

- Nếu thử nghiệm lặp lại nên tiến hành trên các diện tích có 
điều kiện sản suất giống nhau và cùng khu vực đất thì việc 
đánh giá chính xác hơn  

- Thử nghiệm so sánh giống phối hợp với quy trình bón phân 
cân đối thì cho kết quả tốt hơn  

- Nếu xung quanh bờ ruộng có nhiều hoa dại thì không nên, 
phát dọn và xịt thuốc cỏ vì hoa dại giúp dẫn dụ dịch hại. 

Thử nghiệm 2: Áp dụng qui trình bón phân cân đối trong sản xuất lúa ở An 
Nhứt 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích: Giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả trong canh tác lúa. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm : 

- Ít sâu bệnh 

- Giảm được lượng phân đáng kể; giảm được 10 - 15 % lượng 
phân bón. 

- Năng suất vẫn đảm bảo và có tăng cao hơn nhưng không 
nhiều. 

- Muốn thử nghiệm lặp lại lần 2.  

- Sổ ghi chép khó ghi nên có điều chỉnh cho phù hợp. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm :  

- Bố trí thí nghiệm tốt, tuy nhiên có 1 hộ làm thử nghiệm trên 
toàn bộ diện tích do vậy việc đối chứng phải lấy kết quả của 
năm trước 

- Các hộ ghi chép đầy đủ , rõ ràng 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dõi thử nghiệm ; trong 
đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm đồng đánh giá với CLB  2 
lần, các thành viên tự đi thăm 2 lần. 

Thử nghiệm 3: Trồng giống lúa mới OM 6161 với giống đối chứng OM4218 để 
lựa chọn giống có năng suất cao, kháng sâu bệnh áp dụng cho 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD An Nhứt 10 
sản xuất lúa tại An Nhứt 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Chọn được giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai tại địa 
phương nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

- Vụ mùa năm nay do thời tiết không thuận lợi, trong giai đoạn 
lúa 30 trổ bị đợt áp thấp nhiệt đớt nên lúa bị ngông và xuất 
hiện đạo ôn. 

- Năng suất giữa 2 giống tương đương nhau, mức chênh lệch 
không đáng kể, nhưng giống OM 6161 cứng cây hơn, gạo 
ngon hơn. 

- Các hộ nông dân ngoài CLB đã ứng dụng kết quả thử 
nghiệm của CLB vào vụ Đông Xuân 2009-2010. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm (các 
vấn đề trong thử nghiệm: bố trí thử nghiệm, ghi chép sổ 
sách, theo dõi  . . ..) 

- Bố trí thí nghiệm tốt  

- Các hộ ghi chép đầy đủ , rõ ràng 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dỏi thử nghiệm ; trong 
đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm đồng đánh giá với CLB  2 
lần, các thành viên tự đi thăm 3 lần. 

Đúc kết kinh nghiệm về thử nghiệm so sánh giống : 

- Nếu thử nghiệm lặp lại nên tiến hành trên các diện tích có 
điều kiện sản suất giống nhau và cùng khu vực đất thì việc 
đánh giá chính xác hơn  

- Thử nghiệm so sánh giống phối hợp với quy trình bón phân 
cân đối thì cho kết quả tốt hơn  

Thử nghiệm 4: 
Thử nghiệm áp dụng qui trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh hợp 
lý trong trồng lúa để tạo dinh dưỡng cho đất nhằm tăng năng 
suất lúa 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Biết cách bón  phân hữa cơ vi sinh cho lúa một cách hợp lý với 
điều kiện đất đai tại địa phương nhằm nâng cao năng suất và 
hiệu quả kinh tế. 
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Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ PTD An Nhứt 10 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm : 

- Ít sâu bệnh 

- Tạo được độ màu mỡ cho đất. Giảm chi phí phân bón;  

- Năng suất vẫn đảm bảo và có tăng cao hơn nhưng không 
nhiều. 

- Sổ ghi chép khó ghi nên có điều chỉnh cho phù hợp. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm : (các 
vấn đề trong thử nghiệm: bố trí thử nghiệm, ghi chép sổ 
sách, theo dõi  . . ..) 

- Bố trí thí nghiệm tốt , tuy nhiên có 1 hộ làm thử nghiệm trên 
toàn bộ diện tích do vậy việc đối chứng phải lấy kết quả của 
năm trước 

- Các hộ ghi chép đầy đủ , rõ ràng 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dỏi thử nghiệm ; trong 
đợt thử nghiệm cán bộ chỉ đi thăm đồng đánh giá với CLB  1 
lần, các thành viên tự đi thăm 2 lần. 

Đúc kết kinh nghiệm về kỹ thuật bón lót HCVS: 

- Tạo được độ màu mỡ cho ruộng 
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11. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, 
huyện Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Nhân Nghĩa 11 
Địa chỉ:  Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 10 Số nữ:  

Năm thành lập 6/2010 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB:  Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh 02 giống lúa OM 4900 và OM 6162 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Chọn giống lúa thích hợp cho sản xuất ở địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm :  

- Vụ mùa năm 2010 có thuận lợi ít sâu bệnh 

- Do nắng hạn kéo dài nên lúa phát triển hạn chế nhiều cỏ 

- Năng suất giữa hai giống so sánh về độ trổ bong dự kiến OM 
4900 có khả năng cao hơn OM 6162 và giống địa phương 

- Về giá cả qua tham khảo giá cao hơn  

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm  

- Bố trí khu vực làm thử nghiệm hợp lý 

- Có sổ ghi chép đầy đủ, rõ rang 

- Trong quá trình làm thử nghiệm cán bộ khuyến nông theo 
dõi phối hợp với các hộ thường xuyên thăm điểm kiểm tra 
hướng dẫn kỹ thuật  

Đúc kết kinh nghiệm về kỹ thuật xạ và bón phân 

- Xạ 140kg là hợp lý và hiệu quả 
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12. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, 
Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ ấp Bà Rịa 12 
Địa chỉ:  Xã Phước Tân, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 12 Số nữ:  

Năm thành lập 6/2010 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB:  Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh 02 giống lúa OM 4900 và OM 4218 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  9 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Chọn được giống lúa thích hợp cho địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm:  

- Vụ mùa năm 2010 không thuận mưa nhiều gây ngập úng làm 
chết lúa, phải gieo lại, một số hộ sự tăng trưởng của lúa giảm 

- Lúa thử nghiệm OM 4900 phát triển mạnh hơn giống đối 
chứng OM 4218 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm:  

- Cần tiếp tục theo dõi tiến trình sâu bệnh để phòng trừ cả hai 
giống OM 4900 và OM 4218 ( ghi sổ sách kỹ) 

- Thường xuyên chăm sóc 

- Các hộ có ghi chép đầy đủ lịch chăm sóc 

Một số đề nghị: 

- Trong thời gian 02 tháng nữa lúa làm đồng nên có nguy cơ 
sau bệnh dịch hại cao, đề nghị nông dân thường xuyên thăm 
đồng, phát hiện sâu bệnh sử dụng thuốc phun trừ đúng lúc. 
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13. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp 1, xã Hòa Bình, huyện 
Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ ấp 1 13 
Địa chỉ:  Xã  Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, ỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 16 Số nữ:  

Năm thành lập 6/2010 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB:  Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Tiêm phòng vác-xin hạn chế bệnh trên heo con sinh sản, heo thịt 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích 

- Hạn chế tỉ lệ bệnh trên heo 

- Tăng hiệu quả kinh tế 

- Nắm được kỹ thuật và qui trình tiêm phòng vaccin 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Kết quả đánh giá thử nghiệm 

- Qua thử  nghiệm cho thấy khi tiêm 03 loại vaccin thì bệnh 
không có xảy ra trên đàn heo thử nghiệm so với số hố heo thì 
dịch xảy ra nhất là thời điểm dịch heo tai xanh trên địa bàn 
xã heo bị và chết nhiều, nhưng đàn heo thử nghiệm không bị 
dịch tai xanh 

- Về xổ lải cũng hạn chế tình hình bệnh tiêu chảy hay bị bệnh 
E.coli 

- Xát trùng chuồng trại rất có ý nghĩa, đã hạn chế được tình 
hình bệnh xâm nhập vào chuồng heo 

Ý kiến của nông dân tham gia thử nghiệm: Nhận thấy áp dụng 
biện pháp tiêm phòng vaccin hiệu quả cần duy trì và nhân rộng 
mô hình. 

Nhận xét của cán bộ khuyến nông theo dõi thử nghiệm: 
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- Bố trí thí nghiệm tốt  

- Các hộ ghi chép đầy đủ, rõ ràng. 

- Các hộ có ý thức về ghi chép và theo dõi thử nghiệm; trong 
đợt thử nghiệm cán bộ đi thăm mô hình đánh giá với CLB 4 
lần, các thành viên thực hiện theo dõi thường xuyên hàng 
ngày.Tuy nhiên, đàn heo mỗi hộ có sự phát triển khác nhau 
nên việc tiêm phòng không đồng bộ. 

Đúc kết kinh nghiệm về kỹ thuật tiêm vaccin 

- Qua kinh nghiệm cho thấy nếu tiêm vaccin không đủ các 
bệnh và đúng liều hay bảo quản vaccin không tốt, dẫn đến 
hiệu quả phòng bệnh sẽ không cao 

Kết quả ứng dụng 

- Số thành viên trong CLB ứng dụng kết quả này thường 
xuyên khi heo đến đợt tiêm phòng 

- Số thành viên ngoài CLB sẽ ứng dụng kết quả này qua tình 
hình trao đổi. 
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14. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ Tài Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Tài Lộc 14 
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 30 Số nữ:  

Năm thành lập 6/2010 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB:  Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Biện pháp tổng hợp phòng ngừa bệnh chết nhanh, chết chậm trên 
cây tiêu 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích Tìm hiểu và phòng trừ được bệnh trên cây tiêu 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Kết quả đánh giá thử nghiệm 
- Ở hộ  Bà  Lý  Kim Phong, tỷ lệ bệnh chết nhanh 10% 
- Bố trí thí nghiệm tốt, các hộ tham gia thử nghiệm có sổ sách 

ghi chép đầy đủ 
- Ban chủ nhiệm cũng như các hộ tổ chức thăm điểm và theo 

dõi khi có hiện tượng sâu bệnh phát hiện kịp thời. 
- So sánh giữa thử nghiệm và đối chứng cho thấy lô đối chứng 

có trội hơn về hình thái lá mướt, khỏe hơn, hạt phát triển 
đồng đều, hạt ít lép 

Tuy nhiên, so với tình hình trước đây thì qua thử nghiệm cho 
thấy hạn chế được tình hình bệnh trong vườn giảm đáng kể trong 
khi nhiều vườn tiêu trong vùng đang bùng phát bệnh chết nhanh. 
Đúc kết kinh nghiệm: 
- Bón phân phù hợp nhất là phân hữu cơ, xịt thuốc phòng bệnh 

để tránh hiện tượng bệnh xảy ra. 
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15. Bà Rịa –Vũng Tàu – Câu lạc bộ ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc 

Tên Câu lạc bộ: Câu lạc bộ ấp Thèo Nèo 15 
Địa chỉ: Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số thành viên: 12 Số nữ:  

Năm thành lập 6/2010 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB:  Điện thoại:  

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính:  

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm giống lúa OM 4900 và zasmin 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 10 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Thử nghiệm thất bại do mưa bão vào thời điểm xuống giống 

 

 

 



Trang 76             Tỉnh Sóc Trăng 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

TỈNH SÓC TRĂNG 
1. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Khoen Tạo-Ngã Năm, xã Vĩnh Biên, 

huyện Ngã Năm 

Tên Câu lạc bộ: Khoen Tạo-Ngã Năm 1 
Địa chỉ: xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 
Số thành viên: 32 Số nữ: 4 
Năm thành lập  Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phan Hoàng Hẹ Điện thoại: 01695.939.306 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Hữu Danh  Điện thoại: 0989 827639 
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu và nuôi cá, heo 
Thử nghiệm 1: Thử nghiệm nuôi heo theo hướng sinh sản 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 10 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tạo ra con giống heo tốt tại địa phương  để tạo ra con giống có 
máu lai heo ngoại , nuôi mau lớn, ít bệnh từ đó giảm chi phí 
con giống trong chăn nuôi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm này tương đối thành công, do trong quá trình nuôi 
heo có xảy ra dịch bệnh tai xanh trong địa bàn huyện nên có 
một số con cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay duy trì được 04 con 
đê’ tốt và chuẩn bị cho lứa 2.  

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi cá trên ruộng lúa 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 
Giải pháp/mục 
đích 

Nâng cao thu nhập trên một diện tích sản xuất. tạo công ăn 
việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 Hiện nay đàn cá phát triển tốt đến tháng 02 năm 2011 mới thu 
hoạch. 

