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TAÏM GIÖÕ NGUYEÂN MÖÙC HOÃ TRÔÏ CAÙC
DÖÏ AÙN TAÏI HUYEÄN NGHEØO
Tröôùc maét, chöa ñieàu chænh ñaàu tö naêm 2009-2010 cuûa moät soá chính saùch,
döï aùn thuoäc Chöông trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi caùc xaõ ñaëc bieät khoù khaên
vuøng ñoàng baøo daân toäc vaø mieàn nuùi giai ñoaïn 2006- 2010 aùp duïng cho caùc huyeän
ngheøo theo Nghò quyeát soá 30a/2008/NQ-CP, ngaøy 27/12/2008.

C

uøng vôùi yù kieán chæ ñaïo
treân, Phoù Thuû töôùng
Thöôøng tröïc Nguyeãn
Sinh Huøng giao UÛy ban Daân toäc chuû trì
vieäc nghieân cöùu, ñeà xuaát ñeå söûa ñoåi
caên baûn caùc cô cheá, chính saùch ñoái vôùi
vuøng ñoàng baøo daân toäc aùp duïng cho
giai ñoaïn 2011-2015.
Ñöôïc bieát, thôøi gian qua, cuøng vôùi
vieäc ban haønh Nghò quyeát
30a/2008/NQ-CP, Chính phuû ñaõ ban
haønh nhieàu chính saùch nhaèm hoã trôï ñaàu
tö caùc döï aùn thuoäc Chöông trình phaùt
trieån kinh teá-xaõ hoäi caùc xaõ ñaëc bieät khoù
khaên vuøng ñoàng baøo daân toäc vaø mieàn
nuùi giai ñoaïn 2006-2010 (Chöông trình
135 giai ñoaïn II). Ñaây laø nhöõng quyeát
saùch coù yù nghóa quan troïng goùp phaàn
hoã trôï giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng
ñoái vôùi caùc xaõ ñaëc bieät khoù khaên vaø cuï
theå laø 61 huyeän ngheøo nhaát nöôùc hieän
nay.
Thaùng 8 vöøa qua, Thuû töôùng
Chính phuû ñaõ quyeát ñònh, ñoái vôùi
caùc thoân baûn ñaëc bieät khoù khaên thuoäc
caùc xaõ khu vöïc II, ñònh möùc ñaàu tö caùc
hôïp phaàn cô sôû haï taàng vaø hoã trôï phaùt
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trieån saûn xuaát ñöôïc taêng leân möùc 200
trieäu ñoàng/thoân, baûn/naêm vaø 50 trieäu
ñoàng/thoân, baûn/naêm so vôùi tröôùc ñaây ôû
möùc 150 trieäu ñoàng/thoân, baûn/naêm vaø
30 trieäu ñoàng/thoân, baûn/naêm (Quyeát
ñònh 101/2009/QÑ-TTg).
Töông töï, ñoái vôùi caùc xaõ thuoäc
Chöông trình 135, ñònh möùc ñaàu tö hôïp
phaàn cô sôû haï taàng ñöôïc naâng leân 1 tyû
ñoàng/naêm/xaõ, so vôùi möùc 800 trieäu
ñoàng/naêm/xaõ tröôùc ñaây; döï aùn hoã trôï
phaùt trieån saûn xuaát cuõng ñöôïc naâng leân
möùc 300 trieäu ñoàng/xaõ/naêm, so vôùi
möùc cuõ 200 trieäu ñoàng/xaõ/naêm; döï aùn
ñaøo taïo caùn boä xaõ, coäng ñoàng vaãn giöõ
nguyeân möùc laø 60 trieäu ñoàng/xaõ/naêm.
Ñaëc bieät, Thuû töôùng Chính phuû
cuõng ñaõ quyeát ñònh thay ñoåi lôùn ñoái vôùi
caùc chính saùch hoã trôï dòch vuï naâng cao
ñôøi soáng taïi hôïp phaàn 4, trong ñoù môû
roäng ñoái töôïng hoã trôï hoïc sinh laø con
hoä ngheøo ñi hoïc taïi caùc cô sôû giaùo duïc
phoå thoâng ñeàu ñöôïc höôûng möùc
140.000 ñoàng/thaùng/hoïc sinh chöù
khoâng chæ giôùi haïn ñoái vôùi hoïc sinh con
hoä ngheøo nhöng phaûi hoïc baùn truù môùi
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ñöôïc
höôûng
nhö tröôùc ñaây.
Thuû
töôùng
Chính phuû cuõng
cho pheùp keùo
daøi noäi dung hoã
trôï hoïc sinh
naøy cho tôùi heát
thaùng 5/2011.
Theo soá
lieäu cuûa UÛy ban
Daân toäc, trong
3 naêm trieån
khai Chöông
Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử tiếp xúc
trình
135,
với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
haàu heát caùc tænh
ñeàu ñaõ thöïc hieän döï aùn phaùt trieån cô sôû quan troïng cho vuøng ñoàng baøo daân toäc
haï taàng khaù toát, löïa choïn coâng trình thieåu soá. Xaây döïng môùi ñöôïc hôn 500
ñuùng quy hoaïch, hôïp loøng daân. Döï aùn coâng trình trong phaïm vi caû nöôùc, chuû
hoã trôï phaùt trieån saûn xuaát ñaõ taïo ñieàu yeáu laø caùc chöông trình veà haï taàng giao
kieän tích cöïc cho ñoàng baøo caùc daân toäc thoâng, giaùo duïc, y teá vaø taêng cöôøng
chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi, nhaän thöùc phaùp luaät cho ñoàng baøo caùc
tieáp thu vaø aùp duïng caùc kieán thöùc khoa daân toäc thieåu soá...
hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát noâng nghieäp,
Roõ raøng laø, caùc chính saùch Chính
töøng böôùc thay ñoåi taäp quaùn saûn xuaát phuû ban haønh nhaèm hoã trôï, giaûi quyeát
laïc haäu, quy moâ saûn xuaát ñöôïc môû khoù khaên, phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ôû
roäng, caùc ngaønh ngheà, dòch vuï, phuïc vuï caùc ñòa phöông nhaát laø trong boái caûnh
saûn xuaát ñöôïc chuù troïng vaø phaùt trieån suy thoaùi kinh teá hieän nay, ñaõ theå hieän
hôn. Cuï theå nhö: Hoã trôï boø cho nhöõng söï quan taâm saâu saéc cuûa Ñaûng, Nhaø
hoä ngheøo, thieáu söùc keùo, chöa coù boø; nöôùc, Chính phuû ñoái vôùi ñoàng baøo daân
hoã trôï baèng gioáng luùa naêng suaát cao, toäc thieåu soá vaø mieàn nuùi, ñoàng thôøi theå
phaân boùn, thuoác tröø saâu; xaây döïng moâ hieän quyeát taâm cuûa Chính phuû trong
hình troàng luùa-caù, troàng naám,..., keát coâng cuoäc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, thuùc
hôïp vôùi taäp huaán khuyeán noâng; hoã trôï ñaåy phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi caùc vuøng
maùy moùc phuïc vuï saûn xuaát.
ñaëc bieät khoù khaên.
Tính rieâng naêm 2008, Chính phuû
GIA VI
ñaõ daønh 3.800 tyû ñoàng cho Chöông
trình 135 giai ñoaïn II, hoã trôï ñaàu tö raát
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NAÊM 2020, THU NHAÄP CUÛA NGÖÔØI SAÛN
XUAÁT LUÙA CAO GAÁP 2,5 LAÀN
Ngaøy 23/12/2009, Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng kyù Nghò quyeát soá
63/NQ-CP veà ñaûm baûo an ninh löông thöïc quoác gia. Sau naêm 2012 ñaûm baûo
100% ngöôøi daân ôû moïi nôi, moïi luùc coù ñuû löông thöïc. Ñoù laø moät muïc tieâu quan
troïng trong Nghò quyeát ñaûm baûo an ninh löông thöïc quoác gia cuûa Chính phuû.

N

ghị quyết đánh giá, sản

lượng lương thực có hạt

tăng bình quân 3,7%/năm

trong giai đoạn 2001 - 2008, cao hơn
khoảng 3 lần tốc độ gia tăng dân số
trong cùng kỳ. Sản xuất lúa gạo đã đảm
bảo nhu cầu trong nước và xuất khẩu
bình

quân

khoảng

4

-

5

triệu

tấn

gạo/năm.
Tình trạng suy dinh dưỡng của
người dân được cải thiện. Tỷ lệ trẻ em
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đã giảm
từ 25% vào năm 2005 đến năm 2008
còn 20%, đạt trước mục tiêu kế hoạch
của năm 2010.
Về mục tiêu chung đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030, phải bảo đảm
đủ nguồn cung cấp lương thực với sản
lượng cao hơn tốc độ tăng dân số; chấm
dứt tình trạng thiếu đói lương thực, nâng
cao chất lượng bữa ăn; bảo đảm cho
nông dân sản xuất lúa có lãi bình quân
trên 30% so với giá thành sản xuất.
Đến năm 2020, bảo vệ quỹ đất lúa
3,8 triệu ha để có sản lượng 41 - 43 triệu
tấn lúa đáp ứng tổng nhu cầu tiêu dùng
trong nước và xuất khẩu khoảng 4 triệu
tấn gạo/năm; diện tích trồng cây ăn quả
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1,2 triệu ha, sản lượng 12 triệu tấn; rau
các loại 1,2 triệu ha, sản lượng 20 triệu
tấn... Chăn nuôi đạt sản lượng thịt hơi
các loại 8 triệu tấn, sữa tươi 1 triệu tấn,
trứng gia cầm 14 tỷ quả; sản lượng khai
thác thuỷ sản 2,4 triệu tấn, sản lượng
nuôi trồng thuỷ sản 4 triệu tấn.
Đến năm 2020, cải thiện tình trạng
dinh dưỡng, hướng tới cân đối dinh
dưỡng và nâng cao mức tiêu thụ calo
bình quân hàng ngày lên 2.600 - 2.700
Kcalo/người và giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 5%.
Cải thiện cơ cấu và chất lượng tiêu
dùng lương thực, đạt mức tiêu thụ bình
quân/người vào năm 2020: Gạo giảm
xuống còn 100kg, thịt các loại 45kg, cá
các loại 30kg, quả các loại 50kg, rau các
loại 120kg, tăng mức tiêu dùng trứng,
sữa gấp 2 lần so với hiện nay. Toàn bộ
nông sản, lương thực tiêu thụ trên thị
trường đạt chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực
phẩm.
Chấm

dứt

tình

trạng

thiếu

đói

lương thực vào năm 2012. Sau năm
2012 đảm bảo 100% người dân ở mọi
nơi, mọi lúc có đủ lương thực.
Đảm bảo thu nhập cho người sản
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xuất lương thực đến năm 2020 cao hơn

Nghị quyết Chính phủ nêu rõ yêu cầu

2,5 lần so với hiện nay.

khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây

Về giải pháp, để đảm bảo an ninh

dựng kho chứa lúa gạo, đến năm 2012

lương thực quốc gia, đến năm 2020, tầm

phải hoàn thành việc xây dựng kho chứa

nhìn đến năm 2030 diện tích đất lúa cần

4 triệu tấn đã được quy hoạch.

phải giữ là 3,8 triệu ha, trong đó 3,2

Một vấn đề quan trọng của sản

triệu ha đất lúa sản xuất hai vụ trở lên,

xuất lương thực là hoàn thiện hệ thống

có thuỷ lợi hoàn chỉnh.

lưu thông, xuất khẩu và tiêu thụ hợp lý.

Tăng cường năng lực cho nghiên

Vì vậy, Bộ Công thương phải xây dựng

cứu khoa học, khuyến nông, thông tin

cơ chế điều hành sản xuất, xuất khẩu

và hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh

lương thực linh hoạt. Kết hợp tốt giữa

lương thực; ngân sách nhà nước hàng

dự trữ lưu thông và dự trữ nhà nước để

năm đầu tư cho lĩnh vực này tăng 10 -

đảm bảo yêu cầu cứu trợ lương thực,

15%.

thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp.
đào tạo nông dân về

Chính phủ cũng yêu cầu trong quý

khoa học kỹ thuật và kiến thức quản lý

I/2010, Bộ Tài chính phải đưa được ra

theo phương thức phù hợp để nâng cao

mức đề xuất hợp lý lượng lúa gạo dự trữ

hiệu quả sản xuất lương thực và tăng thu

quốc gia và lượng lúa gạo lưu thông;

nhập, đến năm 2020 đạt 50% người sản

sớm hoàn thành Đề án bảo hiểm nông

xuất lương thực đã qua đào tạo...

nghiệp, trước mắt là bảo hiểm sản xuất

Tăng cường

Thực hiện đồng bộ các giải pháp
giảm chi phí sản xuất để đảm bảo cho

lúa gạo trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt.

người sản xuất lúa gạo có lãi trên 30%

Để kiện toàn và có hệ thống giám

so với giá thành sản xuất là mục tiêu

sát an ninh lương thực quốc gia một

quan trọng của Chính phủ. Bên cạnh đó,

cách đầy đủ, quy chuẩn, Chính phủ giao

cần có các biện pháp khuyến khích nông

Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất việc

dân giữ đất lúa, không để xảy ra tình

thành lập Ủy ban an ninh lương thực

trạng lấy đất lúa làm khu công nghiệp,

quốc gia.
Hiện nay, nước ta là một trong

sân golf, kinh doanh dịch vụ...
Chính phủ cũng tiếp tục thực hiện

những quốc gia có nền an ninh lương

những chính sách hỗ trợ nông dân xây

thực tương đối vững vàng với sản lượng

dựng ruộng bậc thang ở miền núi, nhằm

gạo xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới. Hiệp

làm tăng thêm diện tích trồng lúa, đảm

hội lương thực Việt Nam (VFA) cho

bảo lương thực cho vùng sâu, xa.

biết,

tính

đến

thời

điểm

đầu

tháng

Tránh tình trạng hiện nay tại một

12/2009, số lượng gạo đăng ký xuất

số địa phương, lúa thu hoạch xong,

khẩu của Việt Nam đã lên tới hơn 6,7

không có kho chứa theo quy chuẩn, dẫn

triệu tấn./.

