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Lời nói đầu 
 

 

 

hương trình khuyến nông có sự tham gia (viết tắt từ 

tiếng Anh là Participatory Agricultural Extension 

Program – PAEX) được thực hiện tại 5 tỉnh phía Nam 

Việt Nam (An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Phước và Bà Rịa-

Vũng Tàu). Chương trình được thực hiện theo hai giai đoạn: giai 

đoạn 1 (2008-2010) và giai đoạn 2 (2011 và 2012) do Tổ chức Hợp 

tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng (VVOB), Vương quốc 

Bỉ tài trợ.  

Trong giai đoạn đầu của dự án, TS. Nguyễn Duy Cần &  

TS. Nico Vromant đã biên soạn cuốn tài liệu PTD Phát triển kỹ thuật 

có sự tham gia làm cơ sở cho việc giới thiệu và thực hiện phương 

pháp PTD tại thực địa cũng như trong các khóa đào tạo và nâng cao 

năng lực về phương pháp PTD áp dụng ở địa bàn 5 tỉnh tham gia 

Chương trình PAEX.  

Trong những năm thực hiện phương pháp PTD sau này, 

Chương trình tiếp tục tổng hợp các phần tài liệu học tập, những kết 

quả thu được trên thực địa và hình ảnh chụp của cán bộ phụ trách các 

tỉnh, cán bộ khuyến nông để tổng hợp thành cuốn tài liệu PTD – Phát 

triển kỹ thuật có sự tham gia - Hướng dẫn thực thực địa dành cho 

cán bộ khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân. Tài liệu này lược tả lại 

các bước thực hiện tiến trình PTD khi triển khai trên thực địa, trình 

bày các tình huống điển hình do cán bộ khuyến nông/khuyến nông 

viên và/hoặc cán bộ giám sát thực địa thu thập tại khu vực vùng Đông 

Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tài liệu được tổng 

hợp trên cơ sở các nguồn tài liệu của các tác giả: Sofie Dhollander, 

Peter M.Horne và Werner W.Stur và Trung tâm Khuyến nông quốc 

gia.  

 

C 
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Để hoàn thiện cuốn tài liệu này, Chương trình khuyến nông có 

sự tham gia (PAEX/VVOB) xin cảm ơn TS. Wilfried Theunis về sự 

quan tâm và quản lý chuyên nghiệp dự án. Chương trình xin cảm ơn 

ThS. Huỳnh Trấn Quốc và ThS. Lê Văn Gia Nhỏ đã dành mọi tâm 

huyết biên soạn và tổng hợp cuốn tài liệu này dựa trên những kinh 

nghiệm thực tiễn làm việc tại các tỉnh tham gia Chương trình PAEX.  

Chương trình ghi nhận những đóng góp và góp ý về nội dung và hình 

thức từ các cán bộ phụ trách tỉnh Đỗ Văn Hoàng, Võ Hồng Dũng 

(Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (MDI)), 

Nguyễn Văn An, Hồ Thị Thanh Sang, Huỳnh Thị Đan Anh (Viện Khoa 

học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS)), các giảng viên ToT 5 

tỉnh: Mai Hưng, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Văn Huy, Lê Thị Mỹ Trang, 

Nguyễn Xuân Vinh, Phùng Thị Nguyễn Phụng, Huỳnh Bảo Quốc, Lê 

Thị Ánh Nguyện, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Huy, Phạm 

Thị Như; và cán bộ văn phòng VVOB-PAEX: Ngô Văn Cường, 

Nguyễn Thị Hồng Lê, Nguyễn Thúy Diễm. 

Tài liệu được hoàn thiện với nguồn ảnh cung cấp của các tác 

giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Huỳnh Bảo Quốc, Lê Văn Gia Nhỏ, 

Nguyễn Văn An, Võ Hồng Dũng, Nguyễn Hồng Lê, Thái Ngọc Sang, 

Võ Thanh Mạnh, Phạm Thị Như, Nguyễn Văn Hồng, Lê Đình Công, 

Trần Văn Long, Lữ Thị Kim Dung, Lý Thanh Lâm, Trần Trang Nhã, 

Nguyễn Hữu Danh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn 

Măng. 

  

PAEX - 2012



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

9  

 

Thuật ngữ 
 

Câu hỏi đóng  Khi hỏi người trả lời chỉ trả lời là Có hoặc Không. 

Câu hỏi mở Người trả lời sẽ trả lời theo từng tình huống của họ. 

Câu hỏi mở thường bắt đầu bằng các từ Khi nào, Ai, 

Cái gì, Tại sao, Như thế nào. 

Chỉ tiêu  

(theo dõi) 

Để đo lường tiêu chí. Một tiêu chí có thể có nhiều 

chỉ tiêu theo dõi. Ví dụ: Tiêu chí: Hợp thị hiếu thị 

trường. Chỉ tiêu theo dõi: kích cỡ trái/trọng lượng 

trái, màu sắc trái, hình dạng trái v.v… 

Ngƣời điều 

hành, ngƣời 

thúc đẩy 

Người đứng ra điều khiển ở các buổi họp thảo luận 

khi sử dụng các công cụ PRA, thảo luận xây dựng 

cây vấn đề, thảo luận chọn giải pháp, họp CLB. 

Nhiệm vụ của người này là làm cho các buổi thảo 

luận diễn ra thuận lợi, đúng nội dung yêu cầu của 

buổi họp. 

PTD 

 

Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (các kỹ thuật thử 

nghiệm trên cơ sở thảo luận) giữa nông dân, câu lạc 

bộ, khuyến nông, nhà khoa học. Người quyết định 

cuối cùng là nông dân. 

PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia: các thông tin 

thu thập, đánh giá tình hình sản xuất, kinh tế, xã hội 

có sự tham gia của người dân địa phương. 

Tiêu chí  

thí nghiệm 

hoặc tiêu chí 

đánh giá: 

Những gì mà chúng ta muốn có khi áp dụng kỹ 

thuật (năng suất cao, chất lượng tốt), hợp thị hiếu thị 

trường (bán có giá): màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, 

chi phí (thấp, hợp lý), dễ làm. 

Tìm kiếm  

giải pháp 

Xác định (tìm kiếm) kỹ thuật để giải quyết vấn đề 

khó khăn, trở ngại của nông dân đang quan tâm 

(ưu tiên). 
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Từ viết tắt 

 
 

BVTV 

CLB 

 

Bảo vệ thực vật 

Câu lạc bộ 

CBKN Cán bộ khuyến nông 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

HND 

HPN 

KHKT 

KN 

Hội Nông dân 

Hội Phụ nữ 

Khoa học kỹ thuật 

Khuyến nông 

KNV 

PRA  

Khuyến nông viên 

Đánh giá nông thôn có sự tham gia 

PAEX Chương trình khuyến nông có sự tham gia 

RRA 

PTD 

TKN 

TTKN 

TN 

ToT 

Đánh giá nhanh ở nông thôn 

Phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

Trạm khuyến nông 

Trung tâm khuyến nông 

Thử  nghiệm 

Đào tạo giảng viên 

Viện IAS 

VVOB 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng 

Flamăng, Vương quốc Bỉ 
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PHẦN 1 

GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 

KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA (PTD) 

 

1. PTD là gì? 

 

 
 

PTD và các tên gọi tƣơng tự: 

 

 Phát triển kỹ thuật có sự tham gia. 

 Nghiên cứu và khuyến nông có sự tham gia. 

 Nông dân – người đóng vai trò chính trong nghiên cứu và 

khuyến nông. 

 Thí nghiệm và khuyến nông trên cơ sở cộng đồng. 

 

2. Khái niệm PTD 

- PTD là tiến trình tham gia tích cực của nông dân để giải quyết 
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các nhu cầu kỹ thuật và phát triển của cộng đồng nông dân với sự hỗ 

trợ của cán bộ khuyến nông. 

- Tiến trình dựa trên nguyên tắc nông dân học tập tốt nhất qua 

kinh nghiệm thực tế. 

- PTD nâng cao sự tương tác, hỗ trợ giữa nông dân, khuyến nông 

viên và nhà khoa học nhằm mục đích xây dựng mối liên kết học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mục tiêu chính của PTD 

- Tăng cường khả năng tự giải quyết vấn đề trong sản xuất cho 

nông dân. 

- Xây dựng mối liên kết trong cộng đồng nông thôn (cộng đồng 

nông dân – khuyến nông – nhà quản lý – nhà khoa học). 

- Tạo cho nông dân xây dựng kiến thức mới thông qua thực hiện, 

theo dõi, đánh giá các thí nghiệm trên môi trường sản xuất của họ. 

- Giúp khuyến nông viên tiếp cận hỗ trợ nông dân trong các hoạt 

động khuyến nông phù hợp với nhu cầu của nông dân. 

- Xây dựng khả năng dịch vụ khuyến nông để quản lý và theo 

dõi các hoạt động khuyến nông. 

4. Các đặc điểm chính của PTD 

- Nông dân - người đóng vai trò chính trong nghiên cứu và 

khuyến nông được kết hợp một cách chặt chẽ.  

 

và và 

Nông dân                           Nhà khoa học      Cán bộ khuyến nông  
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- PTD cố gắng làm cho những nhóm thiệt thòi có thể tham gia 

tích cực vào tiến trình cải thiện sản xuất và tiếp cận kiến thức, phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của nhóm.   

- PTD thừa nhận nông dân như là những chuyên gia. 

- Hỗ trợ phổ biến kiến thức từ nông dân đến nông dân. 

- Có sự gắn kết các kiến thức bản địa và kiến thức khoa học. 

-  Nông dân thực hiện các thử nghiệm. 

-  Nông dân sẽ nắm lấy quyền "lãnh đạo”. 

- Khuyến nông viên là người điều hành, người thúc đẩy, người 

cung cấp giải pháp, thông tin, là cầu nối giữa nông dân và các bên liên 

quan (hội đoàn, nhà thương mại, công ty, nhà cung cấp dịch vụ, nhà 

khoa học, …). 

               
 

 

 

5. Cơ sở phƣơng pháp luận PTD 

5.1 . Phƣơng pháp tham gia là gì?
1
 

Việc giới thiệu các phương pháp tham gia và bao hàm hoạt động 

                                                 
1 Sofie Dhollander, 2007. Phát triển kỹ thuật có sự tham gia – Hướng dẫn thực hành 

(nhân viên khuyến nông và nông dân). Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

Mối quan hệ giữa 3 thành phần trong tiến trình PTD 
(Nguồn: Helvetas Vietnam, 2002) 

 

cán bộ khuyến nông  

nông dân 

 

cán bộ nghiên cứu 

 

khoa học 

 

thúc đẩy 

 

tình huông 
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của nhiều người trong các tổ chức khác nhau dẫn đến những đổi mới 

bền vững cho nông dân. Có nhiều biến động và phương cách khác nhau 

để làm việc giữa nhà nghiên cứu, nông dân và cán bộ khuyến nông.  

Sự đa dạng và phức tạp của các phương pháp tham gia là một 

thế mạnh, một vài phương pháp có thể rất hữu dụng trong tình huống 

đặc biệt, mà những phương pháp khác thì không. Mặc dù có nhiều 

phương cách khác nhau trong sử dụng phương pháp tham gia, nhưng 

có cùng nguyên tắc chính. Phương pháp tham gia là:  

- Gồm phương pháp luận được xác định và tiến trình học tập hệ 

thống. 

- Mềm dẻo. 

- Học tập theo nhóm. 

- Nội dung chuyên biệt. 

- Sự tương tác giữa cán bộ hỗ trợ và nông dân. 

- Dẫn tới sự thay đổi.  

5.2 . Các dạng tham gia 

Trong những năm gần đây có sự gia tăng phân tích các dự án 

phát triển và kết quả cho thấy "tham gia" là thành phần chính yếu 

trong thành công. Các thành công có được khi ý tưởng của người dân 

và kiến thức của họ được tôn trọng và quyền lực được trao cho họ để 

quyết định một cách độc lập.  

Tuy nhiên, từ "tham gia" có nhiều nghĩa khác nhau đối với nhiều 

người. Từ được dùng để xây dựng năng lực địa phương và bao gồm các 

quyết định của nông dân, người dân cũng được lôi kéo tham gia vào các 

dự án hay các hoạt động có lợi cho họ, cũng mang từ "tham gia".  

Có bảy cách cơ bản mà các tổ chức giải thích và sử dụng từ 

tham gia, xếp hạng từ tham gia từ thụ động, trong trường hợp này 

người dân chỉ nói cái gì sẽ xảy ra, đến tự hành động, người dân chủ 

động.  
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Bảng 1: Các kiểu hình tham gia 

Kiểu hình Đặc điểm  

Tham gia  

thụ động 

Bảo nông dân làm. 

Thông tin chỉ thuộc về nhà nghiên cứu hay  

nhân viên khuyến nông. 

Tham gia cho 

thông tin 

Nông dân cung cấp thông tin cho nhà nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu không chia sẻ với nông dân. 

Tham gia tư vấn Nông dân được tư vấn. 

Chuyên gia xác định vấn đề và giải pháp. 

Chuyên gia quyết định. 

Tham gia vì có 

động lực vật chất 

Nông dân cung ứng lao động và nhận vật tư. 

Người bên ngoài ra quyết định.  

Tham gia theo 

chức năng 

Người nông dân hình thành nhóm để có được các 

mục tiêu đã được xác định. 

Các quyết định có trước khi bắt đầu, nhưng nhóm 

nông dân có thể độc lập. 

Tham gia  

tương hỗ  

Người nông dân tham gia phân tích. 

Người nông dân ra quyết định. 

Tự hoạt động Người nông dân có sáng kiến độc lập với cán bộ 

khuyến nông hay nhà nghiên cứu trong thay đổi hệ 

thống canh tác và duy trì kiểm soát nguồn tài 

nguyên của họ.  

 

Tuy nhiên nếu mục tiêu là để đạt được phát triển bền vững, vậy 

việc tham gia theo chức năng được xem là sự tham gia trọn vẹn.  

 

 

 

Kết quả nghiên cứu        Chuyển giao                               Bỏ đi 

(Nguồn ảnh: ACIAR và CIAT, 2002) 

 

 
 

 



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

16  

5.3 . Tại sao nên sử dụng phƣơng pháp tiếp cận có sự tham gia
2
 

Nông dân là những người làm thí nghiệm một cách trung thực. 

Họ thường xuyên thử nghiệm các ý tưởng và các kỹ thuật mới nhằm 

cải tiến kỹ thuật canh tác của họ. Trước khi có dịch vụ khuyến nông 

của nhà nước, người nông dân làm các thí nghiệm dựa trên kiến thức 

của họ và những kinh nghiệm, những ý tưởng của những người nông 

dân khác ở trong vùng. Chỉ trong vài thập kỷ lại đây các nước mới 

thiết lập các cơ sở nghiên cứu và khuyến nông để giúp người nông dân 

cải tiến sản xuất nông nghiệp. Các cán bộ khuyến nông trong những tổ 

chức này thường xúc tiến các kỹ thuật do các nhà nghiên cứu phát 

triển (ví dụ các giống lúa mới) thực hiện các chương trình của nhà 

nước (như chương trình tín dụng trong chăn nuôi), và thi hành các quy 

định hành chính.  