Thử nghiệm 3: (Khoen Tạo-Vĩnh Đồng) - Mô hình trồng màu (khổ qua) 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tìm ra loại cây màu phù hợp với vùng đất địa phương.Tạo 
công ăn việc làm trong thời gian nông nhàn.Tăng thu nhập 
kinh tế gia đình 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Khổ qua (02 hộ): Năng suất đạt 1,5 -1,7tấn/công, giá bán giao 
động 3.500- 4.500 đ/kg, trừ chi phí còn lãi 2 triệu đồng/ công. 
Hiện nay hộ này đang tiếp tục trồng tiếp khổ qua . 
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2. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Vĩnh Đồng-Ngã Năm, xã Vĩnh Qưới, 
huyện Ngã Năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Câu lạc bộ: Vĩnh Đồng-Ngã Năm 2 
Địa chỉ: xã Vĩnh Qưới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 31 Số nữ: 2 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần Anh Tuấn Điện thoại: 01684.756.781 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Hữu Danh  Điện thoại: 0989 827639 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, chăn nuôi heo 
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Thử nghiệm 1: Thử nghiệm cấy nấm xanh 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Giảm bớt chi phívà giảm ổ nhiểm môi trường trong trong sản 
xuất lúa. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đạt 80% và tạo ra được  sản phẩm phun cho lúa 04 
ha để phun trị rầy nâu hại lúa và mang lợi ích cho thành viên 
giảm chi phí sản xuất lúa bảo vệ môi trường không ảnh hưởng 
đến sức khoẻ. Hiện nay CLB đang duy trì chuẩn bị cho vụ ĐX 
2010. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiêm trồng nấm rơm 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 14 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Tận dụng nguồn rơm tại địa phương, tạo công ăn việc làm, giải 
quyết nông nhàn, tăng thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Do nấm trồng trong mùa hạn,  nguồn nước bị nhiểm mặn nên 
năng suất nấm không cao, khoảng 2-2,5kg nấm/chai. Nông dân 
dự định sẽ tiếp  tục  trồng lại trong nhưng do đa số lúa được gặt 
bằng máy, phần còn lại mùa vụ cập gập nên rơm bị đốt ngoài 
đồng và không có phương tiện vận chuyển rơm do vậy  trong vụ 
hè thu  không thực hiện được. 
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3. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Giồng Cát-Châu Thành, xã Giồng Cát, 
huyện Châu Thành 

Tên Câu lạc bộ: Giồng Cát-Châu Thành 3 
Địa chỉ: xã Giồng Cát, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 21 Số nữ: 1 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Dương Hải Xia Điện thoại: 0796.286.267 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Ngô Ngọc Thời Điện thoại: 0919 529124 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa và nuôi heo nhỏ lẻ 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm nuôi heo theo hường sinh sản 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tạo ra con giống heo tốt tại địa phương  để tạo ra con giống có 
máu lai heo ngoại, nuôi mau lớn, ít bệnh từ đó giảm chi phí 
con giống trong chăn nuôi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm thành công tương đối, do trong quá trình nuôi heo 
có xảy ra dịch bệnh tai xanh trong địa bàn huyện nên có 2 con 
bị bệnh heo tai xanh, bị chết. Đến nay có 1 con nái đẻ lứa đầu 
tiên được 7 con. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh và giá cả không 
ổn định, nên người dân chưa thiết tha với mô hình này. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm mô hình nuôi gà thả vườn 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 12 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Nhằm nâng cao kỹ thuật chăn nuôi gà cho thành viên trong 
CLB, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống người dân. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đã đạt thành công, gà được bán sau khi nuôi 4 
tháng, 80% hộ có lãi, bình quân 2 triệu đồng/hộ/100 con gà. 
Các hộ đều đã nắm được cơ bản kỹ thuật chăn nuôi gà thả 
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vườn. Mô hình đang được nhân rộng trong CLB và các hộ lân 
cân.  

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm trồng nấm rơm 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng nguồn rơm tại địa phương, tạo công ăn việc làm, giải 
quyết nông nhàn, tăng thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình cho thu nhập khá, góp phần tăng thu nhập cho người 
nông dân lúc nông nhàn. Mô hình đã được nhân rộng trong 
CLB do mô hình dễ thực hiện, tận dụng lao động lúc nông 
nhàn.  

Năng suất: 1,5 kg/1m mô. Lợi nhuận: 250.000đ/công rơm.  
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4. Sóc Trăng – Câu lạc bộ An Thạnh Nhì, xã An Thạnh 2, huyện 
Cù Lao Dung 

Tên Câu lạc bộ: An Thạnh Nhì 4 
Địa chỉ: xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 14 Số nữ: 5 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Huỳnh Lương Thiện Điện thoại: 0792.229.040 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Cao Văn Minh  Điện thoại: 0169 8877610 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Mía, màu, dừa, heo nhỏ lẻ 

Thử nghiệm 1: So sánh 02 giống mía VDD86-368 và IR74-250 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra giống mía phù hợp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua đámh giá của các thành viên và Ban chủ nhiệm, 2 giống đều 
có tiềm năng năng suất cao, khả năng đẻ chồi khoẻ, có khả năng 
lưu gốc tốt và được  nhiều dân trong vùng ủng hộ Nông dân đề 
nghị phổ biến nhân rộng giống mía trên. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm trồng khoai lang Nhật 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tận dụng đất đai và thời gian rãnh để tăng thu nhập trên đất 
trồng mía 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua thời gian theo dõi 3,5 tháng khoai lang phát triển rất tốt đến 
thu hoạch năng xuất bình quân 2400kg/công, giá bán 2.500đ/kg 
,lợi nhuận trên 2.000.000đ/công. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm trồng 02 giống mía mới K88-92, KU60-1 



Trang 82             Tỉnh Sóc Trăng 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: Tìm ra giống mía phù hợp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện mía đang phát triển tốt, được 06 tháng,đang trong thời gian 
buôn lóng ích nhiễm sâu bệnh, nhẹ phân. 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng đậu xanh xen mía 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập/đơn vị diện tích. Cải tạo đất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Trong thời gian xuống giống gặp yếu tố thời tiết bất lợi mưa kéo 
dài nhiều ngày, đậu bị duồi lấp, nảy mầm thấp khoảng 50-60 %  
mặc dù có cho nông dân trồng dậm lại. năng xuất dẩn thấp. Thu 
hoạch được khoảng 25-30 kg/công.Nông dân không có lãi. 

 



Trang 83             Tỉnh Sóc Trăng 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

5. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, 
huyện Cù Lao Dung 

Tên Câu lạc bộ: Võ Thành Văn 5 
Địa chỉ: xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 21 Số nữ: 9 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Ngô Pạch Điện thoại: 0977.340224 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Cao Văn Minh  Điện thoại: 0169 8877610 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Mía, màu, heo  

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm giống mía VD 65-65 (chuồng gà) 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 

Mục đích Tìm ra giống mía phù hợp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua đánh giá của các thành viên CLB mía phát triển tốt,nhẹ 
phân, buôn lóng nhanh,nhưng bẹ lá có lông nhiều,lá khó 
bốc,năng xuất cao đạt từ 12-15tấn/công. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi heo cho hộ nghèo 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Mục đích Tăng thu nhập cho hộ không đất sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Heo được 02 tháng khoảng 50-60 kg, heo bị bệnh Ecoli chết. 

Nguyên nhân dẫn đến heo bệnh là.Do háo ăn,cộng với cho ăn 
đêm làm cho thức ăn tiêu hoá không kịp, dẫn tới heo nhiễm bệnh 
Ecoli chết. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm trồng 02 giống mía mới K88-92, KU60-1 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 



Trang 84             Tỉnh Sóc Trăng 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

Mục đích: Tìm ra giống mía phù hợp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện nay mía 06 tháng, pháp triển tốt, nhẹ phân, lá dể bốc,ích 
nhiễm sâu bệnh, hiện mía đang trong thời kỳ buôn lóng. 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng đậu xanh xen mía 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập/đơn vị diện tích. Cải tạo đất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Trong thời gian xuống giống gặp thời tiết mưa dồn dập nhiều 
ngày, đậu bị duồi không nảy mầm được, mặc dù có khắc phục  
nhưng dẫn ảnh hưởng đến năng xuất. 

Thu hoạch đạt khoảng 25-30 kg/công.Nông dân không có lãi. 

Thử nghiệm 5: Thử nghiệm nuôi heo cho hộ nghèo 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Mục đích Tăng thu nhập cho hộ không đất sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua đánh giá 02 hộ nuôi heo cùng các T/v trong CLB,heo phát 
triển tốt từ khi nuôi đến 3,5tháng heo đạt trên 100kg.Nhưng giá 
quá thất. Giá bán 23.000đ/kg, kết luận không có lãi. 
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6. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Tam Sóc C1&C2, xã Mỹ Thuận, huyện 
Mỹ Tú 

Tên Câu lạc bộ: Tam Sóc C1&C2 6 
Địa chỉ: xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 
Số thành viên: 24 Số nữ: 9 
Năm thành lập 2002 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kho’mer 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Kim Tiến Điện thoại: 0793.830.369 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lý Thanh Lâm  Điện thoại: 0126 2878111 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, bò, heo, màu 

Thử nghiệm 1: Ủ phân hữu cơ 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tận dụng phân chuồng, để tạo nguồn hữu cơ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Phân đã hoai. Ứng dụng cho trồng cỏ nuôi bò.  

 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm giống lúa mới  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tìm ra giống lúa mới OM4900 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lúa đã thu hoạch. Năng suất 5.5 tấn/ha. 10 hộ ứng dụng để gieo 
trồng vụ sau.  

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm nuôi heo nái  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 10 Số nữ: 4 
Giải pháp/mục 
đích: Tăng thu nhập 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đến nay chỉ con lại 01 con  sinh sản được 02 lứa với 16 heo con 

 

 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng nấm rơm 
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Tên Câu lạc bộ: Tam Sóc C1&C2 6 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 3 
Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập, tận dụng thời gian và sản phẩm từ lúa 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Do nguồn nước bị nhiểm mặn nên năng suất nấm không cao, 
khoản 2kg nấm/chai. 

Thử nghiệm 5: Thử nghiệm lúa giống trên vùng đất nhiểm mặn nuôi tôm sú  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 
Giải pháp/mục 
đích Tìm giống lúa thích hợp cho vùng mặn (OM8923) 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất đạt 14 bao/công, lúa đẹp, ít sâu bệnh, chịu mặn tốt. 
Trừ chi phí ước 1công lãi được 1,6 triệu đồng. 

Thử nghiệm 6: Thử nghiệm nuôi heo nái 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Tăng thu nhập. Do 2009, heo giống mua các trại giống lớn, nhu 
cầu chăm sóc cao, không phù hợp với nông dân, nên năm 2010, 
thử nghiệm 2 giống lai tại địa phương. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Heo đang phát triển tốt. Heo được 8 tháng, đã phối giống.  

Thử nghiệm 7: Mô hình trồng khổ qua 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích: Tăng thu nhập/ đơn vị diện tích 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất đạt 1,5 tấn/công, giá bán giao động 3.500- 4.500 đ/kg, 
trừ chi phí còn lãi 1,5 triệu đồng/ công 

Thử nghiệm 8: Mô hình trồng đậu xanh trên bờ bao ruộng  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tận dụng đất bờ bao, tăng thu nhập 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Do trồng vào màu mưa nên đậu lên không đều, năng suất đạt 
khoản 60-70kg/công. Đậu ít sâu bệnh, cây thấp dễ chăm sóc và 
thu hoạch. 
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7. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Kiếp Lập B, xã Lâm Tân, huyện Thạnh 
Trị 

Tên Câu lạc bộ: Kiếp Lập B 7 
Địa chỉ: Xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị,  tỉnh Sóc Trăng 
Số thành viên: 39 Số nữ: 2 
Năm thành lập  Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Khomer 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Sơn Thanh Phong Điện thoại: 01655.453.353 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Trần Trang Nhã Điện thoại: 0949 069609 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, CAT, bò, heo. 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm  so sánh 02 giống lúa OM6162 và OM5464  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhằm cải thiện nguồn giống tại địa phương. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất đạt được là 5.3 tấn/ha tăng hơn so với lúa địa 
phương 0.3 tấn/ha 

Khả năng thích nghi của giống khá tốt, sinh trưởng mạnh, 
kháng sâu bệnh khá tốt. 

Lượng lúa làm ra được các thành viên trao đổi để sản xuất cho 
vụ đông xuân. 

Thử nghiệm 2: Nuôi cấy nấm xanh phòng trừ rầy nâu hại lúa 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp thành viên CLB làm quen với mô hình cấy nấm xanh. 

Tạo điều kiện cho thành viên tiếp cận với việc quản lý dịch hại 
trên ruộng lúa bằng thuốc sinh học. 

Tạo điều kiện cho thành viên CLB giảm được giá thành trong 
quản lý dịch bệnh trên lúa. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm cấy 1 lần tỉ lệ thành công là 65%. Đang tiếp tục 
cấy nấm ứng dụng cho lúa.  
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Tên Câu lạc bộ: Kiếp Lập B 7 
Thử nghiệm 3: Đào tạo lớp sản xuất lúa giống nông hộ 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 25 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp thành viên CLB làm quen với phương pháp sản xuất lúa 
giống tại cộng đồng. 