đến việc chất lượng gạo bị giảm thấp.
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NHÖÕNG ÑIEÅN HÌNH NOÂNG DAÂN SAÙNG
TAÏO, SAÛN XUAÁT, KINH DOANH GIOÛI
Sôn Haûi
Hội Nông dân phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị biểu
dương hộ nông dân sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi và trao giải cuộc thi
Sáng tạo kỹ

thuaät nhà nông lần thứ 3 cho 50 hộ nông dân tiểu biểu và 7 cá nhân

đạt giải. Đó là những điển hình tiêu biểu đại diện cho gần 90.000 hộ nông dân
sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn tỉnh đã

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào

sản xuất, có nhiều sáng kiến trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các
hoạt động giúp nhau phát triển sản xuất và được địa phương công nhận là hộ
nông dân sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi. Xin giới thiệu một số điển hình
sản xuất kinh doanh giỏi để bạn đọc tham khảo:

T

rong

số

các

gương

điển

lãi 80 triệu đồng; năm 2009 sản

lượng

hình có nông dân Bùi Đức

ước tính đạt 80 tấn quả cho thu nhập

Long ở phố Kép, xã Hồng

khoảng 1,6 tỷ đồng. Bằng kinh nghiệm,

Giang (Lục Ngạn) được coi là nông dân

óc sáng tạo anh đã áp dụng phương

sản xuất kinh doanh giỏi nhất ở Lục

pháp dùng hóa chất làm cho cây ra hoa

Ngạn với ý định táo bạo: “Đưa cây cam

đậu quả thay bằng phương pháp thủ

đường canh xuống đồng ruộng sình lầy

công tiết kiệm 69 triệu đồng. Thành

chỉ cấy được một vụ không ăn chắc”.

công từ mô hình trang trại của mình,

Để có vốn đầu tư, anh Long đã “lấy

anh đã

ngắn nuôi dài” trồng xen cây đu đủ Đài

với giống, vốn, kỹ

giúp 22 hộ nông dân trồng cam

thuaät…

trị giá 26

Loan với cây cam. Do chọn giống tốt

triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên

cùng với chăm sóc đúng kỹ thuật vụ đu

cho 10 lao động. Chia sẻ kinh nghiệm

đủ đầu tiên anh đã thu lãi 92 triệu đồng.

với

Có vốn, anh đầu tư mua thêm 1,2 mẫu

“Cam đường canh là loại cây siêu lợi

vải thiều liền kề trang trại mình và mạnh
dạn phá bỏ cây vải thiều để trồng cây
cam đường canh có hiệu quả kinh tế cao
hơn. “Đất chẳng phụ công người” từ vụ
cam đầu tiên anh thu lãi 170 triệu đồng;
năm 2007 thu lãi 720 triệu đồng; năm
2008 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 thu
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mọi

người,

anh

Long

cho

biết:

nhuận nhưng lại rất khó tính, muốn
thành công thì người trồng phải hội tụ
đủ 3 yếu tố đó là

giàu về kinh tế, giàu

về tri thức, kinh nghiệm sản xuất và
giàu lòng tâm huyết với cây. Thiếu một
trong 3 yếu tố trên sẽ khó thành công”.
Đến từ một xã vùng cao thuộc diện
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đặc

biệt

khó

khăn của huyện
Sơn

Động,

ông

Chu Văn Quỳnh
được

nông

trong

và

dân

ngoài

tỉnh biết đến với
giải pháp: “Chế
tạo máy tuốt lúa
hộ gia đình” đã
được giải khuyến
khích

cuộc

thi:

tạo

kỹ

“Sáng

thuật nhà nông”
lần

thứ

3.

Xuất

phát từ đặc điểm
của địa phương,
ông

đã

Phoù Bí thö Tænh uûy Noâng Quoác Tuaán trao giaáy khen vaø
phaàn thöôûng cho caùc hoä noâng daân saùng taïo, SXKD gioûi

nghiên

cứu, tự chế máy tuốt lúa bằng khung gỗ

ngoài tỉnh đồng thời tạo việc làm ổn

dùng chân để đạp sau đó cải tiến dùng

định cho 5 lao động địa phương thu

mô tô điện hoặc máy nổ nhỏ làm động

nhập trên 1 triệu đồng/ tháng.

cơ, cải tiến bộ phận đập lúa, bộ khung
máy gồm có sàng thóc, giá đỡ động cơ
điện… sau khi cải tiến, đưa vào sử dụng
khắc phục được những nhược điểm cũ
và có nhiều tính ưu việt đó là máy có bộ
phận đạp lúa và sàng thóc; bông lúa, lá
lúa, rơm không bị nhàu nát và sạch thóc;

Một điển hình trong mạnh dạn
chuyển đồi nghề là ông Đỗ Vinh Thuý
ở thôn 3, xã Nghĩa Hưng, ông là một
trong những hộ đầu tiên chuyển sang
nghề làm nấm của huyện Lạng Giang.
Từ 1 trong 10 hộ tham gia mô thử

độ rung nhẹ, ít tiếng ồn,… Bên cạnh đó,

nghiệm nghề trồng nấm mộc nhĩ của

máy

vận

xã, ông đã cải tiến, áp dụng đúng kỹ

chuyển, có thể sản xuất trên mọi địa

thuật của từng loại nấm, nắm chắc

hình giá cả lại phù hợp với nông dân;

được thời vụ, nhiệt độ thích hợp của

có

tính

năng

gọn

nhẹ,

dễ

khi sử dụng tiết kiệm điện, máy làm
100% bằng sắt nên không ảnh hưởng
đến khai thác rừng tự nhiên và môi
trường sinh thái. Gia đình ông đã sản
xuất và cung ứng ra thị trường trên
1.000 chiếc phục vụ nông dân trong và
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từng

loại

nấm

đồng

thời

áp

dụng

những sáng kiến như dùng chế phẩm
sinh học để ủ nguyên liệu và xử lý nhà
xưởng; cải tiến công nghệ rút ngắn
thời gian ủ nấm sò bằng nguyên liệu
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bông phế thải, dùng bơm nước để tưới
bán tự động… do đó luôn đạt năng suất,
chất lượng cao. Đến nay, gia đình ông
đã có một trang trại rộng gần 0,5 ha với
quy mô khép kín từ trồng, chế biến và

GIAØ LAØNG TIEÂU
BIEÅU...
(Tieáp theo trang 9)

tiêu thụ nấm, hàng năm thu lãi gần 150
triệu đồng.
Là nông dân tại phường Mỹ Độ
(TP Bắc Giang) do quá trình đô thị hoá,
đất nông nghiệp thu hẹp dần ông Hoàng
Văn Khuy đã tự nghiên cứu, học hỏi,
tham gia các lớp tập huấn trồng hoa chất
lượng cao… ông đã xây dựng được
vườn hoa phong lan với diện tích 100m

2

có lưới che chắn, giá trị mỗi giò hoa
phong lan bán được từ 500 - 700.000đ.
Đến nay, ông đã xây dựng được mô
hình phát triển kinh tế tổng hợp trên
8.000 m

2

gồm hoa hoa phong lan, ao cá,

khu chăn nuôi. Ngoài ra, gia đình ông
còn đầu tư một xưởng sản xuất đá cây
công xuất 5,5 tấn/ngày. Hàng năm cho
thu nhập từ 120-150 triệu đồng. Bên
cạnh đó, ông còn cung cấp giống, hàng

oùa trả chậm, trao đổi kinh nghiệm, vận

h

dụng khoa học kỹ thuật đến bà con nông
dân để cùng nhau phát triển sản xuất.
Ông chia sẻ: “Để phát triển kinh tế gia
đình ông đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám
làm, áp dụng khoa học kỹ thuật cộng với
tính cần cù, chịu khó thì sẽ làm ra
những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp
ứng yêu cầu của thị trường đạt hiệu quả
kinh tế cao…”
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cuûa giaø Lî. Caùc gia ñình raát quyù
troïng vaø nghe theo giaø. Baûn Traïi Tre
hieän coù hôn 200 gia ñình daân toäc: Taøy,
Nuøng, Cao Lan, Dao sinh soáng. Caùc
thaønh vieân trong baûn luoân ñoaøn keát,
gaén boù xaây döïng queâ höông. Nhieàu
naêm qua, trong baûn khoâng coù teä naïn xaõ
hoäi, treû em ñeàu ñöôïc ñeán lôùp; an ninh
traät töï giöõ vöõng; ñôøi soáng cuûa ngöôøi
daân töøng böôùc caûi thieän. Giaø Lî cho
bieát, so vôùi maáy naêm tröôùc, cuoäc soáng
cuûa ñoàng baøo giôø ñaây khaù hôn nhieàu,
nhöng so vôùi yeâu caàu, chuùng toâi coøn
phaûi coá gaéng nhieàu hôn nöõa. Ví nhö
vieäc phaùt trieån kinh teá, neáu caùc hoä ñeàu
bieát öùng duïng tieán boä kyõ thuaät vaøo saûn
xuaát, hieäu quaû kinh teá seõ cao hôn, ñôøi
soáng cuûa ngöôøi daân seõ khaù hôn. Giaø seõ
tieáp tuïc vaän ñoäng, tuyeân truyeàn ñeå moïi
ngöôøi trong baûn thöïc hieän toát, xaây döïng
cuoäc soáng no aám, vaên minh.
Luoân noã löïc phaán ñaáu, ôû baát kyø
cöông vò naøo, giaø laøng Höùa Vaên Lî
cuõng hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc
giao. Giaø ñöôïc nhieàu caáp, ngaønh bieåu
döông, khen thöôûng./.
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GIAØ LAØNG TIEÂU BIEÅU TREÂN
VUØNG CAO
Xuaân Tuù
Caàn maãn, luoân heát mình vôùi coâng vieäc, giaø laøng Höùa Vaên Lî, daân toäc
Nuøng ôû baûn Traïi Tre, Ñoàng Vöông (Yeân Theá) laø moät taám göông tieâu bieåu ñöôïc
ñoàng baøo tín nhieäm.

¤

sinh ra trong gia ñình
coù truyeàn thoáng caùch
maïng. Naêm 1966, theo
tieáng goïi cuûa Toå quoác, chaøng trai Höùa
Vaên Lî tình nguyeän tham gia thanh
nieân xung phong roài vaøo boä ñoäi. Cuøng
ñoaøn quaân Nam tieán töø chieán tröôøng
naøy ñeán chieán tröôøng khaùc. Chieán
tranh keát thuùc, oâng trôû veà xaây döïng queâ
höông vaø ñöôïc giao nhieàu vieäc töø thö
kyù, keá toaùn roài Phoù Chuû nhieäm HTX
phuï traùch troàng röøng... coâng vieäc naøo
oâng cuõng haêng say nhieät tình, hieäu quaû
luoân ñaït cao, goùp phaàn ñöa HTX trôû
thaønh ñôn vò tieân tieán cuûa huyeän. Vôùi
soá phieáu tín nhieäm cao, naêm 2002 oâng
ñöôïc baàu laøm giaø laøng.
Thôøi kyø ñoù, nhieàu gia ñình trong
baûn coøn giöõ caùc huû tuïc laïc haäu trong
vieäc cöôùi, vieäc tang vöøa laõng phí veà
tieàn cuûa, vöøa gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
Quyeát taâm xaây döïng baûn laøng vaên hoaù,
giaø Lî khoâng quaûn khoù khaên, vaát vaû
cuøng caùc ñoaøn theå ñeán töøng hoä tuyeân
truyeàn, vaän ñoäng. Nhôø söï hieåu bieát vaø
ng
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nhieät tình cuûa mình, oâng ñaõ laøm thay
ñoåi nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân. Nhaän xeùt
veà oâng, Tröôûng baûn Traïi Tre Haø Vaên
Theá cho bieát: Giaø Lî luoân laø ngöôøi
göông maãu trong coâng vieäc, lo vieäc cho
daân laøng nhieàu hôn lo cho baûn thaân
mình. Coù oâng tham gia giaûi quyeát coâng
vieäc, chuùng toâi raát yeân taâm. Maáy naêm
tröôùc, trong baûn coù hai anh em ruoät laø
Luïc Vaên Phuùc vaø Luïc Vaên Vaøng do
maâu thuaãn daãn ñeán ñaùnh nhau, nhieàu
ngöôøi sôï khoâng daùm ñeán can, giaø Lî
ñaõ xuoáng taän nhaø phaân tích veà tình
ngöôøi, ñaïo lyù cuõng nhö nhaân caùch soáng.
Nghe theo lôøi giaø, hai anh em ñaõ boû
qua nhöõng thuø oaùn, ñoaøn keát thöông
yeâu nhau. Giôø hai anh em coi giaø Lî
nhö ngöôøi cha thöù hai sinh ra hoï, moãi
khi coù vieäc gì hoï ñeàu tìm ñeán chia seû
vaø xin yù kieán giaø.
Khoâng rieâng gia ñình anh Phuùc,
anh Vaøng, nhieàu gia ñình trong baûn
ñeàu nhaän ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñôõ
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MOÄT THANH NIEÂN DAÂN TOÄC CAO LAN
SAÙNG CHEÁ MAÙY TROÙC VOÛ, THAÙI SAÉN
Ñöùc Thoï
Töø trong lao ñoäng gian khoù, moät thanh nieân daân toäc ñaõ nghieân cöùu
vaø cheá taïo thaønh coâng chieác maùy troùc voû vaø thaùi saén. Maùy hoaït ñoäng hieäu quaû
cao, moät ngaøy coù theå laøm baèng caû traêm lao ñoäng thuû coâng.

