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CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT LỚN
Để chứng minh cho kỳ tích 

trên,  Giám đốc Phục nêu những 
con số cụ thể. Nhãn  đang  thành 
đặc sản  của  Cù Lao Dung  vì  hợp 
với  chất  đất  cho trái  cùi dày, hạt 
nhỏ,  vị  ngọt vừa  đã  được doanh 
nghiệp bao tiêu để xuất khẩu và đưa 
vào hệ thống siêu thị trong nước, 
gồm hai loại. Một loại cho năng suất 
20-30 tấn/ha, giá bán 20.000-25.000 
đồng/kg;  một  loại 10-12 tấn/ha, giá 
50.000 – 60.000 đồng/kg.  Trong hai 
loại, có một loại được nông dân điều 
chỉnh để cho  ra  trái quanh năm nên 
không xảy ra hiện tượng “trúng mùa 
rớt giá”.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp ký 
hợp đồng bao tiêu trái thì nông dân 
phải hợp tác để có diện tích lớn và 
canh tác theo quy trình kỹ thuật được 
kiểm tra. “Đây chính là cơ hội mà biến 
đổi khí hậu đã tạo ra cho chúng tôi”,- 
Giám đốc Phục nhấn mạnh.

Khi những ruộng mía lâu đời rộng 
mênh mông không còn đem đến sự 
no ấm, nông dân loay hoay tìm lối 
thoát ra và  dễ dàng đạt được  điều 
kiện đầu tiên: Diện tích lớn. Doanh 
nghiệp bao tiêu yêu cầu diện tích 
trồng nhãn phải đạt ít nhất 6 ha liền 
kề, bà con  đã  hợp tác dồn điền đổi 
thửa với nhau. Ngoài ra, còn phải có 
quy trình canh tác chặt chẽ  để đảm 
bảo sản phẩm sạch  từ giống,  chăm 
sóc đến thu hoạch thì những người đi 
trước có kính nghiệm sẵn sàng hỗ trợ 
người đi sau, thêm chính sách khuyến 

khích của địa phương tiếp sức kịp thời.
Giám đốc Phục là người có nhiều 

kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng 
ở  Cù Lao Dung, để  đến thành công 
ngày hôm nay ông đã trải qua không 
ít thất bại. Hàng chục năm, ông đã thử 
nghiệm nhiều loại cây trồng, kể cả 
nhãn da bò nổi tiếng ở ĐBSCL nhưng 
ra Cù Lao Dung lại hay bị bệnh. Về sau, 
tìm được loại nhãn đang trồng hiện 
nay mà theo ông là rất hợp với chất đất 
có nhiều Kali của Cù Lao Dung, nhãn ít 
bị sâu bệnh  và  cho năng suất 
cao; ông còn có sáng kiến ghép phôi 
giống nhãn mới vào gốc nhãn da bò 
để sau một năm  đã  cho thu hoạch, 
thay vì trồng từ cây con phải mất ba 
năm. Ông còn mày mò sáng chế được 
hệ thống tưới nước tiết kiệm phù hợp 
với đồng đất Cù Lao Dung, từ kỹ thuật 

của Ixraen mà lúc đầu ứng dụng rập 
khuôn đã thất bại khiến mất 30 triệu 
đồng. Tất cả bí quyết chuyển đổi cây 
trồng của ông Phục và các nông dân 
đi trước khác đều  được  chia sẻ với 
người đi sau, “chúng tôi chia sẻ thành 
tâm như đi chùa làm việc thiện vậy”,- 
ông Phục tâm sự.

 Để có được kỳ tích đó, chính quyền 
địa phương có chính sách khuyến 
khích hợp tác rất cụ thể và thiết thực. 
Những nông dân chuyển đổi cây 
trồng từ mía sang cây đặc sản nếu có 
diện tích liền kề từ 6 ha trở lên được hỗ 
trợ 4 nội dung thiết yếu. Hỗ trợ 50% 
chi phí giống và đầu tư hệ thống tưới 
nước tiết kiệm; 100% chi phí xây dựng 
mã code để truy xuất nguồn gốc; cho 
vay tín dụng ưu đãi 250 triệu đồng/ha 
từ 3 đến 5 năm.