Tạo điều kiện cho thành viên tiếp cận với phương pháp vừa 
học vừa thực hành. 

Tạo điều kiện cho thành viên CLB có thể sản xuất lúa giống 
phục vụ cho gia đình và trao đổi với bàn con trong khu vực. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thành viên biết và có thể áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất như: sạ lúa theo hàng, cấy lúa giống, khử 
lẫn ruộng giống....... 

Biết cách bố trí thí nghiệm đơn giản. 

Hiểu được các qui định về sản xuất giống cũng như việc tiếp 
thị mua bán lúa giống. 

Thử nghiệm 4: Nhân 02 giống lúa OM6976 và OM6162 vụ hè thu 2010 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhằm cải thiện nguồn giống tại địa phương. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Năng suất đạt được là 6 tấn/ha tăng hơn so với lúa địa 
phương 0.5 tấn/ha 

- Khả năng thích nghi của giống khá tốt, sinh trưởng mạnh, 
kháng sâu bệnh khá tốt. 

- Lượng lúa làm ra được các thành viên và các nông dân 
trong huyện trao đổi để sản xuất cho vụ đông xuân. 

Thử nghiệm 5: Nhân giống lúa OM6976 vụ đông xuân 2010 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 12 Số nữ: 3 

Giải pháp/mục 
đích 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhằm cải thiện nguồn giống tại địa phương. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện lúa đang sạ từ 15-20 ngày tuổi. 
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8. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị 

Tên Câu lạc bộ: Kiết Lợi  8 
Địa chỉ: xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 15 Số nữ: 0 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Khơmer, Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Thạch Bồ Na Điện thoại: 01283.896.146 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Trần Trang Nhã Điện thoại: 0949 069609 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, heo 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm giống lúa OM6162  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhằm cải thiện nguồn giống tại địa phương. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất đạt được là 5.4 tấn/ha  

Khả năng thích nghi của giống khá tốt, sinh trưởng mạnh, kháng 
sâu bệnh khá tốt. 

Lượng lúa làm ra được 100% thành viên trao đổi để sản xuất cho 
vụ đông xuân. 

Thử nghiệm 2: Trồng khổ qua trên đất lúa 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp thành viên CLB làm quen với phương pháp mới trong việc 
đưa màu xuống chân ruộng. 

Tạo điều kiện cho thành viên CLB có thể tăng thu nhập trên đơn 
vị diện tích. 
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Tên Câu lạc bộ: Kiết Lợi  8 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thành viên biết và có thể áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất như: sử dụng giống lai, màng phủ nông nghiệp....... 

- Tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích. Năng suất: 2 tấn/công 

- Giải quyết được việc làm cho thành viên và bà con lân cận. 

- Tạo ra nghề mới cho nông dân và thành viên CLB 

Thử nghiệm 3: Nhân 02 giống lúa cấp xác nhận OM6976 và OM8923, vụ hè 
thu  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhằm cải thiện nguồn giống tại địa phương. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Năng suất đạt được là 5.9 tấn/ha tăng hơn so với lúa địa 
phương 0.4 tấn/ha 

- Khả năng thích nghi của giống khá tốt, sinh trưởng mạnh, 
kháng sâu bệnh khá tốt. 

- Lượng lúa làm ra được các thành viên và các nông dân trong 
huyện trao đổi để sản xuất cho vụ đông xuân. 

Thử nghiệm 4: Nhân giống lúa OM6976 vụ đông xuân 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích 

Lựa chọn những giống lúa thích hợp cho địa phương. 

Nhân rộng giống được nông dân ưa chuộng. 

Năng cao năng suất trên đơn vị diện tích. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện lúa đang sạ tư 20-30 ngày tuổi. Tuy nhiện hiện do nước 
ngập thiết hại trắng 50%. Số còn lại các thành viên đang khắc 
phục. 
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9. Sóc Trăng – Câu lạc bộ An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách 

Tên Câu lạc bộ: An Nghiệp 9 
Địa chỉ: xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 21 Số nữ: 1 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Khơmer 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Thạch Manh Điện thoại: 0793.760.142 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Thị Ngọc Yến Điện thoại: 0916 709639 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, CAT, bò, gà. 

Thử nghiệm 1: Đào tạo lớp sản xuất lúa giống nông hộ 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 21 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp thành viên CLB làm quen với phương pháp sản xuất lúa 
giống tại cộng đồng. 

Tạo điều kiện cho thành viên tiếp cận với phương pháp vừa 
học vừa thực hành. 

Tạo điều kiện cho thành viên CLB có thể sản xuất lúa giống 
phục vụ cho gia đình và trao đổi với bàn con trong khu vực. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thành viên biết và có thể áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất như: sạ lúa theo hàng, cấy lúa giống, khử 
lẫn ruộng giống... 

Biết cách bố trí thí nghiệm đơn giản. 

Hiểu được các qui định về sản xuất giống cũng như việc tiếp 
thị mua bán lúa giống. 

Thử nghiệm 2: Nhân giống lúa xác nhận OM5464 và OM5472 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 16 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Cung ứng giống xác nhận cho thành viên 
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Tên Câu lạc bộ: An Nghiệp 9 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất cao 6-7T/ha, ít bệnh,100% thành viên sử dụng giống 
OM5464 để sản xuất vào vụ sau 

Thử nghiệm 3: TN lúa cỏ trên lúa – so sánh giống lúa  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: Tìm loại thuốc trị lúa cỏ hiệu quả 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lô phun sofit trước và sau sạ cho hiệu quả cao hơn so với 
Nominee + Cantanil. 

Thử nghiệm 4: Trồng đu đủ ruột vàng (2000m2 có 1 hộ tham gia) 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập cho những hộ không đất trồng lúa.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đu đủ phát triển rất tốt, đang cho trái được khoảng ”trái cam”. 
Dự kiến thu hoạch vào dip tết, bán được giá cao.  

 

Thử nghiệm 5: Trồng dưa hấu trên đất ruộng  

Năm thực hiện: Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Phá thế độc canh cây lúa. Tăng thêm thu nhập cho người trồng 
lúa. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hoàn thiện vào cuối tháng 12/2010. 
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10. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ 
Xuyên 

Tên Câu lạc bộ: Hòa Phủ 10 
Địa chỉ: xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 24 Số nữ: 3 

Năm thành lập 2008 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Văn Bá Điện thoại: 0793.896.122 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Huỳnh Bảo Quốc Điện thoại: 0986 704060 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa - tôm sú, màu, heo, gà 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm trồng trồng lúa ST5 

Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 17 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Chuyển đổi 1 vụ tôm 1 vụ lúa, tạo nguồn lương thực tại địa 
phương  

Giúp các hộ vùng nuoâi toâm tăng thêm thu nhập cho gia đình từ 
sản xuất .  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lúa phát triển tốt ít sâu bệnh, chi phí đầu tư  thấp hơn giá bán 
lúa thường 500/kg năng suất 4, 61 tạ/ha, 100% hộ trong Câu 
lạc bộ áp dụng vụ sau, khả năng lan rộng ở vụ sau rất cao. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm  nuôi gà tam hoàng thả vườn 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tạo thêm thu nhập cho người nông dân, tận dụng diện tích 
vườn tạp. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua thư nghiệm nông dân So sánh gà tam hoàng thả vườn, và 
gà ta thì giá gà ta cao hơn tính thích nghi gà ta tốt hơn, do đó 
nuôi gà thả vườn nên chọn gà ta. 
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Tên Câu lạc bộ: Hòa Phủ 10 
Thử nghiệm 3: Thử nghiệm  trồng băp trên bờ bao tôm sú  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 14 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng bờ bao trồng  băp tăng thu nhập trên một diện tích 
sản xuất. tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bắp phát triển tốt năng suất cao, nhưng do chuột, cắn phá 40% 
trái bán không được nên khó có thể nhân rộng. Trồng bắp trên 
bờ bao, cần quản lý chuột tốt.  

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng lúa ST5, (mở lớp FFS, 25 học viên) 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích 

Đưa giống lúa xác nhận có năng suất, chất lượng cao phù hợp 
vùng đất ở địa phương  ( ST5) thay thế cho giống lúa cũ đã 
thoái hóa, nhiều sâu bệnh ( tài nguyên, IR 42). 

- Luân canh tôm – lúa 

- làm môi trường được cải thiện, vụ tôm sau an toàn hơn về 
dịch bệnh. 

- Giúp các hộ vùng nuoâi toâm tăng thêm thu nhập cho gia 
đình từ sản xuất  tôm – lúa.         

- Giảm chi phí sau từ việc giảm sử dụng phân, thuốc BVTV. 

- Nâng cao kỹ thuật, kỹ  

- Năng cho bà con nông dân trong vùng. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lúa phát triển tốt ít sâu bệnh, chi phí đầu tư  thấp giá bán hơn 
lúa thường 500/kg năng suất cao gơn 200/ha do đó khả năng 
lan rộng ở vụ sau rất cao.  

Thử nghiệm 5: Thử nghiệm nuôi heo theo hướng sinh sản, heo thịt 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Tạo ra con giống heo tốt tại địa phương  để tạo ra con giống có 
máu lai heo ngoại , nuôi mau lớn, ít bệnh từ đó giảm chi phí 
con giống trong chăn nuôi, thích nghi với điều kiện của nông 
dân. 
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Tên Câu lạc bộ: Hòa Phủ 10 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm này tương đối thành công, do trong quá trình nuôi 
heo có xảy ra dịch bệnh tai xanh trong địa bàn huyện nhưng 
không có con nào bị bệnh bán 2 con heo thịt và duy trì được 02 
con đẻ tốt và chuẩn bị cho lứa 1. 

Thử nghiệm 6: Thử nghiệm trồng nấm rơm 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

- Tìm hướng  giải quyết nguồn phụ phẩm sau thu hoạch lúa. 

- Thử nguồn nước có phù hợp để trồng nấm rơm. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Do nấm trồng trong mùa hạn,  nguồn nước bị nhiễm mặn, pH 
cao, dộ kiềm cao, năng suất nấm khoảng 2,5kg nấm/chai. Cần 
nghiên cứu tiếp. 

Thử nghiệm 7: Thử nghiệm nuôi vi khuẩn cố định đạm hòa tan lân. 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm biện pháp giảm sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV. 

 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Giảm được phân Uer,  tạo co bộ lá xanh tốt hơn lâu hơn bón 
phân Ure. 

Thử nghiệm 8: Thử nghiệm ủ phân vi sinh 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm hướng giải quyết nguồn phân bò, tạo thêm nguồn phân 
hữu cơ bó cho hoa màu, giảm chi chí phân thuốc hóa học. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cải tạo lý hoá tính và đặc tính sinh học của đất.  

 Làm giảm mầm mống sâu bệnh trong đất.  

 Tăng hiệu quả của phân bón hữu cơ.  

 Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, 
phẩm chất nông sản tốt. 

 Hạn chế sâu bệnh hại cây trồng.  



Trang 96             Tỉnh Sóc Trăng 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

Tên Câu lạc bộ: Hòa Phủ 10 
 Góp phần làm sạch môi trường.  

Thử nghiệm 9: Thử nghiệm trồng đậu xanh trên bờ bao tôm sú 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 22 Số nữ: 11 

Giải pháp/mục 
đích: 

Nâng cao thu nhập trên một diện tích sản xuất. tạo công ăn 
việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đâu xanh phá triển tốt năng suât 70-90kg/0,1ha, giá bán 
32.000- 37.000 đồng/kg. lợi nhận cao do ít đầu tư phân thuốc 
BVTV 

 

Thử nghiệm 10: Thử nghiệm trồng bí hồ lô trên bờ bao tôm sú 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Nâng cao thu nhập trên một diện tích sản xuất. tạo công ăn 
việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bí hồ lô phá triển tốt phù hợp trên đế bờ bao năng suât 2 
tấn/0,1ha, giá bán 3.000- 3200 đồng/kg. lợi nhận cao do ít đầu 
tư phân thuốc BVTV. 
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11. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Bưng Chụm, xã Tham Đôn, huyện Mỹ 
Xuyên 

Tên Câu lạc bộ: Bưng Chụm 11 
Địa chỉ: xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
Số thành viên: 42 Số nữ: 42 
Năm thành lập  Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Khomer 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần T.Thu Hằng Điện thoại: 0944.176.142 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Huỳnh Bảo Quốc Điện thoại: 098 6704060 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, bò, heo và sú 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm ủ phân vi sinh 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm hướng  giải quyết nguồn phân bò, tao thêm nguồn phân 
hữu cơ bó cho hoa màu, giảm chi chí phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Tận dụng phân chuồng, giảm ô nhiễm môi trường. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm hẹ bón phân vi sinh 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Sử dụng phân vi sinh hữu cơ bó cho hẹ, giảm chi chí phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Cải tạo lý hoá và đặc tính sinh học của đất.  

- Làm giảm mầm bệnh sâu trong đất.  

- Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất 
cao, phẩm chất nông sản tốt. 

