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I. TỔNG QUAN VỀ LÚA MÙA TRUYỀN THỐNG Ở ĐBSCL 

1- Cây lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long
- Lúa gạo- lương thực chính ½ dân số thế giới, châu Á-
sản xuất và tiêu thụ khoảng 90% sản lượng. 
- Ở Việt Nam, cây lúa đã có mặt từ 2000-3000 năm trước, là

nguồn lương thực chính yếu.
- ĐBSCL được khai khẩn và phát triển cây lúa nước từ 300-

500 năm nay bởi 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa. Lúa nước là từ
gọi chung cho lúa mùa nổi và lúa mùa ngập nước, mỗi năm
một lần thu hoạch.



- Năm 1976, toàn vùng ĐBSCL có 1,4 triệu ha lúa mùa, chiếm
70% diện tích, sản lượng 2,88 triệu tấn chiếm 62,5% sản
lượng. Sau đó diện tích giảm dần bởi nhiều lý do. 

- Năm 1989, thực hiện đổi mới quản lý kinh tế trong NN, Việt
Nam xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo và từ đó cây lúa mùa
giảm nhanh hơn nhường chỗ cho cây lúa cao sản xuất khẩu. 

- Hiện tại, ĐBSCL có khoảng 1,6 triệu ha chiếm 40% diện tích
đất trồng lúa cả nước nhưng góp đến 90% sản lượng gạo
xuất khẩu hiện nay.

- Trên cơ sở biến dị-di truyền và đặc tính thụ phấn chéo của
cây lúa (mặc dù rất thấp ≤ 0,5%) cộng thêm quá trình lao
động sáng tạo của nông dân đã góp phần tạo ra hàng ngàn
giống lúa mùa trên phạm vi cả nước. 



2- Số lượng chung và một số giống lúa mùa đặc sản được
ghi nhận
- Theo DS nguồn gen lúa tồn trữ phục vụ công tác giống

của Viện KHKT NN Miền Nam (vùng Đông và Tây Nam bộ) có
382 giống.

- Theo Viện nghiên cứu và phát triển ĐBSCL (ĐHCT) nguồn gen 
giống lúa được sưu tập và bảo tồn tại đơn vị là 1988 giống.
- Những giống chất lượng cao có: Nàng thơm Chợ Đào, Châu
Hạng võ, Huyết rồng, Mẽ hương, Nàng thơm, Nàng loan, Tàu
hương, Tiêu hương, Thơm nút đít, Thơm lùn, Trắng tép, Một
bụi, Nàng nhen, Nàng tây, Tài nguyên, Nàng hương…



3. Các nhóm lúa mùa trên thế giới. 
• Lúa Japonica (hay Sinica): hạt tròn, ngắn, ít amylose (14-17%), thường 

không có đuôi, gié ngắn, nhiều chồi thẳng đứng, cây thấp, chịu lạnh và 
không kháng hạn, trồng ở vùng ôn đới.

• Lúa Indica: hạt dài thon, nhiều amylose (trên 21%), không đuôi, gié 
trung bình, thân cây tỏa rộng, cao giàn, không chịu lạnh và có thể chịu 
hạn, phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

• Lúa Javanica (Japonica nhiệt đới): Có tính trung gian giữa 2 nhóm trên, 
hạt to rộng, amylose cao, thường có đuôi, trấu có lông dài, ít chồi, gié 
dài, thân cây dày thẳng đứng, rất cao giàn, không chịu lạnh, chịu hạn 
hán, được trồng ở Indonesia, chủ yếu Java và Sumatra.

• Ở Việt Nam có 2 dạng lúa mùa truyền thống: mùa nổi và lúa mùa cạn.



4. Khác biệt giữa lúa mùa - lúa cao sản

• Lúa mùa:
- Thời gian ST dài
- Hình thể thường cao
- Hầu hết Quang cảm
- Ko hoặc ít chịu phân
- Dễ đổ ngã
- Năng suất thấp
( chọn lọc tự nhiên)

Lúa cao sản:
- Thời gian ST ngắn
- Dạng thấp (gien lùn)
- Không quang cảm. 
- Phản ứng đạm cao
- Nhiều chồi, ít ngã
- Năng suất cao
(hầu hết qua lai tạo)



5. Tình hình nghiên cứu và phục tráng một số giống lúa
mùa ở ĐBSCL

Khi đời sống vật chất tăng lên thì nhu cầu về lương thực chất lượng
cũng tăng theo, nhu cầu con người tăng từ ăn no lên ăn ngon rồi ăn
vừa ngon vừa khỏe. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc nghiên cứu phục hồi
các giống lúa mùa đặc sản đã được chú ý.
- Từ 2003 – 2006, TS. Lưu Văn Quỳnh (Viện lúa ĐBSCL) “Chọn thuần,
phục tráng giống lúa Một Bụi Đỏ cho vùng chuyển đổi lúa-tôm tỉnh Bạc
Liêu”.
- PGS.TS Võ Công Thành - Trường ĐHCT học Cần Thơ, Chủ nhiệm đề tài 
cùng HTX NN Mỹ Lệ tiến hành trồng phục tráng giống lúa Nàng thơm 
Chợ Đào. 



