
Project: Education to minimize the use of plastics and chemicals in Vietnam
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Chia sẻ: Sản xuất, thương mại ở trang trại quy 
mô nhỏ có tự sống được?
Báo cáo viên:Trương Thành Đạt

CEO Cty Nông trại Ếch Ộp
0939 813 833

Facebook.com/nongtraiechop

Ngày 29 tháng 8.năm 2021
New training project: Training of Organic Farming, Certification, and Trade – Mekong Organics

https://mekongorganics.com/new-training-project-training-of-organic-farming-certification-and-trade/


Sản xuất mà không 
dùng bất kỳ thuốc 
và phân hóa học có 
sống được không?

Tốn nhiều tiền không?

Không có tiền có làm được không?

Có năng xuất không?

Có bị bên ngoài tác động? 
Dịch hại, con người!Có dễ không?

Sâu hại rất nhiều!Trừ sâu hại bằng gì, 
mua ở đâu?

Học kỹ thuật ở đâu?



Giới thiệu Nông Trại Ếch Ộp

Thành lập 12/3/2017

Diện tích 9,3ha

Ếch Ộp đang sản xuất - kinh 
doanh hơn 40 loại rau, lúa gạo, cây 
ăn trái, cây dược liệu theo phong 
cách nông nghiệp truyền thống.Địa chỉ:

- Trại chính: Mỹ Quý – TP 
Long Xuyên – An Giang

- 4 trang trại thành viên Ếch Ộp tái tạo những biện pháp 
kỹ thuật bản địa dựa vào tự nhiên 
+Kỹ thuật hiện đại  Phù hợp với 
nhu cầu của Khách hàng.

Ếch Ộp tái tạo nông nghiệp truyền thống!



Nguyên tắc sản xuất
Ếch Ộp sản xuất nông sản với nguyên tắc riêng:
“Sử dụng tự nhiên để quản lý tự nhiên”



Câu chuyện đậu đũa “Lê Lai”



Hình ảnh thiên địch ở Ếch Ộp

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/747329662484052

Video được ghi hình tại nông trại Ếch Ộp vào đầu năm 2020



Câu chuyện con cò và nhà nông

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/208456123925332



Nguyên tắc nuôi dưỡng 
thiên địch

Không có rau sao có sâu hại!
Không có sâu hại sao có thiên địch!
Không có thiên địch sao quản lý sâu!
Thiên địch cần thời gian sinh sản... “năm”!

Thiên địch
Dịch hại

Hạn chế tối đa: 
+ Thuốc thảo mộc
+ Bẫy bắt côn trùng
+ VSV đối kháng mạnh

Presenter
Presentation Notes
1. Thuốc thảo mộc diệt được sâu hại có nghĩa là thức ăn của thiên địch sẽ không còn. 2. Thuốc thảo mộc cũng làm chết thiên địch do tính sát thương của nó như: cay nồng của ớt làm mù mắt nhện, hay bẫy dính vàng sẽ bắt luôn bọ rùa ,...!3. Muốn có thiên địch thì phải có sâu hại, muốn có sâu hại thì phải có cây, sâu đến ăn rau thì phải thất mùa, phần tiếp theo thiên địch tới. 4. Thuốc thảo mộc không phải thần dược cũng không phải rẻ. Lạm dụng nó không chắc tốt mà còn tốn tiền. 5. Nuôi dưỡng thiên địch là một câu truyện của làm nông, chuyện này không giỡn được đâu! Vào vườn mà tiêu cực, nói đến thuốc men là nó đi hết! 



Tận dụng tốt ưu cây trồng
Năng xuất



• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/1722199231272942



Trồng ra bán mắc 
quá ai mua, bán 

như thế nào, có mấy 
trăm ký sao xuất 

khẩu?

Thương mại

Presenter
Presentation Notes
Thương mại đối với sản phẩm hữu cơ, số lượng ít nhỏ lẻ làm thế nào để bán dc cho người tiêu dùng!



Mong muốn # Nhận được

Người trồng

• Năng xuất cao
• Nhẹ công
• Bán giá cao
• Dễ trồng

Người dùng vì 
sức khỏe

• Sản phẩm tốt
• Ngon
• Đẹp
• Chấp nhận chi 

nếu có
• Lúc nào cũng 

có

Người dùng phổ 
thông

• Sản phẩm đẹp
• Giá rẻ
• Ngon, ngọt.
• Muốn ăn là có

Làm sao để hòa hợp mục tiêu và mong muốn?



Gà ta thả vườn 
120 ngàn /kg

Cá lóc đồng 
100 ngàn/kg

Gà công nghiệp 
45 ngàn/kg

Cá lóc nuôi 40 
ngàn/kg

Tại sao?



Mối liên kết giữa 
Bán hàng và Sản xuất

Sản xuất Bán hàng

Tạo ra sản phẩm chất 
lượng, ngon, giá tốt,…

Ý kiến khách hàng, 
Nhu cầu tiêu dùng, 
Số lượng sản phẩm/ngày

Thời gian 
thu hoạch

Năng suất
trên m2

Điều kiện 
sinh trưởng

Giải thích 
chất lượng SP

Thói quen 
tiêu dùng

Giao tiếp, 
tương tác



Những hoạt động Ếch Ộp
Tạo lòng tin – xây dựng thương hiệu

Sản phẩm phải mẫu mã đẹp

Sản phẩm phải NGON

Sản phẩm Ếch Ộp kinh doanh phải đạt 4 tiêu chí:

Sản phẩm phải có giá cả hợp lý

Sản phẩm phải An toàn theo 
nguyên tắc Ếch Ộp Ếch ỘP

Presenter
Presentation Notes
Cách Ếch Ộp làm….



Quầy bán hàng, tư vấn chất lượng



Hoạt động gắng kết cộng đồng,
Xây dựng lòng tin

Hoạt động xã hội

Tập huấn kỹ thuật với Nông dân TP Sóc Trăng 

Ếch Ộp chia sẽ hoạt động tại Diễn đàn ĐBSCL năm 2019 Nông trại Ếch Ộp tiếp đoàn cán bộ, nông 
dân Tỉnh Bến Tre.

Nông trại Ếch Ộp tiếp đón đoàn Phụ huynh và 
Học sinh P.  Mỹ Quý 



“Âm thầm” giáo dục cộng đồng về 
nông nghiệp hữu cơ

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/484709362509268



Trồng 
rau

Rau 
đẹp

Bán Bán không hết đem cho từ 
thiện

Rau xấu

Nuôi gà Phân gà bón cây

Nuôi bò Phân bò nuôi 
trùn quế

Ao nuôi ốc bưu

Làm chế biến
Rác rau

Ủ Phân
Du lịch

Nếu trồng rau, mình thu được 
lợi nhuận từ gì?



Bảo toàn năng lượng trong 
Nông trại Ếch Ộp

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/292336472044030



Niềm tin phấn đấu

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/3400149740100827



Nguyên tắc của Nông trại Ếch ỘP:

Ngày xưa

• Ông bà trồng được cây khi 
không có thuốc!

• Cá tôm, chim thú rất nhiều, 
• Rau quả không có nhiều 

dịch hại!
• Số lượng tài nguyên tạo ra 

1kg nông sản!

Ngày nay

• ?
• ?

“Tái tạo nông nghiệp truyền thống”.

Rỗng dinh dưỡng ở các nông sản

Presenter
Presentation Notes
CHúng ta thường thự hào nông nghiệp công nghệ cao vậy sao phải dùng thuốc, Nông Nghiệp phụ thuộc, lệ thuộc.Nông nghiệp truyền thống không phải làm y hệt, mù quán. 



Tổng hợp thông tin 
Nông Trại Ếch ỘP

• https://www.facebook.com/100063466246169/
videos/333843297604777

Phóng sự được thực hiện cuối năm 2019



Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!

facebook.com/NongTraiEchOp        : 0939 813 833


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Giới thiệu Nông Trại Ếch Ộp
	Nguyên tắc sản xuất
	Câu chuyện đậu đũa “Lê Lai”
	Hình ảnh thiên địch ở Ếch Ộp
	Câu chuyện con cò và nhà nông
	Nguyên tắc nuôi dưỡng thiên địch
	Tận dụng tốt ưu cây trồng
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Mong muốn # Nhận được
	Tại sao?
	Mối liên kết giữa �Bán hàng và Sản xuất
	Những hoạt động Ếch Ộp�Tạo lòng tin – xây dựng thương hiệu
	Quầy bán hàng, tư vấn chất lượng
	Hoạt động gắng kết cộng đồng,�Xây dựng lòng tin
	“Âm thầm” giáo dục cộng đồng về �nông nghiệp hữu cơ
	Nếu trồng rau, mình thu được �lợi nhuận từ gì?
	Bảo toàn năng lượng trong �Nông trại Ếch Ộp
	Niềm tin phấn đấu
	Nguyên tắc của Nông trại Ếch ỘP:
	Tổng hợp thông tin Nông Trại Ếch ỘP
	Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!