- Góp phần làm sạch môi trường, tăng thêm thu nhập cho 
người nông dân. 

- Phổ biến cho tất cả hộ trồng hẹ, nuôi bò trong địa phương 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm ủ phân vi sinh 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 8 Số nữ: 8 
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Tên Câu lạc bộ: Bưng Chụm 11 
Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng bờ bao trồng  băp tăng thu nhập trên một diện tích 
sản xuất. tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bắp phát triển tốt năng suất cao, nhưng chi phí phân thuốc cao, 
lợi nhận 1.500.000 – 1.700.000/0,1ha và lá bắp cho bò ăn có 
thể nhân rộng cho các hộ nuôi bò sữa. 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm ủ phân vi sinh 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích 

Tận dụng bờ bao trồng  băp tăng thu nhập trên một diện tích 
sản xuất. tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bắp phát triển tốt năng suất cao, nhưng chi phí phân thuốc cao, 
lợi nhận 2.000.000 – 2.500.000/0,1ha và lá bắp cho bò ăn có 
thể nhân rộng cho các hộ nuôi bò sữa. 

Thử nghiệm 5: Thử nghiệm khoai lang Nhật 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng bờ bao trồng khoai lang tăng thu nhập trên một diện 
tích sản xuất. tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Khoai lang trồng trên bờ bao tôm sú, do đất không giữ nước, 
xử lý thuốc trừ sùng không hiệu quả làm cho khoai bị sùng gây 
hại nặng không co khả năng nhân rộng. 

Thử nghiệm 6: Thử nghiệm ủ phân vi sinh 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 14 Số nữ: 14 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm ra loại cây màu phù hợp với vùng đất địa phương.Tạo 
công ăn việc làm trong thời gian nông nhàn.Tăng thu nhập 
kinh tế gia đình. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cải tạo lý hoá tính và đặc tính sinh học của đất.  

Làm giảm mầm mống sâu bệnh trong đất.  

Tăng hiệu quả của phân bón hữu cơ.  

Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, 
phẩm chất nông sản tốt. 

Hạn chế sâu bệnh hại cây trồng.  

Góp phần làm sạch môi trường 
Thử nghiệm 7: Thử nghiệm trồng bí hồ lô  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 10 Số nữ: 10 
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Tên Câu lạc bộ: Bưng Chụm 11 
Giải pháp/mục 
đích: 

Tìm ra loại cây màu phù hợp với vùng đất địa phương.Tạo 
công ăn việc làm trong thời gian nông nhàn.Tăng thu nhập 
kinh tế gia đình. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bí hồ lô phá triển tốt phù hợp trên đế bờ bao năng suât 1,8 
tấn/0,1ha, giá bán 3.500- 4.000 đồng/kg. và bán bông 
800.000đ/hộ. 

Do vùng đất chuyên màu nên trồng luân canh cây trồng khác 
để giảm sâu bệnh. 

Thử nghiệm 8: Thử nghiệm trồng ST5 trên bờ bao tôm sú  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

 Đưa giống ST5 thay thế cho giống lúa cũ đã thoái hóa, nhiều 
sâu bệnh. 

Luân canh tôm – lúa 

Làm môi trường được cải thiện, vụ tôm sau an toàn hơn về 
dịch bệnh. 

Giúp các hộ vùng nuoâi toâm tăng thêm thu nhập. 

Giảm chi phí sau từ việc giảm sử dụng phân, thuốc BVTV. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lúa phát triển tốt ít sâu bệnh, chi phí đầu tư  thấp giá bán hơn 
lúa thường 500/kg năng suất cao gơn 200/ha do đó khả năng 
lang rộng ở vụ sau rất cao.  
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12. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Đồng Tâm, xã Đại Tâm, huyện Mỹ 
Xuyên 

Tên Câu lạc bộ: Đồng Tâm 12 
Địa chỉ: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 30 Số nữ: 30 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân 
tộc:  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần T.Lý Ên Điện thoại: 0793.892.363 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Huỳnh Bảo Quốc Điện thoại: 098 6704060 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, màu, bò sind, sữa, heo 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm ủ phân vi sinh  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm hướng  giải quyết nguồn phân bò, tao thêm nguồn phân 
hữu cơ bó cho hoa màu, giảm chi chí phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cải tạo lý hoá tính và đặc tính sinh học của đất.  

Làm giảm mầm mống sâu bệnh trong đất.  

Tăng hiệu quả của phân bón hữu cơ.  

Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, 
phẩm chất nông sản tốt. 

Hạn chế sâu bệnh hại cây trồng.  

Góp phần làm sạch môi trường 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm hẹ bón phân vi sinh 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục Sử dụng phân vi sinh hữu cơ bó cho hẹ, giảm chi chí phân bón, 
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Tên Câu lạc bộ: Đồng Tâm 12 
đích thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cải tạo lý hoá và đặc tính sinh học của đất.  

Làm giảm mầm bệnh sâu trong đất.  

Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, 
phẩm chất tốt. 

Thu hoạch thêm 2 lứa so với đối chứng. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm nuôi cấy nấm xanh phòng trừ rầy nâu hại lúa 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Cấy  nấm xanh ký sinh rầy, giảm chi phí phun thuốc BVTV, 
an toàn cho người lao động, giảm ô nghiễm môi trường 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Nấm cấy tốt , phun ruộng thử nghiệm nấm ký sinh cao, khả 
năng nhân ruộng toàn CLB, và nông dân xung quanh. 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng lúa chất lượng cao ứng dụng nấm xanh 
phòng trừ rầy nâu hại lúa 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 8 

Giải pháp/mục 
đích 

Chuyển đổi cơ câu giống sản xuất theo hướng sinh học ứng 
dụng nấm xanh trừ rầy nâu.  

Giảm chi phí từ hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) góp phần không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người và ô nhiểm môi trường sản phẩm an toàn. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lúa phát triển tốt ít sâu bệnh, chi phí đầu tư  thấp  giá bán hơn 
lúa thường 500/kg năng suất cao gơn 200/ha do đó khả năng 
lang rộng ở vụ sau rất cao trong CLB. 
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13. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc – Hội phụ nữ, thị 
trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị 

Tên Câu lạc bộ: CLB Gia đình hạnh phúc –
Hội phụ nữ 

13 

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 24 Số nữ: 24 

Năm thành lập  Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Thị Tuyết Điện thoại: 01283 445867 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Thị Thanh Tâm  Điện thoại: 0916 227027 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Heo, lúa, mua bán, làm thuê. 

Thử nghiệm 1: Thử nghiêm chăn nuôi heo 

Năm thực hiện: 2009, 2010 Số thành viên: 4 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích Giảm chi phi, năng suât cao, xuất chuồng sớm 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Heo phát triển nhanh, it dịch bệnh, lợi nhuận bình quân 1 
triệu/con nên nhân rộng mô hình trong CLB 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm giống lúa mới (lúa thơm)  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích Mới xuống giống thực hiện vụ Đông xuân 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Giống lúa dễ trồng, cứng gạ, chịu mặn, không có bông cỏ 
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14. Sóc Trăng – Câu lạc bộ Nông dân phát triển bền vững – Hội 
nông dân 

Tên Câu lạc bộ: CLB Nông dân phát triển 
bền vững – Hội nông dân 

14 
Địa chỉ: Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 
Số thành viên: 24 Số nữ: 24 
Năm thành lập  Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Văn Hai Điện thoại: 01684 877362 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Phạm Chí Nguyện  Điện thoại: 0919 198234 
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, mía, màu và heo, bò 
Thử nghiệm 1: Thử nghiệm trồng bắp ăn  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tìm giống bắp có năng 0073uất cao, chống chịu sâu bệnh. 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Giống bắp được nông dân đánh giá là tốt, có năng suất tố và 
chống chịu sâu bịnh (bắp Wat 44) 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi heo 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 
Giải pháp/mục 
đích So sánh giống heo địa phương và heo giống lai ở trại giống. 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đang thực hiện va heo phát tiển tốt từ 60-70kg/con, chuẩn bị 
lên giống 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm trồng dưa hấu trên đất ruộng  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 
Giải pháp/mục 
đích: Tăng thu nhập cho người trồng lúa 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện dưa chuẩn bị thu hoạch. Ước năng suất 25 tấn/ha đạt lợi 
nhuận 50 triệu/ha 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng OM6976 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tìm giống lúa mới 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện lúa giai đoạn 20 ngày, chuẩn bị dặm, chưa xuất hiện dịch 
hại. 
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TỈNH HẬU GIANG 
1. Hậu Giang – Câu lạc bộ Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu 

Thành 

Tên Câu lạc bộ: CLB Phú Trí A 1 
Địa chỉ: ấp Phú Trí, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
Số thành viên: 26 Số nữ: 2 
Năm thành lập 9/2006 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc:  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Võ Trung Thành Điện thoại: 097 9416127 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Thái Ngọc Sang Điện thoại:  
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Chuyên canh cây có múi (bưởi năm roi và cam sành) 
Thử nghiệm 1: Nuôi cá tạp trong mương viền  
Năm thực hiện:  Số thành viên: 13 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích Cải thiện bữa ăn trong gia đình 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 

Thử nghiệm 2: Cải tạo đất bạc màu 
Năm thực hiện:  Số thành viên: Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 
 
 

Thử nghiệm 3: Bệnh cò mổ trên bưởi 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích: 

Trái bị bệnh cò mổ, chất lượng bình thường, chỉ hình thức bên 
ngoài. Thương lái không mua, mà bán ở hàng dạng pha. Người 
ăn không biết trái nào là bị cò mỏ hay bị cò mổ. Bệnh cò mổ 
xuất hiện nhiểu ở cây râm mát. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Thử nghiệm 4: So sánh giống hành lá 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  
Giải pháp/mục 
đích  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Nông dân khuyến cáo áp dụng. Tuy nhiên thử nghiệm có nhiều 
biến, thực chất không chỉ là so sánh giống. Khó khăn nhất là 
bệnh vàng lá hơn, và muốn tìm kiếm giống hành mới 



Trang 105          Tỉnh Hậu Giang 

               Chương trình khuyến nông có sự tham gia        PAEX - 2008 -2010     www.vvob.be/vietnam 
                                       

 

2. Hậu Giang – Câu lạc bộ Thạnh Tiến, ấp Phước Tiến, xã Đông 
Thạnh, huyện Châu Thành 

Tên Câu lạc bộ: CLB Thạnh Tiến 2 

Địa chỉ: ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang 

Số thành viên: 14 Số nữ: 2 

Năm thành lập 2007 Số năm thành lập: 3  

Nhóm dân tộc: kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Hồ Văn Tiềm Điện thoại: 097 4103838 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Văn Hạnh  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Hoa màu, lúa 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh giống hành lá 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 6 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

So sánh giống hành có năng suất và ít bệnh để thay thế giống 
hành tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thư nghiệm thành công và các thành viên đã sử dụng giống 
hành mới này. Do ít dịch bệnh và cho năng suất cao. 

Tuy nhiên điều rút ra của bà con là không nên trồng hoài một 
giống trên một ruộng hành mà phải thay đổi giống nếu thấy 
nhiều dịch bệnh và năng suất thấp đi 

Thử nghiệm 2: Nhân giống cây cam đầu dòng 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Giúp tạo ra các cây giống sạch bệnh 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiệu tại đang đặt cây giống. 

Đang chuẩn bị xuống giống nên chưa có kết quả 
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3. Hậu Giang – Câu lạc bộ Khuyến nông khu vực 4, , phường 5, thị 
xã Vị Thanh 

Tên Câu lạc bộ: CLB Khuyến nông khu 
vực 4 3 

Địa chỉ: Khu vực 4, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
Số thành viên: 24 Số nữ: 2 
Năm thành lập 29/6/2002 Số năm thành lập: 8  
Nhóm dân tộc: kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần Phước Đảm Điện thoại: 096 8790774 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Đỗ Thành Phúc Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, nuôi thủy sản 

Thử nghiệm 1: Nuôi heo sinh sản 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 3 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích So sánh giống heo ngoại và heo giống tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm thành công và đem lại hiệu quả tích cực, giúp cho 
các thành viên thay đổi được con giống. 

Tỷ lệ cho con giống cao hơn và giá bán heo giống cũng cao hơn. 
Thử nghiệm 2: Nuôi ếch thương phẩm 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích Học hỏi kinh nghiệm nuôi, để đa dạng loại hình vật nuôi 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tỷ lệ sống thấp 60% do con giống bắt về xa và không chất 
lượng. 

Lãi thấp ít hiệu quả kinh tế 

Thử nghiệm 3: Cá lóc mùng lưới 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích:  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mới thả giống được 1 tháng cá đang phát triển tốt, chưa cho kết 
quả 
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4. Hậu Giang – Câu lạc bộ Phụ nữ trồng mía, đường Chiến Thắng, 
ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thạnh 

Tên Câu lạc bộ: CLB Phụ nữ trồng mía  4 

Địa chỉ: Đường Chiến Thắng, ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thạnh, 
tỉnh Hậu Giang 

Số thành viên: 24 Số nữ: 24 

Năm thành lập 8/9/2009 Số năm thành lập: 1  

Nhóm dân tộc: Kinh, Hoa (9 người) 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Đỗ Thị Toán  Điện thoại: 0126 3879097 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Thị Thúy Kiều Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Mía, chăn nuôi heo 

Thử nghiệm 1: Trồng nấm bào ngư 

Năm thực hiện: 9/2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích 

- Giúp thành viên CLB học hỏi thêm kinh nghiệm, tận dụng 
thời gian nhàn rõi trong sản xuất. 