- Viện Lúa ĐBSCL đã chọn dòng “Nàng Nhen thơm phục tráng” phù hợp 
với vùng đất và tập quán nông dân vùng Bảy Núi (AG). 
- “Khôi phục và phát triển giống lúa đặc sản Nanh chồn tại Bà Rịa-Vũng 
Tàu”, do Đỗ Khắc Thịnh, Viện KHKT NNMN làm CN.
- Trường Đại học Cần Thơ chọn lọc cá thể bằng kỹ thuật điện di Protein 
giống lúa Một Bụi Đỏ được hai dòng có chất lượng cao.
- Đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc thanh lọc chọn dòng 
ưu tú hai giống Một Bụi Lùn và Tài Nguyên Đục của tỉnh Cà Mau” do GS 
TS Nguyễn Thị Lang làm chủ nhiệm từ 2011 – 2013.
- TS Nguyễn Văn Kiền và nhóm nghiên cứu Trường ĐHAG thực hiện
chuỗi đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi vùng ĐBSCL 
2012-2015 sau đó liên kết quốc tế mở rộng nghiên cứu trên lưu vực
sông Mê Kong.





II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LÚA MÙA 
TƯ VIỆT FARM
1. Mục tiêu của trang trại
Tái hiện mô hình trồng lúa mùa xưa, ghi hình và dựng phim tài liệu

lưu giữ cho mai sau.
 Sưu tập, giới thiệu về các công cụ sản xuất lúa mùa truyền thống;

Các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày và công cụ đánh bắt cá của người
dân.
 Đáp ứng nhu cầu du lịch về nguồn và giáo dục truyền thống cho thế

hệ trẻ.
 Nghiên cứu, áp dụng sản xuất xanh từ lúa mùa truyền thống.



2. Lý do hình thành:
 Ký ức trổi dậy thành niềm đam mê.
 Tình trạng ô nhiểm môi trường đã báo động trong điều kiện thâm

canh quá mức.
 Nhu cầu lương thực, thực phẩm chất lượng, an toàn của người tiêu

dùng ngày càng tăng lên theo mức độ thu nhập.
 Phương pháp trồng lúa mùa truyền thống của ông bà xưa thực chất

là phương pháp trồng hữu cơ bị lãng quên hơn 30 năm qua cần được
nghiên cứu, vận dụng.





3. Thuận lợi – khó khăn
Thuận lợi:
 Ý tưởng xuất hiện sớm, 10 năm, một thời gian đủ dài để tự phản biện

về mô hình, hình thành quyết tâm và để chuẩn bị tích lũy về vốn, điều
kiện vật chất khác.
Địa điểm thuận lợi, trước nhà là Quốc lộ 61, sau nhà là ruộng vườn,

không cách xa Thành phố Rạch Giá (12 km)
 Có sự ủng hộ, giúp đỡ rất lớn của cộng đồng, của thân tộc, bạn bè,

nhất là những lão nông tri điền cùng chung niềm đam mê muốn trở
về ký ức.
 Có sự động viên, khích lệ của chính quyền địa phương.
Đặc biệt được tổ chức Mekong Ogranices (do TS Nguyễn Văn Kiền

sáng lập) ủng hộ, thường xuyên tư vấn, hỗ trợ về nhiều mặt.



