Câu
chuyện
GRAISEA 2
và những
chiếc máy
cấy mini tại
An Giang
Các lợi ích từ việc cấy lúa từ lâu đã
được sự công nhận rộng rãi của
nhiều nhà nghiên cứu và người nông
dân trồng lúa. Ngoài ra một số
nghiên cứu cũng chỉ ra sự tương
quan giữa việc sử dụng máy cấy lúa
và sự thành công của nông dân trong
các mô hình sản xuất theo các tiêu
chuẩn sản xuất bền vững (kiểm soát
dư lượng, GAP, SRP,..)
The benefits of using transplanters in rice cultivation have long
been recognized by many researchers and rice farmers. In
addition, a number of studies have also shown a correlation
between the use of rice transplanters and the success of farmers
in production models according to sustainable production
standards (pesticide residue control , GAP, SRP, ..)
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Các lợi
ích của
việc sử
dụng
máy cấy
có thể
được lý
giải như
sau:

Giảm lượng phân/thuốc hóa học: ta
có thể bỏ qua các khâu truyền thống
như: phun thuốc diệt cỏ tiền/hậu
nảy mầm, sử dụng hóa chất trừ ốc
bưu vàng, lúa cấy có mật độ thưa
hơn sạ, từ đó hạn chế sâu bệnh, hạn
chế sử dụng hóa chất để kiểm soát
chúng

Mật độ thưa cũng giúp lúa tránh
được việc canh tranh về ánh
sáng, từ đó gia tăng năng suất
cuối vụ do tối đa hóa lượng
carbohydrat vận chuyển vào
trong hạt trong gia đoạn tạo hạt
của cây lúa,...

Hạn chế sự tác động của hóa chất
đến môi trường và con người (cả
người canh tác và người tiêu
dùng sản phẩm)

Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại việc sử dụng
máy cấy chưa thực sự phổ biến. Nguyên nhân
của hiện trạng này có thể là do:
1. Máy cấy hiện đại chỉ phù hợp với 1 số vùng sinh
thái nhất định, đòi hỏi ruộng cấy phải bằng
phẳng, không lún sụt do khối lượng của máy
quá lớn, không thích hợp với các vùng đất
trũng, sình lầy…
2. Giá thành của các loại máy hiện đại có nguồn
gốc từ Nhật Bản cao, không phù hợp với tình
hình kinh tế của phần đông người nông dân sản
xuất.
3. Sự đòi hỏi về trình độ, kỹ thuật vận hành cũng
là 1 trong các hạn chế rất lớn với người nông
dân trong việc sử dụng

Đồng Bằng Sông Cữu Long là vùng
sản xuất lúa lớn nhất nước với sự đang
của nhiều vùng sinh thái khác nhau, từ
địa hình các vùng trũng, ngập nước
đến các địa hình cao ráo,.....vùng Tứ
Giác Long Xuyên, Bán Đảo Cà Mau,
Đồng Tháp Mười, các khu vực canh tác
gần triền núi khu vực giáp biên giới
Campuchia, đòi hỏi muốn áp dụng
máy cấy vào sản xuất cần phải có loại
máy cấy chuyên dụng được tinh chỉnh
với điều kiện từng vùng.

QUYẾT ĐỊNH
HỔ TRỢ

Hiện nay, trên thị trường máy cấy
lúa, xuất hiện loại máy cấy mini, phần
nào khắc phục được 1 số nhược điểm
như: khối lượng lớn, giá thành cao, đồi
hỏi kỹ thuật phức tạp khi sử dụng.

Từ tấc cả các vấn đề trên, ban quản lí dự án
Graisea 2.0 nhận thấy việc hổ trợ máy cấy để thúc đẩy
sự phát triển 1 số mô hình canh tác bền vững ở An
Giang là hết sức cần thiết.
Các khảo sát về hiệu quả ban đầu của loại máy cấy
mới này đã được nhóm dự án Graisea 2.0 tiến hành
thông các cuộc trao đổi, khảo sát ở nhiều nhóm đối
tượng khác nhau như: quản lí nhà nước trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông dân sản xuất, đại diện tổ nhóm sản
xuất, các doanh nghiệp trong Graisea 2.0 . Kết quả,
nhóm dự án quyết định hổ trợ 4 máy cấy cho các mô
hình này tại An Giang.

HTX Vọng Đông
(Thoại Sơn) và HTX
Thành Công (Tri
Tôn) là 2 địa
phương đầu tiên sẽ
tiến hành cấy thử
nghiệm bằng loại
máy cấy mini này

KHÓ KHĂN
Tuy nhiên khó khăn lại xuất hiện, máy cấy được sản xuất tại tỉnh Thái Bình,
việc vận chuyển vào điểm nhận là HTX gặp khó khăn, ngoài ra mặc dù việc vận
hành máy cấy đơn giản hơn các loại khác nhưng do không có kinh nghiệm sử
dụng, việc tinh chỉnh máy trước khi sử dụng để phù hợp đối với từng vùng, cách
thức chuẩn bị mạ cho phù hợp đã có lúc gây khó khăn cho người nông dân và
nhóm quán lí dự án.
Cuộc họp đưa ra giải pháp được
tiến hành tại tổ nhóm

GIẢI PHÁP XUẤT HIỆN

Và kết quả
Nông dân sản
xuất từ huyện
Thới Lai, Cần Thơ
đã được mời đến
tổ nhóm để đưa
ra các đóng góp
về hoàn thiện
việc sử dụng
máy....