- Đa dạng mô hình sản xuất để giảm bớt phụ thuộc vào cây 
mía, tăng thêm thu nhập 

- Giúp nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào trong sản 
xuất. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tham quan những mô hình sản xuất tiên tiến để trao đổi, học 
hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế.  

Việc lựa chọn thành viên rất quan trọng, nó quyết định thành 
công hay thất bại của thử nghiệm. Cần lựa chọn những thành 
viên có tinh thần học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật 
mới. Hiện tại bà con đang thu hoạch được khoản 150g/phôi dự 
kiến thu đến tháng 30/1/2011  

Thử nghiệm 2: Nuôi gà thả vườn 

Năm thực hiện: 10/2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 3 
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Giải pháp/mục 
đích 

- Giúp thành viên CLB chọn lộc nguồn giống gà chất lượng, 
có sức đề kháng bệnh tốt, thích nghi với điều kiện địa phương. 

- Hạn chế hao đầu con, biết cách phòng trị bệnh cho gà. 

- Giúp nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào trong chăn 
nuôi. 

- Nâng cao năng suất, thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

- Giống và tiêm phòng khâu quan trọng nhất nó quyết định tỷ 
lệ sống cho đàn gà. Vì vậy nên chọn nơi cung cấp giống tốt và 
tiêm phòng đầy đủ. 

- Hiện tại gà trung bình khoảng 800g/2 tháng 15 ngày  

- Đây là thử nghiệm có thể nhân rộng ra toàn CLB vì nó phù 
hợp với điều kiện của nông hộ và dễ tiêu thụ. 
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5. Hậu Giang – Câu lạc bộ Thủy sản, ấp 5, xã Xà Phiên, huyện 
Long Mỹ 

Tên Câu lạc bộ: CLB Thủy sản 5 
Địa chỉ: Ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Số thành viên: 20 Số nữ: 4 

Năm thành lập 2/9/2007 Số năm thành lập: 3  

Nhóm dân tộc: Khmer 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Quách Cưng Điện thoại: 0711 3 559810 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Bùi Bích Ngọc Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, heo, cá 

Thử nghiệm 1: Túi ủ biogas 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

- Tại CLB, chăn nuôi theo tập quán nên chất thải trong chăn 
nuôi xả tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. 

- Sau chuyến đi tham quan mô hình túi biogas ở Phụng 
Hiệp, các thành viên muốn áp dụng những điều học hỏi 
được. Góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo gas phục vụ 
sinh hoạt gia đình, giảm chi phí sinh hoạt. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ kinh phí, thao 
tác kỹ thuật lắp túi. 

- Gas nhiều phục vụ sinh hoạt gia đình, chất lượng gas tốt, 
không bị hôi. Có nơi chứa đựng phân, giảm ô nhiễm môi 
trường. 

- Sử dụng phân sau ủ làm thức ăn cho cá, bớt được chi phí 
đầu tư thức ăn. 

Khó khăn: 

- Vị trí đặt túi là dưới ao, khi lượng phân nhiều làm nặng túi, 
túi bị nghiêng, ống hơi sát bị lệch làm hơi không lưu thông 
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được phải sửa thường xuyên. 

- Vật liệu làm túi: mua ở Cần Thơ. 

Thử nghiệm 2: Heo nái sinh sản 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Lý do tiến hành thử nghiệm: 

Trong chăn nuôi heo nái sinh sản các thành viên trong CLB 
gặp phải một số khó khăn như:  

- Heo nái thường chậm lên giống, bị khô thai, phối giống 
không đậu. 

- Heo con sinh ra phát triển kém hay bị tiêu chảy, khó chăm 
sóc. 

- Heo con sinh ra không có hậu môn. 

- Con giống bị lai tạo nhiều lần ảnh hưởng đến chất lượng 
đầu ra sản phẩm. 

Từ đó làm giảm hiệu quả kinh tế chăn nuôi. 

Mục đích thử nghiệm: 

- Tạo nguồn con giống chất lượng, có sức đề kháng bệnh tốt, 
thích nghi với điều kiện địa phương. 

- Tìm giải pháp hạn chế khô thai ở heo mẹ, tiêu chảy trên 
heo con. 

- Giúp nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào trong chăn 
nuôi. 

- Nâng cao thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ con giống, kỹ 
thuật nuôi. 

- Con giống tốt, lớn nhanh, không bị bệnh. 

- Hộ nuôi có kinh nghiệm, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt. 

- Có điều kiện áp dụng những điều học hỏi từ chuyến tham 
quan: chăm sóc heo mang thai, cắt đuôi heo con ít bị chảy 
máu. 

 
Khó khăn: 
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- Quá trình nuôi phải loại thải 2 nái do trong giai đoạn mang 

thai nái hay phóng ra khỏi chuồng làm gãy chân, giảm số 
heo con. 

- Các hộ tham gia thử nghiệm để heo con lại nuôi thịt, chưa 
ước tính hiệu quả kinh tế nên khó đánh giá hiệu quả mô 
hình. 

- Khâu liên hệ con giống còn phụ thuộc thị trường (mặc dù 
có liên hệ trước nhưng thời điểm mua con giống lúc thị 
trường khan hiếm) nên thời gian tiến hành nuôi chậm hơn 
so với kế hoạch. 

- Gía thức ăn tăng cao. 

Thử nghiệm 3: Trồng nấm rơm cải tiến 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 8 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích: 

Lý do tiến hành thử nghiệm: 

Những năm qua, trong trồng nấm bà con thường gặp một số 
khó khăn: 

- Rơm ủ chưa tốt, có nấm dại. Năng suất thấp. 

- Một số thành viên muốn thực hiện mô hình kinh tế phụ để 
tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.  

 

Mục đích thử nghiệm: 

- Nâng cao năng suất nấm, giảm chi chí sản xuất. 

- Tạo điều kiện học hỏi kỹ thuật sản xuất đạt hiệu quả. 

- Nâng cao thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ kinh phí, kỹ 
thuật. 

- Áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả hơn 
trước (không phải bỏ rơm sau ủ). 

- Tận dụng rơm rạ, tạo thêm nguồn thu nhập. 

Khó khăn: 

- Giá cả không ổn định. 

- Thời tiết nắng nóng nhiều, năng suất thấp. 
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- Tốn nhiều chi phí. 

- Kỹ thuật mới, còn nhiều bỡ ngỡ cũng ảnh hưởng đến năng 
suất thấp 

Thử nghiệm 4: Nuôi gà thả vườn 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

Lý do tiến hành thử nghiệm: 

- Một số thành viên trong CLB gặp khó khăn: nuôi không 
theo quy trình, gà nuôi còi cọc, chậm lớn, hay bị bệnh, kỹ 
thuật nuôi còn hạn chế, đề nghị dự án hỗ trợ một phần kinh 
phí để các thành viên thực hiện thử nghiệm. 

Mục đích thử nghiệm: 

- Áp dụng kỹ thuật và nâng cao kinh nghiệm trong chăn 
nuôi. 

- Giúp các thành viên phát triển mô hình kinh tế phụ, tận 
dụng thời gian nhàn rỗi. 

- Nâng cao thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ kinh phí, kỹ 
thuật, được tham quan trước khi nuôi. 

- Chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng.  

- Tiêm phòng đầy đủ theo lịch khuyến cáo của thú y. 

 Khó khăn: 

- Giá cả đầu ra không ổn định. 

- Thời điểm mua con giống: đang khan hiếm nên giá con 
giống cao, chất lượng con giống chưa tốt. 

- Kỹ thuật còn hạn chế. 
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6. Hậu Giang – Câu lạc bộ KN Phong Lưu, ấp 11, xã Vĩnh Viễn, 
huyện Long Mỹ 

Tên Câu lạc bộ: CLB KN Phong Lưu 6 
Địa chỉ: ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
Số thành viên: 47 Số nữ: 5 
Năm thành lập 2007 Số năm thành lập: 3  
Nhóm dân tộc: kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Huỳnh Phong Lưu Điện thoại: 097 7397682 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Bùi Bích Ngọc Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, trồng nẩmơm 

Thử nghiệm 1: Nuôi heo nái sinh sản  
Năm thực hiện: 2009-2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 1 

Giải pháp/mục 
đích 

- Tạo nguồn con giống tốt, có chất lượng. 

- Giúp nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào trong chăn 
nuôi. 

- Nâng cao thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ con giống, kỹ 
thuật nuôi. 

- Con giống tốt, lớn nhanh, không bị bệnh. 

- Hộ nuôi có kinh nghiệm, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt. 

Khó khăn: 

- Heo chậm lên giống. 

- Khâu liên hệ con giống còn phụ thuộc thị trường (mặc dù 
có liên hệ trước nhưng thời điểm mua con giống lúc thị 
trường khan hiếm) nên thời gian tiến hành nuôi chậm hơn 
so với kế hoạch. 

- Giá thức ăn tăng cao. 

Kiến nghị: 

- Có nguồn con giống cung cấp kịp thời để kịp tiến độ. 
Thử nghiệm 2: Nuôi gà an toàn sinh học 
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Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

- Giúp các thành viên phát triển mô hình kinh tế phụ, tận 
dụng thời gian nhàn rỗi. 

- Tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. 

- Nâng cao thu nhập. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Được dự án và ngành khuyến nông hỗ trợ kinh phí, kỹ 
thuật, được tham quan trước khi nuôi. 

- Chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, con giồng tốt  

- Tiêm phòng đầy đủ theo lịch khuyến cáo của thú y. 

- Tổ chức tham quan mô hình chăn nuôi hiệu quả để học hỏi 
trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. 

Khó khăn: 

- Giá cả đầu ra không ổn định. 

- Thời điểm mua con giống: đang khan hiếm nên giá con 
giống cao, chất lượng con giống chưa tốt. 

- Chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Thử nghiệm 3: Nuôi lươn bể bạt 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 2 

Giải pháp/mục 
đích: 

- Giúp các thành viên phát triển mô hình kinh tế phụ. 

- Tạo điều kiện nâng cao kinh nghiệm trong nuôi lươn. 

- Tìm ra biện pháp xử lý hiệu quả trường hợp lươn bị ghẻ. 

- Nâng cao thu nhập 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thuận lợi khi thực hiện thử nghiệm: 

- Hộ nuôi có nhiều kinh nghiệm. 

Khó khăn: 
- Nguồn con giống chưa đảm bảo ảnh hưởng tỉ lệ hao hụt 

trong quá trình nuôi. 

Kiến nghị: 

- Hỗ trợ thêm kỹ thuật cho bà con. 
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7. Hậu Giang – Câu lạc bộ Thủy sản ấp 9, ấp 9A2, xã Vị Bình, 
huyện Vị Thủy 

Tên Câu lạc bộ: CLB Thủy sản ấp 9 7 
Địa chỉ: ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 
Số thành viên: 26 Số nữ: 0 
Năm thành lập 2005 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc:  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Văn Chiến Điện thoại: 0121 8001758 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: 

Nguyễn Hoàng Chiến 
(TTKN-KN) 

Nguyễn Văn Thiện 
(KNH) 

Đinh Chi Tính (KNV) 

Điện thoại: 091 8025904 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, cá (cá rô, cá thác lác), hoa màu 

Thử nghiệm 1: Nhân giống lúa chất lượng  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích So sánh sự thích nghi của giống lúa mới tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Vì lý do thời tiết, nên chưa đạt được kết quả mong muốn 

Thử nghiệm 2: Trồng nấm rơm theo phương pháp mới 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 hộ Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Sử dụng phương pháp ủ rơm cải tiến giúp giảm lượng rơm và 
rơm chính điều hơn 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Thử nghiệm giúp cho bà con nhận thấy được hiệu quả của việc 
ủ rơm theo phương pháp mới và giảm được lượng rơm ở đáy 
khi ủ thông thường. 

Đến nay bà con đã áp dụng rộng rãi cách ủ rơm trên. 

Thử nghiệm 3: Ủ phân hữu cơ có sử dụng chế phẩm sinh học Trico 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 3 hộ Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích: Tận dụng phân hữ cơ, cỏ, và rơm rạ  
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Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đem lại hiệu quả cao, giúp cho các thành viên biết 
cách ủ phân hữu cơ để trồng màu. 

Giảm chi phí và biết tận dụng nguồn phế phẩm sẵn có. Mô 
hình đến nay vẫn còn được nhân rộng. 