T

hoaït ñaàu nghe oâng Chu
Ñöùc Taïy, Chuû tòch Hoäi
Noâng daân xaõ Ñeøo Gia
(Luïc Ngaïn - Baéc Giang) giôùi thieäu veà
chieác maùy troùc voû vaø thaùi saén, toâi nghó
chaéc ngöôøi laøm ra phaûi coù baèng kyõ sö
hay ít nhaát cuõng phaûi hoïc heát cao ñaúng
kyõ thuaät cô khí nhöng thaät baát ngôø, ñoù
laïi laø moät thanh nieân daân toäc Cao Lan,
môùi chæ hoïc ñeán lôùp 10, anh laø Laâm
Vaên Lieâm, thoân Ruoàng, xaõ vuøng cao
Ñeøo Gia.
Laâm Vaên Lieâm naêm nay 24 tuoåi,
laø con thöù 2 trong gia ñình thuaàn noâng
coù 3 anh em. Töø nhoû, Lieâm ñaõ gaén boù
vôùi nöông raãy, ñoài röøng. Gia ñình Lieâm
naêm naøo cuõng troàng khoaûng 8 ha saén,
coù naêm thu hoaïch caû traêm taán saén töôi.
Vì coâng vieäc cuûa gia ñình nhieàu, anh
caû ñaõ laáy vôï ôû rieâng, boá meï giaø yeáu neân
hoïc ñeán lôùp 10, Lieâm phaûi nghæ hoïc ôû
nhaø lao ñoäng giuùp ñôõ gia ñình. Vieäc
troàng, chaêm soùc saén ñaõ raát vaát vaû
nhöng thu hoaïch veà phaûi sô cheá (troùc
voû, thaùi saén vaø phôi khoâ) ñeå tieâu thuï
ñöôïc coøn nhoïc nhaèn hôn. Ñeå troùc voû
10
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(laøm cho voû ñen böûng beân ngoaøi cuû saén
bong ra) vaø thaùi xong caû maáy chuïc taán
saén, vuï muøa naøo gia ñình Lieâm cuõng
phaûi lao ñoäng quaàn quaät suoát ba thaùng
trôøi. Vôùi mong muoán laøm sao giaûm bôùt
söùc lao ñoäng cho gia ñình, ñaàu naêm
2007, Lieâm maøy moø vaø cheá taïo chieác
maùy troùc voû - thaùi saén. Chaúng caàn baûn
veõ kyõ thuaät, Lieâm chæ möôøng töôïng
trong ñaàu chieác maùy caàn coù hai phaàn:
Phaàn 1 laø loàng ñöïng troùc voû saén phaûi
laøm sao cho beân trong goà gheà ñeå khi
quay loàng, saén quay theo va vaøo thaønh
loàng tröôït voû ra; phaàn 2 laø khung maùy
vaø thaùi saén, phaûi thieát keá laøm sao cho
maùy thaùi cuøng luùc ñöôïc nhieàu cuû saén
vaø ngöôøi laøm khoâng bò ñau löng. Söï
hoaït ñoäng cuûa loàng quay troùc voû vaø
maùy thaùi saén döïa vaøo löïc voøng quay
cuûa moâ tô ñieän qua caùc daây taûi doøng
doïc.
Baét tay vaøo cheá taïo maùy, ban ñaàu
loàng troùc voû saén ñöôïc Lieâm ñoùng baèng
caây giaøng. Nhöng khi hoaït ñoäng thöû,
thaáy ñoä beàn vaø hieäu quaû khoâng cao neân
Lieâm ñoåi sang ñoùng baèng goã. Caùc
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thanh goã ñöôïc ñeõo
theo hình chöõ V vaø
gheùp laïi vôùi nhau
thaønh hình troøn,
maët ngoaøi phaúng,
maët trong nhoïn.
Treân loàng ñeå cöûa
ñoùng môû ñeå ñoå saén
vaøo vaø laáy saén ra.
Phaàn khung maùy
thaùi saén, Lieâm mua
saét vaø thueâ maùy
haøn ñeå töï gia coâng.
Sau hôn 6 thaùng
mieät maøi, nhieàu
ñeâm thöùc traéng,
cuoái cuøng chieác Anh Laâm Vaên Lieâm beân chieác maùy troùc voû - thaùi saén
maùy cuõng ñöôïc hoaøn thaønh. Vuï saén chieác maùy troùc voû saén, tuy nhieân vôùi
naêm 2007, maùy ñaõ phaùt huy hieäu quaû maùy ñoàng thôøi laøm ñöôïc hai coâng duïng
vôùi coâng suaát cao. Chæ caàn ba lao ñoäng, troùc voû vaø thaùi saén thì vaãn chæ coù duy
trung bình moãi ngaøy ñaõ troùc voû vaø thaùi nhaát chieác cuûa Laâm Vaên Lieâm. Toâi hoûi
ñöôïc khoaûng 14 taán saén töôi, töông Lieân ñaõ ñi ñaêng kyù baûn quyeàn saùng cheá
ñöông vôùi coâng söùc cuûa 100 lao ñoäng chieác maùy naøy chöa? Lieâm nôû nuï cöôøi
thuû coâng. Thöïc teá chieác maùy do Lieâm baøy toû: Em chæ nghó raèng mình laøm ra
cheá taïo raát deã söû duïng, chæ caàn caém chieác maøy naøy ñeå ñôõ coâng lao ñoäng
ñieän vaøo laø hoaït ñoäng ñöôïc. Saén troùc cho gia ñình chöù coù bieát ñeán baûn quyeàn
voû vaø thaùi ñeán ñaâu ñöôïc quaúng leân loø gì ñaâu...
saáy khoâ vaø baùn heát ngay ñeán ñoù. Neáu
Theo chuùng toâi nhaän thaáy, chieác
thueâ ñöôïc nhieàu lao ñoäng ñeå thu hoaïch maùy troùc voû vaø thaùi saén cuûa Lieâm coù
saén, nhaø Lieâm chæ laøm khoaûng nöûa hieäu quaû öùng duïng cao trong lao ñoäng
thaùng laø xong caû 8ha. Ñöôïc bieát, vuï saén saûn xuaát, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ñòa
naêm nay, gia ñình Lieâm thu hoaïch hôn phöông saûn xuaát saén nguyeân lieäu taäp
50 taán.
trung. Vì theá neáu ñöôïc giuùp ñôõ vaø hoã
Töø khi cheá taïo thaønh coâng chieác trôï theâm veà kyõ thuaät chaéc chaén chieác
maùy naøy, nhieàu ngöôøi daân trong vuøng maùy do Lieân saùng cheá seõ ñöôïc öùng
ñaõ ñeán xem vaø hoïc taäp. Vì theá ôû xaõ duïng roäng raõi hôn trong thöïc teá./.
vuøng cao Ñeøo Gia ñaõ coù khoaûng 100
Chuyeân san
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NHAØ “SAÙNG TAÏO” NOÂNG DAÂN
Quang Vinh
Yeân Theá laø moät huyeän mieàn nuùi cuûa tænh Baéc Giang, dieän tích vöôøn
ñoài khaù lôùn, coù ñoä doác thaáp raát thuaän lôïi cho phaùt trieån chaên nuoâi gia caàm,
nhaát laø chaên nuoâi gaø theo phöông thöùc thaû vöôøn ñoài. Hieän nay, chaên nuoâi
gaø ñaõ trôû thaønh moät ngheà ñoái vôùi ngöôøi daân nôi ñaây nhöng cuoái naêm 2007
ñaàu naêm 2008, trong ñôït reùt ñaäm, reùt haïi keùo daøi ñaõ laøm cheát haøng loaït ñaøn
gia caàm, gaây thieät haïi lôùn cho ngöôøi chaên nuoâi. Tröôùc tình hình ñoù, oâng Traàn
Quang Ñaïo, sinh naêm 1952 - Chuû tòch Hoäi Noâng daân Thò traán Caàu Goà huyeän
Yeân Theá tænh Baéc Giang ñaõ tìm toøi, saùng taïo ra “Kieåu chuoàng uùm, nuoâi gaø
ñaûm baûo chaát löôïng vaø tieát kieäm ñieän”.

T

rong ñôït reùt ñaàu naêm
2008, ñaøn gaø cuûa gia ñình
oâng cuõng bò cheát vaøi traêm
con. Nhieàu ñeâm oâng traên trôû: Laøm sao
phaûi giöõ aám cho ñaøn gaø khoâng bò cheát
reùt, giaûm chi phí ñaàu vaøo vaø tieát kieäm
ñieän… Luùc ñaàu oâng ñaët vaøi chieác beáp
than toå ong vaøo trong chuoàng gaø nhöng
vì trôøi reùt phaûi che kín chuoàng neân khoùi
töø beáp than ñaõ aûnh höôûng ñeán söùc khoûe
ñaøn gaø. Laøm theá naøo ñeå daãn khoùi ra
ngoaøi? Caâu hoûi ñoù cöù luoân aùm aûnh
trong taâm trí oâng. Roài oâng nghó ñeán
ngaøy coøn laø boä ñoäi choáng Myõ mình ñaõ
söû duïng “beáp Hoaøng Caàm” ñeå che maét
quaân ñòch, taïi sao khoâng söû duïng
nguyeân lyù ñoù, nhöng laïi nghó nhieät cuûa
löûa taïo ra phaûi ñöôïc phaân boá ñeàu trong
chuoàng nuoâi. Khi aáy oâng laïi nhôù ra
caùch thöùc ñeå saáy laù caây thuoác laù ngaøy
coøn “bao caáp”. Theá laø oâng cuøng caùc
con baét tay vaøo thöïc hieän yù töôûng xaây
12
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moät chuoàng nhoû 28-30 m2 (quy moâ uùm
töø 400-500 con). Trong quaù trình nuoâi
thöû nghieäm baèng chuoàng “caûi tieán” ñaõ
ñem laïi keát quaû. Trao ñoåi vôùi chuùng
toâi, oâng cho bieát kyõ thuaät xaây chuoàng
“caûi tieán” khoâng khoù nhö:
Neân choïn höôùng Ñoâng Nam ñeå
xaây chuoàng nhaèm ñaûm baûo aám veà muøa
ñoâng, maùt veà muøa heø. Xaây töôøng cao
0,8m, boå coät cao töø 1,8-2m, hai ñaàu hoài
ñeå oâ thoaùng, môû moät cöûa ra vaøo veà
phía Ñoâng. Duøng löôùi maét nhoû bao
quanh hai söôøn töø töôøng ñeán maùi, duøng
baït che beân ngoaøi löôùi ñeå traùnh möa
haét vaø gioù luøa (baït coù theå cuoán leân khi
thôøi tieát noùng böùc). Maët neàn caùn baèng
hoãn hôïp voâi, si, caùt, xæ than nhoû (vöõa
ba ta), phaàn maùi lôïp baèng broâximaêng
hoaëc laù coï, coû tranh... töông töï moät
chuoàng nuoâi bình thöôøng. Khi ñaõ coù
chuoàng, tröôùc khi caùn neàn tieán haønh
ñaøo heä thoáng daãn nhieät, choïn phaàn
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duøng vöõa ba ta raûi
leân maët ngoùi töø 12cm. Cuoái cuøng caùn
maët neàn chuoàng
baèng moät löôït ba ta
daøy 2-3cm.
Löu yù: Maët
phaúng cuûa ñöôøng
oáng daãn nhieät phaûi
coù ñoä nghieâng
khoaûng 20 ñoä ñeå
khoùi ñöôïc huùt leân
treân; ñieåm ñaàu cuûa
oáng daãn nhieät thaúng
(ñieåm tieáp giaùp vôùi
OÂng Ñaïo ñang xaây döïng heä thoáng chuoàng gaø caûi tieán
baàu taïo nhieät) phaûi
chính giöõa cuûa ñaàu hoài (tuøy theo ñòa cao hôn so vôùi hai ñaàu oáng daãn nhieät
hình) ñaøo baàu taïo nhieät daøi 1,5m, roäng cong ñeå nhieät ñöôïc phaân boá ñeàu trong
0,6m, saâu 0,5m (xaây gaïch cuoán baàu). ba oáng; neáu xaây chuoàng daøi thì cöù
Ñaøo hai ñöôøng daãn nhieät xung quanh khoaûng 7m taïo moät ñöôøng oáng daãn
maët baèng cuûa neàn chuoàng sao khoaûng khoùi ngang sang hai beân söôøn töôøng.
Chuoàng uùm vaø nuoâi gaø caûi tieán, söû
caùch töông ñoái ñeàu nhau vaø thoâng ra
cöûa huùt gioù phía ñaàu hoài ñoái dieän, xaây duïng muøn cöa, laù hoaëc caønh taêm caây
oáng khoùi hoaëc duøng oáng nhöïa to vaûi khoâ taïo nhieät thoâng qua heä thoáng
(ñöôøng kính 10-20cm) ñeå daãn khoùi leân oáng daãn nhieät thieát keá ngaàm döôùi neàn
cao, oáng daãn khoùi phaûi cao hôn noùc chuoàng laø phöông phaùp hoaøn toaøn môùi.
chuoàng 2-3m ñeå khoùi khoâng vaøo Khi ñoát baèng muøn cöa, laù vaûi khoâ ôû
baàu, nhieät ñöôïc daãn theo ñöôøng daãn
chuoàng.
OÁng daãn nhieät ñöôïc ñaøo roäng nhieät toûa ñeàu vaøo neàn chuoàng, laøm cho
30cm sau ñoù raûi moät löôït ba ta daøy töø neàn chuoàng luoân khoâ raùo, nhieät ñoä
3-5cm ñeå laáy maët phaúng, tieáp theo laáy trong chuoàng khoâng vöôït quaù 35oC.
gaïch chæ xaây 2-3 haøng (nhö hình aûnh) Khi muoán ñieàu chænh giaûm nhieät ñoä chæ
taïo thaønh oáng daãn nhieät roäng töø 15- caàn duøng moät taám vaùn ñaäy cöûa baàu loø
18cm, ñaët gaïch theo chieàu doïc caùch laïi, daàn daàn nhieät seõ haï theo yeâu caàu,
nhau 1-2cm khoâng laáp vöõa (ñeå nhieät muoán taêng thì laøm ngöôïc laïi, neáu ñoát
toûa ra hai beân) sau ñoù duøng ngoùi moùc baèng caùc vaät lieäu khaùc nhö than, cuûi
hoaëc xæ than laùt ngang oáng daãn nhieät,
(Xem tieáp trang 17 )
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CHUYEÄN MOÄT THAÀY GIAÙO NUOÂI DEÁ
Hoaøng Nguyeân