Khó khăn:
Nhu cầu vốn lớn, vượt quá khả năng cá nhân nên lúc đầu chưa có sự

đồng thuận trong gia đình.
 Các giống lúa mùa truyền thống hầu như không còn trên địa bàn tỉnh.
 Các loại nông cụ trồng lúa mùa qua thời gian dài không sử dụng đã bị

hư hỏng, mất mát rất lớn, khó khăn trong sưu tập
Một số thách thức khác từ tự nhiên do không sản xuất đồng loạt

trong khu vực như chuột, chim,…



4. Quá trình thực hiện
4.1. Kiến thiết cơ bản
- Diện tích: 25.000m2 (vườn + mương, ao 12.000 m2, ruộng 13.000 m2

Yêu cầu: có khu thực hành đủ rộng, nhà trưng bày nông cụ; có nhà
bếp, nhà vệ sinh, phòng lưu trú phục vụ tham quan, nghiên cứu khoa
học. Có tiểu cảnh rừng U Minh thu nhỏ và tiểu cảnh khác như trong
đời sống sinh hoạt của gia đình nông dân xưa.
Cách làm: tham khảo ý kiến bạn bè ngành kiến trúc, xây dựng và tự

quyết định lựa chọn phù hợp theo nguồn vốn và lộ trình.
Thời gian: bắt đầu triển khai từ 3/2017. Hiện nay cơ bản hoàn thành,

tiếp tục hoàn chỉnh





4.2. Sưu tập giống
Tiêu chí: lựa chọn các giống ngon cơm, năng suất khá đã từng được

trồng tại địa bàn này trong quá khứ.
Cách chọn: dựa vào ký ức bản thân và tham khảo các lão nông tri

điền.
Tìm giống: hỏi thăm các Phòng NN trong tỉnh không có, cuối cùng tìm

đến Viện Nghiên cứu và phát triển ĐBSCL (ĐHCT), Viện KHKT nông
nghiệp Miền Nam xin nguồn gen bảo tồn.
Năm 2017: Các giống Trắng Tép vàng, Chim Rơi, Ba Bụi, Một Bụi, Nếp

Than. Số lượng khoảng 200 hột/giống.
 Hiện nay đang nghiên cứu > 30 giống, có 3 giống đã trồng đại trà (Ba

Bụi, Chim Rơi, Móng Chim Vàng), 2 giống đang nhân lên (Châu hồng
vỏ, Nàng thơm Chợ Đào).





4.3. Xây dựng lại quy trình trồng lúa mùa xưa
 Năm đầu diện tích nhân giống khoảng 300 m2, hơn 1,3 ha phục

dựng quy trình canh tác truyền thống: cày, bừa bằng trâu, gieo
mạ, nhổ cấy bằng tay, trồng chăm sóc không sử dụng các loại hóa
chất, thu hoạch bằng tay… các loại nông cụ truyền thống hầu như
đều được tham gia vào quy trình.
 Kết thúc năm 2017, quy trình canh tác lúa mùa truyền thống đã

được tái hiện trong các video clip của nông trại.
 Năm 2018, 2019 thử nghiệm áp dụng cơ giới hoá trồng lúa mùa

nhằm thích ứng với thực trạng thiếu lao động chân tay ở nông
thôn. Các khâu chính yếu được xác định hoàn toàn có thể ứng
dụng cơ giới thành công gồm: gieo sạ, làm đất, thu hoạch.



















4.4. Sưu tập nông cụ

Tiêu chí: ưu tiên sưu tập các nông cụ sản xuất, công cụ đánh bắt cá, 
dụng cụ sinh hoạt đã qua sử dụng, mỗi loại tối thiểu 1, tốt nhất là 2 
hoặc 3; Phục chế khi không tìm được.

Cách làm: dựa vào các lão nông có uy tín tư vấn (cái gì, tìm ở đâu) để
xin hoặc mua hoặc thuê phục chế.

Hiện nay: nông cụ SX đáp ứng cơ bản (thiếu đa dạng theo khu vực), 
công cụ đánh bắt cá, dụng cụ sinh hoạt còn thiếu nhiều.





• 4.4. Xây dựng thành điểm đa dạng sinh học
- Phục hồi và xây dựng trang trại thành điểm đa dạng sinh học

thu nhỏ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của
trang tại.

- Trong 4 năm qua thả bổ sung một số loại thủy sản từng có
mặt nhưng đã mất đi do gần 30 năm trồng lúa ngắn ngày
như: cá rô biển, cá chạch, cá dày, càng đước, ba ba, rùa, …

- Trồng một số loại cỏ hiện nay rất hiếm thấy trên đồng ruộng
như: cỏ đưng, lác trâu, bồn bồn…, và một số loại cây trồng
đặc trưng của vùng như bộ sưu tập giống chuối, sưu tập
giống xoài, cây chùm ruột, ô môi, bần, cà dăm….





• 4.5. Giới thiệu quy trình trồng lúa mùa và văn hoá lúa mùa
cho sinh viên, học sinh

- Trường Đại học An Giang (3 đợt)
- Trường Đại học Cần Thơ (3 đợt)
- Trường Đại học Kiên giang (thường xuyên)
- Trường Đại học Andalas, Indonesia (3 đợt).
- Trường PTDTNT huyện.
- Đã xây dựng kế hoạch đón tiếp các trường THCS và TH trên

địa bàn huyện.













• 4.6. Các hoạt động khác
- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan

đến lúa mùa (Chi cục Trồng trọt&BVTV Kiên Giang, Trường
ĐH Cần Thơ), xử lý môi trường (ĐH Kiên Giang).

- Đặc biệt, được tổ chức Mekong Ogranices lựa chọn phối hợp
thực hiện dự án nghiên cứu (nhiều hợp phần liên quan đến
lúa mùa và sản phẩm gạo lúa mùa) do Rufford tài trợ.

- Hoạt động tiếp đón những khách du lịch có nhu cầu trải
nghiệm về trồng lúa mùa và văn hoá lúa mùa xưa…







III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI, NGHIÊN CỨU THÊM
1. Qua hơn 4 năm thực hiện mô hình trồng lúa mùa đã xác định được: 
- Cây lúa mùa thích ứng tốt trong xu thế biến đổi khí hậu và nguồn

nước lưu vực ĐBSCL ngày càng suy giảm.
- Có thể trồng quy mô lớn do cơ giới hoá được những khâu cơ bản như

làm đất, gieo sạ, thu hoạch.
- Trồng lúa mùa mỗi năm một vụ, nếu sử dụng giống chất lượng tốt kết

hợp với nuôi tôm hoặc nuôi cá, vịt… sẽ mang lại hiệu quả kinh tế
không thua trồng lúa 2-3 vụ trên năm. 

- Trồng lúa mùa vừa giúp người nông dân giữ gìn sức khoẻ vừa góp
phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống hiện nay



2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu (4 thách thức của mô hình)  
• Giống: lựa chọn giống như thế nào cho phù hợp với nhu cầu thị

trường (theo khẩu vị, theo sức khoẻ, theo mục đích sử dụng… lựa
chọn phân khúc thị trường thích hợp cho cả sản phẩm gạo lúa mùa và
sản phẩm du lịch sinh thái).

• Xây dựng thị trường: đối với gạo lúa mùa, nắm bắt thông tin, xác định
nhu cầu, phương thức tiếp thị (quãng bá), tổ chức phân phối. Tương
tự, xây dựng thị trường, tổ chức các hoạt động thu hút du lịch về với
văn hoá lúa mùa xưa. 

• Tổ chức sản xuất: hình thức liên kết sản xuất? Quy mô thích hợp theo
thời điểm? Tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, chế biến? Mã vùng, 
mã vạch, truy xuất nguồn gốc?

• Quản trị, vận hành trang trại như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhứt.



IV. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
1. Nhà nước:
- Định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ngắn hạn và dài hạn
- Ban hành khung pháp lý đảm bảo (tiêu chuẩn, chất lượng, chế tài…) 

phù hợp trong nước và thông lệ quốc tế.
- Chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ.
- Chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển. Đặc biệt là các dự án khởi

nghiệp lĩnh vực này. 



2. Đối với cá nhân, DN khởi nghiệp lĩnh vực này cần quan tâm
Đánh giá đầy đủ tính khả thi của dự án (ý tưởng tốt => dự án tốt), năng
lực vốn, năng lực quản trị-vận hành, năng lực tổ chức sản xuất, phân
phối.
• Xác định nhu cầu, lựa chọn phân khúc thị trường thích hợp cho các

sản phẩm dự kiến thực hiện.
• Xây dựng thị trường: nắm bắt thông tin, xác định phương thức tiếp

thị (quãng bá), tổ chức phân phối. 
• Tổ chức sản xuất: hình thức liên kết sản xuất đảm bảo bền vũng? Quy

mô thích hợp theo thời điểm? Tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, chế
biến? Mã vùng, mã vạch, truy xuất nguồn gốc?...

• Quản trị, vận hành trang trại như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhứt.



https://youtu.be/V-QYhwM5tqY

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV-QYhwM5tqY%3Ffbclid%3DIwAR26zaDOvWaTkGwio66R72qKaLP9zmpm59xKCEd86V5FYe0jsja_t9IjAJc&h=AT3k35ht2ZKkSJPxcE0PJkDVu7VB4VmkO7bfeOWVgwBqS_8rXbdcfkK7THl18If_gpN4Aev_fqPmVYCynwx5yBdilUhpYh_AbeQtPDTHMDW0LwJUxuze3zt-LjFvHVWyQlF8Bw


XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE
CHÚC SỨC KHOẺ VÀ THÀNH CÔNG TRONG 

CUỘC SỐNG!
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