Thử nghiệm 4: Nuôi heo sinh sản hướng nạc 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm và có được nguồn giống tốt thích nghi với điều kiện địa 
phương, cho năng suất cao tăng giá trị thương phẩm.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Chi phí đầu tư thức ăn tăng cao trong khi đó giá sản phẩm có 
xu hướng giảm làm ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Tình 
hình dịch bệnh diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng tâm lý người 
chăn nuôi. Nông dân chưa nắm vững kỹ thuật nuôi heo nái 
sinh sản.  

Thử nghiệm 5: Nuôi cá lóc trong vèo 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Từ trước đến nay bà con nuôi cá lóc vèo theo tập quán địa 
phương, tận dụng thức ăn tự kiếm như: ốc, tép, cá tạp, … chưa 
đảm bảo mật độ nuôi, xử lý môi trường, kỹ thuật nuôi, nên 
thường gặp một số khó khăn như: cá chậm lớn, hao hụt đầu 
con, dịch bệnh, năng suất thấp, lãi không cao. Thử nghiệm 
giúp (i) thành viên CLB nắm được quy trình kỹ thuật nuôi như 
mật độ nuôi, xử lý con giống, thức ăn, thuốc; (ii) hạn chế hao 
đầu con, biết cách phòng trị bệnh cho cá khi nguồn nước bị ô 
nhiễm; (iii) giúp nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào 
trong nuôi thủy sản; và (iv) nâng cao năng suất, tăng thu nhập.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tỷ lệ hao hụt đầu con là 25% và có thấy xuất hiện bệnh, nhưng 
tỷ lệ thấp.  
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8. Hậu Giang – Câu lạc bộ KN Láng Hầm, xã Rạch Gòi, huyện 
Châu Thành A 

Tên Câu lạc bộ: CLB KN Láng Hầm  8 
Địa chỉ: Ấp Láng Hầm A, Xã Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 
Số thành viên: 24 Số nữ: 2 
Năm thành lập Tháng 7/2007 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc:  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Văn Thé Điện thoại: 097 7765280 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Văn Khoa Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, Ươm cây bạch đàn 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm nuôi ếch trong vèo, trong bể bạt (giống ếch Trung 
Quốc) 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6  
Giải pháp/mục 
đích 

Họi hỏi kinh nghiệm nuôi, đa dạng mô hình sản xuất, tăng thêm 
thu nhập 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Kết quả đạt được: Sau 3 tháng nuôi thử nghiệm tại 06 hộ, mỗi hộ 
lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng. 
Kết quả nhân rộng mô hình: Mô hình đã được nhân rộng, và hiện 
tại có 05 hộ thả nuôi trở lại với 6.000 con. 
Những tồn tại, nguyên nhân và bài học: 
Mặt chưa được:  
- Nông dân chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi. 
Xử lý nguồn nước chưa tốt, ếch bị bệnh. 
Bài học rút ra từ việc triển khai thực hiện mô hình:  
- Để nông dân tự liên hệ đặt con giống.  
- Cần có cán bộ khuyến nông chuyên về nuôi ếch để hướng 

dẫn giúp đỡ nông dân. 
Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi gà Bến Tre 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2  
Giải pháp/mục 
đích  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua thực hiện thử nghiệm tại 02 hộ nuôi: 01 hộ nuôi bị thiệt hại 
20% do nhiễm bệnh tiêu chảy, hộ còn lại nuôi đạt theo yêu cầu 
thử nghiệm 
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9. Hậu Giang – Câu lạc bộ khuyến nông số 3, ấp 4B, thị trấn Bảy 
Ngàn, huyện Châu Thành A 

Tên Câu lạc bộ: CLB khuyến nông số 3 9 
Địa chỉ: Ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

Số thành viên: 19 Số nữ: 1 

Năm thành lập Đầu năm 2001 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Đoàn Hồng Sơn Điện thoại: 090 4788087 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Văn Khoa Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Lúa, vườn tạp, nuôi heo 

Thử nghiệm 1: Nuôi heo nái sinh sản  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 3 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Nuôi heo nái sinh sản thay thế giống heo cỏ tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Heo giống nhận về chưa tốt lắm, gieo không đậu thai và không 
lên giống. 

Chỉ có 1 hộ đạt hiệu quả và heo đang sinh sản bình thương và 
nhân rộng ra trong thành viên CLB 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm nuôi giống gà Bến Tre 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Sử dụng giống gà nồi lai (bến tre) cho ăn thức ăn công nghiệp để 
rút ngắn thời gian nuôi và tăng hiệu quả kinh tế. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Do giống bắt ở xa về, nên bị hao hụt nhiều. Một hộ nuôi bị thiệt 
hại do chưa thực hiện đúng theo qui trình cán bộ đề ra như tiêm 
ngừa, chuẩn bị chuồng trại. Tuy nhiên mô hình rất hiệu quả và 
hiệu quả kinh kế rất cao. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm nuôi ếch Thái Lan  
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Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 6 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích: 

Tận dụng thời gian nhàn rỏi và tăng thu nhập 

Học hỏi kinh nghiệm nuôi để đa dạng hóa mô hình sản xuất. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Qua thực hiện thử nghiệm tại 6 hộ nuôi ếch dưới sông đều hao 
hụt trên 50% dẫn đến không lợi nhuận. Mô hình chưa nhân rộng 
được, vì thành viên nuôi ếch hao hụt nhiều do nuôi dưới sông 
không quản lý được nguồn nước, dịch bệnh ếch chết nhiều.  

Mặt chưa được:  

- Nông dân còn ngại đầu tư thức ăn để nuôi ếch.  

- Sau khi đăng ký thực hiện thử nghiệm, nông dân hồi.  

- Vèo nuôi còn tạm bợ dưới sông chưa đúng theo yêu cầu.  

Bài học rút ra từ việc triển khai thực hiện mô hình:  

- Để nông dân tự liên hệ đặt con giống.  

- Cần có cán bộ khuyến nông chuyên về nuôi ếch để hướng 
dẫn, giúp đỡ nông dân.  

- Kiểm tra chuồng nuôi, vèo nuôi trước khi thả giống.  
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10. Hậu Giang – Câu lạc bộ Cánh Đồng Mẫu, ấp Xẻo Vông A, xã 
Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy 

Tên Câu lạc bộ: CLB Cánh Đồng Mẫu 10 
Địa chỉ: Ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

Số thành viên: 20 Số nữ: 2 

Năm thành lập 2005 Số năm thành lập: 5  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Dương Văn Út Điện thoại: 0711 3961088 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Văn Hận (KNH) Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Trồng lúa, rau màu, đu đủ 

Thử nghiệm 1: Chọn giống lúa tốt 

Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 4 Số nữ: 

Mục đích So sánh giống lúa và sự thích nghi của giống với địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đã rút ra được bài học là không nên sử dụng một 
giống trong nhiều vụ trong một cánh đồng vì đặc tính của một 
giống sẽ cần một loại dinh dưỡng khác nhau nếu ta sử dụng hoài 
nó sẽ ăn hết dinh dưỡng cần thiết nên năng suất sẽ giảm. 

Thử nghiệm đem lại hiệu quả rất cao giúp con bà con nhận ra 
được việc sử dụng một giống nhiều vụ là không hiệu quả và đã 
thay đổi giống để sản xuất. 

Thử nghiệm 2: Trồng đu đủ sử dụng vôi phân hữu cơ 

Năm thực hiện: 2009 - 2010 Số thành viên: 3 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp thành viên Câu lạc bộ chọn lọc nguồn giống chất lượng, có 
sức đề kháng bệnh tốt, thích nghi với điều kiện địa phương.  

Tìm giải pháp cải tạo lại đất thông qua việc sử dụng phân hữu 
cơ.  

Giúp nông dân mạnh áp dụng kỹ thuật vào trong sản xuất.  
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Tên Câu lạc bộ: CLB Cánh Đồng Mẫu 10 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Bị thương lái ép giá nên đầu ra còn khó khăn, chi phí cho nguồn 
giống tốt còn quá cao.  

Kết quả cho thấy trồng đu đủ có sử dụng phân hữu cơ năng suất 
cao hơn so với trồng địa phương từ 150-200kg/100 cây và mô 
hình này sẽ nhân rộng cho các Câu lạc bộ khác.  

Thử nghiệm 3: Nuôi gà thả vườn 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 5 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

Từ trước đến nay bà con nuôi gà theo tập quán địa phương, phụ 
phế phẩm nông nghiệp, chưa đúng cách nên thường gặp một số 
khó khăn như sau: giống gà địa phương, gà chậm lớn, hao hụt 
đầu con, dịch bệnh, năng suất thấp, không hiệu quả kinh tế.  

Thử nghiệm: (i) giúp thành viên Câu lạc bộ chọn lọc nguồn 
giống gà chất lượng, có sức đề kháng bệnh tốt, thích nghi với 
điều kiện địa phương; (ii) hạn chế hao đầu con, biết cách phòng 
trị bệnh cho gà; (iii) nâng cao năng suất, thu thập.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm tiêm phòng các loại vắcxin theo lịch của Chi cục 
thú y (dịch tả, Gumboro, H5N1). Do mới thử nghiệm lần đầu 
nên khả năng nhận dạng gà giống chưa tốt dẫn đến sự hao hụt 
đầu con tỷ lệ 20%. Giá trong xuất bán cao nên các hộ nuôi đều 
có lãi. Nhìn chung, nuôi gà thả vườn dễ chăm sóc, không tốn 
nhiều diện tích, tận dụng được thức ăn tự nhiên và cho hiệu quả 
cao.  
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11. Hậu Giang – Câu lạc bộ Phụ nữ phát triển KTKT, ấp Mỹ 
Thuận, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp 

 

Tên Câu lạc bộ: CLB Phụ nữ phát triển 
KTKT 11 

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang 

Số thành viên: 25 Số nữ: 25 

Năm thành lập Huỳnh Chí Công Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Thị Hạnh  Điện thoại: 0985 423 849 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Huỳnh Chí Công Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Chăn nuôi heo 

Thử nghiệm 1: Nuôi heo nái sinh sản 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 4 

Giải pháp/mục 
đích Nuôi heo nái sinh sản để thay thế một số giống tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Heo giống chưa tốt và bị ảnh hưởng dịch bệnh heo tai xanh nên 
không mang lại hiệu quả. 

Thử nghiệm 2: Trồng màu trên đất ruộng 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Luân canh trên cùng một đơn vị diện tích để hạn chế dịch bệnh 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm mới chỉ bắt đầu nên chưa cho kết quả 
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12. Hậu Giang – Câu lạc bộ sản xuất lúa giống Tân Thạnh – Hội 
Nông dân 

Tên Câu lạc bộ: 
CLB sản xuất lúa giống 
Tân Thạnh – Hội Nông 
dân 

12 

Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
Số thành viên: 23 Số nữ: 0 
Năm thành lập 20/7/2007 Số năm thành lập: 3  
Nhóm dân tộc: Kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Ngọc Mến Điện thoại: 098 4519 272 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Phạm Hồng Châu Điện thoại:  
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa giống 
Thử nghiệm 1: Phục tráng giống (OM 4218) 
Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 4 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích 

Mục tráng lại giống lúa OM 4218 do đã SX nhiều vụ và bị lẫn 
tạp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm so sánh giống 
Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 4 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích  
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm nuôi gà 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1  
Giải pháp/mục 
đích Học hỏi kinh nghiệm nuôi gà bến tre đa dạng hóa 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mới thả giống chưa có kết quả 
 

Thử nghiệm 4 : Nuôi cá bống tượng trong ao 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1  
Giải pháp/mục 
đích Học hỏi kinh nghiệm nuôi cá bống tượng đa dạng hóa 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mới thả giống chưa có kết quả 
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13. Hậu Giang – Câu lạc bộ Bào Môn - Hội Nông dân, ấp Bào 
Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp 

Tên Câu lạc bộ: CLB Bào Môn - Hội Nông 
dân 

13 

Địa chỉ: ấp Bào Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Số thành viên: 33 Số nữ: 31 

Năm thành lập 2003 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Võ Văn Quới Điện thoại: 0988 229505 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông:  Điện thoại:  

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Nuôi thủy sản, trồng lúa 

Thử nghiệm 1: Nuôi gà thả vườn 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Học hỏi kỹ nuôi gà, tăng thu nhập cho nông hộ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 

Mới nhận giống và đang pháp triển chưa có kết quả 
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14. Hậu Giang – Câu lạc bộ khuyến nông nuôi trồng thủy sản 
Lung 18, ấp Phương Thanh, xã Phương Bình, huyện Phụng 
Hiệp 

Tên Câu lạc bộ: CLB khuyến nông nuôi 
trồng thủy sản Lung 18 

14 
Địa chỉ: Ấp Phương Thanh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, HG 
Số thành viên: 28 Số nữ: 0 
Năm thành lập 15/10/2004 Số năm thành lập: 6  
Nhóm dân tộc:  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Lâm Văn Hoa Điện thoại: 0169 7488574 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Thanh Đô Điện thoại:  
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Trồng lúa, mía 
Thử nghiệm 1: So sánh giống lúa 
Năm thực hiện: Năm 2008 Số thành viên: 4 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

So sánh sự thích nghi của 3 loại giống HG2; 0M 4900; 0M 
6073 với địa phương 
 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đã chọn được 3 loại giống thích hợp với địa phương 
là HG2; 0M 4900; 0M 6073. Tuy nhiên, nguồn giống làm 
thử nghiệm chưa đạt độ thuần và bà con không để lại để 
làm vụ sau. 
Nên ngay trong vụ sau bà con đã thay đổi giống để sản 
xuất. 