Khoâng chæ hoaøn thaønh toát coâng taùc giaûng daïy, ñöôïc hoïc troø yeâu meán, thaøy
giaùo treû Nguyeãn Vaên Tuyeân ôû khu Taây An, xaõ Ñoâng Kyø (Töù Kyø - Haûi Döông)
coøn laø chuû moät traïi deá coù quy moâ vaø hieäu quaû kinh teá lôùn trong vuøng...

C

huùng toâi tìm ñeán trang
traïi khi Tuyeân ñang mieät
maøi phun nöôùc giöõ aåm
cho traïi deá. “Muïc sôû thò” cô ngôi cuûa
Tuyeân môùi thaáy tin ñoàn cuûa ngöôøi daân
khoâng sai chuùt naøo. Vôùi quy moâ hôn
700 chaäu, thieát keá thoaùng maùt, hôïp lyù,
traïi deá cuûa Tuyeân xöùng ñaùng thuoäc toáp
ñaàu ôû mieàn Baéc.
Tình côø moät laàn, anh ñöôïc ngöôøi
baïn laø baùc só thuù y trong Ñoàng Nai
maùch ôû mieàn Nam coù nhieàu moâ hình
nuoâi deá cho laõi cao. ÔÛ nöôùc ta caùc loaïi
coân truøng nhö caøo caøo, chaâu chaáu, deá,
taèm, saâu chít, nhoäng taèm, röôi laø nhöõng
loaïi coân truøng ñöôïc duøng laøm moùn aên,
moät soá nôi ñöôïc coi laø moùn aên quyù.
Nghe haáp daãn, vôï choàng Tuyeân lieàu
vay möôïn tieàn roài nhôø baïn mua 200
con deá gioáng veà nuoâi thöû. Tuy nhieân,
do ñeå ñaøn deá bò cheát reùt neân anh khoâng
thu hoaïch ñöôïc gì. Töôûng Tuyeân seõ
naûn chí vaø töø boû, nhöng sau khi daønh
thôøi gian tìm hieåu kyõ thuaät nuoâi, ñeán
nay, Tuyeân ñaõ ñuùc ruùt ñöôïc nhieàu kinh
nghieäm vaø thaønh coâng vôùi moâ hình
naøy. Anh chia seû:
Choïn gioáng: Choïn deá gioáng boá
14
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meï laø tô môùi bieát gaùy, deá maùi chöa sinh
saûn, to, khoûe maïnh nhaát trong ñaøn,
khoâng dòch beänh, dò taät (ñuû raâu, chaân…)
Chuoàng traïi: Cao raùo, yeân tónh,
thoaùng maùt coù maùi che möa che naéng,
xung quanh coù löôùi ñeà phoøng meøo,
chuoät baét deá, coù raõnh nöôùc ñeà phoøng
kieán xaâm nhaäp gaây haïi cho deá…
Chuoàng nuoâi: Coù theå laø xoâ, thau,
khay, chaäu… coù naép ñaäy nhöng phaûi
ñaûm baûo yeân tónh, thoaùng maùt. Naép
ñaäy, coù theå laø caùi loàng baøn hoaëc naép xoâ
ñuïc nhieàu loã taïo thoâng thoaùng, ban
ngaøy môû ra, chieàu toái ñaäy laïi ñeå phoøng
traùnh deá bay ñi vaø meøo, chuoät baét deá…
Tröôùc khi nuoâi phaûi röûa saïch, phôi khoâ
chuoàng nuoâi vaø trang thieát bò phuïc vuï
chaên nuoâi deá.
Thieát bò chaên nuoâi: Reá tre, maùng
ñeû, maùng thöùc aên, nöôùc uoáng cho deá
ñôn giaûn, coù theå duøng voû ngheâu, hoaëc
laøm baèng xi maêng, ñoà saønh söù kích
thöôùc khoâng quaù lôùn nhaèm haïn cheá deá
con cheát.
Trong chuoàng nuoâi, coù reá tre hay
væ tre, reá coù loã nhoû (daøy) nuoâi deá con
môùi nôû ñeán 25 ngaøy tuoåi, loaïi thöa nuoâi
tieáp theo ñeán thu hoaïch. Ñaát duøng
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trong maùng ñeû laø ñaát saïch, tôi xoáp, aåm
vöøa phaûi, coù ñoä daøy 3 - 4 cm. Khoâng
duøng ñaát coù kieán, ñaát bò nhieãm hoùa chaát
ñoäc haïi... Treân cuøng phuû moät lôùp coû
cho deá aên, ôû, sinh tröôûng phaùt trieån vaø
sinh saûn…
Thöùc aên: Thöùc aên chuû yeáu cuûa deá
laø coû, caùm hoãn hôïp (thöôøng duøng caùm
gaø con), neân xay caùm thaønh boät cho deá
aên, baûo quaûn nôi khoâ raùo, khoâng mua
nhieàu moät luùc deã bò moác. Cho aên theâm
rau xanh, caûi ngoït, caø roát, cuû saén, coû
töôi... Coù theå cho deá aên theâm mieáng
döa haáu (caét boû phaàn ruoät ñoû), laáy phaàn
saùt voû, khoâng ñeå nhieàu. Caàn löu yù thöùc
aên chæ aên trong ngaøy, coøn dö phaûi boû,
khoâng cho deá aên maàm ñaäu caùc loaïi,
chuùng seõ bò ruïng raâu, chaân maø cheát.
Deá moãi ngaøy moät tröôûng thaønh,
neân löôïng thöùc aên ngaøy caøng taêng leân
tuøy thuoäc vaøo söùc aên cuûa deá. Haøng
ngaøy nöôùc ñöôïc phun söông ñeå giöõ aåm
vaø cho deá uoáng.
Chaêm soùc nuoâi döôõng: Khi deá coù
daáu hieäu saép ñeû ta ñaët maùng ñeû vaøo xoâ
nuoâi deá boá meï haøng ñeâm cho deá ñeû. Cöù
sau moãi ñeâm maùng ñeû ñöôïc laáy ra ñöa
ñi aáp, toái ñeán ñöa maùng môùi vaøo xoâ
nuoâi ñeå deá ñeû tieáp.
Ñeå deá ñeû nhieàu vaø deá con khoûe
maïnh, caàn löu yù: Veä sinh chuoàng nuoâi
vaø thieát bò chaên nuoâi saïch seõ, khoâ raùo,
maùng thöùc aên phaûi ñöôïc che ñaäy, traùnh
nöôùc gaây naám moác...
Öông nuoâi deá con: Deá con môùi nôû,
chuyeån sang öông nuoâi rieâng trong xoâ
nhöïa, duøng thöùc aên cuûa gaø con xay
Chuyeân san
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nhuyeãn cho deá môùi nôû ra aên. Öông
nuoâi deá con ñeán 20 ngaøy ta chuyeån
sang nuoâi deá thòt thöông phaåm.
Nuoâi deá thòt thöông phaåm: Ñaët reá,
maùng thöùc aên, nöôùc uoáng, phuû coû töôi
nhö nuoâi deá ñeû nhöng soá löôïng nhieàu
hôn, traùnh nöôùc ñoïng, aåm moác trong
xoâ, traùnh ñeå thöùc aên toàn dö, aåm öôùt, hoâi
moác vaø khoâng ñeå maùng ñeû trong xoâ
nuoâi nhö nuoâi deá ñeû.
Ngoaøi môû roäng traïi deá, Tuyeân coøn
ñöa ra thò tröôøng 2 saûn phaåm môùi laø
toâm ñaát tröùng vaø toâm ñaát loät. Anh baät
mí: “Vöøa giaûng daïy, vöøa phaùt trieån
kinh teá trang traïi neân cuõng gaëp nhieàu
khoù khaên, nhöng vôùi quyeát taâm, noã löïc
vaø loøng say meâ, toâi ñang coá gaéng vöôn
leân ñeå khaúng ñònh mình vaø töøng böôùc
xaây döïng thöông hieäu deá Phuù Khang”.
Hieän, moãi thaùng anh xuaát baùn
khoaûng 80kg deá thòt, tröø chi phí, laõi
khoaûng 10 trieäu ñoàng/thaùng. Ngoaøi ra,
Tuyeân coøn phaùt hieän ra phaân deá duøng
ñeå boùn cho caây caûnh raát toát, do vaäy,
anh döï ñònh seõ cung caáp cho thò tröôøng
caây caûnh loaïi phaân boùn môùi. Vôùi nhieàu
yù töôûng, saùng kieán, thaøy giaùo treû
Nguyeãn Vaên Tuyeân ñang raát thaønh
coâng vôùi moâ hình nuoâi deá cuûa mình...
Anh saün saøng giuùp ñôõ cho nhöõng
ai coù nhu caàu veà gioáng vaø kyõ thuaät nuoâi
deá.
Moïi chi tieát xin lieân heä: Nguyeãn
Vaên Tuyeân, khu Taây An, xaõ Ñoâng Kyø
(Töù Kyø - Haûi Döông), ñieän thoaïi:
03203.605.039
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KYÕ THUAÄT MÔÙI TROÀNG CAÂY NA DAI