Nông dân là những người hăng hái làm thí nghiệm – thông 

thường những điều họ thiếu là cách tiếp cận với các giải pháp 

kỹ thuật có tiềm năng cải tiến hệ thống canh tác của họ và 

thông tin về lợi ích hay hạn chế của các giải pháp này.  

Trong một vài trường hợp, phương pháp tiếp cận này trong phát 

triển nông nghiệp đã mang lại kết quả. Chúng ta phải tự hỏi “Vì sao?”: 

 Thông thường chúng ta đơn giản là chưa thực sự hiểu nhu cầu 

người nông dân mà lại thường cho rằng chỉ năng suất được cải 

tiến là đủ để xác định tính phù hợp của kỹ thuật đó.  

 Có một sự khác nhau rất lớn về nguồn lực, cơ hội và những 

hạn chế giữa các hộ nông dân, điều đó có nghĩa là không có 

một giải pháp kỹ thuật đơn lẻ nào lại thích hợp cho tất cả mọi 

nông dân.  

 Người nông dân ít khi thích nghi một cách tuyệt đối với một 

giải pháp kỹ thuật nào đó. Họ thường tìm kiếm những “yếu tố” 

hay những “viên gạch xây dựng” mà họ có thể xếp chúng lại 

với nhau sao cho phù hợp với nhu cầu của họ. Các kỹ thuật đó 

được áp dụng sao cho PHÙ HỢP hơn là RẬP KHUÔN.  

 

                                                 
2
 Peter M.Horne và Werner W.Stur, 2002. Phát triển các giải pháp nông nghiệp cho nông hộ - 

Cách khởi đầu với phương pháp tiếp cận có sự tham gia. ACIAR và CIAT – ACIAR chuyên 

khảo số 104, Trang 14-16 
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Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, dựa trên hoạt 

động hợp tác giữa người nông dân và cán bộ phát triển, như các nhà 

nghiên cứu hay các cán bộ khuyến nông, sẽ giúp người thực hiện 

phương pháp vượt qua các hạn chế này.  

5.4 . Những trở ngại đối với sự tham gia 

Vấn đề       Giải pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi khác nhau về 

kinh tế, giới tính và  

tuổi tác? 

Phụ nữ có thể  

tham gia? 

• Những khác nhau về sinh thái được xem xét 

nghiên cứu, nhưng thường không xem xét sự 

khác nhau về kinh tế, giới tính và tuổi tác. 

• Một vài kỹ thuật muốn phổ biến đòi hỏi nhiều 

nguồn lực (vốn, tín dụng, đất, lao động). Do đó, 

cán bộ khuyến nông cân nhắc lựa chọn để làm 

việc với những nông dân có nguồn lực như vậy. 

• Cộng đồng thì không bao giờ đồng nhất. Nông 

dân có những lý do đúng đắn để từ chối một 

khuyến cáo nào đó. Các nhà nghiên cứu và 

khuyến nông có thể không nhận ra những  

lý do đó. 

• Tập trung vào những ưu tiên của phụ nữ. 

• Tránh sự chi phối và thiên vị nam giới, tiếp 

thu quan điểm của phụ nữ. 

• Giúp nông dân đánh giá mặt mạnh/yếu về tác 

động của kỹ thuật mới đối với người phụ nữ. 

Những kỹ thuật mới dẫn đến những bất bình 

đẳng sẽ bị từ chối. 

• Tổ chức các cuộc hội họp vào thời điểm thích 

hợp để phụ nữ có thể tham gia. 

• Trình bày và sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn,  

dễ hiểu. 

• Cần phân biệt giữa quan điểm của nông dân 

khá và nghèo, nam và nữ, người lớn tuổi và 

trẻ.  

• Dân tộc khác nhau thì quan điểm cũng khác 

nhau. 

• Tránh sự chi phối của nông dân có điều kiện 

và có thể ép buộc những nông dân nghèo, phụ 

nữ và người trẻ tuổi rời câu lạc bộ - quan tâm 

đến người chịu thiệt thòi trước tiên! 
Tôi không có điều kiện  

tham gia? 
(Nguồn ảnh: SFDP Sông Đà 

- 2004) 
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5.5 . So sánh phƣơng pháp tiếp cận khuyến nông truyền thống và 

tiếp cận khuyến nông có sự tham gia
3
 

 
Tiêu chí Tiếp cận truyền thống Tiếp cận có sự tham gia 

Vai trò  

cán bộ 

khuyến nông  

Chủ động trong:  

- Hoạt động khuyến nông; 

- Đánh giá lựa chọn; 

- Giới thiệu kết quả; 

- Cán bộ khuyến nông là 

thầy giáo, là người đào 

tạo. 

Cộng tác trong: 

- Thúc đẩy; 

- Hướng dẫn; 

- Tạo cơ hội; 

- Chia sẻ; 

- Cán bộ khuyến nông là 

người thúc đẩy, người tìm 

kiếm để cung cấp các lựa 

chọn.  

Vai trò  

nông dân  

- Bị động tiếp nhận và làm 

theo khuyến cáo; 

- Là người nhận kỹ thuật; 

- Nông dân được xem như 

là người lạc hậu, bảo thủ, 

thiếu khả năng. 

- Chủ động trong mọi hoạt 

động; 

- Nông dân là tác nhân 

chính và chủ đạo; 

- Nông dân được đánh giá là 

nguồn lực có sức mạnh để 

đổi mới.  

Kiến thức 

bản địa 

- Được xem là sơ khai, 

không có sức sống và  

lạc hậu. 

- Được đánh giá cao và 

được tổng hợp trong kiến 

thức khoa học.  

Điều kiện  

áp dụng  

- Nhanh chóng, đơn giản 

và ít tốn kém; 

- Có thể tập trung để giải 

quyết các vấn đề lớn của 

địa phương và quốc gia.  

- Mềm dẻo, linh hoạt, dân 

chủ và có sự tham gia; 

- Năng lực của nông dân và 

cộng đồng được nâng cao; 

- Sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực do đã có hiểu 

biết tốt hơn các giới hạn 

về tiềm năng của địa 

phương.  

Nhược điểm - Áp đặt, cứng nhắc và 

không có sự tham gia; 

- Bộ máy cồng kềnh, kém 

hiệu lực; 

- Nguồn lực được sử dụng 

với hiệu quả chưa có.  

- Tốn thời gian và chi phí 

cao hơn; 

- Phạm vi áp dụng còn hẹp, 

chưa thực sự phổ biến như 

mong đợi.  

                                                 
3
 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2007. Tài liệu tập huấn Phương pháp khuyến 

nông (dùng cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và huyện). Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

Tr.65 
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6. Hƣớng dẫn hỗ trợ
4 

Hỗ trợ là gì? 

Hỗ trợ là cách hướng dẫn các cuộc thảo luận, những thử nghiệm 

trên thực địa hay đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả học tập trong nhóm. 

Việc hỗ trợ cần dựa trên các nguyên tắc người lớn học tập từ kinh 

nghiệm của chính mình và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Cán bộ hỗ 

trợ đem những hiểu biết kỹ thuật của mình tới người dân đáp ứng nhu 

cầu của người dân và những nhu cầu này do chính người dân tự bàn 

bạc và xây dựng nên.  

Các nhóm hầu hết đúc rút kinh nghiệm hay cùng thỏa thuận 

những bước tiếp theo. Đặc biệt ở bước này, cán bộ hỗ trợ nên dành 

quyền cho các nhóm và không áp đặt ý kiến cá nhân mình.  

Các kỹ năng chính của cán bộ hỗ trợ (Cán bộ khuyến nông) 

Trong tiến trình PTD, cán bộ khuyến nông đóng vai trò là người 

điều hành (thúc đẩy), mạng lưới viên, huấn luyện viên, người hợp tác 

nghiên cứu, tư vấn. Do đó, cán bộ hỗ trợ (cán bộ khuyến nông) cần có 

được những kỹ năng chính sau: 
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Đây là nhiệm vụ thông thường nhất của người cán bộ hỗ trợ 

nhằm mục đích hướng dẫn nhóm trao đổi ý kiến và kinh 

nghiệm  để cùng đi đến một kết quả, một ý kiến hay một kế 

hoạch làm việc chung. 

Hỗ trợ đạt kết quả tốt khi tính năng động nhóm được quan 

tâm đúng mức, các thành viên trong nhóm hòa đồng lẫn 

nhau, đặc biệt cần có sự quan tâm tới phụ nữ và người 

nghèo.   
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o
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p

 

  

Điều khiển hoạt động nhóm dựa trên kỹ năng giao tiếp của 

cá nhân. Trong các kỹ năng thì kỹ năng đặt câu hỏi và chủ 

động lắng nghe là những kỹ năng quan trọng nhất.  

                                                 
4SFDP Sông Đà – Dự án PTNT Sơn La – Lai Châu - SNV, 2003. PAEM – Hướng dẫn thực địa cho cán bộ 

khuyến nông. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 
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Ngoài kinh nghiệm và kiến thức của người dân, cán bộ hỗ 

trợ nên đóng góp những hiểu biết của mình về kỹ thuật - tuy 

nhiên không nên tác động quá mạnh mà gợi ý và đề xuất các 

giải pháp; không đưa ra ý kiến áp đặt mà tôn trọng sự tham 

gia của người dân, tôn trọng ý nguyện và nhu cầu của dân. 

 

T
h

á
i 

đ
ộ
  

cá
 n

h
â
n

 

 

Sự tin cậy dành cho người dân là nền tảng quan trọng nhất 

đối với người cán bộ hỗ trợ. (Những người có quan điểm 

rằng người dân không có trình độ và không hiểu biết thì 

không bao giờ có thể là người cán bộ hỗ trợ tốt). 

 Làm thế nào để hỗ trợ ? 

Đ
iề

u
 k

h
iể

n
 n

h
ó
m

 

 

Điều khiển thảo luận nhóm 

 Làm rõ nhiệm vụ và mục tiêu của nhóm là gì? 

 Thu thập ý kiến đóng góp từ các nhóm và giúp tổng hợp các ý 

kiến đó. 

  Khuyến khích tất cả các thành viên tham gia ý kiến và tôn 

trọng ý kiến đóng góp  của nhau. 

 Đứng ở vị trí trung gian để giải quyết các mâu thuẫn. 

 Sử dụng các hình thức khác nhau để minh họa (cụ thể như 

tranh ảnh, giấy A0, bảng đen, mô hình không gian 03 chiều...) 

 Giúp các nhóm tổng kết hoặc đưa ra kế hoạch hành động. 

G
ia

o
 t

iế
p

 

 

Hỏi các câu hỏi và lắng nghe chủ động 

 Hỏi các câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và 

quan điểm, khuyến khích sự tham gia của người dân, theo dõi 

quá trình hoạt động nhóm, hoặc giúp người dân nâng cao nhận 

thức, hay tăng cường quá trình học hỏi. 

 Tốt hơn hết là hỏi những câu hỏi mở: Thế nào? Tại sao? Khi 

nào? Ai? Cái gì? 

 Đặt những câu hỏi khuyến khích khả năng suy nghĩ phân tích  

điểm mạnh, điểm yếu, và giúp đưa ra kết luận. 

 Lắng nghe chủ động. 

 Đưa ra phản hồi, và mời thành phần tham gia đưa ra ý kiến 

phản hồi. 
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Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật 

 Tìm hiểu rõ những kiến thức kỹ thuật nào được người dân đề 

xuất. 

 Đưa ra những ví dụ và trình diễn thực tế. 

 Tham khảo hiểu biết của người dân và làm thế nào lồng ghép 

với hiểu biết của cán bộ hỗ trợ. 

 Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản, dễ hiểu. 

 Không áp đặt ý kiến, mà đề xuất hiểu biết của bạn như là đóng 

góp cho quá trình học hỏi của người dân. Cuối cùng, người dân 

phải tự quyết định họ muốn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật 

theo cách nào. 

T
h

á
i 

đ
ộ
  
cá

 n
h

â
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Chia sẻ đồng cảm 

 Thể hiện sự tôn trọng với người dân. 

 Lắng nghe chủ động kinh nghiệm và nhu cầu của người dân. 

 Cố gắng thấu hiểu quan điểm, hoàn cảnh và cảm nhận của 

người dân. 

 Đưa ra ý kiến phản hồi tích cực và hữu ích. 

 Tôn trọng và quan tâm đến kinh nghiệm của người dân địa 

phương. 

 Thiết lập sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Đây là cơ sở nền 

tảng quan trọng để thực hiện hỗ trợ tốt. 
 

7.  Áp dụng phƣơng pháp khuyến nông có sự tham gia
 

Học, phát triển và thực hành các kỹ thuật, kỹ năng hỗ trợ để áp 

dụng phương pháp khuyến nông có sự tham gia và chủ động tìm kiếm 

những cách mới và cải tiến để các bên liên quan tham gia vào quá 

trình đưa ra quyết định. Cách tiếp cận là điều cơ bản. Nếu quan điểm 

của chúng ta sai và cách giao tiếp không tốt, nhiều phương pháp sẽ 

không thực hiện được. Dưới đây là những nội dung lựa chọn. Cán bộ 

hỗ trợ sẽ thấy phù hợp và thoải mái khi áp dụng những cách làm này. 

Một số phương pháp được xem là hợp lý và một số cách làm được gắn 

tên mới.  
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- Thử và khám phá. 

- Thích nghi và phát kiến. 

- Không thuyết trình – Nhìn, nghe và học. 

- Hỗ trợ, không lấn át. 

- Không ngắt lời hay gây trở ngại.  

- Dành thời gian với các nhóm liên quan. 

- Không làm căng thẳng, không vội vàng. 

- Dành đủ thời gian. 

- Thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình trong quá trình học. 

Làm việc theo nhóm và với nhiều đối tác khác nhau nhằm đảm 

bảo sự phát triển bền vững – điều này có nghĩa là tiếp nhận những giá 

trị cốt lõi, thể hiện rõ sự tham gia thực sự, giá trị của sự trao quyền, sự 

hợp tác, tạo niềm tin, tôn trọng khả năng của mọi người khi giải quyết 

các vấn đề. Những giá trị này là nền tảng cơ bản giúp xây dựng tính sở 

hữu địa phương và đảm bảo sự cam kết thực hiện thành công theo tiến 

độ. Các phương pháp tiếp cận có sự tham gia cần đảm bảo theo các 

quan điểm sau: 

- Sự tham gia. 

- Tôn trọng thành viên cộng đồng. 

- Quan tâm tới những gì họ biết, nói, chỉ ra và làm. 

- Kiên nhẫn, không vội vàng, không ngắt lời.  

- Lắng nghe, không thuyết trình. 

- Khiêm tốn. 

- Các phương pháp giúp các thành viên trong cộng đồng thể 

hiện, chia sẻ, tăng cường và phân tích kiến thức của họ.  
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Hình 1: Cán bộ khuyến nông ở vai trò tư vấn, cùng nông dân quan sát 

thực tế tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Cán bộ khuyến nông cùng  ngồi trao đổi với nông dân ở  

vai trò người điều hành, thúc đẩy trong cuộc họp Câu lạc bộ tại  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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Hình 3: Cán bộ khuyến nông ở vai trò huấn luyện viên tại  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

 

 
 

Hình 4: Cán bộ khuyến nông ở vai trò tư vấn -  hướng dẫn kỹ thuật 

ghép cây dưa hấu trên gốc bầu tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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PHẦN 2 

TIẾN TRÌNH PTD 
 

 

 

 

Xác định khó khăn/vấn 

đề cần giải quyết 

 

Tìm kiếm các giải 

pháp /ý tưởng mới 

 

Nhóm nông dân xây 

dựng, thực hiện, theo 

dõi và đánh giá  thí 

nghiệm 

 

Phổ biến kết quả 

/rút kinh nghiệm 

 

Thể chế hóa,  

nhân rộng 

1 

2 

3 

4 

5 

 
Thảo luận xây dựng cây vấn đề với nông 

dân CLB PTD ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, 

huyện Tân Thành, 2006 

 

1 

 
Đánh giá kết quả trồng giống khoai mì cao 

sản KM140 của CLB PTD Phước An, 2009 

 

 

3 

4 

 
Thảo luận lựa chọn giải pháp thử nghiệm 

bằng chọn ưu tiên theo sở thích 

 

2 

* Tiến trình PTD 

gồm 5 bước diễn ra 

liên tiếp 

 Hội thảo đầu bờ, chia sẻ kinh nghiệm 
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Bƣớc 1 

XÁC ĐỊNH KHÓ KHĂN/VẤN ĐỀ  
CẦN GIẢI QUYẾT 

 

 

1.1. Mục đích của phân tích vấn đề 

- Nông dân hiểu rõ hơn tình huống địa phương, vấn đề chính và 

tiềm năng để phát triển các hình thức nông nghiệp bền vững. 

- Xây dựng mối liên hệ về tin cậy và thông hiểu giữa nông dân 

và người ngoài như cơ sở cho các hoạt động liên kết. 

- Tăng cường năng lực nông dân qua việc áp dụng các kiến thức 

khoa học để xác định các mối liên quan nhân quả trong sản xuất nông 

nghiệp của nông dân và nhóm nông dân. 

- Xác định các vấn đề (trở ngại) then chốt trong sản xuất cần 

được giải quyết để tăng lợi tức cho nông dân và nhóm nông dân.  

 

 
 

Hình 5: Bò gầy hay thiếu cỏ vào mùa khô 
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1.2. Xác định khó khăn/vấn đề cần giải quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Xem bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) ứng dụng  

trong PTD 

1.3. Xây dựng cây vấn đề  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định vấn đề ưu tiên 

(cây trồng/ vật nuôi) 

Sử dụng phương pháp động não  

để liệt kê các vấn đề ưu tiên 

Phân hạng, chọn các vấn đề 

ưu tiên 

Vấn đề quan trọng nhất 

Xác định nguyên nhân - 

hậu quả 

Chọn nguyên nhân có thể  

giải quyết 

So sánh cặp 
(
*

)
 

Xếp hạng theo sở thích 
(
*

) 

Cây vấn đề 
(
*

)
 

So sánh cặp 
(
*

)
 

Xếp hạng theo sở thích/ 

đánh giá theo mức độ ảnh hưởng 
(
*

)
 

Giới thiệu nhóm, mục đích Luôn nhớ: 

Khuyến nông viên giữ vai 

trò người thúc đẩy, hỗ trợ: 

- Phân công nhiệm vụ. 

- Thúc đẩy nông dân 

tham gia. 

- Làm cho nông dân 

hiểu: Vấn đề cần phân 

tích là của nông dân. 

- Thảo luận, hỏi để hiểu 

rõ, chính xác ý kiến 

nông dân; không lấn 

át, không áp đặt. 

- Lắng nghe, tôn trọng. 

Giải thích tiến trình thực hiện 

Thu thập các trở ngại, khó khăn 

Xác định khó khăn chính 

Xác định các nguyên nhân/hậu quả 

Thảo luận các mối liên hệ, tác động 

Hoàn chỉnh/trình bày lại kết quả 
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Hình 6: Thảo luận xây dựng cây vấn đề tại tỉnh Bình Phước 

 

 
 

Hình 7: Thảo luận xây dựng cây vấn đề tại tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu 
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Hình 8: Thảo luận xây dựng cây vấn đề tại Câu lạc bộ nông dân xã 

Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

 

Hình 9: Thảo luận xây dựng cây vấn đề tại Câu lạc bộ nông dân 

tỉnh Sóc Trăng 
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Hình 10: Thảo luận xây dựng cây vấn đề tại Câu lạc bộ Bưng Chụm, 

ấp Bưng Chụm, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 

 

1.4. Yêu cầu khi thực hiện cây vấn đề 

Để có thể xây dựng cây vấn đề thành công: 

- Cần hiểu rõ điều kiện sản xuất, kỹ thuật nông dân hiện áp dụng. 

- Người điều khiển xây dựng cây vấn đề cũng phải có am hiểu 

nhất định về cây trồng vật nuôi này để có thể đặt câu hỏi thảo 

luận với nông dân, nhất là khi nông dân nêu vấn đề khó khăn, 

nguyên nhân chưa rõ hoặc chung chung. 

- Sử dụng các câu hỏi MỞ: tại sao, khi nào, như thế nào, cái gì 

một cách linh hoạt trong quá trình thảo luận. 
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- Ví dụ: nông dân nói rằng nguyên nhân năng suất tiêu thấp là 

do bị rụng bông nhiều. 

- Khi đó những câu hỏi cần thảo luận: rụng bông vào tháng nào? 

Khi đó bông như thế nào? Bà con bón phân gì, lượng phân ra 

sao? Phun thuốc gì? Tưới nước như thế nào? 

- Không nên hỏi: Tại sao tiêu lại rụng bông? (chúng ta sẽ nhận được 

câu trả lời “không biết”, và cuộc thảo luận thường bị bế tắc). 

 

Ví dụ 1: Cây vấn đề - Sâu bệnh nhiều trên cây cao su (Nhóm  

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) 

 

 

 
 

 

 

Thuốc BVTV  

kém chất 

lượng 

Giống kháng 

bệnh kém 

Thiếu kiến 

thức KHKT 

Bón phân 

không  

cân đối 

Mưa 

nhiều 
Cỏ 

nhiều 

Chọn 

giống 

không 

phù  

hợp 

Không 

chịu học 

hỏi, bảo 

thủ 

Ít vốn 

đầu tư 

Phân 

kém 

chất 

lượng 

Thời 

tiết bất 

lợi 

Đất đai, 

thổ 

nhưỡng 

Thiếu 

lao 

động 
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Ví dụ 2: Cây vấn đề - Chăn nuôi dê CLB Tân Châu xã Châu Pha, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu 

 
 

Ví dụ 3: Cây vấn đề - Sản xuất bắp ở Câu lạc bộ Thanh An, xã Láng 

Dài, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năng suất bắp thấp 

Thiếu phân 

bón 

Thiếu kỹ thuật 

bón phân 

Thiếu 

phòng trừ 

sâu bệnh 

Giống xấu Mật độ không 

thích hợp 

Không biết cách sử 

dụng thuốc trị sâu 

bệnh 
Không chủ động phòng 

bệnh 

Thiếu thông tin 
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 Sử dụng thẻ để phân tích ý tƣởng (Peter M.Horne và Werner W.Stur, 

2002): 

 Phần lớn công việc của người hỗ trợ là tổ chức các cuộc họp với 

người dân nhằm thu thập và thảo luận các ý tưởng của họ. Các ý tưởng có 

thể được viết lên thẻ để dễ dàng sắp xếp theo nhóm các ý tưởng tương tự 

nhau. Tiến trình phân loại các ý tưởng để khuyến khích thảo luận, và các 

thẻ được xếp nhóm lại với nhau sẽ đưa ra một số kết luận về buổi thảo 

luận:  

Sử dụng thẻ như thế nào để phân tích các ý tưởng 

1. Với mỗi lần thảo luận, hãy đảm bảo chắc chắn rằng mọi người 

phải hiểu vấn đề (Ví dụ: Những nguyên nhân chính gây nên tình 

trạng chăn nuôi kém phát triển ở nông thôn chúng ta là gì?”).  

2. Khuyến khích mọi người trong cuộc họp đưa ra các ý tưởng.  

3. Một ý tưởng được viết lên trên một thẻ và dán lên tường để mọi 

người có thể dễ dàng nhìn thấy. Điều này sẽ kích thích mọi 

người đưa ra các ý tưởng mới.  

4. Một khi không còn ý tưởng mới nào nữa, bắt đầu gộp các nhóm 

thẻ có cùng nội dung lại với nhau dựa trên sự đóng góp ý kiến 

của người dân. Dùng các thẻ màu khác nhau để viết tên các tiêu 

đề của mỗi nhóm ý tưởng. Nếu có thể được, nên yêu cầu người 

dân tự mình sắp xếp các thẻ. Hãy cẩn thận về sự hạn chế của 

việc biết đọc, biết viết của người dân.  

Hãy chắc chắn rằng bạn đã: 

- VIẾT CHỮ LỚN 

- Không quá 2 dòng trên mỗi thẻ. 

- Viết những ý chính chứ không viết cả câu.  

- Chỉ viết một ý tưởng trên một thẻ.  
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Hình 11: Kết quả thảo luận cây vấn đề ở Câu lạc bộ Kiết Lợi, ấp Kiết 

Lợi, xã Lâm Kiệt, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

 

 
 

Hình 12: Kết quả thảo luận cây vấn đề ở Câu lạc bộ Bưng Chụm, 

ấp Bưng Chụm, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
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1.5. Cách xác định vấn đề để thử nghiệm ở Câu lạc bộ nông dân 

Cách tốt nhất là xây dựng Cây vấn đề. Nếu chưa có kinh nghiệm 

thực hiện Cây vấn đề thì có thể thực hiện theo các cách sau: 

- Xác định vấn đề khó khăn trong sản xuất theo mức độ ảnh hưởng.  

- Xây dựng ý tưởng mới để thử nghiệm. 

1.5.1. Xác định vấn đề khó khăn trong sản xuất theo mức độ  

ảnh hưởng  

a. Thảo luận nhóm với nông dân để đưa ra 4-5 vấn đề mà nông 

dân đang gặp phải trên cây trồng vật nuôi cụ thể (có thể thực hiện việc 

này sau khi đã xác định cây trồng, vật nuôi ưu tiên ở Câu lạc bộ). 

b. Đánh giá mức độ ảnh hưởng theo 3 vấn đề (thảo luận nhóm): 

- Mức độ phổ biến của khó khăn đó trong vùng (số hộ bị ảnh 

hưởng). 

- Mức độ phổ biến ở hộ (mức độ ảnh hưởng trong vườn cây, 

ruộng lúa, ao cá, đàn gia súc, gia cầm). 

- Khi vấn đề xảy ra, thì ảnh hưởng như thế nào đến năng suất, 

thu nhập của hộ. 

c. Chọn vấn đề ưu tiên để thực hiện thử nghiệm: 

- Vấn đề nào phổ biến ở vùng, phổ biến ở vườn cây và ảnh 

hưởng đến năng suất, thu nhập sẽ được chọn ưu tiên để tìm 

giải pháp để giải quyết vấn đề này. 

- Trong tình huống vấn đề được chọn, hiện tại chưa có giải pháp 

để giải quyết hoặc ngoài tầm tay của nông dân thì có thể tạm 

thời bỏ qua, chọn ưu tiên thứ hai để thảo luận tìm giải pháp. 
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Bảng 2: Xác định vấn đề trên cây điều (CLB nông dân thôn Đắk 

Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) 

Vấn đề/  

Khó khăn 

Phổ biến  

ở hộ 

Phổ biến  

ở vƣờn 

Ảnh hƣởng đến năng suất/ 

Thu nhập 

Sâu đục thân, 

cành 

100% hộ bị 100% cây 

trong vườn 

Gãy cành, ảnh hưởng đến năng 

suất 

Sâu đục chồi 

non 

100% hộ bị 100% cây 

trong vườn 

Không ra bông, hoặc ra bông ít, 

ảnh hưởng nhiều đến năng suất 

Mối đục gốc 100% hộ bị 50% cây 

trong vườn 

Hư cây, thưa cây 

Xì mủ 100% hộ bị 10% cây 

trong vườn 

Hư  cây, thưa cây, giảm năng suất 

 

1.5.2. Tờ ý tưởng 

Chủ đề:………………………………………………   

Chúng ta muốn tìm ra điều gì?...................................  

Tại sao chúng ta muốn tìm điều này?.........................  

Người tham gia xây dựng tờ ý tưởng:…………….… 

Ngày và địa điểm:…………………………………… 

Cách tìm ý tƣởng:  

- Phát cho mọi người Tờ ý tưởng và giải thích cách ghi. 

- Thu lại và dán các tờ ý tưởng này lên tường, tổng hợp những ý 

tưởng trùng nhau. 

- Thảo luận và phân biệt “ý tưởng mới” và “ý tưởng đã biết”. 

Phân biệt ý tƣởng “mới”, “đã biết” 

- Ý tưởng mới: Chưa có ai áp dụng, hay sử dụng trong tỉnh, 

trong các huyện lân cận, nghe trên đài, báo, tivi...  

- Ý tưởng đã biết: Có nghĩa là kỹ thuật đã có người trong tỉnh, 

huyện áp dụng. 



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

37  

- Ý tưởng đã biết “xa”: Kỹ thuật (hoặc cây trồng, vật nuôi) đã có 

người trong các huyện, xã lân cận áp dụng. 

- Ý tưởng mới đã biết “gần”: Kỹ thuật (hoặc cây trồng, vật nuôi) 

đã có người trong xã, thôn áp dụng. 

- Các ý tưởng “mới”, đã biết “xa” mới nên ưu tiên đưa vào thử 

nghiệm ở Câu lạc bộ. 

Ví dụ 4: Tờ ý tưởng – thôn Trung Nghĩa, xã Trung Nghĩa, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

Chủ đề: Thử nghiệm hạn chế bệnh chết dây, chết cây con trên 

đậu phộng. 

Chúng ta muốn tìm ra điều gì? Tìm ra kỹ thuật hạn chế bệnh 

chết cây con, chết dây trên đậu phộng. 

Tại sao chúng ta muốn tìm điều này? 

Nông dân chưa biết cách hạn chế chết cây con, chết dây trên đậu 

phộng. 

Giúp tăng năng suất vì đảm bảo được mật độ đậu phộng. 

Ngày và địa điểm: 24/04/2009, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành 

Người tham gia xây dựng tờ ý tưởng: Nguyễn Văn Bình 

 

Bảng 3: Bảng ý tưởng của CLB PTD ấp Tân Hòa, xã Long Tân,  

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2009 

 

Ý tƣởng Mới Đã biết 

  “Gần” “Xa” 

Nuôi bò siêu thịt x   

Thử nghiệm giống lúa OM1400   x 

Trồng tiêu  x  
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Bƣớc 2 

TÌM KIẾM CÁC GIẢI PHÁP/ 
Ý TƯỞNG MỚI 

 

2.1. Mục đích 

Giúp cho các khuyến nông viên cùng nhóm nông dân xác định 

giải pháp thích hợp cho việc thử nghiệm. 

2.2. Nguồn giải pháp 

- Từ kinh nghiệm các thành viên Câu lạc bộ. 

- Những nông dân khác. 

- Những khuyến nông viên. 

- Các trạm/trại. 

- Viện nghiên cứu, trường đại học. 

- Phương tiện truyền thông, tài liệu, tạp chí. 

Một số lƣu ý khác trong chọn lựa giải pháp:  

• Chú ý đến tập quán, văn hóa cộng đồng khi ra quyết định.  

• Tranh thủ hỗ trợ của các thành phần tham gia khác (đoàn thể, 

lãnh đạo, chính quyền địa phương, công ty, v.v.). 

• Ưu tiên chọn các giải pháp phù hợp với nhóm chịu thiệt thòi 

nhất (nông dân nghèo-trung bình, phụ nữ, dân tộc thiểu số). 

• Cần có sự đối thoại (tranh luận) giữa người điều hành 

(khuyến nông viên hoặc/và đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc 

bộ) và nhóm nông dân khi có những ý kiến mâu thuẫn trong 

chọn lựa. 

• Quyết định cuối cùng thuộc về nông dân. 

• Nông dân là người chủ động đầu tư cho các giải pháp đã 

chọn lựa. 
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2.3. Chọn lựa giải pháp 

a. Xây dựng tiêu chí chọn lựa giải pháp 

- Tiêu chí cần rõ ràng, có thể theo dõi được. 

- Đo đếm (đánh giá) được (tiêu chỉ chọn giải pháp cũng là tiêu 

chí đánh giá thử nghiệm). 

b. Lựa chọn giải pháp 

- So sánh cặp (xem bộ công cụ PRA ứng dụng trong PTD). 

- Phân hạng theo sở thích (xem bộ công cụ PRA ứng dụng trong PTD). 

Các điểm lưu ý khi điều hành chọn lựa giải pháp: 

• Có nguồn hỗ trợ để thực hiện giải pháp không? 

• Giải pháp có tính bền vững không? 

• Chi phí có thích hợp? 

• Ưu tiên cho các giải pháp đạt kết quả trong thời gian ngắn. 

• Thực hiện giải pháp này là cầu nối cho các thử nghiệm kế tiếp. 

2.4. Tiến trình xác định giải pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: - Tiêu chí: định tính (Các dữ kiện định tính không đo đếm 

được, thường ở dạng các từ, lời nói, âm thanh, hình ảnh – chứ không 

dưới dạng con số) 

- Chỉ tiêu: định lượng (những con số) 

- Số giải pháp đề xuất để chọn lựa tối thiếu 2-3 giải pháp đối với 

một vấn đề. 

 

Cần 

thảo 

luận 

với 

thành 

viên 

Câu 

lạc 

bộ 

Vấn đề  

cần giải quyết hay 

nhu cầu của nông dân 

 

Tìm kiếm giải pháp 

Xác định giải pháp 

• Nông dân (họp Câu lạc bộ, phỏng 

vấn nông dân khác) 

• Tivi, báo đài, tài liệu 

• Tham quan 

• Khuyến nông  

• Trạm, Trại nghiên cứu 

• Viện, Trường 

 
• Xây dựng giả thiết 

• Tiêu chí (tiêu chuẩn) 

• Xếp hạng theo sở thích 

 
Tình huống của nông hộ 

(Điều kiện đất đai,  

nguồn nước, vốn, lao động, …) 

Hiệu chỉnh giải pháp 

(nếu có) 
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Hình 13: Nông  dân tìm hiểu thông tin kỹ thuật Báo Nông nghiệp  

Việt Nam  

 

 
 

Hình 14: Trao đổi với chuyên gia về cây khoai mì tại CLB Phước An, 

xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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Hình 15: Tham quan vườn tiêu và trao đổi kinh nghiệm với nông 

dân ở Lộc Ninh của CLB Cầu Ri, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành,  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16: Nông dân Câu lạc bộ nông dân lựa chọn giải pháp 
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Ví dụ 5: Vấn đề ưu tiên cần giải quyết  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 6: Giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu thức ăn cho bò là trồng 

cỏ, có 4 loại cỏ được đề nghị 

Ma trận xếp hạng ưu tiên theo sở thích 

 

  Tiêu chí 

 

Giải pháp 

 

Năng 

suất 

 

Dễ trồng 

 

Chi phí 

phân thấp 

 

Tổng điểm 

Cỏ sả X XX XX 5 

Cỏ voi XXX XXX XXX 9 

Cỏ lông tây XX XXX XXX 8 

Cỏ ruzi XX XX XX 6 

Bò bị gầy và bệnh 

Thiếu TĂ vào 
mùa khô 

Bệnh và bị các 
vật ký sinh 

Có quá nhiều 
gia súc trong xã 

Mở rộng diện 
tích cây trồng 

Không được chăn 
thả trong rừng 

Diện tích chăn 
thả bị thu hẹp 

Bị khô hạn 

Bê con gầy 

Thu nhập ít 
hơn 

Cần thuê thêm lao 
động cho việc làm đất 

Việc làm đất 
lâu hơn 

Đẻ bê con ít hơn 

Mắc nhiều 
chứng bệnh 

 

Vấn đề 
ưu tiên 
cần giải 
quyết 
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Ví dụ 7: Ma trận xếp hạng  chọn giống bắp thử nghiệm 

 

 Ngắn 

hạn 

Chịu 

hạn 

Sâu 

bệnh  

Năng 

suất 

Màu 

hạt 

Tổng 

điểm  

Xếp 

hạng 

CP989 xx xx xx xx x 9 1 

G49 xxx xx xxx xxx xxx 14 2 

C5252 xxx xxx xxx xxx xxx 15 1 

B9698 xx xx xx xx xx 10 3 

DK414 xxx xxx xxx xxx xxx 15 1 

 

 

 

 

Tiêu chí chọn giải pháp Giải pháp 

 



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

44  

Bƣớc 3 

NHÓM NÔNG DÂN XÂY DỰNG, THỰC HIỆN,  
THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM 

 

 

3.1. Nông dân thử nghiệm trong tiến trình PTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ưu tiên 

 

 

 

 

Cán bộ  

khuyến 

nông  

NÔNG DÂN 

, 

& 

 

 

 

 

 

 



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

45  

a. Thử nghiệm của nông dân 

- Nông dân luôn luôn thực hiện thử nghiệm. 

- Nông dân hiểu rõ các điều kiện tự nhiên và kỹ thuật của họ 

hơn hết. 

- Các thử nghiệm không chính thức và đơn giản. 

- Thử nghiệm của nông dân không có các điều kiện và tiêu chí 

như của nhà khoa học. 

- Điều chỉnh các kinh nghiệm có được để thích hợp với điều 

kiện sản xuất của họ. 

- Học qua thực hành là cơ sở của tiến trình thí nghiệm. 

b. Khác biệt giữa nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nông dân 

 

Nghiên cứu khoa học 

 

Nghiên cứu của nông dân 

 

Đòi hỏi vốn và dụng cụ 

Triển vọng lâu dài. 

Dụng cụ giới hạn. 

Ngắn hạn. 

Thiết kế và phân tích kết quả  

khoa học. 

Thiết kết và phân tích theo  

quyết định của nông dân. 

Qui trình chuẩn. 

 

Địa điểm đại diện. 

Qui trình tự do theo yêu cầu  

cá nhân. 

Địa điểm cụ thể. 

Phương tiện về hóa chất đầy đủ. Điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

Hàng hóa đơn lẻ. 

Định hướng khoa học, thị trường. 

Hệ thống lồng ghép. 

Định hướng thị hiếu địa phương 

và thị trường. 

Nhiều biến và được kiểm soát. Theo trình độ quản lý của  

nông dân. 

Tình huống nhân tạo. Tình huống cuộc sống thực. 
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c. Đặc điểm quan trọng của thử nghiệm trong tiến trình PTD  

- Nông dân sẽ quyết định các vấn đề sẽ được giải quyết đến. 

- Nông dân sẽ quyết định các giải pháp khả thi sẽ được thử 

nghiệm. 

- Nông dân sẽ thiết kế các thử nghiệm. 

- Nông dân sẽ thực hiện các thử nghiệm, sử dụng các nguồn tài 

nguyên sẵn có. Họ sẽ đối phó với những rủi ro. 

- Trong suốt thí nghiệm, nông dân sẽ tự theo dõi, quan sát các 

thí nghiệm. Họ sẽ duy trì việc ghi chép riêng của họ. 

- Nông dân sẽ sử dụng các tiêu chí riêng của mình để đánh giá 

các thí nghiệm. 

d. Vai trò của khuyến nông viên/ban chủ nhiệm câu lạc bộ 

- Điều hành nông dân thảo luận và tôn trọng quyết định của họ. 

- Hướng dẫn phương pháp cải tiến thiết kế thử nghiệm. 

- Cố gắng nâng cao hiểu biết kỹ thuật thử nghiệm cho nông dân. 

- . 

- 
. 

e. Cải tiến thử nghiệm nông dân 

- 
hê, heo, gà, bò…). 

- Tổ chức và thời gian thử nghiệm. 

- Thảo luận phương pháp tổ chức và thời điểm thực hiện thử 

nghiệm.  

- Thảo luận ai, khi nào, ở đâu, cách nào theo dõi và đánh giá. 

f. Bốn lƣu ý về thử nghiệm của nông dân trong PTD 

(i) Được nông dân thiết kế 

- Nông dân được quyền thiết kế thử nghiệm. 

- Cán bộ khuyến nông sẽ hỗ trợ, tư vấn cho nông dân. 
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(ii) Thu thập thông tin trước và sau thí nghiệm  

- Làm cơ sở cho việc thảo luận thiết kế thử nghiệm. 

- Có cơ sở để so sánh, đánh giá. 

(iii) Linh động. 

(iv) Đưa đến kết quả rõ ràng và có ý nghĩa. 

3.2. Thiết kế thử nghiệm 

a. Thiết kế thử nghiệm 

Địa điểm phù hợp 

-  Tương tự với điều kiện trang trại. 

-  Đất đai đồng nhất. 

-  Chống trộm, gia súc hoặc những xáo trộn khác. 

Kích thƣớc lô thử nghiệm giới hạn, phụ thuộc vào 

-  Loại cây trồng, thí dụ như cây con trong bịch, ớt trồng trên 

luống, lô bắp 10m x 10m… 

-  Loại thí nghiệm, thí dụ lô thí nghiệm giống 10m x 10m, thí 

nghiệm canh tác 100m x 20m… 

Phân lô tốt 

Loại trừ những ảnh hƣởng hàng bìa 

- Thí dụ khi thu hoạch lô thí nghiệm, chừa ranh giữa các lô 

khoảng 0,5 mét. 

Lặp lại nhiều lần 

- Tiến hành thử nghiệm với kỹ thuật mới trên 5 hộ nông dân tốt 

hơn là chỉ làm trên 1 hộ để có kết luận.  

Lô đối chứng 

- Trả lời câu hỏi: “Thử nghiệm muốn so sánh với cái gì?” 

Giới hạn thí nghiệm có một yếu tố hoặc một vấn đề 

- Trả lời câu hỏi: “Sự khác biệt giữa những lô thử nghiệm hoặc 

những nghiệm thức thử nghiệm mà chúng ta đang nghiên cứu là gì?”  

 



      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

48  

Theo dõi có hệ thống 

- Trả lời câu hỏi: “Thông tin nào chúng ta phải thu thập để có 

thể đưa ra kết luận từ thử nghiệm?”   

b. Xây dựng kế hoạch thử nghiệm 

(i) Tên thử nghiệm 

(ii) Thời gian, địa điểm 

(iii) Mục đích thử nghiệm: (giải quyết vấn đề gì, mong muốn 

điều gì) 

(iv) Tiêu chí đánh giá (xem thử nghiệm đạt hay không đạt) 

(v) Chỉ tiêu theo dõi: Phản ánh cụ thể tiêu chí đánh giá 

(vi) Quy mô thử nghiệm (diện tích, số hộ tham gia) 

(vii) Quy trình kỹ thuật áp dụng (cho lô đối chứng, lô thử 

nghiệm) 

(viii) Kế hoạch thực hiện (ngày gieo, ngày lấy số liệu theo dõi, 

thu mẫu, đánh giá, hội thảo) 

(ix) Dự trù kinh phí. 

 

Các lƣu ý về tính logic trong thiết kế thử nghiệm  

 

Khoản mục Các mô tả Ghi chú 

Tên thử 

nghiệm 

Mô tả tổng quát 

thử nghiệm 

  

Mục đích 

thử nghiệm 

Thử nghiệm này để  

giải quyết vấn đề gì  

(nông dân mong đợi điều gì)  

Thông thường nên chỉ có 

1 hoặc 2 mục đích 

Tiêu chí  

đánh giá 

Phản ảnh xem kết quả có đạt 

hay không đạt 

Một mục đích có một hoặc 

nhiều tiêu chí đánh giá 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

Phản ảnh tiêu chí Một tiêu chí đánh giá có 

một hoặc nhiều chỉ tiêu 

theo dõi 
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3.3. Theo dõi và đánh giá thử nghiệm 

a. Ghi chép và đánh giá thử nghiệm 

o MỤC TIÊU của 

thử nghiệm là gì? 

- Chúng ta sẽ học 

được gì từ thử 

nghiệm? 

- Chúng ta mong 

muốn kết quả gì 

từ thử nghiệm? 

o Những TIÊU 

CHÍ nào cần 

được xem xét 

trong việc đánh 

giá một thử 

nghiệm có đạt 

mục tiêu không? 

Điều này giúp cụ 

thể mục tiêu. 

o Những CHỈ TIÊU nào để đo lường, cụ thể hóa các TIÊU CHÍ 

để cho thấy các TIÊU CHÍ đạt hay không đạt? 

o Thu thập và ghi nhận thông tin: chi phí- hiệu quả. 

o Tổng hợp và phân tích. 

o Tìm cái gì để ĐO LƢỜNG các chỉ thị? Những thông tin cần 

thiết nào cần thu thập? 

o Làm thế nào để ĐO LƢỜNG những chỉ tiêu? Làm thế nào 

để thu thập thông tin ? Kỹ thuật nào để thu thập thông tin, đo 

lường, quan sát những thông tin cần thiết? Những thiết bị nào 

cần sử dụng đến? Ai sẽ làm, ở đâu và khi nào? 

o Làm sao để GHI CHÉP số liệu? Làm thế nào để giữ lại 

những số liệu đã đo lường để có thể tham khảo sau này khi  

chúng ta muốn phân tích và so sánh kết quả?  

b. Thiết kế sổ theo dõi thử nghiệm 

- Sổ theo dõi nên thiết kế đơn giản. 

Mục đích chính của việc phân tích là để 

cho nông dân học tập từ kinh nghiệm. 

Phƣơng pháp phân tích phải đƣợc 

phát triển theo hƣớng ngƣời nông dân 

có thể tự  họ áp dụng. 

- Có gì đã xảy ra có thể tác động 

mạnh mẽ đến kết quả thử nghiệm 

của một hoặc vài hộ?  

- Những “điều kiện đặc biệt” nên 

được xem xét khi đánh giá kết quả 

là gì?  

Trên cơ sở kết quả được tổng hợp và phân 

tích, nông dân sẽ quyết định chấp nhận 

hoặc từ chối kỹ thuật hoặc chấp nhận áp 

dụng trên một quy mô rộng hơn hoặc thử 

nghiệm xa hơn.  
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- Phản ánh được các số liệu cần có để đánh giá. 

- Các chỉ tiêu theo dõi trong kế hoạch thử nghiệm phải được 

phản ảnh trong sổ này. 

- Nên thiết kế nội dung theo qui trình thực hiện trên cây trồng 

vật nuôi. 

Tổng kết các kết quả thử nghiệm (trƣớc buổi đánh giá):  

1. Bảng mô tả tổng quát thử nghiệm: tên thử nghiệm, số hộ tham 

gia, thời gian, địa điểm, thiết kế thử nghiệm. 

2. Bảng mô tả qui trình kỹ thuật áp dụng cho lô thử nghiệm, lô 

đối chứng. 

3. Bảng tổng hợp kết quả theo dõi các chỉ tiêu thử nghiệm.  

4. Bảng tổng hợp đánh giá kết quả theo các tiêu chí thử nghiệm 

(thường sử dụng phương pháp cho điểm theo sở thích). 

5. Bảng đánh giá hiệu quả giữa lô thử nghiệm và lô đối chứng 

(theo năng suất, chi phí, lợi nhuận). 

Trong nhiều trường hợp, một vài hình thức so sánh giữa “chi phí 

và lợi nhuận” là cần thiết. Những nông dân tham gia có thể thực hiện 

việc này với sự hỗ trợ của người điều hành PTD bằng cách xác định 

được tất cả những phần tử (ví dụ: từ làm đất cho đến bảo quản và tìm 

đầu ra sản phẩm) hoàn thành trong mỗi nghiệm thức thử nghiệm:  

- Cái gì cần thiết để tiến hành (ví dụ: làm đất cần thuê máy). 

- Chi phí liên quan (ví dụ: lương nhân công, chi phí vận chuyển, 

đầu tư và trang thiết bị). 

- Các hiệu quả, bao gồm lợi nhuận từ sản phẩm và các hiệu quả 

tích cực hay tiêu cực.  

- Ước tính giá trị của mỗi tác động.  

- So sánh chi phí và lợi nhuận của mỗi nghiệm thức.  

Mỗi công việc như vậy có thể được tiến hành ở các mức độ 

chính xác khác nhau. Hầu hết trường hợp, không dễ dàng thu thập 

thông tin của các loại chi phí liên quan hay nhận dạng và giá trị của 

các hiệu quả. Tuy nhiên, làm điều này rất có lợi ngay cả khi không 

lượng hóa được tất cả các khoản chi thành tiền. Điều đó cung cấp 

khung hệ thống để xem xét lại và thảo luận những khoản chi và khoản 

lợi nhuận chính.  
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c. Tổ chức đánh giá thử nghiệm Câu lạc bộ 

Đánh giá thử nghiệm:  

- Ở giai đoạn cuối thử nghiệm, nông dân sẽ đánh giá các kỹ 

thuật (các giải pháp) họ đã thử nghiệm theo các tiêu chí thử nghiệm để 

xem xét kết quả có như mong muốn ban đầu hay không.  

- Sự đánh giá trước 

hết là cho người nông dân. 

Do đó phương pháp phải đơn 

giản.  

Trƣớc buổi đánh giá, 

khuyến nông viên phụ 

trách phải: 

- Xem lại sổ ghi chép. 

- Cùng nông dân tổng 

hợp kết quả thử nghiệm, các 

ghi chú. 

Trong buổi đánh giá:  

Cán bộ phụ trách hoặc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: 

- Nhắc lại mục tiêu thử nghiệm, 

- Nhắc lại tiêu chí đánh giá, 

- Nhắc lại qui trình kỹ thuật áp dụng, 

Nông dân tham gia thử nghiệm: 

- Trình bày kết quả của hộ mình thực hiện, nêu lên những nhận 

xét riêng.  

- Đánh giá của nông dân về các kết quả (xếp hạng ưa thích theo 

tiêu chí) (Đại diện nông dân thử nghiệm). 

- Lưu ý các kết quả bất thường (quá thấp hoặc quá cao), cần có 

các giải thích, lý giải. 

Thảo luận chung: 

- Ý kiến của nông dân (các khó khăn, thuận lợi, các đề xuất). 

- Ý kiến của cán bộ khuyến nông phụ trách Câu lạc bộ. 

Thành phần tham gia 

buổi đánh giá:  

1. Nông dân thử nghiệm và tất cả 

thành viên Câu lạc bộ 

2. Cán bộ khuyến nông phụ trách 

Câu lạc bộ 

3. Nông dân Câu lạc bộ khác, 

nông dân trong thôn, ấp, xã 

4. Đại diện chính quyền thôn, ấp, 

xã 

5. Đại diện cơ quan đoàn thể 

(Hội nông dân, hội phụ nữ,...).  
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Ví dụ 8: Kế hoạch thử nghiệm năm 2010 Câu lạc bộ PTD Ấp Tân 

Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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6 
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Ví dụ 9: Thảo luận vấn đề đối chứng trong thử nghiệm PTD  

Thử nghiệm năm 2009 Cần đối 

chứng 

Không 

cần đối 

chứng 

So sánh năng suất và khả năng sinh trưởng của 2 giống mì 

KM 94 và KM140 

  

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

ngừa vac-xin 

  

Hạn chế chết cây con, chết dây và đốm lá trên cây đậu phộng   

Giảm tỉ lệ bệnh đầu lân ở đọt và nấm bông khi ra bông 

trên cây mè 

  

Áp dụng vac-xin phòng bệnh cho gà   

Thâm canh sản xuất giống lúa xác nhận   

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

Giảm tỉ lệ chết do bệnh truyền nhiễm trên đàn gà ta  

(dịch tả, Gumboro, đậu) 

  

Thử nghiệm trồng rau ăn lá theo hướng an toàn   

Bón phân hợp lý cho cây cà phê   

Thử nghiệm trồng gừng trong bao   

Kỹ thuật nuôi gà sao   

So sánh hai giống lúa OM 4900 và giống OM 2717  

đang trồng tại địa phương  

  

Thử nghiệm trồng giống cỏ cao sản VA-06 phục vụ  

chăn nuôi bò 

  

So sánh giống bắp nếp lai Thái Lan và giống bắp nếp lai 

đơn MX10  
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Thử nghiệm năm 2009 Cần đối 

chứng 

Không 

cần đối 

chứng 

Thử nghiệm nuôi giống gà thả vườn Lương phượng kết 

hợp sử dụng pha trộn thức ăn sẵn có ở hộ gia đình  

  

Thử nghiệm quy trình tiêm vac-xin, kháng sinh và thuốc sát 

trùng  để phòng bệnh trên đàn gà ta nhằm giảm tỷ lệ chết. 

  

Thử nghiệm nuôi trùn quế phục vụ chăn nuôi gà   

Thử nghiệm về phương pháp sạ thưa kết hợp 3 giảm 3 tăng   

So sánh giống lúa OM 5472 và OM 4218   

Áp dụng qui trình bón phân cân đối trong sản xuất lúa ở 

An Nhứt 

  

 

 
 

Hình 17: Câu lạc bộ nông dân (tỉnh Sóc Trăng) thảo luận kế hoạch 

thử nghiệm 
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Hình 18: Thử nghiệm trồng nấm rơm Câu lạc bộ Hòa Phủ, ấp Hòa 

Phủ, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 

 
 

Hình 19: Thử nghiệm mô hình trồng xen trên cây mì – Câu lạc bộ thôn 

Phước An, xã Đá Bạc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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Hình 20: Nông dân thảo luận và ghi chép sổ theo dõi thử nghiệm tại 

tỉnh Sóc Trăng 

 

 
 

Hình 21: Nông dân Câu lạc bộ (tỉnh Hậu Giang) thực hiện thử nghiệm 
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Hình 22: Thử nghiệm giống dưa leo  

Câu lạc bộ PTD Phước An 

 

 
 

 
 

Hình 23: Cán bộ khuyến nông và nông dân tổ chức đánh giá  

thử nghiệm (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 
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Hình 24: Hình ảnh minh họa một buổi tổ chức đánh giá thử nghiệm 

(Câu lạc bộ Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, 2007) 

Xem lại sổ theo dõi 

Lập bảng tổng hợp kết quả 

thử nghiệm 

Nông dân tham gia thí nghiệm 

trình bày kết quả 

Trao đổi, thảo luận 

1 

2 

3 

4 
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Bƣớc 4 

PHỔ BIẾN KẾT QUẢ/ 
RÚT KINH NGHIỆM 

 

 

4.1. Phƣơng thức chia sẻ kết quả thử nghiệm  

- Mời nông dân trong và ngoài Câu lạc bộ, lãnh đạo cơ quan, 

đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ) tham gia hội thảo đánh giá. 

- Tổ chức hội thảo đầu bờ cho các nông dân trong và ngoài Câu 

lạc bộ, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ). 

- Xây dựng và phân phát tờ rơi. 

- Phát thanh địa phương/truyền hình/báo chí. 

4.2. Tổ chức hội thảo đầu bờ 

a. Tại sao phải tổ chức hội thảo đầu bờ? 

- Những nông dân tham gia hội thảo có thể quan sát các kỹ thuật 

mới mà họ chưa áp dụng và họ có thể làm thử các kỹ thuật này trong 

điều kiện của họ.  

- Những nông dân tham gia hội thảo có thể thấy được điều kiện 

của các nông dân thực hiện thử nghiệm có tương tự như họ không. Họ 

thường tin tưởng các nông dân này hơn là tin tưởng ở các cán bộ 

khuyến nông và có thể thảo luận dễ dàng về những thuận lợi và bất lợi 

của kỹ thuật mới theo sự hiểu biết của họ.  

- Nông dân các Câu lạc bộ được mời tham dự hội thảo có thể có 

được sự ủng hộ về mặt tinh thần từ việc chia sẻ kinh nghiệm của họ 

với những nông dân khác.  

- Thiết lập mối liên hệ giữa các thôn xã, mà có thể sẽ là cơ sở 

cho những trao đổi, giao lưu trong tương lai cho các chủ đề khác.  
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- Trình bày khái niệm PTD (và cũng là động cơ thúc đẩy cho 

việc xây dựng Câu lạc bộ mới).  

- Tán thưởng việc thực hiện thành công tiến trình PTD.  

b. Khi nào thì tổ chức hội thảo đầu bờ? 

Phần lớn hội thảo đầu bờ được tổ chức sau khi đánh giá sự thành 

công của thí nghiệm PTD ở Câu lạc bộ nông dân với kết quả tốt. 

c. Ai tham gia hội thảo đầu bờ? 

- Các nông dân xung quanh thôn, xã - là những người sống 

trong cùng điều kiện sinh thái và điều kiện kinh tế xã hội. 

- Lãnh đạo thôn, xã, huyện. 

- Lãnh đạo các cơ quan đoàn thể. 

- Những người ra quyết định hoặc chính sách của cơ quan 

khuyến nông. 

- Các cơ quan liên quan như các trung tâm nghiên cứu, sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành phần tư nhân (như đại diện 

các công ty phân bón, công ty giống). 

d. Các hoạt động trong buổi hội thảo đầu bờ 

Cán bộ khuyến nông/Chủ nhiệm Câu lạc bộ giới thiệu (mục tiêu 

hội thảo, giới thiệu khách mời, giới thiệu lịch trình hội thảo) 

Nông dân tham gia thử nghiệm trình bày: 

- Kết quả của phân tích cây vấn đề và các vấn đề chính.  

- Các giải pháp khả thi và lý do tại sao chọn chủ đề chuyên biệt 

thử nghiệm (Tại sao Câu lạc bộ chọn kỹ thuật này để thử nghiệm). 
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Những giả thuyết thử nghiệm (Làm thí nghiệm này hy vọng 

sẽ...). 

- Kế hoạch thử nghiệm (Nêu lại các hoạt động chính yếu của 

quá trình làm thử nghiệm). 

- Đánh giá thử nghiệm (Trình bày bảng đánh giá kết quả, kết 

luận là thử nghiệm thành công ở mức độ nào). 

Thảo luận/ trao đổi giữa nông dân thực hiện thử nghiệm và 

khách tham dự. 

Tham quan thực tế.  

Trở về điểm hội thảo để trao đổi, thảo luận tiếp. 

Kết thúc.  

Điều cốt yếu quan trọng là nông dân tham gia thử nghiệm trình 

bày kết quả trong cuộc hội thảo chứ không phải là cán bộ khuyến 

nông. Vì mục đích của hội thảo đầu bờ không phải thuyết phục hay 

giảng dạy các nông dân khác, mà là để những nông dân tham gia hội 

thảo hiểu tiến trình PTD và khuyến khích họ ra quyết định và tự thử 

nghiệm. Do đó tính trực quan các hoạt động của nông dân trong suốt 

tiến trình PTD giữ vai trò chính yếu để phổ biến các ý tưởng. Có thể 

sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau để trình diễn các 

bước trong tiến trình PTD, như bảng di động với các bản đồ, sơ đồ, 

kết quả ma trận xếp hạng, động não, sơ đồ mặt cắt, hoặc hình ảnh, 

video… Một người đại diện Câu lạc bộ có thể giải thích với khách 

tham gia hội thảo về các bước khác nhau của tiến trình PTD. Mối 

tương hỗ mạnh giữa các nông dân nên được khuyến khích. Hội thảo 

đầu bờ nên được tổ chức tại nhà của một thành viên trong Câu lạc bộ, 

tốt nhất là ở nhà một nông dân thực hiện thử nghiệm. Nên tránh tổ 

chức hội thảo ở trường, văn phòng của ấp, xã.  
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e. Vai trò của cán bộ khuyến nông trƣớc và trong buổi hội thảo 

đầu bờ 

 

Trƣớc buổi hội thảo: 

• Giúp đỡ chọn và mời 

người tham dự (lưu ý 

tới giới tính và tuổi tác). 

• Giúp lập kế hoạch hội 

thảo đầu bờ và xây dựng 

lịch trình.  

• Giúp chuẩn bị địa điểm, 

vật liệu tổ chức hội thảo 

(băng-rôn, che rạp, 

mượn - thuê bàn ghế, 

loa  phát thanh, nước 

uống, đặt tiệc...). 

• Giúp chuẩn bị trình bày 

kết quả thử nghiệm. 

• Giúp kêu gọi tài chính 

(từ cơ quan liên quan, 

tìm nhà tài trợ tư nhân 

như các công ty giống, 

phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật). 
 

 

 

Trong buổi hội thảo: 

• Giới thiệu và thảo luận các 

ý kiến của buổi hội thảo. 

• Giúp đỡ giải thích rõ ràng 

các mục tiêu. 

• Ghi biên bản, ý kiến hội 

thảo để làm tư liệu báo cáo 

hoặc làm cơ sở cho các 

thảo luận xây dựng kế 

hoạch thử nghiệm tiếp 

theo. 

• Tập hợp các hóa đơn, 

chứng từ liên quan vật 

liệu, trà nước... 
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Thí dụ về lịch trình hội thảo đầu bờ tại Câu lạc bộ nông dân tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Ánh – Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ báo cáo kết quả 

thử nghiệm 

 

Bà Nguyễn Thị Dáng- Phó Chủ 

tịch Hội nông dân tỉnh đến dự 

buổi hội thảo 

 

Đại diện nông dân thực hiện  

thử nghiệm báo cáo kết quả  

 

Đài Truyền hình tỉnh đến đưa tin 

về Hội thảo 

  

Thăm điểm thử nghiệm, đánh 

giá thực tế 

Đại diện các hội đoàn, cơ quan 

phát biểu sau khi thăm điểm 

1 2 

3 4 

5 6 
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4.3. Tờ bƣớm kỹ thuật của bà con nông dân 

 

  
 

  
 

Hình 25: Nông dân Câu lạc bộ nông dân Gia đình phát triển bền vững 

ấp 2 (tỉnh Sóc Trăng) tự ghi lại quy trình kỹ thuật trồng bắp 

 

Để phổ triển các kết quả thử nghiệm thành công, tài liệu bướm 

là một trong những phương tiện chuyển tải rất hữu ích. Một số kinh 

nghiệm chia sẻ khi thực hiện tài liệu bướm có sự tham gia của người 

dân (là người trực tiếp thử nghiệm) bao gồm các bước sau: 

- Bước 1: Các thành viên thực hiện thử nghiệm tự ghi lại quy 

trình kỹ thuật đã áp dụng. 

- Bước 2: Cán bộ Khuyến nông hỗ trợ, giúp đỡ Câu lạc bộ gọt 

dũa lại từ ngữ và bổ sung thêm hình ảnh kỹ thuật phù hợp, 

cũng như kết cấu và bố cục hay trình bày một tờ bướm. 
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- Bước 3: Cán bộ khuyến nông  cùng với Câu lạc bộ xem lại nội 

dung có dễ hiểu với bà con hay không, có đúng theo ý bà con 

viết hay không. 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành cơ bản nội dung và hình thức của 

tờ bướm, cán bộ khuyến nông chuyển cho lại Câu lạc bộ để 

hoàn thiện sản phẩm và in ấn. 

 

 

 
 

Hình 26: Thành viên Câu lạc bộ nông dân (tỉnh Sóc Trăng) xem lại 

nội dung tờ bướm kỹ thuật
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PHẦN 3 
 

BIỂU MẪU THAM KHẢO  

KHI THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM 
 

 

- Phụ lục 1: Kế hoạch thử nghiệm. 

- Phụ lục 2: Sổ theo dõi thử nghiệm chăn nuôi. 

- Phụ lục 3: Sổ theo dõi thử nghiệm trồng trọt. 

- Phụ lục 4a: Báo cáo tóm tắt thử nghiệm chăn nuôi. 

- Phụ lục 4b: Báo cáo tóm tắt thử nghiệm trồng trọt. 

- Phụ lục 5: Biên bản thăm điểm thử nghiệm. 

- Phụ lục 6: Bảng đánh giá thử nghiệm. 

- Phụ lục 7: Báo cáo tổng kết thử nghiệm. 
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Phụ lục 1: Kế hoạch thử nghiệm 

 

KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM 

CÂU LẠC BỘ NÔNG DÂN/KHUYẾN NÔNG …………………. 

 

1. Tên thử nghiệm  ..................................................................................  

Giải pháp: ...........................................................................................   

2. Địa điểm thực hiện: CLB nông dân/khuyến nông ..............................  

3. Thời gian thực hiện .............................................................................  

4. Mục đích thử nghiệm ..........................................................................  

5. Kết quả nông dân mong muốn cần đạt từ thử nghiệm ........................  

6. Chỉ tiêu đánh giá .................................................................................  

7. Chỉ tiêu theo dõi ..................................................................................  

8. Qui mô thử nghiệm 

- Số hộ tham gia: 

- Diện tích: 

 

TT Tên nông dân 

tham gia 

Tổng số (ha, 

cây, gốc, con) 

Lô thử 

nghiệm 

Lô đối 

chứng 

     

     

     

     

     

     

     

 Tổng cộng    
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9. Thống nhất qui trình áp dụng 

 

Công việc Thời 

gian 

Loại lƣợng, vật tƣ 

sử dụng 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Nguồn 

sử 

dụng 

  Thử 

nghiệm 

Đối 

chứng 

  

1. Bón phân      

-  Lần 1      

- Lần 2      

- Lần 3      

2. Phun thuốc      

- Lần 1      

- Lần 2      

- Lần 3      

3. Làm cỏ, vệ sinh 

vườn lần 1 

     

4. Làm cỏ, vệ sinh 

vườn lần 2 

     

5. Thu hoạch      

6. Kế hoạch đo đếm 

các chỉ tiêu 

     

7. Kế hoạch thăm 

điểm, đánh giá 

     

8. Đánh giá giữa kỳ      

9. Đánh giá cuối kỳ      

10. Hội thảo      
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10. Bảng chi tiết chi phí thử nghiệm 

(Ghi rõ cho bao nhiêu m
2
) 

 

TT Hạng 

mục 

Yêu cầu của thử nghiệm Mức hỗ trợ 

  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá (đ) 

Thành 

tiền (đ) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền (đ) 

        

        

        

        

        

        

 

- Tổng kinh phí của thử nghiệm: 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 

 

11. Cán bộ hỗ trợ thực hiện thử nghiệm (Trạm) 

                            

  

 Ngày        tháng      năm      

  

 

Khuyến nông viên (KNV) phụ trách CLB    Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
                      (Ký tên, họ tên)                                (Ký tên, họ tên) 

 

 

 

Đại diện nhóm CBKN phụ trách CLB 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2: Sổ theo dõi thử nghiệm chăn nuôi 

 

 

 

Tỉnh:   

Huyện: . . . . .. . . . . . . . . . .     

 Xã:  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .      

 Thôn/Ấp:  . . . . . . . . . . . . . . 

 

SỔ THEO DÕI THÍ NGHIỆM 

(Dành cho những thử nghiệm chăn nuôi) 

 

CÂU LẠC BỘ NÔNG DÂN/KHUYẾN NÔNG……………… 

 

 

Họ và tên hộ thực hiện thử nghiệm:  . . . ………………………  

Tên thử nghiệm:  .  . . . . . . . .. ……………................................ 

Giải pháp thử nghiệm: ………………………………………… 

Lô thử nghiệm (con)………………………. 

Lô đối chứng (con) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thời gian bắt đầu:………………………….  

Thời gian kết thúc:…………………………  

 

Đây chỉ là sổ gợi ý cách theo dõi, ghi chép các hoạt động 

 thử nghiệm 
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SƠ ĐỒ KHU VỰC THỬ NGHIỆM 

(Lấy trục lộ chính làm mốc, phác họa vị trí lô thử nghiệm và  

đối chứng)  
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BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC THỬ NGHIỆM 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Các công việc như: phân lô (làm dấu), mua giống, cho ăn, 

thức ăn, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh, 

chủng vắc xin thú y, các yếu tố thời tiết ảnh hưởng … 

Lô thử nghiệm Lô đối chứng 
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BẢNG THEO DÕI CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƢỞNG, DỊCH HẠI 

 

Ngày 

tháng 

năm 

 

Lô thử nghiệm Lô đối chứng 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

(dựa vào 

kế hoạch 

thử 

nghiệm) 

Đánh giá 

bằng mắt 

(tốt, xấu, 

trung bình/ 

ít, nhiều, 

trung bình) 

Số đo 

đếm (ví 

dụ: số 

con chết, 

số con 

bệnh, 

kg…) 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

(dựa vào 

kế hoạch 

thử 

nghiệm) 

Đánh giá 

bằng mắt 

(tốt, xấu, 

trung bình/ 

ít, nhiều, 

trung bình) 

Số đo 

đếm (ví 

dụ: số 

con chết, 

số con 

bệnh, 

kg…) 
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BẢNG THEO DÕI SẢN LƢỢNG XUẤT CHUỒNG 

(Ghi chép số lượng con, trọng lượng của vật nuôi khi xuất chuồng) 

 

Ngày Tổng thu Lô thử 

nghiệm 

Lô đối 

chứng 

Chênh lệch 

giữa 2 lô 

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 Trọng lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg, đ/tạ)   

Thành tiền (đ)   

 

Tổng 

cộng 

Số con xuất chuồng    

Trọng lƣợng bình 

quân/con (kg) 

  

Trọng lƣợng 1 lô 

(kg) 

  

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   
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Phụ lục 3: Sổ theo dõi thí nghiệm trồng trọt 

 

 

Tỉnh:                                        

 Huyện:...............................      

 Xã:......................................     

 Thôn/Ấp:..........…………. 

 

 

SỔ THEO DÕI THỬ NGHIỆM 

(Dành cho những thử nghiệm trồng trọt) 

 

CÂU LẠC BỘ PTD  . . . . . . . . . ……………………………… 

 

 

Họ và tên hộ thực hiện thử nghiệm:..........................…………..  

Tên thử nghiệm: ......................…...............................................  

………………………………………………………………… 

Giải pháp thử nghiệm: ………………………………………...  

………………………………………………………………….  

Diện tích lô thử nghiệm (m
2
)………………………. 

Diện tích lô đối chứng (m
2
)........................................ 

Thời gian bắt đầu: ……………………………………… 

Thời gian kết thúc:.…………………………………….. 

 

    Đây chỉ là sổ gợi ý cách theo dõi, ghi chép các hoạt động  

thử nghiệm. 
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SƠ ĐỒ KHU VỰC THỬ NGHIỆM 

(Lấy trục lộ chính làm mốc, phác họa vị trí lô thử nghiệm và đối 

chứng) 
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BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM 

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Các công việc thực hiện như: phân lô, gieo trồng, tưới 

nước, bón phân (lần 1, 2, 3,…), phun thuốc (lần 1, 2, 

3,…), kỹ thuật áp dụng, thăm vườn, vệ sinh vườn, các 

tác nhân khác ảnh hưởng đến thử nghiệm, các yếu tố 

thời tiết ảnh hưởng đến thử nghiệm …. 

 Lô thử nghiệm Lô đối chứng 
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BẢNG THEO DÕI CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƢỞNG,  

SÂU BỆNH 

 

Ngày 

tháng 

năm  

 

Lô thử nghiệm Lô đối chứng 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

(dựa 

vào kế 

hoạch 

thử 

nghiệm) 

Đánh giá 

bằng mắt 

(tốt, xấu, 

trung bình/ 

ít, nhiều, 

trung bình) 

Số đo 

đếm (ví 

dụ: số cây 

bệnh, số 

quả, số 

bông, 

kg…) 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

(dựa vào 

kế hoạch 

thử 

nghiệm) 

Đánh giá 

bằng mắt 

(tốt, xấu, 

trung bình/ 

ít, nhiều, 

trung bình) 

Số đo 

đếm (ví 

dụ: số cây 

bệnh, số 

quả, số 

bông, 

kg..) 
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BẢNG THEO DÕI SẢN LƢỢNG THU HOẠCH 

(Ghi chép số lƣợng sản phẩm thu hoạch) 

 

Ngày, 

tháng 

Tổng thu Lô thử 

nghiệm 

Lô đối 

chứng 

Chênh 

lệch giữa  

2 lô 

Đợt 1 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

Đợt 2 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

Đợt 3 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

Đợt 4 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

 Sản lượng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

Tổng cộng Sản lƣợng (kg)    

Giá bán (đ/kg)   

Thành tiền (đ)   

Quy về năng suất (kg/1000 m
2
)    
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Phụ lục 4a: Báo cáo tóm tắt thử nghiệm chăn nuôi 

 

 

1. Tên thử nghiệm:………………………………………………....... 

................................................................................................................. 

2. Những bên liên quan đến thử nghiệm 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. Lý do làm thử nghiệm: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. Thời gian tiến hành thử nghiệm: …………………………...…….. 

5. Các kỹ thuật sử dụng trong thử nghiệm: 

Con giống (tên giống, tuổi, tình trạng sức khỏe): 

………………………………………………………………………

……....................................................................................................

............................................................................................................ 

Kỹ thuật chăm sóc (tiêm phòng, thức ăn, chuồng trại, vệ sinh,…):  

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Kết quả thử nghiệm: 

Đánh giá sinh trưởng phát triển:……………………….…………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Chất lượng: ………………………………………………………… 

Năng suất: ………………………………………………………..… 

Lợi nhuận thu được: ……………………………………………….. 
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7. Bài học kinh nghiệm đƣợc rút ra (kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh, 

tổ chức …) 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Đánh giá chung 

 

Thành công của 

thử nghiệm 

Hạn chế Hƣớng  

khắc phục 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8. Đề nghị các hoạt động (thử nghiệm) tiếp theo 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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Phụ lục 4b: Báo cáo tóm tắt thử nghiệm trồng trọt 

 

1. Tên thử nghiệm:……………………………………………….......  

................................................................................................................. 

2. Những bên liên quan đến thử nghiệm: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Lý do làm thử nghiệm: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Thời gian tiến hành thử nghiệm: ……………………………………… 

3. Các kỹ thuật sử dụng trong thử nghiệm 

Giống (tên giống, tuổi cây): 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………... 

Kỹ thuật chăm sóc (mật độ, gieo sạ, tỉa cành tạo tán, tưới 

nước,…):  

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Bón phân: 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Phun thuốc: 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. Kết quả thử nghiệm 

Đánh giá sinh trưởng phát triển:……………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Chất lượng: …………………………………………………………… 

Năng suất: …………………………………………………………… 

Lợi nhuận thu được: ………………………………………………….. 

5. Bài học kinh nghiệm được rút ra (kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, tổ 

chức …) 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

6. Đánh giá chung 

 

Thành công của  

thử nghiệm 

Hạn chế Hƣớng khắc 

phục 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7. Đề nghị  các hoạt động (thử nghiệm) tiếp theo: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Phụ lục 5: Biên bản thăm điểm thử nghiệm 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

BIÊN BẢN THĂM ĐIỂM THỬ NGHIỆM 

I. Thông tin chung 

Câu lạc bộ: ………………………………………………………… 

Tên thử nghiệm: …………………………………………………… 

Qui mô thử nghiệm: ……………………………………………..… 

Số hộ tham gia thử nghiệm: ……………………………………..… 

Ngày thăm điểm: ………………………………………………….. 

Thành phần tham gia:  

1.               4. 

2.    5. 

3.    6. 

II. Nội dung thăm điểm 

1. Giai đoạn thực hiện thử nghiệm: ………………………………. 

2. Ghi chép sổ theo dõi thử nghiệm 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Kết quả thực hiện của từng hộ 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Kết quả chung 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

5. Thời gian tổ chức đánh giá thử nghiệm và hội thảo đầu bờ 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………… 

 

CBKN phụ trách CLB                                    Chủ nhiệm Câu lạc bộ 



 

      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

có sự tham gia (PAEX)                Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                    khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

91  

Phụ lục 6: Bảng đánh giá thử nghiệm 

BẢNG ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM 

Câu lạc bộ……………………………………………………………………………………………………  

Ngày đánh giá: ……………………………………………………………………………………………… 

1. Tên thử nghiệm: ………………………………………………………………………………………….. 

2. Giải pháp: ………………………………………………………………………………………………… 

3. Mục đích thử nghiệm: ……………………………………………………………………………………. 

4. Thời gian thử nghiệm:……………………………………………………………………………………. 

5. Đánh giá bước đầu thực hiện thử nghiệm 

 

STT Hộ tham gia Diện tích Phân lô  

(thử nghiệm, 

đối chứng) 

Cây, con 

theo dõi 

Qui trình  

kỹ thuật 

Áp dụng qui 

trình kỹ thuật 

1   Đúng theo kế hoạch 

 Không đúng kế hoạch 

 có 

 Không  

 Có 

 Không 

 Biết 

 Không biết 

 Có 

 Không 

2   Đúng theo kế hoạch 

 Không đúng kế hoạch 

 có 

 Không 

 Có 

 Không 

 Biết 

 Không biết 

 Có 

 Không 

3   Đúng theo kế hoạch 

 Không đúng kế hoạch 

 có 

 Không 

 Có 

 Không 

 Biết 

 Không biết 

 Có 

 Không 

4   Đúng theo kế hoạch 

 Không đúng kế hoạch 

 có 

 Không 

 Có 

 Không 

 Biết 

 Không biết 

 Có 

 Không 

 

6. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện thử nghiệm của Câu lạc bộ 

        Tốt                                      Đạt yêu cầu                                           Chưa đạt yêu cầu              

Ý kiến khác:…………………………………………………………………………………………………… 

      C
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Phụ lục 7: Báo cáo tổng kết thử nghiệm 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỬ NGHIỆM 

 

Câu lạc bộ PTD: ...............................................................................................  

I. THÔNG TIN CHUNG ................................................................................  

1. Tên thử nghiệm. ............................................................................................  

Giải pháp:   ....................................................................................................  

2. Địa điểm thực hiện: ......................................................................................  

3. Thời gian thực hiện .......................................................................................  

4. Mục đích thử nghiệm. ...................................................................................  

5. Kết quả nông dân mong muốn cần đạt từ thử nghiệm ..................................  

5. Chỉ tiêu đánh giá ...........................................................................................  

6. Chỉ tiêu theo dõi ...........................................................................................  

7. Qui mô thử nghiệm .......................................................................................  

 

TT Tên nông dân  

tham gia 

Tổng số  

(ha, cây, gốc, 

con) 

Lô  

thử nghiệm 

Lô  

đối chứng 

     

     

     

     

 Tổng cộng    
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tổng hợp kết quả 

 

TT Hộ  Thử nghiệm Đối chứng Ghi chú 

     

     

     

     

 

 

2. So sánh tài chính 

 

TT Hộ Lô thử nghiệm Lô đối chứng Ghi chú 

     

     

     

     

 Kết quả trung bình    

 

3. Đánh giá chỉ tiêu 

 

Chỉ tiêu theo dõi Lô  

thử nghiệm 

Lô đối chứng Đánh giá 
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4. Đánh giá của nông dân 

 

Lô Ƣu điểm Khuyết điểm Đề nghị 

Thử nghiệm    

Đối chứng    

 

5. Đánh giá của Câu lạc bộ qua thử nghiệm 

a. Kỹ thuật 

b. Thực hiện 

c. Thuận lợi/ khó khăn 

d. Kết luận và đề nghị 

6. Nhận xét của cán bộ khuyến nông 
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PHẦN 4 

 

THÍ DỤ BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ƢU TIÊN VÀ 

GIẢI PHÁP CỦA CÂU LẠC BỘ TÀI LỘC,  

XÃ HÕA HIỆP, HUYỆN XUYÊN MỘC, 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

 

Nhóm thực hiện: 

Lê Đức Tài 

Nguyễn Thị Duyên 

Đặng Văn Long 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Bá Phúc 

 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2010 

 

Báo cáo này được thực hiện trên cơ sở thực hành của khóa huấn 

luyện nhóm giảng viên ToT mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực 

hiện tại Câu lạc bộ Tài Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Kết quả 

này được áp dụng trong việc triển khai thử nghiệm ở Câu lạc bộ Tài 

Lộc trong khuôn khổ của Chương trình khuyến nông có sự tham gia 

(PAEX) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do tổ chức VVOB tài trợ. Để thực 

hiện báo cáo này, nhóm khảo sát đã tiến hành 3 đợt: 

Đợt 1 (2 ngày): Khảo sát đánh giá nông thôn có sự tham gia 

(PRA) tại Câu lạc bộ, với các vấn đề chính yếu như lịch thời vụ, xác 

định cây trồng vật nuôi ưu tiên, sơ đồ hiện trạng sản xuất, xu hướng 

thay đổi cây trồng vật vật nuôi, cây vấn đề. 

Đợt 2 (1 ngày): Xác định vấn đề ưu tiên trên cây trồng, vật nuôi 

đã chọn. Trong đợt này nhóm tập trung thảo luận kỹ thuật canh tác 

tiêu (cây trồng ưu tiên của Câu lạc bộ) để thảo luận các vấn đề khó 

khăn trong sản xuất tiêu và giải pháp khả dĩ. 
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Đợt 3 (1 ngày): Trình bày giải pháp và thống nhất kế hoạch thử 

nghiệm. 

1. Kết quả khảo sát PRA 

1.1. Sơ lƣợc tình hình chung 

CLB Tài Lộc thuộc khu vực 2 ấp Phú Lộc và Phú Tài, xã Hòa 

Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tổng số hộ trong thôn: 418 hộ 

- Số dân tộc ít người: 350 người 

- Số hộ nghèo chuẩn quốc gia: 05 hộ, tỉnh 02 hộ. 

- Các dạng đất: có 2 dạng đất chính là đất đỏ và đất đen, đất 

Bazan sỏi. 

- Nguồn nước tưới: chủ yếu dùng nước giếng khoan, giếng đào, 

nhưng vẫn có hộ thiếu nước do những năm gần đây mưa muộn. 

- Diện tích cây trồng: 1.200 ha.  

- Gồm các loại cây cà phê, điều, tiêu, cao su, cây ăn trái. Trong 

đó cây tiêu, cao su là cây trồng chủ lực của vùng và là cây 

trồng thuộc dạng ưu tiên phát triển lâu dài. 

- Vật nuôi chủ yếu: heo và dê. 

- Khuynh hướng thay đổi vật nuôi cây trồng trong thời gian qua: 

xu hướng chuyển đổi diện tích trồng cà phê, điều ở những 

vùng trũng, úng nước vào mùa mưa sang trồng cây cao su. 
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1.2 . Kết quả khảo sát PRA 

 

a. Lịch thời vụ: 

 

   Tháng 

Cây  

trồng,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Điều 

Thu hoạch Tỉa cành Làm cỏ Bón 

phân 

(nếu có) 

Xử lý ra hoa, 

phun thuốc 

Tiêu 

Thu hoạch Dọn 

vườn 

       

 Tưới        

    Bón 

phân  

lần 1, 

trồng 

mới 

Bón 

phân  

lần 2, 

Bón 

phân  

lần 3, 

làm bồn 

Tưới 

Cà phê 

Phun thuốc, tưới        

Tỉa cành, 

bón phân 

lần 1 

  Bón 

phân lần 

2, tỉa 

chồi 

 Bón 

phân lần 

3, tỉa 

chồi 

Thu hoạch 
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b. Những khó khăn trong sản xuất trên một số cây trồng,  

vật nuôi chính: 

 

Cây trồng,  

vật nuôi 

Khó khăn, trở ngại Các thuận lợi, 

cơ hội phát triển 

Cây điều 

- Giá cả không ổn định. 

- Năng suất thấp. 

- Bị bọ trĩ, khô bông. 

- Đầu tư thấp. 

- Dễ bán. 

Cây tiêu 

- Bệnh chết nhanh, chết 

chậm. 

- Bị bọ xít thánh giá (gây 

rụng bông, trái). 

- Dễ bị úng nước. 

- Giá không ổn định. 

- Cần có thêm kỹ thuật. 

- Giá bán cao hơn các 

loại cây trồng khác. 

- Đất đai ưu đãi. 

- Đủ nước tưới. 

Cây cà phê 

- Bị sâu đục thân, đục 

cành. 

- Rệp sáp. 

- Giá thấp. 

- Đầu tư cao (vốn, công). 

- Năng suất thấp (do khí 

hậu thay đổi thất thường 

gây khó khăn cho sự phát 

triển của cây). 

 

Dê 

- Dễ bị tiêu chảy vào mùa 

mưa (tháng 5-6). 

- Dễ nuôi hơn các loại 

vật nuôi khác. 

- Giá bán cao. 

- Ít bệnh. 

- Tận dụng được 

nguồn thức ăn tự 

nhiên, thức ăn sẵn có 

(lá cây). 

- Chi phí đầu tư thấp. 
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c. Khuynh hƣớng thay đổi cây trồng vật nuôi 2000-2010 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
h

ầ
n

 tr
ă

m
 số

 h
ộ

 (%
)

Heo Bò Gà Dê
Vật nuôi

Biến động số hộ chăn nuôi các loại vật nuôi qua 2 giai đoạn 

2000-2005; 2005-2010

2000-2005

2005-2010

 
 

Chăn nuôi nuôi chủ yếu là dê, heo, bò, gà. Chăn nuôi (% số hộ) 

có khuynh hướng giảm từ 2000-2010, chỉ trừ chăn nuôi gà là ổn định. 

Tuy nhiên chăn nuôi gà chỉ mang tính chất nhỏ (khoảng 100 

con/hộ/năm), và để tiêu thụ gia đình. Dê là vật nuôi quan trọng trong 

vùng, so với năm 2000, thì số hộ nuôi dê giảm (từ 65% xuống còn 

30%), chủ yếu do giá dê giảm (năn 2007-2008), hiện tại chăn nuôi dê 

có khuynh hướng tăng do giá dê tăng, bên cạnh đó tận dụng được lá 

cây từ nọc tiêu sống để làm thức ăn nuôi dê và dùng phân dê bón trở 

lại cho tiêu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng năm 2000
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 Trong vùng cây trồng chủ yếu là tiêu, điều, cà phê và cây ăn trái 

(nhãn). Đối với cây điều, cà phê, cây ăn trái có xu hướng giảm, riêng 

cây tiêu có khuynh hướng tăng. Trong những năm tới diện tích cây cà 

phê sẽ được thay thế bởi cây tiêu do mức đầu tư cho cà phê cao hơn, 

nhu cầu nước tưới nhiều hơn tiêu, hiệu quả thu được từ trồng cà phê 

thấp hơn so với trồng tiêu. 

 

 

 
Tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng năm 2010
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Tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng năm 2005

Điều

30%

Tiêu

25%

Cà phê

30%

Cây ăn trái

15%
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d. Sơ đồ hiện trạng sản xuất, lát cắt của vùng 

 

 

 
 

 

 



 

      Chương trình Khuyến nông                 PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia  

             có sự tham gia (PAEX)                 Hướng dẫn thực địa dành cho cán bộ  

                                                                   khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân 

http://www.vvob.be/vietnam/ 

 

104 

 

Địa hình Hơi thấp (triền) Bằng phẳng (TB) Hơi cao 

Dạng đất Đất đỏ, mỡ gà, 

sỏi. 

Đất đỏ. Đất đen, cát. 

Nguồn nước Giếng đào, giếng 

khoan. 

Giếng khoan, 

giếng đào. 

Giếng đào, 

giếng khoan. 

Cây trồng Tiêu, Điều,  

Cà phê, Cao su. 

Tiêu, Điều,  

Cà phê, cây ăn 

trái, cao su. 

Điều, cà phê, 

mì. 

Vật nuôi Gà, bò, dê. Dê, gà, bò. Bò, gà, dê. 

Khó khăn - Úng nước vào 

mùa mưa. 

- Tiêu chết nhanh. 

- Bệnh trên cây 

tiêu. 

-Thiếu vốn sản 

xuất. 

- Đất xấu. 

- Thiếu nước. 

Cơ hội 

phát triển 

- Phát triển cao su, 

tiêu, dê. 

- Ưu tiên phát 

triển tiêu, dê. 

- Phát triển  

cao su. 

 

Khu vực này chia thành 3 vùng. Vùng 1 có địa hình hơi cao tiếp 

giáp với núi (Trường bắn quốc gia). Vùng 2 là nơi sản xuất chính, có 

địa hình bằng phẳng, cây trồng chủ yếu là tiêu, điều, cà phê, và chăn 

nuôi dê. Vùng 3 tiếp giáp với suối, địa hình hơi thấp.  

Nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan, giếng đào. Vùng 2, 3 có 

nguồn nước dồi dào hơn so với vùng 1. Vào mùa mưa vùng 3 có thể bị 

ngập nước. 

Về cơ hội phát triển: vùng 1 phát triển cây cao su, vùng 2 phát 

triển tiêu và dê, vùng 3 chủ yếu phát triển cao su, tiêu và chăn nuôi dê. 
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e. Phân hạng ƣu tiên cây trồng, vật nuôi: 

 

 Cây trồng: 

 

Chỉ 

tiêu 

Tiêu Điều Cà 

phê 

Cây 

ăn trái 

Số 

lần 

xuất 

hiện 

Xếp 

hạng 

Tiêu - Tiêu Tiêu Tiêu 3 I 

Điều  - Cà 

phê 

Điều 1 III 

Cà 

phê 

  - Cà 

phê 

2 II 

Cây 

ăn trái 

   - 0 IV 

 

Tiêu chí chọn:  

1. Mức đầu tư thấp; 2. Thu nhập cao; 3. Nguồn nước đáp ứng 

đủ; 4. Diện tích phù hợp (những hộ có diện tích ít cũng có thể trồng 

được) 

 

 Vật nuôi: 

 

Chỉ 

tiêu 

Heo Bò Gà Dê Số lần 

xuất 

hiện 

Xếp 

hạng 

Heo - Heo Gà Dê 1 III 

Bò  - Gà Dê 0 IV 

Gà   - Dê 2 II 

Dê    - 3 I 
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Tiêu chí chọn: 1.Diện tích nuôi phù hợp; 2. Thức ăn dễ mua;  

3. Đầu tư thấp; 4. Dễ nuôi; 5. Tận dụng thức ăn sẵn có (từ lá cây nọc 

tiêu). 

Theo kết quả xếp hạng ưu tiên thì thứ tự cây trồng, vật nuôi 

được sắp xếp như sau: 

Đối với cây trồng: Cây tiêu, cà phê, điều, cây ăn quả.  

Đối với vật nuôi: Dê, gà, heo, bò. 

f.  Cây vấn đề trên cây tiêu 

Khó khăn trong sản xuất tiêu của Câu lạc bộ 

Khó khăn chính yếu là thu nhập từ sản xuất tiêu giảm, nguyên 

nhân ảnh hưởng trực tiếp do chi phí sản xuất cao, năng suất giảm, 

nguyên nhân quan trọng là: 

- Bệnh chết nhanh. 

- Bệnh chết chậm. 

- Bị nấm lá, dây, cháy bìa lá. 

- Bị bệnh rụng bông. 

- Bị tuyến trùng, rệp sáp. 

Để hạn chế các nguyên nhân trên một số biện pháp tập trung 

trên hai vấn đề:  

- Kỹ thuật chăm sóc vườn. 

- Cách phòng ngừa bệnh vào đầu mùa mưa. 
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NĂNG SUẤT 

GIẢM 

SỬ DỤNG PHÂN 

HÓA HỌC, ÍT 

PHÂN CHUỒNG 

THIẾU VỐN ĐẦU TƢ: 

- Phân bón, thuốc BVTV 

- Giếng (khoan, đào) 

BỊ BỆNH 

RỤNG CỌNG, VÀNG LÁ 

CHĂM SÓC VƢỜN 

CHƢA HỢP LÝ 

BỊ BỆNH 

CHẾT NHANH 

ÖNG NƢỚC KHÔNG BIẾT PHÕNG 
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BỊ BỆNH 
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BỆNH 

CHÁY BÌA LÁ 

Khó khăn trong sản xuất tiêu ở CLB Tài Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (năm 2010) 
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2. Tìm kiếm giải pháp trên cây tiêu 

Theo kết quả PRA ở Câu lạc bộ, ưu tiên cây trồng vật nuôi là: 

Cây trồng ưu tiên theo thứ tự: tiêu – cà phê – điều – cây ăn trái. 

Vật nuôi ưu tiên theo thứ tự:  dê – gà – heo – bò. 

Cũng từ kết quả PRA và thảo luận với Câu lạc bộ xây dựng Cây 

vấn đề trên cây tiêu, và nhóm khảo sát cùng Câu lạc bộ xác định qui 

trình kỹ thuật canh tác tiêu hiện tại của Câu lạc bộ. 

Qui trình kỹ thuật canh tác tiêu của Câu lạc bộ: 

a. Giống tiêu: 

- Giống tiêu Vĩnh Linh (chiếm 95% diện tích) gồm ba loại 

chính: 

+ Vĩnh Linh đọt trắng. 

+ Vĩnh Linh đọt hồng (chủ yếu). 

+ Vĩnh Linh đọt đỏ. 

- Giống tiêu sẻ (chiếm 5%). 

b. Cách trồng: 

- Khoảng cách trồng: 3m X 3m hoặc 2,5m X 2,5m 

- Hố trồng: 0,5m X 0,5m X 0,5m hoặc 0,4m X 0,4m X 0,4m. 

Trước khi tiến hành trồng cây cần phải bón lót: vôi (bỏ đầu tiên) 

sau đó bón phân chuồng, hữu cơ vi sinh, kèm một ít phân NPK. 

 Theo ý kiến của cán bộ khuyến nông, cần bổ sung thêm: phân 

chuồng phải là phân hoai mục, phân hữu cơ vi sinh bón 1kg/gốc và 

thời kỳ này không nên bón NPK.   

- Trụ tiêu: chủ yếu dùng những cây trụ sống. Gồm có nhiều loại 

cây như gòn (chủ lực), anh đào, cẩm lai, lồng mức. 
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c.  Bón phân vƣờn tiêu thời kỳ kinh doanh: 

- Có hai cách bón: 

* Cách 1: 

- Bón vào 6 tháng mùa mưa cụ thể như sau: 

 

Đợt bón Loại phân 
Số lƣợng 

(kg/ha/đợt) 

Số lƣợng 

(gr/gốc/đợt) 

Từ đợt 1 - đợt 5 (tương 

đương tháng 5 - tháng 9) 

NPK (14-7-21) 200 200 

Đợt cuối (tháng 10) NPK (14-7-21) 

Kali  

200 

50 

200 

50 

Tổng lượng phân 1200kg NPK (14-7-21) + 50kg K2O 

(ha/năm) 

Công thức bón của nông 

hộ N-P2O5-K2O 
168-84-282 (ha/năm) 

Công thức bón khuyến 

cáo N-P2O5-K2O 

150-200 (N), 150-250 (P2O5), 200-250 

(K2O) (ha/năm) 

 

So sánh giữa phương thức bón của nông hộ và công thức bón 

chung cho thấy lượng N (đạm) nông hộ bón tương đối đầy đủ, lượng 

lân còn thiếu cần phải bổ sung để giúp cây phát triển tốt hơn, thu được 

hiệu quả cao hơn, Kali hơi thừa. 
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 Theo ý kiến của CBKN nên bón phân NPK (16-16-8) kèm 

theo phân hữu cơ vi sinh (5kg/gốc) 

 Cách 2: 

Chia làm ba lần bón: 

 

Đợt bón Loại phân Số lƣợng 

(kg/ha) 

Số lƣợng 

(kg/gốc) 

Đợt 1  

(đầu mùa mưa) 

Phân chuồng 

NPK (16-16-8), 

cách 10 ngày sau 

khi bón phân 

chuồng 

5000 – 7000 

250 

5 – 7 

0.25 

Đợt 2 

(3 tháng sau đợt 1) 

NPK (20-20-15) 250 0.25 

Đợt 3 (cuối mùa 

mưa) 

NPK (20-20-15) 

Kèm theo một ít kali 

(không xác định 

lượng bón) 

250 0.25 

Sau thu hoạch 

(khoảng tháng 2) 

Hữu cơ vi sinh 500 0.5 

Công thức bón của 

nông hộ 

N – P2O5 – K2O 
140-140-216 

Công thức khuyến 

cáo 

N – P2O5 – K2O 150-200 (N), 150-200 

(P2O5), 200-250 (K2O) 
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Nhìn vào bảng ta thấy lượng đạm (N), lân (P2O5) nông hộ bón còn 

thấp cần phải tăng cường giúp cây phát triển các chồi non mạnh, cây 

khỏe. Lượng kali nông hộ bón tương đối đầy đủ. 

d. Phun thuốc phòng: 

Mỗi năm phun một lần vào đầu mùa mưa, sử dụng các loại 

Topxin, Aliet, Mocap. 

 Theo khuyến cáo của CBKT nên dùng Sunfat đồng quét vào 

gốc cây tiêu đồng thời tỉa bớt lá ở xung quanh gốc cho 

thoáng cây, giúp cây hạn chế được các loại côn trùng, tuyến 

trùng xâm hại. 

e. Tƣới nƣớc: 

Tùy vào thời kỳ của cây mà có cách tưới hợp lý. 

- Tiêu nhỏ: tưới 5 ngày/lần. 

- Tiêu lớn: 7 - 10 ngày/lần. 

Đa số hộ dùng cách tưới dây, cách tưới thủ công. 

 Theo ý kiến của CBKN nên lắp đặt hệ thống tưới tự động sẽ 

hạn chế được nhiều vấn đề như ít tốn công, tiết kiệm nước 

tưới và ít tốn điện hơn. 

f.  Sâu bệnh: 

Bệnh phổ biến ở nông hộ cũng như trong toàn vùng là bệnh 

vàng lá, bệnh chết nhanh. Nguyên nhân của bệnh chết nhanh do 

người dân nhận biết được là do úng nước, cách thức bón phân. 

g. Thu hoạch: 

Sử dụng phương pháp thủ công, còn thiếu lao động trong khâu 

thu hoạch. 

h. Năng suất: 

- Bình quân đạt 5 – 6 tấn/ha. 
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i. Chi phí đầu tƣ: 

- Công lao động: 300 công/ha 

Giá công: 65.000 đ/công 

 20.000.000 đồng/ha 

- Phân NPK: 30 bao 

Giá phân: 500.000 đ/bao 

 15.000.000 đ/ha 

- Phân chuồng: 10.000.000 đ/ha 

- Thuốc BVTV: 10.000.000 đ/ha 

- Điện tưới: 2.000.000 đ/ha 

 Tổng chi phí: 57.000.000 đ/ha 

j. Doanh thu: 

- Sản lượng bình quân: 5 tấn/ha 

- Giá bán: 60.000 đ/kg 

 Doanh thu = Sản lượng X giá = 300.000.000 đ/ha 

k. Lợi nhuận: 

Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí = 300.000.000 – 57.000.000 = 

243.000.000 đ/ha 

l. Phân tích xác định vấn đề ƣu tiên cần giải quyết trên cây 

tiêu: 

Dựa vào cây vấn đề, nhóm đã cùng CLB phân tích các vấn đề 

chính cần giải quyết trên cây tiêu dựa theo việc phân tích mức độ phổ 

biến (ở hộ, ở vườn) và mức độ ảnh hưởng đến năng suất cây tiêu. 
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Chỉ tiêu Phổ biến ở 

hộ (100 hộ) 

Phổ biến ở 

vƣờn (100 gốc) 

Ảnh hƣởng đến 

năng suất 

Bệnh rụng cọng 70 % 5-7 % 50 % năng suất 

cây bị nhiễm 

bệnh 

Bệnh chết nhanh 10% 80%-100% 100% 

Bệnh tuyến 

trùng, rệp sáp 

100% 20% 20%-30% 

Bệnh chết chậm 70% 5% 5% 

Bệnh cháy bìa lá 100% 50% 5% 

 

Theo ý kiến của nông hộ thì bệnh trên cây tiêu phổ biến nhất là 

bệnh chết nhanh và bệnh chết chậm. Nhu cầu của người dân là cần có 

biện pháp để hạn chế được bệnh này để vườn tiêu đạt được năng suất 

cao hơn. 

m. Giải pháp: 

Dựa trên qui trình kỹ thuật canh tác của CLB đề xuất qui trình 

canh tác tổng hợp phòng bệnh chết chậm, chết nhanh trên tiêu. 

3. Kế hoạch thử nghiệm 

1. Tên thử nghiệm: 

Biện pháp tổng hợp phòng ngừa bệnh chết nhanh, chết chậm 

trên cây tiêu. 

2. Vấn đề của CLB 

Cây tiêu là cây quan trọng nhất đối với nông dân ở ấp Phú Tài, 

Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, vấn đề nông dân quan tâm là biện pháp phòng 

được bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu (vì theo họ chỉ có 
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phòng, chứ không thể nào trị khi đã xuất hiện bệnh), nhất là bệnh chết 

nhanh. 

3. Địa điểm thực hiện: 

Ấp Phú Tài - Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc 

4. Thời gian thực hiện: 

Từ tháng 07/2010 đến tháng 03/2011. 

5. Kết quả mong muốn: 

- Phòng được bệnh chết nhanh, chết chậm; 

- Đạt được năng suất cao hơn. 

6. Tiêu chí đánh giá và chỉ tiêu theo dõi: 

 

Tiêu chí đánh giá Chỉ tiêu theo dõi 

Tình hình sinh trưởng của cây - Màu lá: xanh đậm, dầy, bóng 

- Thân: xanh, không sần sùi 

Quan sát tình hình phát bệnh 

của cây 

- Hiện tượng xoắn lá: nhiều, ít 

- Cháy bìa lá: ít, nhiều 

- Đốm lá: ít, nhiều 

- Chết nhanh: số gốc 

- Chết chậm: số dây/gốc 

Khả năng ra hoa đậu trái - Ra hoa: ít, nhiều, đều, không đều 

- Chuỗi trái: dày, thưa 

Năng suất - Tổng số kg/số gốc  thử nghiệm 

- Trọng lượng của 1 lít hạt (độ chắc) 
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7. Qui mô thử nghiệm: 

- Số gốc thử nghiệm: 60 gốc/hộ (30 gốc thử nghiệm, 30 gốc đối 

chứng) 

- Số lượng: 5 hộ thuộc CLB 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Lô thử 

nghiệm (gốc) 

Lô đối 

chứng (gốc) 

01 Lê Thị Ngọc ấp Phú Tài 30 30 

02 Đinh Thị Ngọ ấp Phú Tài 30 30 

03 Lý Kim Phong ấp Phú Tài 30 30 

04 Lý Văn Ninh ấp Phú Lộc 30 30 

05 Vòng Choi Chầu ấp Phú Lộc 30 30 

 Tổng cộng  150 150 
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8. Thống nhất qui trình áp dụng: 

 

Stt Khoản mục Qui trình lô  

thử nghiệm 

Qui trình lô đối chứng 

1 Tưới tiêu - Vào mùa khô nên đảm 

bảo đủ nước tưới; 

- Vườn thoát nước trong 

mùa mưa, tránh ngập úng; 

- Hạn chế gây vết thương 

ở bộ rễ cây; 

- Không đánh bồn vào 

mùa mưa. 

- Vào mùa khô nên đảm 

bảo đủ nước tưới; 

- Vườn thoát nước trong 

mùa mưa, tránh ngập úng; 

- Hạn chế gây vết thương ở 

bộ rễ cây; 

- Đánh bồn vào mùa mưa. 

2 Phân bón   

 Lần 1: Bón 

lót đầu mùa 

mưa 

Vôi: 500 kg/ha (bón trước 

2 – 3 tuần khi phân lót) 

5kg/gốc kết hợp với nấm 

đối kháng hoặc bón hữu cơ 

vi sinh 3kg/gốc + nấm đối 

kháng 

Không bón 

 Lần 2: Đầu 

tháng 8 

dương lịch 

Urê: 200 kg/ha 

Lân : 200 kg/ha 

Kali: 100 kg/ha 

NPK 16-16-8: 250 kg/ha 

 Lần 3: Cuối 

tháng 9 

dương lịch 

Urê: 200 kg/ha 

Lân : 200 kg/ha 

Kali: 200 kg/ha 

NPK 20-20-15: 250 kg/ha 
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Stt Khoản mục Qui trình lô  

thử nghiệm 

Qui trình lô đối chứng 

 Lần 4: Đầu 

tháng 11 

dương lịch 

Urê: 200 kg/ha 

Lân : 200 kg/ha 

Kali: 200 kg/ha 

NPK 20-20-15: 250 kg/ha 

  Lấp đất sau khi bón phân 

(kể cả lót, vôi thì rải đều 

cả vườn). 

Bón không lấp đất. 

3 Phun phân 

vi lượng để 

tăng đậu quả 

Sử dụng MX, Fbo, 

LanKing, Nutrimix (liều 

lượng theo hướng dẫn nhà 

sản xuất). 

Không sử dụng. 

4 Tỉa gốc Tỉa gốc vào đầu mùa mưa, 

để tạo thông thoáng cho 

vườn, tỉa khoảng cách mặt 

đất 40-50 cm. 

Không tỉa gốc. 

  Quét Sunfat đồng (liều 

lượng theo hướng dẫn nhà 

sản xuất) 

Không sử dụng. 

5 Phòng bệnh Khi thấy dấu hiệu bệnh, 

sử dụng Mocap, Aliet, 

Rhidomil, Agrifos 400, 

Alfarmil (phun theo 

hướng dẫn của nhà sản 

xuất được in trên bao bì). 

Khi thấy dấu hiệu bệnh, sử 

dụng Mocap, Aliet, 

Rhidomil, Agrifos 400, 

Alfarmil (phun theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất được 

in trên bao bì). 
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9. Dự trù kinh phí: 

Tính cho 150 gốc thử nghiệm 

 

Stt Vật tƣ Số 

lƣợng 

Đơn giá Thành 

tiền 

Mức 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

1 Phân hữu cơ vi 

sinh (Humix) 

450 

kg 

3.000 đ/kg 1.350.000 100% 1.350.000 

2 Nấm đối kháng 

(Trichoderma) 

10 kg 50.000 đ/kg 500.000 100% 500.000 

3 Vôi 75 kg 2.000 đ/kg 150.000 100% 150.000 

4 Thuốc tăng 

trưởng 

10 

chai 

50.000 

đ/chai 

500.000 100% 500.000 

5 Thuốc gốc 

đồng phòng 

bệnh 

10 gói 35.000 đ/gói 350.000 100% 350.000 

6 Urê 80 kg 7.000 đ/kg 560.000 0% 0 

7 Lân 80 kg 3.000 đ/kg 240.000 0% 0 

8 Kali 75 kg 11.000 đ/kg 825.000 0% 0 

9 Agrifos 400 5 chai 150.000 

đ/chai 

750.000 0% 0 

 Tổng cộng   5.225.000  2.850.000  

 

10. Thăm điểm: 1 tuần/1 lần. 

11. Đánh giá giữa kỳ: tháng 11/2010. 

12. Đánh giá cuối kỳ: tháng 3/2011. 

Cán bộ hỗ trợ: Trần Thị Thiên Hương, Lê Đình Công. 
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In 530 baûn khoå 16 x 24 cm taïi Cty CP in Bao bì vaø XNK toång hôïp. 

Ñaêng kyù KHXB soá 225-2012/CXB/20-08/NN do Cuïc Xuaát baûn caáp 

ngaøy 6/3/2012. In xong vaø noäp löu chieåu quyù III/2012 
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