Thử nghiệm 2: Heo nái sinh sản 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 4 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích 

Nuôi heo nái sinh sản lựa chọn giống tốt để thay thế giống heo 
cỏ tại địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm thành công trong 4 hộ tham gia đã có 3 hộ cho con 
giống tốt và bán lại cho thành viên CLB để làm giống. Tuy 
nhiên có 1 hộ do để heo mập quá và rẩy chân nên đã loại bỏ. 
Đây là thử nghiệm hiệu quả giúp thành viên mạnh dạn thay đổi 
giống heo cỏ ở địa phương.  

Thử nghiệm 3: Giống mía mới 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích: 

So sánh các giống mía mới để thay đổi các giống củ năng suất 
thấp.  
Thời gian sinh trưởng phù hợp, chữ đường cao. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Các giống mới cho thấy năng suất cao hơn và ít dịch bệnh. 
Thời gian sinh trưởng phù hợp với địa phương (khoảng 11 
tháng) bán trước khi lũ về hàng năm 
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Tên Câu lạc bộ: CLB khuyến nông nuôi 
trồng thủy sản Lung 18 

14 
Do thời gian sinh trưởng ngắn nên trữ đường cũng đạt nên bà 
con rất phấn khởi 

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm trồng nấm rơm 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Diện tích nuôi thủy sản và trồng lúa của các thành viên câu lac 
bộ lung 18 khoảng 19 ha, diện tích này góp phần tăng nguồn thu 
nhập cho gia đình. Từ lâu CLB chỉ nuôi các loại cá đồng và 
trồng lúa ở địa phương chưa tiếp cận các kỹ thuật  mới do đó 
năng suất cá và lúa ở đây còn thấp. Vì vậy việc thử nghiệm các 
mô hình trồng nấm rơm mới lần này có thể sẽ chọn được cách 
làm phù hợp với vùng và áp dụng hướng đi mới cho các thành 
viên trong CLB tốt hơn. 
Mục đích thử nghiệm 
- Giúp nông dân chọn được cách trồng nấm rơm đạt hiệu quả 
- Nâng cao kỹ thuật cách trồng nấm rơm cho bà con nông dân. 
- Nâng cao năng suất, thu nhập 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Khó khăn thuận lợi:    
- Thuận lợi: Áp dụng kỹ thuật mới trồng đạt năng suất và hiệu 

kinh tế được tăng lên  
- Khó khăn: Sâu cắn  tơ, rơm phải mua từ nơi khác tốn nhiều 

chi phí.   
Khả năng nhân rộng: 
Sau khi thử nghiệm kỹ thuật trồng nấm rơm cách mới các thành 
viên trong CLB đã trồng nấm nhiều hơn hiện tại có trên 12 tham 
gia. Đây cũng là động lực thúc đẩy để các nông dân khác trong 
xã tham trồng nấm nhiều hơn. 

Thử nghiệm 5: Nuôi lươn trên bể bạc 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 hộ  
Giải pháp/mục 
đích Đa dạng hóa các loại hình sản xuất, tăng thêm thu nhập 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm đang theo dõi và lươn đang pháp triển bình thường 
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TỈNH AN GIANG 
1. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Vĩnh Trạch, ấp Vĩnh Trung 

xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn 

Tên Câu lạc bộ: Vĩnh Trạch 1 
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trung xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 
Số thành viên: 54 Số nữ: 5 
Năm thành lập 1995 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh, Khơmer 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần Hoàng Minh  Điện thoại: 0985762232 
Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lữ Thị Kim Dung  Điện thoại: 01688 796165 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: 

Sản xuất lúa giống và lúa hàng hoá  
Nuôi trồng thêm một số cây con phụ như: rau màu, cá bán chợ, 
chăn nuôi heo, bò 

Thử nghiệm 1: So sánh giống lúa 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Mục đích Tìm giống lúa mới năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện địa phương 

Kết quả đạt 
được: 

Tìm được giống OM4900, MTL 500 sản xuất đại trà và sản xuất 
bán giống cho nông dân Câu lạc bộ khác.  

Thử nghiệm 2: Trồng nấm bào ngư 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: Số nữ: 
Mục đích Tăng thu nhập cho nông hộ 
Kết quả đạt 
được: Thu được năng suất nấm cao, nhưng không bán được nấm 
Thử nghiệm 3: Nuôi vịt siêu thịt 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ:  
Giải pháp: Tăng giá trị kinh tế vịt nuôi 
Bài học kinh 
nghiệm: Cần có mô hình lúa-ao-chuồng 
Thử nghiệm 4: Nuôi heo hướng nạc  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1  
Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập, tận dụng thức ăn thừa 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Chọn thời điểm nuôi bán ngay Tết.  
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2. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông An Bình, ấp Ấp Sơn Hiệp 
xã An Bình, huyện Thoại Sơn 

 

Tên Câu lạc bộ: An Bình 2 
Địa chỉ: Ấp Sơn Hiệp xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Số thành viên: 15 Số nữ:  

Năm thành lập 5/2005 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Ngô Văn Bảy  Điện thoại: 094 6890387 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lữ Thị Kim Dung  Điện thoại: 01688 796165 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa và lúa giống 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh giống lúa 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm giống lúa mới năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tìm được giống OM4900, OM6162, OM5472, .. thích hợp với 
điều kiện địa phương và năng suất chất lượng cao 

Thử nghiệm 2: Trồng nấm bào ngư 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm mô hình sản xuất tạo thêm thu nhập cho nông hộ và tận 
dụng thời gian lao động nông nhàn. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cần lưu ý chọn nơi mua meo nấm qui tính có chất lượng thì 
năng suất sẽ cao. Cần tìm được đầu ra vì nấm rất khó bán không 
có thị trường tiêu thụ.  

Thử nghiệm 3: Chăn nuôi heo hướng nạc 
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Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích: Tăng giá trị kinh tế và tận dụng thời gian lao động nông nhàn 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình có tạo thêm thu nhập cho gia đình, cần lưu ý chọn thời 
điểm nuôi sao cho xuất chuồng gần Tết Nguyên đán.  

Thử nghiệm 4: Nuôi vịt siêu thịt theo hướng an toàn sinh học 

Năm thực hiện: 2009 và 2010 Số thành viên: 2  

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm mô hình sản xuất phụ tạo thêm thu nhập cho nông hộ và kết 
hợp với sản xuất lúa giúp giảm chi phí sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình tạo được thu nhập cho nông hộ và giúp giảm chi phí 
thuốc Bảo vệ thực vật cho lúa và giảm chi phí thức ăn cho vịt.  
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3. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, 
huyện Châu Thành 

Tên Câu lạc bộ: Vĩnh Lợi 3 
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

Số thành viên: 20 Số nữ: 0 

Năm thành lập 1999 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Ngô Phước Nhiều Điện thoại: 0120 4 554400 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lưu Phước Bình  Điện thoại: 0943 99 59 25 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: 

- Sản xuất lúa, trồng nấm rơm, nuôi bò vỗ béo 

- Những tháng mùa lũ nuôi cá lóc. 

Thử nghiệm 1: Nuôi cá lóc thịt trong vèo 

Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích So sánh mật độ nuôi, khả năng tăng trọng  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Chọn được mật độ nuôi phù hợp và ít ảnh hưởng đến môi trường 
nước và tăng trọng nhanh.  

 

Thử nghiệm 2: So sánh giống nấm rơm  

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra giống mới, phù hợp với địa phương và cho năng suất cao 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình cho lợi nhuận cao, vòng quay ngắn (1 tháng), giải quyết 
việc làm mùa nước nổi, giảm ô nhiễm môi trường.  

Thử nghiệm 3: Mô hình ương cá lóc giống  
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Tên Câu lạc bộ: Vĩnh Lợi 3 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ:  

Giải pháp/mục 
đích: Tăng giá trị kinh tế  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình thành công, thời gian thu hoạch ngắn. Tuy nhiên khó 
nhân rộng mô hình do đòi hỏi đầu ra ổn định và chi phí cao 

Thử nghiệm 4: Nuôi lươn 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích 

So sánh giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế trong quá 
trình tăng trọng và ô nghiễm nguồn nước trong bồn nuôi.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Nghiệm thức theo thức ăn công nghiệp: lươn mau lớn, ít bệnh.  

Tuy nhiên, nghiệm thức theo thức ăn tự chế người dân đánh giá 
cao hơn do họ tận dụng thời gian nhà rỗi để bắt cá (lấy công làm 
lời).  

Thử nghiệm 5: Nuôi cá rô đầu vuông  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3  

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra giống vật nuôi mới, cho năng suất và hiệu quả cao. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện cá được 7 tháng, trọng lượng 120gr/con, phát triển tốt. Tuy 
nhiên, thực hiện ở 3 hộ, nhưng chỉ thành công ở 1 hộ, do đây là 
loại vật nuôi mới ở địa phương nên còn thiếu kinh nghiệm.  

Thử nghiệm 6: Nuôi ba ba 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích Tìm ra loại vật nuôi mới, cho hiệu quả cao. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Hiện ba ba được 7 tháng, trọng lượng 300gr/con.  
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4. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Thạnh Hưng, xã Bình 
Thạnh, huyện Châu Thành 

Tên Câu lạc bộ: Thạnh Hưng 4 
Địa chỉ: Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

Số thành viên: 52 Số nữ: 5 

Năm thành lập 2000 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Đặng Văn Đơ Điện thoại: 0988 454 183 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Hồ Trường Giang  Điện thoại: 091 4025870 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất màu và chăn nuôi 

Thử nghiệm 1: Dưa hấu mùa nghịch có sử dụng phân hữu cơ 

Năm thực hiện: 2008 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tăng lợi nhuận và giảm ô nhiễm môi trường, tăng độ phì cho đất 
3 vụ  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lợi nhuận cao hơn đối chứng, có nhiều hộ sử dụng phân hữu cơ 
(phân bò) để trồng màu, và đất vụ 3 màu mới tơi xốp hơn.  

Thử nghiệm 2: Cà chua gốc ghép (nông dân tự ghép) 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế bệnh héo xanh do vi khuẩn gây 
ra.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm thất bại, do kỹ thuật ghép chưa tốt, bệnh khảm quá 
nhiều (80%) 

Thử nghiệm 3: Nuôi bò vỗ béo 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ:  
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Giải pháp/mục 
đích: Tăng hiệu quả kinh tế, tận dụng nguồn thức ăn phụ phẩm  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lợi nhuận 1,2 triệu/con, nhưng do chăm sóc và quản lý chưa tốt 
nên bò bị bệnh, bán sớm.  

Thử nghiệm 4: Ủ phân hữu cơ bằng nấm tri cô 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2    

Giải pháp/mục 
đích 

Tăng hiệu quả của phân hữu cơ cho cây màu (ít nguồn bệnh), 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm cho hiệu quả cao. Cây màu được bón phân đã qua 
xử lý ít bệnh chết dây hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Thử nghiệm 5: So sánh giống cà chua gốc ghép (mua cây giống) 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2    

Giải pháp/mục 
đích 

Hạn chế bệnh héo xanh, chọn giống có năng suất cao và phù hợp 
với địa phương. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Một hộ thực hiện thành công, thu được lợi nhuận.  

Một hộ thực hiện thất bại do bố trí mùa vụ không phù hợp, nên 
bệnh khảm cao.  
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5. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Tân Thuận, Thuận  xã Tà 
Đảnh, huyện Tri Tôn 

Tên Câu lạc bộ: Tân Thuận 5 
Địa chỉ: Ấp Tân Thuận  xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

Số thành viên: 34 Số nữ: 4 

Năm thành lập 2003 2003 2003 

Nhóm dân tộc:  Kinh 

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Phan Văn Trường Phan Văn 

Trường Phan Văn Trường 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân 

Huy Nguyễn Xuân Huy 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: 

Sản xuất lúa giống và lúa hàng hoá  

Nuôi trồng thêm một số cây con phụ như: rau màu, chăn nuôi vịt 

Thử nghiệm 1: So sánh giống lúa 

Năm thực hiện:  Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích 

Tìm giống lúa mới năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tìm được giống OM 5472, OM 4900, OM 6162  sản xuất đại trà 
và sản xuất bán giống cho nông dân Câu lạc bộ khác.  