G

Nguyeãn Haø

iaûi phaùp: “Hoaøn thieän kyõ
thuaät thaâm canh vaø thuï
phaán nhaân taïo caây na
dai” cuûa oâng Nguyeãn Xuaân Thuyû, xaõ
Huyeàn Sôn, huyeän Luïc Nam (Baéc
Giang) ñaõ mang laïi hieäu quaû kinh teá
cao, goùp phaàn laøm taêng theâm thu nhaäp
haøng traêm trieäu ñoàng/ha/naêm ñoái vôùi
caùc hoä gia ñình troàng caây na dai, moät
loaïi caây aên quaû ñaëc saûn cuûa ñòa phöông
töø nhieàu naêm nay. Giaûi phaùp naøy ñaõ ñaït
giaûi nhaát cuoäc thi Saùng taïo kyõ thuaät
nhaø noâng tænh Baéc Giang naêm 2009.
OÂng Thuyû cho bieát, sau khi ñi
tham quan, hoïc taäp kinh nghieäm ôû moät
soá tænh troàng nhieàu na trong nöôùc nhö
Laïng Sôn, Quaûng Ninh oâng ñaõ nghieân
cöùu, tìm toøi vaø xaây döïng thaønh coâng
giaûi phaùp treân ñoái vôùi vuøng troàng na
dai Huyeàn Sôn. Theo kyõ thuaät môùi
naøy, vaøo khoaûng thôøi gian trung tuaàn
thaùng 11 seõ ñoán toaøn boä caønh cao cuûa
caây na, chæ ñeå caây na cao khoaûng 1,5 1, 8 m vaø caét bôùt caønh cho thoaùng. Nhôø
ñoù, caây na seõ choáng chòu ñöôïc möa gioù,
quaû khoâng bò daäp naùt do va chaïm treân
cao; khoâng toán thöùc aên ñeå nuoâi caønh voâ
hieäu; quaû ra taäp trung treân thaân vaø caønh
caáp moät (nhöõng quaû na gaàn thaân
thöôøng laø nhöõng quaû to vaø ñeïp); caây na
cuõng deã thuï phaán vaø deã thu hoaïch hôn.
Ngoaøi ra, ñeå caây na coù löïc ra maàm, ra
16
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hoa sôùm vaø quaû ñeïp neân chaêm boùn,
phuïc hoài caây sau thu hoaïch vôùi löôïng
phaân boùn thích hôïp, boùn khoaûng 50%
löôïng phaân chuoàng vaø 20% NPK cuûa
caû naêm, töôùi 1 - 2 laàn thuoác kích reã,
phun 1 - 2 laàn sieâu laân giöõ ñoä aåm ñeán
heát thaùng 12 ñeå caây nghæ qua vuï ñoâng.
Sau khi laäp xuaân khoaûng 15 - 20 ngaøy,
duøng keùo caét saïch ñaàu caønh töø 15 - 20
cm (caét heát laù ñaàu caønh vaø ñoát ñeå dieät
saâu beänh), ñoàng thôøi boùn 20% löôïng
phaân chuoàng vaø 20% NPK cuûa naêm;
tieáp ñoù phun kích phaùt toá ñeå laøm baät
maàm hoa; khi hoa heù nôû coù maøu traéng
xanh thì tieán haønh thuï phaán. Ngöôøi
troàng na cuõng phaûi aùp duïng ñuùng moät
soá kyõ thuaät khaùc ñeå taêng tyû leä ñaäu quaû,
chaêm boùn nuoâi quaû vaø phoøng choáng
caùc loaïi saâu beänh thöôøng gaëp treân caây
na nhö beänh saùp seân, boï nhaûy, muoäi
ñen, saâu ñuïc quaû, roøi quaû, beänh vaøng
laù...
OÂng Thuyû cho bieát theâm, khi
chaêm boùn caùc maàm caây na neân xöû lyù
tæa thöa maàm vaø nhöõng maàm ñeå laïi caét
saâu khoaûng 10 - 15 cm vaø vaët saïch laù.
Nhöõng maàm naøy sau khoaûng 10 - 15
ngaøy seõ nhuù hoa vaø seõ cho nhöõng quaû
nhanh to vaø nhanh thu hoaïch (bình
thöôøng nhöõng quaû ñaàu caønh khoaûng
125 -130 ngaøy cho thu hoaïch thì nhöõng
quaû xöû lyù maàm thaân chæ khoaûng 90 - 95
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ngaøy ñaõ cho thu hoaïch). AÙp duïng kyõ
thuaät naøy cuõng ñaõ taêng tyû leä ñaäu quaû,
taêng troïng löôïng moãi quaû na leân 300 400 gram (so tröôùc ñaây chæ khoaûng 200
gram). Quaû na dai to, ñeïp hôn, khi boùc
voû ruoät khoâng bò vôõ vaø chaûy nöôùc, doùc
haït, ñeå ñöôïc laâu hôn khi quaû ñaõ chín
(khoaûng töø 5 - 7 ngaøy), chaát löôïng
thôm, ngon, neân baùn raát ñöôïc giaù, coù
thôøi ñieåm cao nhaát na dai Luïc Nam giaù
42.000 ñoàng /kg. Rieâng vuï thu hoaïch
2009 vöøa roài, na dai huyeän Luïc Nam
ñöôïc tieâu thuï chuû yeáu ôû thò tröôøng Haø
Noäi, Haûi Phoøng vaø moät soá tænh phía
Baéc khaùc ñaõ mang laïi nguoàn thu haøng
chuïc tyû ñoàng cho ñòa phöông.
Kyõ thuaät môùi naøy ñaõ ñöôïc oâng
Thuyû vaø 30 hoäi vieân noâng daân khaùc ôû
xaõ Huyeàn Sôn aùp duïng trong moâ hình
troàng caây na dai töø naêm 2007, nhôø ñoù
coøn goùp phaàn khoâi phuïc laïi dieän tích
troàng caây na dai ñaëc saûn cuûa huyeän sau
ñôït bò cheát haøng loaït vaøo naêm 2001.
Ñeán nay, vuøng troàng caây na dai theo
kyõ thuaät môùi ôû Luïc Nam ñaõ ñaït toång
dieän tích 470 ha (döï kieán vuï tôùi taêng
leân 600 ha) vaø coù treân 2.100 hoä daân ôû
Huyeàn Sôn vaø caùc xaõ Nghóa Phöông,
Ñoâng Phuù, Lan Maãu, Caåm Lyù... tham
gia, moãi naêm giaûi quyeát vieäc laøm vôùi
thu nhaäp oån ñònh töø 1,5 - 2,5 trieäu
ñoàng/ngöôøi/thaùng cho khoaûng 2.000
lao ñoäng ñòa phöông. Ñaùnh giaù veà maët
hieäu quaû kinh teá, aùp duïng kyõ thuaät môùi
naøy ñaõ giuùp baø con noâng daân taêng theâm
thu nhaäp töø 100 - 230 trieäu ñoàng
/ha/naêm so vôùi tröôùc ñaây./.
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ñieàu chænh ñöôïc nhieät, chi phí
cao laïi

NHAØ “SAÙNG TAÏO”...
(Tieáp trang 13)
phaûi thöôøng xuyeân phaûi tieáp
nhieân lieäu coøn vôùi muøn cöa chæ chaùy
aâm æ, thôøi gian daøi vaø nhieät sinh ra
khoâng cao, taän duïng vaät lieäu saün coù taïi
ñòa phöông.
Qua quaù trình chaên nuoâi thöïc teá
coù söï so saùnh ñoái chöùng cho thaáy,
chuoàng gaø caûi tieán do oâng Ñaïo saùng
cheá coù nhöõng öu ñieåm nhö ñaûm baûo veà
thôøi gian, kyõ thuaät trong vieäc uùm gaø
con cuõng nhö trong suoát quaù trình nuoâi
thöông
phaåm,
giaûm
ñöôïc
550.000ñ/1.000 gaø so vôùi phöông phaùp
duøng ñieän hoaøn toaøn ñeå söôûi aám, chieáu
saùng. Ñaëc bieät töø khi söû duïng kieåu
chuoàng naøy ñaøn gaø cuûa oâng khoâng maéc
caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp, tieâu hoaù
nhö CRD, Ecoli... giaûm chi phí thuoác
thuù y...
Vôùi giaûi phaùp “Caûi tieán chuoàng
uùm, nuoâi gaø choáng reùt”, thaùng 10/2009
vöøa qua oâng nhaän ñöôïc giaûi ba trong
hoäi thi “Saùng taïo kyõ thuaät” tænh Baéc
Giang laàn thöù III. Ñeán nay, oâng ñaõ
chuyeån giao kyõ thuaät xaây döïng chuoàng
caûi tieán ñeán caùn boä khuyeán noâng, hoäi
noâng daân cuûa taát caû caùc xaõ vaø xaây môùi
hoaëc söûa chöõa treân 500 chuoàng trong
huyeän Yeân Theá. Saùng taïo cuûa oâng raát
phuø hôïp vôùi caùc hoä chaên nuoâi ôû caùc
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MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ BIEÁN
RÔM LAØM THÖÙC AÊN CHO TRAÂU BOØ

T

höùc aên thoâ luoân coù taàm
quan troïng ñaëc bieät vaø
khoâng theå thay theá ñoái vôùi
gia suùc aên coû nhö traâu, boø, deâ, cöøu,
höôu, nai … Vôùi nhu caàu trung bình 30
kg thöùc aên thoâ xanh moãi ngaøy cuûa traâu,
boø laø baøi toaùn khaù phöùc taïp ñoái vôùi
chaên nuoâi noâng hoä khi vieäc chaên thaû töï
nhieân ngaøy caøng khoù khaên do ñaát bò thu
heïp vaø keùm hieäu quaû bôûi chaát löôïng coû
töï nhieân vöøa thieáu vöøa ngheøo dinh
döôõng. Khaû naêng troàng coû coøn nhieàu
haïn cheá vaø coû vaãn coù tính thôøi vuï neân
vaøo muøa ñoâng, khoâ hanh coû khoâng moïc
ñöôïc thì traâu, boø laïi thieáu thöùc aên. Vôùi
thöïc traïng naøy, phöông phaùp cheá bieán
rôm vöøa ñôn giaûn laïi baûo ñöôïc laâu daøi,
ngöôøi chaên nuoâi seõ chuû ñoäng ñöôïc nguoàn
thöùc aên reû tieàn, naâng cao dinh döôõng, ñaûm
baûo hieäu quaû chaên nuoâi. Xin giôùi thieäu
nhöõng phöông phaùp ñôn giaûn, hieäu quaû
hieän naøy ñeå baø con noâng daân coù theå aùp
duïng ñöôïc ngay taïi noâng hoä cuûa mình,
taêng tính chuû ñoäng nguoàn thöùc aên cho
ñaøn gia suùc, giaûm giaù thaønh chaên nuoâi.
Moät soá phöông phaùp cheá bieán
rôm
Ñoái vôùi phöông phaùp uû rôm thì tuùi
uû coù vai troø raát quan troïng vì tuùi uû coù
chaéc chaén thì môùi coù ñieàu kieän neùn
chaët ñaït ñeå loaïi heát khoâng khí toàn taïi
trong caùc khe giöõa cuûa rôm, töø ñoù ñaûm
18
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baûo moâi tröôøng yeám khí hoaøn toaøn,
thuùc ñaåy thuaän lôïi quaù trình leân men
yeám khí cuûa thöùc aên. Tuùi uû coù theå taän
duïng baèng thuøng phi, bao nilon to, neáu
coù ñieàu kieän neân xaây beå ...
UÛ rôm töôi vôùi ureâ: Cöù 100 kg
rôm töôi vöøa thu hoaïch troän vôùi 3 - 4
kg ureâ.
Tuøy vaøo ñieàu kieän, ngöôøi chaên
nuoâi döï tính cheá bieán vôùi khoái löôïng
bao nhieâu cho hôïp lyù, caàn chuaån bò tröôùc
tuùi uû, ureâ (phaân ñaïm). Nhöõng ñòa phöông
söû duïng maùy gaët lieân hoaøn ñeå thu
hoaïch luùa thì sau khi thu hoaïch caàn chôû
rôm veà ñeå uû ngay, vôùi caùc hoä söû duïng
maùy tuoát luùa taïi nhaø thì caàn ruõ roái rôm
(neáu coù ñieàu kieän thì caét ngaén). Sau khi
ñaõ chuaån bò xong, tieán haøng caân öôùc
löôïng rôm baèng caùch moät ngöôøi oâm
rôm roài caân caû ngöôøi vaø rôm, sau ñoù
caân laïi ngöôøi seõ bieát caàn oâm bao nhieâu
laàn nhö vaäy thì ñöôïc 100 kg. Khi ñaõ
caân ñöôïc rôm, baét ñaàu cho rôm vaøo tuùi:
Doàn chaët cao khoaûng 20cm raéc moät
löôït ureâ, cöù nhö vaäy ñeán khi ñaày tuùi uû,
eùp heát khoâng khí ra ngoaøi, buoäc chaët
mieäng tuùi taïo moâi tröôøng yeám khí hoaøn
toaøn.
Khoâng caàn hoøa ureâ vôùi nöôùc vì
rôm töôi ñaõ coù löôïng nöôùc töông ñoái
cao, neáu uû baèng hoá uû thì cuõng laàn löôït
nhö vaäy cho ñeán khi ñaày hoá. Cuoái
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cuøng, phuû hoá uû baèng bao nilon
cho kín.
Chuù yù: Khoâng tieán haønh uû
rôm vaøo luùc tröa naéng, nhieät ñoä
cao vì ñoäc toá 4-methyl-imidazol
seõ hình thaønh giöõa ñöôøng glucose
coù trong rôm töôi vôùi NH3 phaân
giaûi töø ureâ, ñoäc toá naøy coù theå gaây
ngoä ñoäc cho traâu boø.
Thöôøng laø sau 3 tuaàn uû thì
söû duïng cho gia suùc aên. Khi môû
vaø ñoùng hoá uû caàn nhanh tay, laáy
ra ngoaøi khoaûng 20 phuùt ñeå cho
rôm ñaõ uû bay bôùt muøi ureâ. Ngaøy
ñaàu tieân neân cho aên moät löôïng
nhoû choän laãn vôùi coû ñeå traâu boø
taäp aên, sau ñoù taêng daàn. Sau moãi
laàn laáy thöùc aên ra caàn buoäc chaët
laïi mieäng tuùi hoaëc ñaäy ngay hoá
laïi moät caùch caån thaän, traùnh möa naéng.
Khi ñaõ môû tuùi uû thì neân söû duïng lieân
tuïc thöùc aên cho ñeán heát.
UÛ rôm khoâ vôùi ureâ
Tyû leä nguyeân lieäu cheá bieán rôm
khoâ uû ureâ nhö sau: Rôm khoâ: 100kg,
Ureâ: 4kg, Muoái aên: 0,5kg, Nöôùc laõ
saïch: 90-100 lít
Töông töï nhö uû rôm töôi coù theå
taän duïng caùc ñieàu kieän coù saün cuûa gia
ñình nhö voû bao phaân ñaïm, bao taûi xaùc
raén coù loõi baèng nilon, tuùi nilon loaïi lôùn,
… Song moïi loaïi hoá uû caàn ñaûm baûo tính
chaéc chaén, saïch seõ vaø khoâng goà gheà ñeå
neùn thöùc aên ñöôïc chaët cheõ vaø deã daøng.
Thaùi rôm thaønh töøng khuùc 20-30
cm neáu coù ñieàu kieän. Hoøa tan ureâ,
muoái vaøo nöôùc theo tyû leä treân. Neáu uû
Chuyeân san
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UÛ rôm baèng tuùi nilon
baèng hoá, laàn löôït raûi rôm vaøo hoá uû theo
töøng lôùp 20 cm, treân moãi lôùp, töôùi ñeàu
baèng odoa dung dòch ureâ - muoái - nöôùc
ñaõ khuaáy hoøa tan., laáy caøo ñaûo qua ñaûo
laïi vaø duøng chaân (coù ñeo uûng) daäm neùn
cho chaët. Cöù laøm laàn löôït nhö vaäy cho
tôùi khi heát löôïng rôm caàn uû. Duøng nilon
phuû kín laïi, cheøn cho chaët vaø kín hoá uû
baèng gaïch, ngoùi, cuûi khoâ, …. ñeå khoâng
khí, nöôùc möa, vi sinh vaät, … ôû ngoaøi
khoâng loït vaøo vaø khí amoniaéc ôû trong
khoâng bay ra ñöôïc.
Chuù yù: Choïn rôm ñeå uû phaûi laø rôm
toát, khoâng thoái, moác. Nôi uû phaûi choïn
nôi khoâ raùo, traùnh nöôùc möa vaø nöôùc
töø nôi khaùc thaám vaøo. Chaát rôm ñeán
ñaâu, troän nguyeân lieäu xong phaûi neùn
chaët ñeán ñoù. Neùn toaøn boä beà maët hoá,
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neùn xung quanh vaø caùc goùc hoá. Caùc lôùp
beân döôùi neân töôùi dung dòch ureâ ít hôn
caùc lôùp beân treân vì nöôùc dö thöøa seõ
thaám xuoáng caùc lôùp döôùi. Rôm uû ñaït
chaát löôïng cheá bieán toát coù maøu vaøng
ñaäm, muøi ureâ, khoâng coù muøi naám moác,
rôm aåm vaø meàm ñeàu. Phaûi cho traâu, boø
uoáng ñuû nöôùc (20 lít/con/ngaøy) khi söû
duïng thöùc aên rôm uû ureâ. Neáu uû vaøo caùc
bao nhoû thì sau khi troän ñeàu rôm vôùi
dung dòch ureâ thì neùn thaät chaët, buoäc
kín laïi. Ñaët caùc bao vaøo nôi saïch seõ,
traùnh ñaët treân neàn ñaát, che chaén caån
thaän ñeå traùnh naéng möa vaø aåm öôùt.
Rôm sau khi uû ñöôïc 14 ngaøy (muøa
Heø), 21 ngaøy (muøa Ñoâng) baét ñaàu laáy
ra cho gia suùc aên. Khi laáy rôm uû cho
gia suùc aên chæ neân laáy ra ôû moät goùc
(khoâng laät toaøn boä lôùp ñeäm loùt che
phuû) laáy rôm xong laïi laáp lôùp ñeäm loùt
che phuû leân cho kín. Rôm uû ureâ ñöôïc
traâu, boø aên nhieàu hôn 50 - 60% so vôùi
rôm khoâng cheá bieán, maët khaùc haøm
löôïng ñaïm trong rôm taêng leân gaáp 2
laàn vì vaäy, coù theå cho gia suùc aên töï do
tuøy khaû naêng cuûa chuùng. Tuy nhieân,
cuõng chæ neân laáy löôïng vöøa aên theo nhu
caàu töøng böõa ñeå traùnh laõng phí. Moãi
con traâu, boø coù theå aên khoaûng 7 - 10 kg
rôm uû ureâ moãi ngaøy.
UÛ rôm khoâ vôùi ureâ vaø voâi
Chuaån bò vaät lieäu, caùc böôùc tieán
haønh vaø caùch söû duïng töông töï nhö
phöông phaùp uû ureâ chæ khaùc tyû leä phoái
troän caùc nguyeân lieäu nhö sau: Rôm
khoâ: 100kg, Ureâ: 2 - 3kg, Muoái aên:
0,5kg, Nöôùc laõ saïch: 80-90 lít, Voâi toâi:
2-3kg
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UÛ rôm khoâ vôùi voâi
Troän nguyeân lieäu trong beå chöùa
coù naép ñaäy kín theo tyû leä sau trong 3
ngaøy lieân tuïc, moãi ngaøy troän 2 - 3 laàn:
Rôm khoâ (aåm ñoä 12-14%), ñaõ baêm nhoû
thaønh töøng ñoaïn ngaén 6 -10 cm: 100kg;
Nöôùc voâi 1% (1kg voâi soáng hoaëc 3 kg
voâi toâi hoøa vôùi 100 lít nöôùc): 600 lít
Ngaøy thöù 4, vôùt rôm leân giaù phôi
(Giaù phôi keà caïnh beå chöùa coù theå baèng
tre, theùp ñan xaây cao hôn maët ñaát 1m)
vaø doäi nöôùc röûa saïch nöôùc voâi. Coù theå
cho gia suùc aên ngay, coøn thöøa thì röûa
saïch voâi, phôi khoâ caát döï tröõ. Kieàm hoùa
rôm baèng nöôùc voâi laøm taêng tyû leä tieâu
hoùa cuûa rôm leân 7-8%. Luùc ñaàu muøi
hôi noàng neân traâu, boø chöa thích aên thì
neân cho aên laãn vôùi rôm khoâ vaåy nöôùc.
Sau ñoù taêng daàn löôïng rôm töôùi nöôùc
voâi.
UÛ rôm khoâ vôùi voû döùa
Rôm khoâ seõ huùt caùc chaát dinh
döôõng töø quaù trình phaân huûy cuûa voû
döùa laøm taêng giaù trò dinh döôõng cho
rôm, laøm meàm rôm, gia suùc deã aên vaø
ngon mieäng. Phöông phaùp naøy söû duïng
hoá uû vaø caùc vaät lieäu ñeäm, loùt nhö caùc
phöông phaùp uû rôm khoâ khaùc. Moãi lôùp
rôm raûi moät lôùp voû döùa roài neùn chaët
(moãi lôùp rôm hoaëc voû döùa thöôøng daøy
10-20 cm). Cöù nhö vaäy cho ñeán khi heát
löôïng rôm caàn uû hoaëc ñaày hoá uû. Sau 10
ngaøy cho gia suùc aên ñöôïc. Cho aên laàn
löôït töøng lôùp töø treân xuoáng döôùi cho
ñeán khi heát rôm trong hoá uû. Khi môû ra
vaø ñaäy hoá uû caàn phaûi nhanh tay ñeå
traùnh vi khuaån vaø khoâng khí xaâm nhaäp
laøm thoái rôm uû./.
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BAÏN CUÛA NHAØ NOÂNG