Vợ chồng Giám đốc Phục ở vườn nhãn có hồ trữ nước ngọt

CÙ LAO DUNG GIÀU LÊN

TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Chúng tôi khá bất ngờ khi cuối tháng 3/2021, giữa mùa nắng hạn, Giám đốc HTX Nông nghiệp 

thông minh Cù Lao Dung ở xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) Trần Văn Phục 
giới thiệu vườn nhãn “mỗi héc ta một năm cho lời ít nhất 300 triệu đồng”. Điều đặc biệt chính là 
huyện Cù Lao Dung nằm giữa sông Hậu đối mặt biển cả, từ xưa chủ yếu trồng mía và khi biến 
đổi khí hậu diễn ra khốc liệt thì canh tác luôn bị lỗ hoặc lời rất ít bởi nước mặn tấn công, đời 
sống người dân rất khó khăn.
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KHAI THÁC VÀ BỒI BỔ ĐẤT
Nhờ có chính sách  khuyến 

khích cụ thể, được người đi trước chia 
sẻ kinh nghiệm nên Cù Lao Dung đã 
thành công trong việc chuyển đổi 
nhanh cây mía sang cây đặc sản. Tổng 
diện tích mía 8.000 ha, đến nay đã 
chuyển đổi được 5.000 ha  (có 1.000 
ha nhãn và 400 ha đã cho thu hoạch). 
Theo đó, nhiều hợp tác xã nông 
nghiệp ra đời, làm ăn có hiệu quả.

HTX Nông nghiệp thông minh 
Cù Lao Dung  ra đời muộn nhất 
trong 13 HTX của huyện,  vào tháng 
2/2020,nhưng  phát triển nhanh cho 
thấy xu hướng vươn lên mạnh mẽ; 
nay đã có 68 thành viên với gần 100 
ha, thêm  40 thành viên với 35 ha 
chuẩn bị kết nạp. Những thành viên đi 
trước như Giám đốc Phục đã  thu 
hoạch nhãn đặc sản “mỗi héc ta một 
năm lời ít nhất 300 triệu đồng”; còn 
những thành viên mới  chuyển mía 
sang nhãn, lại có sáng kiến trồng ổi Nữ 
Hoàng để  có  thu  nhập  trong  3 năm 
chờ  nhãn  ra  trái. Ổi Nữ Hoàng cũng 
là đặc sản của ĐBSCL đưa ra Cù Lao 
Dung hợp với đất giàu Kali  nên trái 
lớn, giòn và ngọt, cho năng suất 20-20 
tấn/ha, giá bán 10.000 – 15.000 đồng/
kg, được bao trái từ nhỏ đảm bảo an 
toàn thực phẩm nên người tiêu dùng 
ưa chuộng. Trong  diện tích  đất của 
HTX Nông nghiệp thông minh Cù Lao 
Dung,  40% đã cho thu hoạch nhãn, 
còn lại thu hoạch ổi.

Trào lưu canh tác tiên tiến không 
chỉ  lôi cuốn  nông dân tại chỗ mà 
còn thu hút người nơi khác về Cù 
Lao Dung mua đất, tham gia hợp tác 
xã. Điển hình như bà Nguyễn Thị Nga, 
quê ở huyện Mộc Hóa (Long An) đã về 
Cù Lao Dung mua 10 ha đất để trồng 
nhãn, nay đang  thu hoạch ổi  trong 
thời gian chờ nhãn ra trái. Bà Nga cho 
biết, vừa có đơn xin gia nhập  HTX 
Nông nghiệp thông minh Cù Lao 
Dung.

Hầu hết vườn cây của các thành 
viên hợp tác xã có hệ thống tưới nước 
tiết kiệm. Nước tưới vào cao điểm mùa 
khô, trước đây chủ yếu khai thác nước 
ngầm, vài năm nay bà con đào ao trữ 
nước mưa.  Diện tích ao chiếm  10% 
diện tích vườn, thả cá tăng thêm thu 

nhập. Một số thành viên liên kết làm 
ao lớn,  mở thêm hoạt động du lịch 
sinh thái.