Học hỏi kinh nghiệm từ những
người đã sử dụng trước đó, tại các
vùng có điều kiện gần giống với
địa phương là giải pháp hiệu quả
và nhanh nhất

KẾT QUẢ BAN ĐẦU
1. HOÀN TẤT QUI TRÌNH CHUẨN BỊ MẠ CẤY

Chuẩn bị khu vực trống để
gieo mạ

Chuẩn bị giá thể để gieo
mạ

Chuẩn bị bạc lót nền

Gieo hạt lúa đã ủ mọc mầm

Tưới nước thường xuyên để
giữ ẫm cho mạ cấy

Mạ sẳn sàng cấy

Nhóm dự án Graisea 2.0 tư vấn
kỹ, hổ trợ, giám sát kỹ thuật

2. ÁP DỤNG THỰC TẾ

VẤN ĐỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG:
ĐỐI TƯỢNG
HƯỞNG LỢI?
AI SẼ
QUẢN LÝ?

CƠ CHẾ
KẾT HỢP?

LÀM SAO ĐỂ SỬ
DỤNG HIỆU QUẢ
VÀ DUY TRÌ?

Các bên: tổ nhóm, Trung Tâm Kỹ
Thuật Dịch Vụ NN An Giang và
BQL dự án Graisea 2.0 cùng nhau
thảo luận xây dựng kế hoạch

XÂY DỰNG QUI CHẾ QUẢN LÍ
SỬ DỤNG MÁY CẤY
 Ưu tiên hổ trợ cho các thành viên trong
tổ nhóm với giá thấp hơn so với giá thị
trường và người không tham gia tổ
nhóm.
 Các nhóm nhận máy cấy phải có sự liên
kết với nhau về mặt hổ trợ tập trung số
lượng máy cấy khi cần thiết
 Việc sử dụng máy phải ưu tiên gắn với
các chương trình phát triển nông
nghiệp bền vững của địa phương.
 Các nhóm phải xây dựng kế hoạch sử
dụng hiệu quả và báo cáo tình hình hoạt
động, sử dụng với Trung Tâm Kỹ Thuật
Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang.
 Các nhóm có trách nhiệm bảo quản, sửa
chữa , bảo trì máy sau khi sử dụng để
đảm bảo có thể duy trì trong một thời
gian dài.
 Khuyến khích việc thành lập đội nhóm
cấy để hình thành dịch vụ của tổ nhóm,
tăng thu nhập.

GRAISEA 2 – CHUỖI LÚA GẠO
TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ
ĐẦU TƯ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM
Ở VÙNG ĐÔNG NAM Á
Mục tiêu của dự án: “Cơ hội tốt hơn cho nam và nữ trong ngành tôm, lúa tại
Việt nam thông qua chuỗi giá trị bền vững và mô hình kinh doanh bao trùm
thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ và thích ứng biến đổi khí hậu”
Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD)
là đơn vị điều phối, quản lí dự án Graisea 2 – chuỗi lúa gạo triển khai tại 3
tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cữu Long: An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Các
kết quả mong đợi đạt được:
Kết quả 1: Người sản xuất quy mô nhỏ (nam và nữ) có khả năng tham gia
và hưởng lợi công bằng từ các chuỗi giá trị tôm, lúa
Kết quả 2: Các tác nhân thị trường trong chuỗi giá trị tôm, lúa tạo cơ hội
cho các nông hộ quy mô nhỏ tham gia chuỗi, thúc đẩy nâng cao năng lực
kinh tế cho phụ nữ và thích ứng biến đổi khí hậu
Kết quả 3: Khung chính sách quốc gia và khu vực thúc đẩy các mô hình kinh
doanh hỗ trợ tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ và khả năng thích ứng khí
hậu của phụ nữ

Project: Gender Transformative and
Responsible Agribusiness Investments in
South East Asia (GRAISEA) – Phase 2

Working in Cambodia, Indonesia, Pakistan, the Philippines, and Vietnam, GRAISEA utilises
various partner models at multiple levels to tackle the root causes of poverty and support
system-wide change. Currently in its second phase, GRAISEA supports the development
of agricultural value chains that provide opportunities for women's economic
empowerment, integrate human rights, and promote improved resilience to climate
change.
We work with farmers, producer groups, local companies, national governments, multinational corporations, and with the regional economic block ASEAN. GRAISEA also
supports the capacity development of producer organisations, promotes women's
leadership and changes to social norms, brings about direct change to the practice of
companies, and promotes national and regional policy change.
Our work is funded by the Embassy of Sweden in Bangkok and private sector companies
involved in the relevant value chains.