CHAÊM SOÙC CAM, QUYÙT, BÖÔÛI
SAU THU HOAÏCH

C

am, quyùt sau thu hoaïch
caàn ñöôïc chaêm soùc, veä
sinh, caét tæa, phoøng tröø
saâu beänh ñeå caây tieáp tuïc phaùt trieån vaø
cho muøa boäi thu sau. Neáu vieäc chaêm
soùc khoâng ñuùng quy trình kyõ thuaät thì
naêng suaát cuûa caây seõ giaûm ñaùng keå so
vôùi naêng suaát trung bình cuûa gioáng.
- Tieán haønh laøm saïch coû daïi, sau
25 - 30 ngaøy thu hoaïch caét tæa caùc caønh
saâu beänh, caønh töôïc, khoâ heùo, caønh
taêm höông, moïc khoâng ñuùng höôùng...
- Queùt voâi vaøo goác caây ngaên söï cö
truù cuûa saâu beänh.
- Phoøng tröø saâu beänh baèng caùc
bieän phaùp kyõ thuaät toång hôïp: Boùn phaân
ñaày ñuû, caân ñoái, kòp thôøi, boùn ñuùng kyõ
thuaät, phun thuoác ñuùng luùc, ñuùng caùch.
Vôùi moät soá saâu beänh haïi nhö: Saâu
veõ buøa, ñuïc thaân, saâu böôùm, saâu nhôùt,
nheän ñoû, nheän vaøng, nhaát laø beänh vaøng
laù greening... phaûi thöôøng xuyeân theo
doõi, quan saùt phaùt hieän sôùm ñeå kòp thôøi
ngaên chaën. Khi caây ñaõ bò beänh caàn phaûi
ñaøo, ñoát huûy, raéc voâi boät vaøo goác caây
bò haïi.
Boùn phaân
- Thôøi kyø kieán thieát (1-4 naêm):
Boùn taäp trung 1 ñôït vaøo thaùng 12 hoaëc
thaùng 1 vôùi löôïng phaân 20 - 25kg phaân
höõu cô + 0,2kg sun phaùt ñaïm + 0,5kg
super laân + 0,2kg kali sun phaùt.
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- Vaøo thôøi kyø thu quaû: Boùn 50kg
phaân chuoàng + 1kg ñaïm + 1,2kg super
laân + 0,5kg kali, chia ba laàn boùn:
+ Sau thu hoaïch quaû thaùng 12
sang thaùng 1: 50kg phaân höõu cô +
0,25kg super laân + 0,1kg kali.
+ Boùn ñoùn loäc xuaân thaùng 2 - 3:
0,6kg ñaïm + 0,6kg super laân + 0,25kg
kali.
+ Boùn thuùc caønh thu vaø nuoâi quaû
thaùng 6-7: 0,4kg ñaïm + 0,35kg super
laân + 0,15kg kali.
- Caùch boùn:
+ Laàn 1 (sau khi thu hoaïch): Boùn
theo vaønh meùp taùn, ñaøo raõnh saâu 20cm,
roäng 30cm. Caùc loaïi phaân troän ñeàu cho
vaøo raõnh laáp kín ñaát, phuû rôm giöõ aåm.
+ Boùn thuùc vaøo laàn 2 vaø 3: Troän
ñeàu caùc loaïi phaân hoùa hoïc raûi ñeàu trong
voøng taùn caây, xôùi ñaûo saâu 4-5cm vuøi
ñaát laáp kín, phuû rôm raùc giöõ aåm.
Boùn phaân phuïc hoài vaø töôùi nöôùc:
Ñoái vôùi caây töø 3- 4 naêm tuoåi, boùn
1 - 2kg AT1/goác, caây 5- 6 naêm tuoåi boùn
2- 3kg AT1/goác, phaân höõu cô boùn 2050kg. Boùn ngay sau khi thu hoaïch,
caøng sôùm caøng toát. Tröôùc khi boùn, ñaøo
ñaát chung quanh goác taïo thaønh ñöôøng
vaønh khuyeân roäng 20-30cm, saâu 3040cm theo ñöôøng chieáu vaønh taùn caây,
raûi ñeàu phaân xuoáng vaø laáp ñaát laïi.
Boùn phaân xong töôùi nöôùc ñeàu ñaën,
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vöøa phaûi cho phaân tan
ñeå caây haáp thuï töø töø.
Chuù yù khoâng neân töôùi
quaù nhieàu nöôùc cho
caây vì neáu thöøa nöôùc
caây seõ ra choài non aûnh
höôûng ñeán vieäc xöû lyù
ra hoa.
- Caùch tæa caønh
vaø veä sinh vöôøn :
Caét boû nhöõng
caønh giaø, caønh saâu
beänh, caønh vöôït naèm
beân trong taùn, caønh
moïc saø döôùi ñaát vaø caû
Vuôøn cam ñöôøng canh
nhöõng ñoaïn caønh ñaõ
mang traùi (daøi 1015cm). Caét ngaén coû, chöøa coû laïi che trôû laïi.
phuû ñaát (hoaëc che phuû baèng rôm raï).
Xöû lyù ra hoa
Neáu troàng saùt goác caây thì doïn saïch coû,
- Boùn phaân ñoùn ra hoa, taïo maàm
laù caây ñeå moâ ñöôïc khoâ raùo. Caùc caønh hoa: Tröôùc thôøi ñieåm cho caây ra hoa 5laù tæa boû, quaû hoûng, coû daïi phaûi thu gom 6 tuaàn, boùn phaân ñoùn ra hoa (khoaûng
laïi choân laáp hoaëc ñoát boû.
200g DAP + 50KCL hoaëc 400g AT 2/goác
- Nuoâi döôõng vaø baûo veä :
4-5 tuoåi) vaø phun cheá phaåm giuùp caây taïo
Ñònh kyø khoaûng 10-15 ngaøy/laàn, maàm hoa (phun F.Bo: 15g/8 lít, phun
phun caùc cheá phaåm HVP theo tyû leä: 30- hai laàn, caùch nhau 4-5 ngaøy) tröôùc khi
10-10 (15g/8 lít nöôùc) hoaëc cheá phaåm ngöng töôùi moät tuaàn.
döôõng laù (35ml/8 lít nöôùc). Coù theå pha
- Baét caây caûm öùng ra hoa:
chung vôùi thuoác tröø saâu beänh ñeå phun
Phun thuoác thuùc ra hoa ñoàng loaït:
xòt. Döôùi goác duøng voâi queùt goác, queùt Sau khi töôùi nöôùc laïi 2-3 ngaøy, boä laù
cao khoaûng 1-1,5 m vaø raûi voâi chung töôi laïi, pha 35ml RA HOA C.A.T +
quanh caùc goác caây, nhaát laø nhöõng caây 15g F.Bo/8 lít phun söông ñeàu taùn caây
bò beänh. Neáu reã caây bò tuyeán truøng, reäp vaø trong thaân caây hai laàn (5 ngaøy/laàn)
saùp taán coâng coù theå duøng Nokapd, Vi- thuùc ra hoa ñoàng loaït, sau khi caây ra
moca töôùi vaøo goác dieät, ñoàng thôøi pha choài non töôùi hai ngaøy/laàn./.
theâm boät toát reã F.Bo ñeå phuïc hoài boä reã
nhanh, giuùp caây sinh tröôûng sung toát
KS. MAI XUAÂN TRUÙC
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TRÖØ MAÀM BEÄNH CHO THOÙC GIOÁNG
Nhieàu loaïi naám vaø vi khuaån gaây beänh nhö naám beänh von maï, beänh khoâ
vaèn, ñaïo oân, tieâm haïch; vi khuaån gaây beänh ñoám soïc vi khuaån, beänh baïc laù
luùa… toàn taïi treân voû traáu haït gioáng bieåu hieän baèng caùc ñoám, veát maøu naâu,
ñen nhoû treân haït thoùc.