 Chú trọng khai thác giá trị 
tổng hợp, nông dân canh tác 
không  còn  quá tập trung năng suất 
như trước mà tính toán hiệu quả lâu 
dài, tìm giải pháp bồi bổ đất. Mỗi cây 
nhãn ra chục chùm trái, bà con xem 
xét có thể chỉ giữ lại 5 chùm, bao gói 
cẩn thận để tăng chất lượng và giá 
trị, hạn chế bóc lột đất. Bón phân hữu 
cơ,  vi sinh,  hạn chế sử dụng thuốc 
trừ sâu để tăng dinh dưỡng cho đất. 
Đặc biệt, bà con  áp dụng giải pháp 
làm tăng độ dày đất canh tác khá hiệu 
quả. Vào mùa khô, đã có hệ thống tưới 
nhỏ giọt cho cây nên phơi khô mương 
vườn,  nhằm  đón các trận mưa đầu 
mùa rửa mặn,  rút phèn  cho đất.  Bà 
con tính toán, giải pháp này làm tầng 
đất canh tác dày lên hàng năm, nhiều 
năm là được cả mét. Tầng đất canh tác 
dày giúp cho cây sống khỏe, đời cây 
kéo dài. Tất cả cũng là nhờ nông dân 
biết canh tác tiên tiến với việc Trường 
Đại học Cần Thơ đã ký hợp đồng với 
HTX Nông nghiệp thông minh Cù Lao 
Dung để làm 2 ha rau sạch công nghệ 
cao.

“Nông dân sản xuất manh 
mún thường ích kỷ và ngại thay 
đổi vì  sợ  mất  lợi nhuận. Khi có quy 
trình sản xuất giảm chi phí,  tăng lợi 
nhuận, lại thêm chính sách nhà nước 
hỗ trợ là nông dân làm liền.  Nông 
dân cũng sẵn sàng thay đổi sản xuất, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường để 
có lợi nhuận ổn định. Lợi nhuận của 
các  thành viên  hợp tác  ổn định  dẫn 

Trang trại điện mặt trời- trồng nấm rơm

tới lợi ích cộng đồng tăng lên,  cuộc 
sống thêm hạnh phúc thấy rõ”, Giám 
đốc Phục kết luận.

PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ TỔNG HỢP
Sát bên HTX Nông nghiệp thông 

minh Cù Lao Dung, năm 2020 mọc 
lên cụm điện mặt trời của một doanh 
nghiệp có công suất 3 MWp, diện tích 
3 ha đất. Mới đây, HTX đã ký hợp đồng 
để trồng nấm rơm dưới 48 mái điện 
mặt trời ấy (mỗi mái rộng 400 m2), tạo 
thêm việc làm cho 50 lao động.

Cả huyện Cù Lao Dung có 5 cụm 
điện mặt trời, công suất mỗi cụm 
3  MWp.  Bí thư Huyện ủy  kiêm Chủ 
tịch UBND  huyện Cù Lao Dung Võ 
Thanh Quang cho biết, cả 5 cụm 
đã  ký  hợp đồng với các hợp tác xã 
nông nghiệp khai thác đất dưới tấm 
năng lượng,  bên cạnh  trồng nấm 
rơm là nuôi bò, dê, heo, gà.

“Với diện tích mía  3.000 ha  còn 
lại,  kế hoạch  năm 2021 chuyển đổi 
tiếp 1.000 ha”, ông Quang cho  hay. 
Khuyến khích nông dân chuyển đổi 
cây trồng, cùng với 4 nội dung hỗ trợ 
trực tiếp, huyện còn chú trọng đầu tư 
giao thông, thủy lợi, điện, cấp nước và 
hạ tầng công nghệ thông tin để đảm 
bảo chuyển đổi vững chắc. Năm 2020, 
tổng vốn đầu tư ở huyện đạt 500 tỷ 
đồng (riêng điện 400 tỷ); năm nay 
phấn đấu 3.000 -4.000 tỷ đồng (điện 
gió 2.000 tỷ), chú trọng thêm  phát 
triển du lịch sinh thái. Góp phần vào 
thúc đẩy du lịch còn là sự xuất hiện 
của những tuyến đường giao thông 
khang trang và số xe hơi ngày một 
nhiều của các xã viên.

 NGỌC NAM-HUY ĐẠT
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