Thử nghiệm 2: Trồng nấm bào ngư 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập cho nông hộ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Ảnh hưởng  chất lượng meo giống chưa đạt, thời tiết năng nóng 
keo dài cho nên  năng suất thấp mô hình chưa mang lại hiệu quả 
kinh tế thiết thực 

Thử nghiệm 3: Nuôi cấy nâm xanh 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  
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Giải pháp/mục 
đích: 

Tăng giá trị kinh tế trong sản xuất lúa hàng hóa giảm sử dụng 
thuốc hóa học nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới một nền 
nông nghiệp bền vững 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

đang thực hiện 

Thử nghiệm 4: Nuôi vịt an toàn sinh học  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập, tận dụng phụ phẩm, công nhàn rổi trong mùa lủ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

đang thực hiện 
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6. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông An Lợi, ấp An Lợi  xã Châu 
Lăng, huyện Tri Tôn   

Tên Câu lạc bộ: An Lợi 6 
Địa chỉ: Ấp An Lợi  xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 
Số thành viên: 39 Số nữ: 4 
Năm thành lập 5/2005 5/2005 5/2005 
Nhóm dân tộc: Khmer 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Chau Ane Chau Ane Chau Ane 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân 

Huy Nguyễn Xuân Huy 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa hàng hóa, lúa giống, chăn nuôi bò, heo, gà thả vườn 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm so sánh giống lúa 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  
Giải pháp/mục 
đích 

Tìm giống lúa mới năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tìm được giống OM4900, OM6162, ...thích hợp với điều kiện 
địa phương và năng suất chất lượng cao 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm giống lúa 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  
Giải pháp/mục 
đích 

Tìm giống lúa mới năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Tìm được giống OM 5472, OM 4218,OM 6073, OM  6377, 
thích hợp với điều kiện địa phương và năng suất chất lượng cao 

Thử nghiệm 3: Chăn nuôi heo nái sinh  hướng nạc 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên:  
Giải pháp/mục 
đích: 

Tăng giá trị kinh tế và tận dụng thời gian lao động nông nhàn, 
Thức ăn dư thừa. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình có tạo thêm thu nhập cho gia đình, chủ động được 
nguồn giống tốt tại địa phương.  

Thử nghiệm 4: Nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học 
Năm thực hiện: 2010   
Giải pháp/mục 
đích 

Tìm mô hình sản xuất phụ tạo thêm thu nhập cho nông hộ và kết 
hợp với sản xuất lúa giúp giảm chi phí sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Mô hình tạo được thu nhập cho nông hộ và giúp giảm chi phí 
thuốc Bảo vệ thực vật cho lúa và giảm chi phí thức ăn cho vịt.  
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7. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông An Thạnh, ấp An Thạnh, 
thị Trấn An Phú, huyện An Phú 

Tên Câu lạc bộ:  An Thạnh 7 
Địa chỉ: Ấp An Thạnh, thị Trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
Số thành viên: 34 Số nữ:  
Năm thành lập 2005 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Võ Hồng Y Điện thoại: 091 8358123 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Văn Én  Điện thoại: 097 2744944 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa, chăn nuôi, thủy sản 

Thử nghiệm 1: Nuôi cá lóc trong vèo 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 
Giải pháp/mục 
đích Thu hoạch vào thời điểm giá thị trường cao nhất theo cùng kỳ 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm không đạt. Cần chọn hộ tham gia thực hiện phù hợp 
với kinh tế hộ. 

Thử nghiệm 2: Nuôi cấy và sử dụng nấm xanh  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp nông dân tự nuôi cấy và sử dụng trên ruộng 

Khống chế rầy nâu gây hại, giảm phun thuốc hóa học, giảm chi 
phí, tăng lợi nhuận.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đang thực hiện  

 

Thử nghiệm 3: Trồng nấm bào ngư 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ:  
Giải pháp/mục 
đích: Tăng thu nhập cho nông dân, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đang thực hiện  
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8. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Phú Hữu, xã Phú Hữu 
huyện An Phú 

Tên Câu lạc bộ: Phú Hữu 8 
Địa chỉ: Xã Phú Hữu huyện An Phú, tỉnh An Giang 
Số thành viên: 32 Số nữ: 2 
Năm thành lập 1991 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Kiều Văn Liền Điện thoại: 0919 630395 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Lê Văn Én  Điện thoại: 0972 744944 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất đậu phộng, lúa và chăn nuôi 

Thử nghiệm 1: Nuôi bò vỗ béo bằng thân cây đậu phộng  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Tận dụng phụ phẩm sẵn có ở địa phương  

Tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân  

Giảm ô nhiễm môi trường  
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Kết quả tốt, nên phát huy mô hình trong thời gian tới 

Nên tăng đàn để tận dụng triệt để thân cây đậu phộng.  

Thử nghiệm 2: Nuôi cấy và sử dụng nấm xanh  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 15 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

Giúp nông dân tự nuôi cấy và sử dụng nấm xanh  

Giảm phun thuốc hóa học, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận,  
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đang thực hiện  

 

Thử nghiệm 3: So sánh giống lúa 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ:  
Giải pháp/mục 
đích: Chọn ra một số loại giống thích hợp với địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Đang thực hiện.  
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9. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Hội An, ấp Thị 2, xã Hội An 
huyện Chợ Mới 

Tên Câu lạc bộ: Hội An 9 
Địa chỉ: Ấp Thị 2, xã Hội An huyện Chợ Mới-, tỉnh An Giang  

Số thành viên: 19 Số nữ:  

Năm thành lập 1996 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trần Lùng Em  Điện thoại: 01234 646834 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Đặng Bảo Ngọc  Điện thoại: 0977 351118 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất rau an toàn 

Thử nghiệm 1: Trồng ớt che lưới 

Năm thực hiện: 9/2009 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Hạn chế ánh nắng mặt trời làm nám trái, áp trái sần sùi 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thành công, thu được lợi nhuận cao  

Thử nghiệm 2: Hẹ mùa nghịch  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích Giá cao  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm cho lợi nhuận thấp hơn mùa thuận, vốn đầu tư cao.  

Thử nghiệm 3: Trồng đậu phộng mùa nghịch 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 4 Số nữ:  

Giải pháp/mục Giá mùa nghịch cao 
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đích: 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Cho lợi nhuận thấp, cách đi phân cần hạn chế H, giá thị trường 
không ổn định (không cao), cần cân nhắc trước khi trồng.  

Thử nghiệm 4: Dưa leo + phân bón sinh học Web 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên:  

Giải pháp/mục 
đích Sản phẩm an toàn, chi phí thấp 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thành công: sâu bệnh ít, sản phẩm an toàn, đất màu mỡ, ít tồn 
trữ mầm bệnh trong đất. Tuy nhiên, giá bán bằng sản phẩm đối 
chứng, năng suất không cao bằng ô đối chứng -> lợi nhuận thấp 
hơn.  

Cần có đầu ra trước khi trồng.  
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10. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Hòa Phát, ấp Khánh Hòa, 
Xã Khánh Hòa,  huyện Châu Phú 

 

Tên Câu lạc bộ: Hòa Phát 10 

Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa,  huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang  

Số thành viên: 39 Số nữ: 0 

Năm thành lập 2008 Số năm thành lập:  

Nhóm dân tộc: Kinh  

Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Nguyễn Tấn Đức Điện thoại: 098 7005872 

Họ tên cán bộ 
khuyến nông: Trần Văn Hào Điện thoại: 097 4204308 

Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa giống, rau màu, ao nuôi cá tra thâm canh 

Thử nghiệm 1: Trình diễn so sánh 14 giống lúa 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích 

Bố trí mỗi giống 1 thức nghiệm thức, chế độ phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, .. giống nhau  

Chọn ra giống lúa thích nghi đưa vào sản xuất.   

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Câu lạc bộ tổ chức tham quan hội thảo đánh giá chọn ra các 
giống có triển vọng để nông dân sản xuất lại đạt kết quả khả 
quan vì vậy tiêp tục thực hiện thời gian tới.  

Chọn ra được 4 giống lúa (OM5472, MNR_1, OM6162, 
OM2009) 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm trồng cá chua gốc ghép 

Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 

Giải pháp/mục 
đích 

So sánh tính hiệu quả trồng cà chua gốc ghép với giống cà chua 
ở địa phương  
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Tên Câu lạc bộ: Hòa Phát 10 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thử nghiệm không thành công do rầy phấn trắng quá nhiều gây 
hại và truyền bệnh khảm, thất thu nên nhổ bỏ. Sau thất bại được 
tổ chức tham quan cà chua gốc ghép ở Trường ĐH Cần Thơ và 
phường Bình Thủy, 15 thành viên sau chuyến tham quan nông 
dân học hỏi được nhiều kinh nghiệm và đề nghị trồng cà chua 
gốc ghép. Cuối vụ Đông Xuân 2009-2010, trồng thử nghiệm cà 
chua gốc ghép do hộ Ông Nguyễn Ngọc Thi chủ động diệt rầy 
phấn trắng bẫy cây trồng và thuốc hóa học nhưng trồng vào mùa 
nghịch nên thử nghiệm đạt kết quả không cao so với năng suất 
trong nhà lưới.  

Cần bố trí mùa vụ thích hợp, chủ động phòng trừ, trồng trong 
nhà lưới. 

Thử nghiệm 3: Trồng cà chua sử dụng gốc ghép  

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 0 

Giải pháp/mục 
đích: 

So sánh tính hiệu quả trồng cà chua gốc ghép với giống cà chua 
địa phương 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Thất bại do bị bệnh khảm (rầy phấn trắng) 

Trồng trong nhà lưới, chọn gốc ghép ít nhiễm bệnh khảm, chọn 
mùa vụ thích hợp.  

Thử nghiệm 4: Thử nghiệm bộ giống 12 loại lúa giống mới chống chịu rầy có 
năng suất tỷ lệ gạo cao. 

Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1  

Giải pháp/mục 
đích Chọn ra giống lúa thích nghi đưa vào sản xuất 

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Chọn ra được 5 giống: OM8928, OM8927, OM10041, 
OM10040, OM10383. (Đặc biệt giống OM8928 được chú ý và 
nhân rộng đến nay là 4 ha).  

Mô hình trình diễn rất thành công, được nông dân trong và ngoài 
Câu lạc bộ đến tham quan và áp dụng đưa các giống lúa được 
chọn vào sản xuất.  
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11. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Long Điền A, ấp Long 
Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới 

Tên Câu lạc bộ: Long Điền A 11 
Địa chỉ: Ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 
Số thành viên: 30 Số nữ: 30 
Năm thành lập 2000 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh  
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Trương Thị Kim Ngân  Điện thoại: 076 3626238 

Hội Phụ nữ: Đào Thị Thanh Vân Điện thoại: 091 7479324 
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất lúa 

Thử nghiệm 1: So sánh giống lúa  
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Cải thiện đời sống, tăng thu nhập.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Có tập huấn kỹ thuật.  

Đạt năng suất cao 8 tấn/ha, nhân giống ở 7 hộ gia đình.  

 

 

Thử nghiệm 2: So sánh giống lúa 5472-4218- 6561 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ:3 
Giải pháp/mục 
đích Lựa chọn giống phù hợp  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Lựa chọn giống còn phụ thuộc vào thời tiết, đạt năng suất từ 4-6 
tấn/ha 

Thử nghiệm 3: Xử lý ra hoa trên cây  xoài 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích: Tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Áp dụng kỹ thuật mới, từ đó năng suất đạt cao.  
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12. An Giang – Câu lạc bộ khuyến nông Kiến An, ấp Long 
Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới 

Tên Câu lạc bộ: Kiến An 12 
Địa chỉ: Ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
Số thành viên: 29 Số nữ: 29 
Năm thành lập 2009 Số năm thành lập:  
Nhóm dân tộc: Kinh 
Họ tên Chủ 
nhiệm CLB: Lê Thị Trang  Điện thoại:  
Hội Phụ nữ: Đào Thị Thanh Vân Điện thoại: 091 7479324 
Cây trồng/vật 
nuôi chính: Sản xuất rau màu 
Thử nghiệm 1: So sánh giống ớt 
Năm thực hiện: 2009 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 
Giải pháp/mục 
đích Tạo việc làm, tăng thu nhập 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Có tham quan học tập, học hỏi kỹ thuật, nên năng suất đạt cao  
 

Thử nghiệm 2: Trồng hẹ  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 
Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập  

Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 
 

Thử nghiệm 3: Hành  
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 2 Số nữ: 2 
Giải pháp/mục 
đích: Tăng giá trị kinh tế 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 

Thử nghiệm 4: Cải ve 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 3 Số nữ: 3 
Giải pháp/mục 
đích Tăng giá trị kinh tế 
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

 
 

Thử nghiệm 5: Cà 
Năm thực hiện: 2010 Số thành viên: 1 Số3 nữ: 1 
Giải pháp/mục 
đích Tăng thu nhập  
Bài học kinh 
nghiệm/Kết quả 
đạt được: 

Năng suất không cao do thời tiết.  
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và các đối tác tham gia Chương trình PAEX giai đoạn 2008-2012 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang 
Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang 
Hội Phụ nữ tỉnh An Giang 
Hội Nông dân tỉnh An Giang 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang 
Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang 
Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Sóc Trăng 
Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng 
Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Phước 
Hội Phụ nữ tỉnh Bình Phước 
Hội Nông dân tỉnh Bình Phước 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Hội Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 