K

höû truøng haït gioáng tröôùc
khi ngaâm uû coù taùc duïng
tieâu dieät haàu heát caùc
maàm beänh treân haït gioáng, haïn cheá
nguoàn beänh laây töø haït gioáng vuï tröôùc
sang caây maï vuï sau. Coù nhieàu phöông
phaùp ñeå khöû truøng haït gioáng, sau ñaây
laø moät soá bieän phaùp chính:
Bieän phaùp 1: Duøng nöôùc voâi
trong 2-3% ngaâm thoùc trong 10-12 giôø
ñeå dieät maàm beänh haïi. Caùch laøm nhö
sau: laáy 0,2-0,3 kg voâi cuïc hoaëc 0,3-0,5
kg voâi toâi (chuù yù laø voâi môùi toâi khoaûng
30-40 ngaøy trôû laïi môùi coù giaù trò dieät
maàm beänh), hoaø trong 10 lít nöôùc, ñeå
laéng trong 3-5 phuùt, loïc laáy 6-7 kg nöôùc
voâi trong, ngaâm ñöôïc 6-7 kg thoùc gioáng
trong 10-12 giôø.
Bieän phaùp 2: Duøng nöôùc noùng
o
54 C (3 soâi + 2 laïnh) löôïng nöôùc noùng
caàn gaáp 3 laàn löôïng thoùc xöû lyù, thôøi
gian xöû lyù 4-5 phuùt. Hoøa ñuû löôïng nöôùc
noùng cho vaøo duïng cuï coù naép (vung)
ñaäy, cho thoùc gioáng vaøo ñaäy naép laïi
trong 4-5 phuùt, sau môû naép ra cho nöôùc
töï nguoäi daàn.
Bieän phaùp 3: Duøng hoaù chaát nhö:
CuSO4 1-4%; Daconil 30% noàng ñoä
Chuyeân san
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0,3%; Carbenzim 50% noàng ñoä 0,3%…
ngaâm trong 24 giôø.
Thôøi gian ngaâm thoùc gioáng tính caû
thôøi gian xöû lyù maàm beänh: Theo
phöông phaùp môùi, gioáng luùa thuaàn
trong vuï xuaân nhieät ñoä thaáp ôû caùc tænh
phía Baéc ngaâm 72 giôø, gioáng luùa lai voû
haït moûng, haït traáu hôû ngaám nöôùc
nhanh ngaâm 35-40 giôø laø haït ñaõ huùt ñuû
nöôùc, ngaøy thay nöôùc hai laàn. UÛ aám
trong ñoáng rôm, raï 25-32oC trong 3040 giôø, trong quaù trình uû khoâng caàn môû
ra ñeå daáp nöôùc laøm maát nhieät nhö caùch
cuõ ngaâm nöôùc 36-48 giôø ñeå haït naåy
maàm nhanh hôn./.

HOA HỌC
KCÔNG NGHỆ

Soá 01/2010

23

BAÏN CUÛA NHAØ NOÂNG

BEÄNH TAI XANH - BEÄNH BÍ HIEÅM ÔÛ LÔÏN

T

rong nhöõng thaùng ñaàu naêm
2007, beänh tai xanh ñaõ
xaûy ra taïi nhieàu tænh phía
Baéc trong ñoù coù Baéc Giang. Moät soá
thoâng tin veà beänh tai xanh ôû lôïn vaø caùc
bieän phaùp phoøng choáng sau ñaây ñöôïc
chia seû ñeán baø con chaên nuoâi nhaèm goùp
phaàn ngaên chaën dòch beänh phaùt sinh vaø
laây lan.
Beänh ñöôïc ghi nhaän laàn ñaàu tieân
ôû Myõ vaøo khoaûng naêm 1987, vaøo thôøi
ñieåm ñoù, do chöa xaùc ñònh ñöôïc caên
nguyeân beänh neân ñöôïc goïi laø “beänh bí
hieåm ôû lôïn” (moät soá ngöôøi caên cöù theo
trieäu chöùng goïi laø “beänh tai xanh ôû
lôïn”). ÔÛ Vieät Nam, beänh ñöôïc phaùt
hieän vaøo naêm 1997 treân ñaøn lôïn nhaäp
töø Myõ.
Hieän nay, caùc nhaø khoa hoïc chính
thöùc goïi beänh tai xanh laø “hoäi chöùng
roái loaïn sinh saûn vaø hoâ haáp ôû lôïn”
(PRRS). Ñaây laø moät beänh truyeàn
nhieãm, laây lan raát nhanh ôû lôïn. Ñaëc
tröng cuûa beänh laø hieän töôïng saåy thai
ôû lôïn naùi chöûa hoaëc trieäu chöùng beänh
ñöôøng hoâ haáp, ñaëc bieät laø ôû lôïn con cai
söõa. Beänh do moät loaïi vi ruùt gaây ra, lôïn
cheát thöôøng laø do nhieãm truøng keá phaùt
caùc taùc nhaân beänh khaùc nhö dòch taû, tuï
huyeát truøng, phoù thöông haøn, lieân caàu
khuaån, suyeãn, v.v...
Vi ruùt coù trong dòch muõi, nöôùc boït,
tinh dòch, phaân, nöôùc tieåu vaø phaùt taùn
ra moâi tröôøng. ÔÛ lôïn meï mang maàm
24
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beänh vi ruùt coù theå laây nhieãm cho baøo
thai, lôïn con nhieãm beänh coù theå baøi
thaûi vi ruùt trong voøng töø 1-6
thaùng. Beänh coù theå laây lan thoâng qua
tieáp xuùc giöõa lôïn oám, lôïn mang truøng
vôùi lôïn khoûe, vaän chuyeån lôïn mang
truøng töø vuøng naøy sang vuøng khaùc, theo
gioù buïi, boït nöôùc, duïng cuï chaên nuoâi
vaø duïng cuï baûo hoä lao ñoäng nhieãm
truøng, thuï tinh nhaân taïo ... Vi ruùt coù theå
soáng 1 thaùng ôû nhieät ñoä 4oC, vôùi nhieät
ñoä 37oC chòu ñöôïc 48 giôø vaø 56oC sau
1 giôø. Vôùi caùc chaát saùt truøng thoâng
thöôøng vi ruùt deã daøng bò tieâu dieät.
Vi ruùt gaây ra bieåu hieän laâm saøng
ôû hai traïng thaùi sinh saûn vaø hoâ haáp.
Caùc bieåu hieän laâm saøng coù theå khaùc
nhau tuøy töøng loaïi lôïn. ÔÛ lôïn naùi coù
bieåu hieän löôøi aên, uoáng, maát söõa vaø
vieâm vuù, ñeû sôùm, da bieán maøu (maøu
hoàng), lôø ñôø hoaëc hoân meâ, thai goã hoaëc
lôïn con cheát ngay sau khi sinh (khoaûng
30%). Lôïn con yeáu, tai chuyeån maøu
xanh. Tæ leä cheát ôû ñaøn con coù theå tôùi
70% ôû tuaàn thöù 3 - 4 sau khi xuaát hieän
trieäu chöùng. ÔÛ lôïn con theo meï, theå
traïng gaày yeáu, maét coù döû maøu naâu, da
coù veát phoàng roäp, tieâu chaûy nhieàu, uû ruõ,
run raåy. ôû lôïn cai söõa vaø lôïn voã beùo:
nhöõng bieåu hieän ban ñaàu thöôøng laø da
ñoû öûng hoaëc maét söng ñoû. Khi beänh
tieán trieån, coù theâm nhöõng beänh tích ñaëc
bieät treân da hoaëc treân tai.
Caùc bieåu hieän cuûa beänh thöôøng khoâng
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ñaëc tröng vaø deã nhaàm
laãn khi keá phaùt vôùi caùc
beänh khaùc, lôïn beänh tai
xanh, thöôøng xuyeân coù
caùc bieåu hieän nhö: Soát
cao treân 40oC, khoù thôû,
coù nhöõng veát baàm, thaâm
tím treân da, moät soá
tröôøng hôïp tai tím xanh,
chaân choaõi ra, ñi laïi run
raåy ...
Caàn chuû ñoäng
phoøng beänh baèng caùch Caùn boä thuù y mang lôïn tai xanh ñi tieâu huûy
aùp duïng caùc bieän phaùp an toaøn sinh hoïc truøng, Phoù thöông haøn, Suyeãn lôïn; caàn
nhö: Chuoàng traïi phaûi saïch seõ, khoâ raùo, phaùt hieän beänh sôùm vaø khai baùo vôùi
thoaùng maùt; taêng cöôøng cheá ñoä dinh chính quyeàn ñòa phöông hoaëc cô quan
döôõng cho lôïn; mua lôïn gioáng töø nhöõng thuù y; khoâng baùn chaïy lôïn beänh vì
cô sôû ñaûm baûo; haïn cheá ngöôøi tham beänh tai xanh khoâng laây sang ngöôøi,
quan (vôùi caùc trang traïi); khoâng möôïn khoâng gaây beänh cho ngöôøi.
Vì laø beänh do vi ruùt gaây ra leân
duïng cuï chaên nuoâi cuûa caùc traïi khaùc;
Thöôøng xuyeân tieâu ñoäc, khöû truøng hieän chöa coù thuoác ñieàu trò ñaëc hieäu.
chuoàng nuoâi; ñònh kyø saùt truøng chuoàng Tuy nhieân, coù theå aùp duïng moät soá bieän
2 tuaàn moät laàn baèng caùc loaïi thuoác saùt phaùp ñeå ngaên ngöøa beänh keá phaùt,
thöôøng laø beänh hoâ haáp vaø nhieãm truøng
truøng thích hôïp.
Coù theå söû duïng vaéc xin ñeå phoøng huyeát. Coù theå tieâm khaùng sinh phoå
beänh cho lôïn. Hieän ñaõ coù ba loaïi vaéc roäng loaïi coù taùc duïng keùo daøi vaø cung
xin phoøng beänh laø: Porcilis PRRS cuûa caáp vitamin vaø chaát ñieän giaûi caàn thieát
Intervet - Haø Lan; BSL-PS 100 cuûa ñeå buø nöôùc. Ñoái vôùi lôïn naùi, söû duïng
Besta - Singapore; Amervac PRRS khaùng sinh lieân tuïc ngay khi phaùt hieän
coù beänh hoaëc nghi ngôø beänh xaûy ra
cuûa Hipra - Taây Ban Nha.
Ñeå chuû ñoäng ngaên ngöøa dòch, trong ñaøn baèng caùch pha vaøo nöôùc
ngöôøi chaên nuoâi caàn löu yù: Khoâng cho uoáng hay troän vaøo thöùc aên. Vieäc ñieàu
nhaäp lôïn vaø saûn phaåm töø lôïn khoâng roõ trò baèng khaùng sinh kòp thôøi seõ laøm
nguoàn goác vaøo traïi; tieâm phoøng ñaày ñuû giaûm saåy thai, ñeû non, lôïn con cheát
caùc beänh nguy hieåm coù theå keá phaùt sau ngay khi sinh do nhieãm khuaån keá phaùt.
beänh tai xanh nhö: Dòch taû, Tuï huyeát
ÑÌNH HOAØN
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CHOÁNG REÙT CHO CAÙ TRONG MUØA LAÏNH

