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Nhận thấy nông sản Việt Nam 

có rất nhiều tiềm năng lớn chưa

được khai thác, đặc biệt là ở

vùng Tây Nguyên, mà nông dân

thì luôn gặp khó khăn, đất đai

ngày càng thoái hóa và môi

trường sinh thái ngày càng bị

phá vỡ nghiêm trọng.



Năm 2016 khi trở về làm
nông nghiệp, tôi muốn làm
một cái gì đó khác với cách
làm của nông dân hiện tại
đang làm và nông nghiệp
hữu cơ sinh thái là cách làm
mà tôi chọn.

BRING NATURE 
INTO YOUR HOME



Ở thời điểm đó, hồ tiêu đang là loại
cây trồng có mức giá cao và được
người dân trồng nhiều nhất, có lẽ hồ
tiêu là một loại cây trồng làm biến
động kinh tế và đời sống của người
nông dân Tây Nguyên lớn nhất. Tôi
bắt đầu suy nghĩ tại sao một vùng
đất tốt như Tây Nguyên mà người
dân cứ trồng cây lại bị bệnh khi
chưa được thu hoạch nhiều.



Với nông trại nhỏ của gia
đình đã canh tác cà phê hơn
20 năm, tôi quyết định trồng
hồ tiêu theo cách của mh
cùng những người bạn, vừa
tìm hiểu vừa thực hành canh
tác đưa khu vườn trở về
hướng vườn rừng sinh thái. 
Toàn bộ phân bón tổng hợp
và thuốc bvtv không được sử
dụng ở nông trại.



Thời gian đầu vô cùng khó
khăn, vì ở Việt Nam chưa
có nhiều tài liệu chuẩn hay 
đào tạo chuyên sâu về
NNHC, bên cạnh đó là sự
phản đối từ người thân và
gia đình, vì đây là một
cách làm khá mới mẻ đối
với mọi người và sự hoài
nghi về NNHC. Nó thay
đổi những tập quán canh
tác cũ trước đây của bà con 
nông dân.



Để hiểu được nguyên lý canh
tác tự nhiên và áp dụng cho
vườn là cả một quá trình, vừa
phải tìm hiểu kiến thức từ
nhiều nguồn, nhiều người, sau
đó sàng lọc để áp dụng cho phù
hợp với điều kiện khí hậu thổ
nhưỡng của từng địa phương.



Rồi những cây trồng tại vườn đã ổn
định phát triển tốt, năm 2019 khi
thu hoạch vụ hồ tiêu đầu tiên gửi
cho một đối tác ở Mỹ, tôi đã nhận
được phản hồi tốt, và đơn hàng đầu
tiên của nông trại được bán. Khách
tiêu dùng phản hồi vô cùng tốt, họ
rất thích hương vị của hạt tiêu Việt
Nam. Hạt tiêu của nông trại được
nhiều đầu bếp ở Mỹ chọn dùng. 
Những thay đổi đã mang lại tín
hiệu tích cực, không chỉ ở nông trại
mà còn tác động tích cực đến nhiều
người, đến những nông dân khác.



Với những kết quả của hồ tiêu, tôi nhận
ra nông sản Việt Nam nếu làm tốt về
canh tác, chế biến sâu sau thu hoạch thì
sẽ có chất lượng tốt. Nhằm thay đổi cái
nhìn của bạn bè quốc tế về chất lượng hồ
tiêu Việt Nam, quốc gia sản xuất hồ tiêu
lớn nhất thế giới nhưng luôn bán với
mức giá thấp vì tồn dư quá nhiều thuốc
bvtv, nông dân trồng tiêu Tây Nguyên
thiệt hại nặng nề, đất đai thoái hóa
nghiêm trọng. Cần phải có một sự thay
đổi lớn để thay đổi thực trạng hiện nay 
của nông nghiệp.



Tiếp sau hồ tiêu là cà phê, một
loại nông sản có giá trị lớn
nhưng chưa được làm tốt ở
Việt Nam, Robusta ở Vnam là
một tiềm năng lớn cả về tiêu
thụ trong nước và xuất khẩu. 
Vì trước giờ chúng ta chưa chú
ý đến khâu chế biến, chủ yếu
là bán hàng xô.



Để làm tốt điều đó, ngoài việc canh tác tốt
thì nông trại đã thay đổi cách chế biến
truyền thống sang chế biến cà phê đặc sản
theo tiêu chuẩn của cà phê đặc sản thế giới.
Nhằm thay đổi thói quen uống cà phê của
người dân, thay đổi cách nhìn về cà phê
chất lượng. Việt Nam là một nước sản xuất
cfe lớn thứ 2 thế giới nhưng chính người
dân trong nước lại chưa được uống cfe chất
lượng, theo đó thì chất lượng cfe xuất khẩu
đi nước ngoài cũng mang chất lượng thấp, 
đem lại giá trị thấp cho nông dân trồng cfe.



Cùng với việc canh tác chỉ tập trung vào
năng suất mà bỏ qua chất lượng, bỏ qua 
môi trường, điều đó đã tác động rất lớn
đến nghành cfe Việt Nam, nguồn nước
ngầm đang ngày càng cạn kiệt, hạn hán, 
lãng phí phân bón, …



Ở nông trại, chúng tôi thay đổi điều đó bằng cách che phủ đất, bổ sung nguồn hữu cơ cho đất
bằng những thứ tại địa phương, nhằm giảm chi phí, trồng cây che bóng và tạo sự đa dạng sinh
học cho khu vườn. Lượng nước tưới giảm đáng kể so với phương pháp canh tác cũ, cây cối
phát triển tốt mà không cần dùng đến hóa chất và thuốc bvtv. Chất lượng cà phê tốt hơn vì
được sống trong môi trường đúng của cà phê, chúng tôi không tiêu diệt hay can thiệp sự phát
triển của các loài côn trùng chim chóc mà để chúng cùng sinh sống và hỗ trợ lẫn nhau.



Thời gian còn lại chúng tôi tập trung sâu vào
khâu sơ chế và chế biến sau thu hoạch để
nâng cao chất lượng , cà phê được thu hái và
chế biến theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản, kết
quả vô cùng bất ngờ, năm 2019 là năm đầu
tiên sản phẩm cà phê đặc sản của nông trại
được giới thiệu đến người tiêu dùng trong
nước cũng như các chuyên gia về ngành cà
phê và nhận được phản hồi vô cùng tích cực, 
lượng khách hàng đã tin dùng sản phẩm rất
nhiều, là tín hiệu tốt khi người dùng đã biết
thưởng thức cfe chất lượng của Việt Nam. 
Ngoài bán cfe, nông trại còn tập trung vào
chia sẻ kiến thức đúng về cà phê cho người
tiêu dùng, để họ hiểu cfe Vnam khi được làm
tốt mọi khâu từ canh tác đến chế biến thì
không thua kém cà phê của các nước khác. 
Điều đó có tác động rất lớn đến sinh kế bền
vững của nông dân trồng cà phê và môi
trường sinh thái.



Sau 2 vụ mùa tập trung sơ chế, mọi thứ đã được rút ra kinh nghiệm để
có quy trình chế biến tốt, tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu để hỗ trợ
các nông hộ xung quanh, tạo ra nguồn cfe đặc sản có chất lượng ổn định, 
đặc biệt là hệ sinh thái vườn rừng phát triển rộng hơn.



Với những sản phẩm đã
làm ra, không chỉ khách
hàng trong nước quan tâm, 
mà người tiêu dùng ở Mỹ
cũng đã quan tâm và một
tạp chí ẩm thực ở Mỹ đã
liên hệ và chia sẻ câu
chuyện hạt tiêu của nông
trại chúng tôi lên tạp chí ẩm
thực sức khỏe của họ đầu
năm 2020, ngày càng nhiều
khách hàng biết đến hạt
tiêu của Việt Nam hơn. Các
trang báo và các đơn vị
trong nước cũng chia sẻ về
các sản phẩm của nông trại.



Điều mà chúng tôi thấy hạnh phúc nhất chính
là ở nông trại, cây cối xanh tươi, hệ sinh vật
côn trùng đa dạng và phong phú, xuất hiện
những loài mà trước đây bị mất môi trường
sống nên k thấy được chúng (nấm mối, gà
rừng, các loài chim, sóc, nấm linh chi, …), 
người nông dân bắt đầu nhận thức và thay đổi
cách canh tác, có nhiều nông trại làm hữu cơ ở
Tây Nguyên hơn, người tiêu dùng đã có nhận
thức hơn về sản phẩm hữu cơ cho sức khỏe và
môi trường sống. Để chúng ta có cách nhìn
khác về nông dân và nông nghiệp, cần có thế
hệ trẻ về làm nông nghiệp với kiến thức tốt
hơn, từ đó góp phần tạo sinh kế bền vững hơn
và môi trường sống tốt.
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