R

eùt ñaäm, reùt haïi daøi ngaøy
laøm cho nhieàu loaøi caù,
toâm bò cheát, aûnh höôûng
khoâng nhoû ñeán naêng suaát, saûn löôïng
ñaët ra cho caû ngöôøi nuoâi laãn chæ tieâu
cuûa ngaønh thuyû saûn.
Caùc loaøi caù meø, troâi, traém, cheùp,
eách ñoàng, ba ba trôn chæ thích öùng toát
vôùi ñieàu kieän nhieät ñôùi, thöôøng töø 25 30 ñoä C. ÔÛ nhieät ñoä 10 - 20 ñoä C, caù
chæ toàn taïi ñöôïc trong thôøi gian ngaén,
neáu keùo daøi trong ao nöôùc noâng, khoâng
kín gioù, caù seõ bò cheát do reùt.
Caù chim traéng, roâ phi, eách Thaùi
Lan laø nhöõng gioáng ngoaïi nhaäp, chòu
ñöôïc nhieät ñoä thaáp. Nhöng neáu trôøi reùt
keùo daøi 6 - 7 ngaøy ôû nhieät ñoä 8 - 10 ñoä
C, caù seõ cheát nhanh hôn caùc loaøi thuyû
saûn khaùc. Ñeå choáng reùt, caù ruùc ñaàu
xuoáng buøn, naám thuyû my phaùt trieån aên
kín vaøo mang laøm caù bò ngaït thôû cheát
vaø raát nhieàu chöùng beänh khaùc phaùt
sinh… Ñeå haïn cheá thieät haïi do thôøi tieát
laïnh giaù gaây ra, xin giôùi thieäu vôùi baø
con moät soá bieän phaùp phoøng choáng reùt
cho caùc loaøi thuûy saûn.
Vôùi ñaøn caù gioáng ñang löu giöõ:
Thaû beøo 2/3 ao veà phía Baéc ñeå
chaén gioù, goùc ao ñeå nhöõng soït rôm, raï
cho caù truù ñoâng. Rieâng vôùi caù chim
traéng, caù roâ phi, eách Thaùi Lan, do chòu
reùt keùm neân baø con caàn quan taâm
nhieàu hôn. Ñoä saâu nöôùc ao 1,4 - 1,5m,
kín gioù, ôû caùc goùc ao laøm nhöõng boù rôm
raï hoaëc caùc tuùm bao taûi döùa ñeå caù truù
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ñoâng. Treân maët ao thaû 2/3 beøo taây ñeå
chaén gioù hoaëc xeáp gaïch xung quanh
baèng maët ñaùy ao, khi nhieät ñoä 8 - 10 ñoä
C caù seõ xuoáng ñoù truù aån.
Vôùi eách: Laøm hang cho eách truù
aån, hang laøm baèng ñaát hoaëc baèng caùc
oáng nhöïa, oáng tre, coù moät ñaàu roãng,
caùc oáng naøy daøi 0,5 - 0,6m, ñöôøng kính
0,15 - 0,16m, boù thaønh töøng boù 5 - 6 caùi
cho eách chui vaøo truù, oáng ñaët ôû goùc
hoaëc thaønh bôø ao, treân oáng duøng rôm
raï phuû ñeå chaén gioù cho eách.
Vôùi caùc loaøi thuûy saûn nuoâi thöông
phaåm: Che kín ao baèng baït nilon, laù
döøa… ñeå traùnh gioù luøa ñöa khoâng khí
laïnh laøm nhieät ñoä nöôùc giaûm thaáp. Khi
trôøi reùt ñaäm duøng tre laøm giaøn treân maët
ao, hoà che phuû kín baèng baït nilon ñeå
taêng khaû naêng giöõ nhieät ñoä. Döôùi ao
bôm nöôùc saâu 1,4 - 1,5m. Maët ao thaû
beøo taây, khoaûng 2/3 dieän tích ao veà
phía baéc ñeå chaén gioù.
Laøm soït traùnh reùt: Taïo moät goùc ao
saâu veà phía baéc, duøng caùc soït ñan baèng
tre laáy rôm raï duøng nöôùc voâi phun vaøo
saùt truøng, phôi thaät khoâ aán ñaày vaøo soït,
caém coïc ñôm soït xuoáng ñaùy ao. Luùc
trôøi reùt caù, löôn… chui vaøo soït traùnh reùt.
Thöôøng xuyeân bôm nöôùc giöõ cao 1,4 1,5m cuõng coù taùc duïng choáng reùt.
Xung quanh ao, beå nuoâi cuõng
phaûi che kín baèng baït nilon, laù döøa…
Maët ao, beå nuoâi thaû beøo taây chieám 2/3
dieän tích veà phía höôùng gioù. Duøng laù
döøa khoâ taïo thaønh nhöõng uï ôû nhöõng choã
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eách thöôøng naèm ñeå eách vaøo traùnh reùt.
Cheá ñoä chaêm soùc: Caàn coù cheá ñoä
chaêm soùc thaät ñaëc bieät, ngoaøi vieäc theo
doõi thì phaûi cho aên baèng thöùc aên ñuû
chaát dinh döôõng hoaëc thöùc aên coâng
nghieäp chaát löôïng cao hoaëc boå sung vitamin C vaøo khaåu phaàn aên ñeå caùc loaøi
caù coù ñuû söùc ñeà khaùng beänh taät cuõng
nhö khaû naêng chòu reùt.
Löu yù: Thôøi gian töø thaùng 2-3
haøng naêm, khi thôøi tieát thay ñoåi töø muøa
ñoâng sang muøa xuaân, töø muøa thu sang
muøa ñoâng, caù deã bò beänh caàn phaûi cho
aên thuoác phoøng baèng loaïi thuoác Tieân
Ñaéc I coù baùn ôû caùc cô sôû traïm, traïi caù
vôùi löôïng 10g thuoác troän vôùi thöùc aên laø
caùm, gaïo, boät mì ñaõ naáu chín cho 50kg
caù trong ao, cho aên lieân tuïc 2 - 3 ngaøy
lieàn, caù seõ choáng ñöôïc beänh, nhaát laø
beänh ñoám ñoû ôû caù trong muøa xuaân.
Ngoaøi cho aên thuoác phoøng, nhöõng
thaùng 2, thaùng 3 caàn duøng voâi boät raéc
xung quanh ao vaø giöõa ao vôùi löôïng 5
- 7 kg/saøo, neáu khoâng coù voâi coù theå
duøng tro beáp raéc khaép ao vôùi löôïng 8 10kg/saøo. Doïn saïch coû, raùc, thöùc aên
thöøa ôû nôi cho caù aên, duøng voâi boät vaø
sunphat ñoàng cho vaøo tuùi vaûi treo ôû nôi
cho aên ñeå dieät truøng vaø naám gaây beänh
cho caù phaùt trieån ñaàu vuï xuaân. Taát caû
caùc bieän phaùp treân laø phoøng beänh cho
caù laø chính, khoâng ñeå cho beänh caù xaûy
ra. Neáu beänh caù xuaát hieän thì phaûi baét,
caùch ly sôùm nhöõng con caù bò beänh ñeå
chöõa trò, traùnh laây lan ra ñaøn caù trong
ao./.
NGUYEÃN HOAÏT
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BÖÔÛI
LOAÏI QUAÛ
NHIEÀU LÔÏI ÍCH
Treû ñau tröôùng buïng hoaëc tieâu
chaûy do aên khoâng tieâu coù theå chöõa
baèng caùch: Laáy voû böôûi röûa saïch, caïo
boû lôùp ngoaøi, caét thaønh töøng khuùc,
naáu vôùi nöôùc soâi moät laùt roài vaét nöôùc,
ngaâm trong ñöôøng 1 tuaàn. Laáy nöôùc
möùt nuoát daàn, duøng lieàn 5 ngaøy.
Nöôùc böôûi chöùa nhieàu chaát boå
döôõng nhö caùc loaïi ñöôøng traùi caây,
ñaïm, beùo, axit tannic, beta-caroten vaø
caùc chaát khoaùng nhö phospho, saét,
canxi, kali,... caùc vitamin B1, B2, C.
Ñoâng y cho raèng moãi boä phaän cuûa
quaû böôûi ñeàu coù taùc duïng rieâng. Côm
böôûi vò ngoït, chua, tính maùt, khoâng
ñoäc, coù taùc duïng kieän tyø, trò ho, giaûi
röôïu. Voû ngoaøi chöùa tinh daàu (voû trong
thöôøng duøng laøm möùt), vò cay, ñaéng,
ngoït, tính aám, coù taùc duïng trò ho, giaûm
ñau. Haït böôûi vò ñaéng, tính aám, chöùa
chaát beùo, coù taùc duïng trò ñau thoaùt vò
beïn, sa ñì. Laù böôûi vò ñaéng, the, muøi
thôm, tính aám, coù taùc duïng taùn haøn, taùn
khí, thoâng kinh laïc, giaûi caûm, tröø ñôøm,
tieâu thöïc, hoaït huyeát, tieâu söng, tieâu
vieâm.
Theo y hoïc hieän ñaïi, nöôùc böôûi coù
thaønh phaàn töïa nhö insulin, giuùp haï
ñöôøng huyeát, coù taùc duïng hoã trôï ñoái
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cuùm, thöôøng ñöôïc duøng
trong lieäu phaùp naáu noài xoâng giaûi caûm.
Ngoaøi ra, voû böôûi coøn chöùa nhieàu
flavonoid nhö naringosid, hesperidin,
diosmin, diosmetin, hesperitin... coù taùc
duïng baûo veä thaønh mao maïch, giaûm
tính thaám, giuùp cho mao maïch ñaøn hoài
vaø beàn vöõng hôn, töø ñoù ngaên ngöøa tai
bieán do vôõ caùc mao maïch, giaùn tieáp
giuùp haï huyeát aùp. Moät soá ngöôøi coøn
duøng voû ngoaøi quaû böôûi xoa treân da
ñaàu ñeå kích thích loã chaân loâng phoøng
trò beänh hoùi hay ruïng toùc.
Moät soá baøi thuoác coù böôûi
1. Chöõa ho nhieàu, ñaøm khí nghòch
- Côm böôûi 100 g, röôïu gaïo 15
ml, maät ong 30 ml, chöng caùch thuûy
cho chín nhöø, moãi ngaøy aên 1 laàn.
- Côm böôûi caét nhuyeãn cho vaøo
bình, ngaâm röôïu, ñaäy kín 1 ñeâm, naáu
nhöø, duøng maät ong troän ñeàu, ngaäm nuoát
thöôøng xuyeân.
2. Roái loaïn tieâu hoùa, thai phuï
mieäng nhaït, nöôùc daõi traøo ngöôïc
- Côm böôûi 60 g, aên heát moät laàn,
moãi ngaøy aên 3 laàn.
- Nöôùc böôûi, moãi laàn duøng 50 g,
28

Soá 01/2010

ngaøy 3 laàn, duøng lieàn 5 ngaøy.
- Böôûi 5-8 quaû eùp laáy nöôùc, duøng
löûa naáu ñaëc, theâm 500 g maät ong, 100
g ñöôøng pheøn, 10 ml nöôùc göøng töôi,
cuøng naáu thaønh daïng cao, ñeå nguoäi,
ñöïng trong loï. Moãi laàn duøng 15 ml,
ngaøy 2 laàn, duøng lieàn 5 ngaøy.
3. Hoâi mieäng, giaûi röôïu
- Côm böôûi 100 g, nhai nuoát daàn
daàn.
- Böôûi 1 quaû laáy nöôùc, voû quít 10 g,
göøng töôi 6 g, theâm ñöôøng ñen löôïng
vöøa naáu chung, moãi ngaøy duøng 1 lieàu,
duøng lieàn trong 5 ngaøy.
4. Say taøu xe hay roái loaïn tieâu hoùa,
mieäng nhaït buoàn noân do caûm
Möùt böôûi 30-60 g, nhai nuoát daàn.
5. Ñau khôùp hay ngaõ söng ñau
Voû böôûi töôi 250 g, göøng töôi 30
g, cuøng baêm nhuyeãn, ñaép taïi choã, moãi
ngaøy thay 1 laàn.
6. Dò öùng da hay maån ngöùa khoâng
roõ nguyeân nhaân
Böôûi da xanh 1 quaû, caét boå
nguyeân quaû, naáu nöôùc thoa röûa taïi choã,
moãi ngaøy laøm 3 laàn, ñoàng thôøi coù theå
aên böôûi 60 g, moãi ngaøy 3 laàn.
7. Thoaùt vò beïn, sa ñì
Haït böôûi 15 g, baêm nhuyeãn naáu
nöôùc uoáng, ngaøy uoáng 1 laàn vaøo saùng
vaø chieàu.
8. Bong gaân, söng khôùp do laïnh,
chaán thöông
Laù böôûi khoâng keå lieàu löôïng,
nöôùng chín ñeå naén, xoa boùp hay naáu
nöôùc xoâng vaø ngaâm taïi choã.
BS. HOAØNG LAN
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aéc giang laø moät tænh mieàn nuùi, vôùi 26 daân toäc thieåu soá hieän ñang
sinh soáng taïi 84 xaõ thuoäc khu vuïc I, 55 xaõ thuoäc khu vöïc II, 30 xaõ
thoäc khu vöïc III, phaân boá chuû yeáu ôû caùc huyeän Sôn Ñoäng, Luïc Ngaïn, Luïc Nam,
Yeân Theá, Laïng Giang vaø Taân yeân, trình ñoä daân trí cuõng nhö phaùt trieån kinh teá
xaõ hoäi cuûa ñoàng baøo coøn thaáp. Toaøn tænh coù 634 thoân baûn ñaëc bieät khoù khaên,
khoâng nhöõng thieáu thoâng tin noùi chung, thoâng tin khoa hoïc coâng ngheä noùi rieâng,
maø nhu caàu tieáp caän khoa hoïc vaø coâng ngheä laø raát lôùn vaø caáp thieát. Trong nhöõng
naêm qua, Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä ñaõ cung caáp moät soá aán phaåm Thoâng tin
Khoa hoïc vaø Coâng ngheä ñeán vôùi baïn ñoïc, phuïc vuï saûn xuaát vaø ñôøi soáng, trong
ñoù coù ñoàng baøo daân toäc vaø thieåu soá. Tuy nhieân, caùc loaïi aán phaåm treân cuõng
chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñaëc thuø daønh cho noâng thoân, mieàn nuùi cuûa tænh.
Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu treân, Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä cho ra maét
baïn ñoïc Baûn tin “Khoa hoïc vaø Coâng ngheä”- Chuyeân san: Noâng thoân Mieàn
nuùi, moãi thaùng moät soá. Chuyeân san nhaèm phoå bieán, tuyeân truyeàn chuû tröông
chính saùch phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; cung caáp kieán thöùc khoa hoïc vaø
coâng ngheä ñeå öùng duïng vaøo saûn xuaát vaø ñôøi soáng goùp phaàn phaùt trieån kinh teá
xaõ hoäi, naâng cao daân trí, baûo toàn vaø phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa truyeàn thoáng
cuûa caùc daân toäc thieåu soá tænh Baéc giang.
Ban bieân taäp Baûn tin “Khoa hoïc vaø Coâng ngheä” raát mong nhaän ñöôïc söï
phoái hôïp, coäng taùc cuûa caùc nhaø khoa hoïc, caùc nhaø quaûn lyù, caùc coäng taùc vieân
vaø ñoâng ñaûo baïn ñoïc ñeå Chuyeân san ngaøy moät hoaøn thieän, phuïc vuï toát nhaát
cho ñoàng baøo caùc daân toäc tænh nhaø.
Nhaân dòp Xuaân Canh Daàn, Ban bieân taäp xin göûi ñeán taát caû baïn ñoïc cuøng
toaøn theå gia ñình lôøi chuùc naêm môùi “Haïnh phuùc - An khang - Thònh vöôïng”.
Ban bieân taäp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Giàng Seo Phử tiếp xúc với đồng bào dân tộc
thiểu số huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Hội hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn

