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TÓM T�²T 

V�§i là cây tr�×ng ch�ë l�õc c�ëa huy�Ën Thanh Hà t�Ính H�§i D�m�kng. Tuy nhiên do giá v�§i qu�§ liên t�éc gi�§m 
trong nh�óng n��m g�«n �ÿây nên ng�m�ái nông dân tr�×ng v�§i �ÿã và �ÿang g�»p ph�§i r�©t nhi�Åu khó kh��n trong 
s�§n xu�©t và �Ùn �ÿ�Ïnh cu�Ýc s�Õng. Nghiên c�í u này nh�µm m�éc �ÿích tìm hi�Çu �í ng x�ñ c�ëa h�Ý nông dân trong 
s�§n xu�©t v�§i v�ßi tình tr�¥ng bi�Ãn �ÿ�Ýng giá s�§n ph�m v�§i qu�§ trong nh�óng n��m qua và �ÿ�Å xu�©t m�Ýt s�Õ gi�§i 
pháp nh�µm t�ï ng b�m�ßc kh�³c ph�éc nh�óng khó kh��n trong s�§n xu�©t và tiêu th�é v�§i qu�§ c�ëa các h�Ý nông dân 
trong th�ái gian t�ßi. K�Ãt qu�§ nghiên c�í u cho th�©y h�Ý nông dân tr�×ng v�§i �ÿã có nh�óng �í ng x�ñ r�©t �ÿa d�¥ng 
�ÿ�Ç nh�m chuy�Çn �ÿ�Ùi m�Ýt ph�«n di�Ën tích tr�×ng v�§i sang các cây tr�×ng khác có hi�Ëu qu�§ cao h�kn, tr�×ng xen 
m�Ýt s�Õ cây ng�³n ngày trong v�m�án v�§i, áp d�éng bi�Ën pháp thu ho�¥ch t�Ía, t��ng c�m�áng áp d�éng bi�Ën pháp 
s�©y v�§i khô, thay �ÿ�Ùi ph�m�kng th�í c tiêu th�é s�§n ph�m, tham gia Hi�Ëp h�Ýi s�§n xu�©t và tiêu th�é v�§i... Quy 
ho�¥ch l�¥i di�Ën tích tr�×ng v�§i, t��ng c�m�áng áp d�éng k�û thu�±t �ÿi�Åu ch�Ính th�ái �ÿi�Çm thu ho�¥ch, t��ng c�m�áng áp 
d�éng công ngh�Ë b�§o qu�§n ch�Ã bi�Ãn sau thu ho�¥ch, t��ng c�m�áng liên k�Ãt trong tiêu th�é s�§n ph�m là nh�óng 
bi�Ën pháp c�«n �ÿ�m�çc t�±p trung nghiên c�í u và áp d�éng �ÿ�Õi v�ßi s�§n xu�©t và tiêu th�é v�§i trong th�ái gian t�ßi.  

T�ï  khóa: Bi�Ãn �ÿ�Ýng giá, h�Ý nông dân, s�§n xu�©t, tiêu th�é, �í ng x�ñ, v�§i thi�Åu.  

Litchi Price Volatility and the Responses of Litchi Farm Households  
in Thanh Ha District, Hai Duong Province 

ABSTRACT 

Litchi is a major agricultural crop in Thanh Ha district, Hai Duong province. However, the lichi farm 
households have faced many difficulties in their livelihood stability in recent years due to the decrease in 
the litchi market price. This study aims to investigate the response of litchi farm households to the lichi 
price volatility and to propose several measures to help lichi farm households overcome the difficulties in 
their litchi industry in the coming time. The study results reveal that the responses of lichi farm households 
were very diverse such as the replacement of lichi crop by better efficient crops, the intercroping of annual 
crops, the application of selective harvests for better price, enhancement of drying lichi fruits, changes in 
sale mode, participation in litchi production and marketing association. The measures to help lichi farm 
households overcome the difficulties in their litchi industry included the replanning of the litchi production 
areas, the enhancment of applying techniques for lengthening the harvest time and post-harvest 
processing technologies, the improvement of linkages in product marketing, etc.   

Keywords: Farm households, lichi, marketing, price violatility, production. 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

V�®i thi �Ãu là gi �Ông v�®i �õ�Ý�èc �Ýa chu�×ng 
nh�³t, ch�Ú y�Äu �õ�Ý�èc tr �Óng �æ huy �Çn Thanh 

Hà, t �Ênh H �®i D �Ý�ãng. Tr �Ý�åc n�·m 1995 khi 
di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa c�® huy �Çn Thanh Hà 
ch�Ê vào kho�®ng 700 ha giá bán s �®n ph �´m 
v�®i qu �® r �³t cao thì v �®i th �âc s�â là cây tr �Óng 
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mang l �°i hi �Çu qu�® kinh t �Ä (HQKT) và góp 
ph�²n c�®i thi �Çn �õ�äi s�Ông c�Úa nhân dân trong 
huy �Çn. Khi �õó, nhi �Ãu h�× nông dân trong 
huy �Çn �õã chuy�Ån sang tr �Óng v�®i và làm cho 
di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa huy�Çn �õã t �·ng lên 
nhanh chóng, �õ�°t kho�®ng 6.700 ha vào n �·m 
2003, chi�Äm kho �®ng 59% t�Õng di �Çn tích �õ�³t 
nông nghi�Çp c�Úa huy�Çn (SGGP, 2009). 
Không ch �Ê �õ�Ý�èc phát tri �Ån m�°nh �æ huy �Çn 
Thanh Hà, v �®i còn �õ�Ý�èc phát tri �Ån m�×t cách 
�Ó �°t �æ các t�Ênh phía B �¹c nh�Ý L�°ng S�ãn, B�¹c 
Giang, V �Ënh Phúc, Tuyên Quang, Phú 
Th�Ñ... Có th�Å nói nhãn, v �®i là nhóm cây �·n 
qu�® �õ�Ý�èc phát tri �Ån m�°nh nh �³t �æ mi �Ãn B�¹c 
trong nh �áng n�·m 1995-2005. Di �Çn tích 
nhãn, v �®i �õã chi �Äm t �åi 45% t �Õng di �Çn tích 
cây �·n qu�® �æ mi �Ãn B�¹c, th �¶m chí riêng di �Çn 
tích tr �Óng v�®i �õã chi�Äm t �åi 80% t �Õng di �Çn 
tích cây �·n qu�® �æ vùng �ôông B�¹c.  

S�â phát tri �Ån �Ó �°t �õã làm cho di �Çn tích 
và s�®n l �Ý�èng v�®i qu �® không ng �Þng t�·ng lên. 
Tuy nhiên do v �®i ch�Ê �õ�Ý�èc thu ho �°ch t �¶p 
trung trong m �×t kho �®ng th�äi gian ng �¹n, 
công ngh�Ç b�®o b�®o qu�®n ch�Ä bi�Än v�®i qu �® 
ch�Ýa th�âc s�â phát tri �Ån nên giá bán v �®i qu �® 
trên th �Ì tr �Ý�äng �õã liên t �Üc gi�®m xu �Ông. 
Ng�Ý�äi nông dân tr �Óng v�®i trong c �® n�Ý�åc nói 
chung, trong huy �Çn Thanh Hà nói riêng �õã 
và �õang g�¼p ph�®i vô vàn khó kh �·n, thách 
th�ßc. Làm th �Ä nào v�åi v �Ý�än v�®i c�Úa mình �õ�Å 
có th�Å �Õn �õ�Ình cu�×c s�Ông, t �·ng thu nh �¶p 
trong �õi �Ãu ki �Çn giá v �®i xu �Ông quá th �³p nh �Ý 
trong th �äi gian qua là câu h �Ïi �õã và �õang 
�õ�¼t ra �õ�Ôi v �åi h �²u h�Ät các h�× nông dân 
trong huy �Çn Thanh Hà c �Ûng nh �Ý �õ�Ôi v �åi các 
c�³p chính quy �Ãn �õ�Ìa ph�Ý�ãng trong t �Ênh H �®i 
D�Ý�ãng và nhi �Ãu t �Ênh mi �Ãn B�¹c khác. Chính 
vì v �¶y nghiên c �ßu này �õ�Ý�èc th�âc hi�Çn �õ�Å 
tìm hi �Åu v�Ã �ßng x�à c�Úa h�× nông dân trong 
s�®n xu �³t v �®i v �åi tình tr �°ng bi �Än �õ�×ng giá 
s�®n ph �´m v�®i qu �® trong nh �áng n�·m qua. 
M�Üc tiêu c�Ü th�Å c�Úa nghiên c�ßu này là 
nh�¸m (1) khái quát tình hình phát tri �Ån 

s�®n xu �³t v �®i qu �® và bi �Än �õ�×ng giá s�®n 
ph�´m v�®i qu �® trong huy �Çn; (2) tìm hi �Åu và 
phân tích �ßng x�à c�Úa h�× nông dân trong 
s�®n xu �³t v �®i qu �® �õ�Ôi v �åi tình tr �°ng bi �Än 
�õ�×ng giá bán s �®n ph �´m v�®i qu �® trên th �Ì 
tr �Ý�äng; và (3) �õ�Ã xu�³t m �×t s�Ô gi�®i pháp 
nh�¸m kh �¹c ph�Üc nh�áng khó kh�·n trong s �®n 
xu�³t và tiêu th �Ü v�®i trong th �äi gian t �åi.  

2. PH�›�¡ NG PHÁP NGHIÊN C �• U 

S�Ô li �Çu th�ß c�³p v�Ã di �Çn tích, n �·ng su�³t, 
s�®n l �Ý�èng v�®i trong huy �Çn Thanh Hà �õ�Ý�èc 
thu th�¶ p t�Þ phòng Th�Ông kê c�Úa huy �Çn, t �Þ 
các báo cáo chuyên �õ�Ã và các tài li �Çu có liên 
quan. Bên c�°nh �õó, các s�Ô li�Çu s�ã c�³p �õ�Ý�èc 
thu th�¶ p thông qua vi �Çc th �®o lu�¶n nhóm v �åi 
các h�× nông dân và �õi �Ãu tra ph �Ïng v�³n tr �âc 
ti �Äp 60 h�× tr �Óng v�®i �æ trong huy �Çn, bao g�Óm 
30 h�× tr �Óng v�®i có quy mô di �Çn tích nh �Ï 
(<1000m2), 15 h�× có quy mô trung bình 
(1000-1800m 2) và 15 h�× có quy mô t�Ý�ãng 
�õ�Ôi l�ån (>1800m 2) so v�åi m �ßc bình quân 
trong huy �Çn. Các n�×i dung �õi �Ãu tra ch �Ú y�Äu 
bao g�Óm s�â bi�Än �õ�×ng v�Ã di �Çn tích, n �·ng 
su�³t, s�®n l �Ý�èng v�®i c�Úa h�× trong nh �áng 
n�·m g�²n �õây; s�â thay �õ�Õi trong �õ�²u t �Ý chi 
phí, thu ho �°ch, tiêu th �Ü s�®n ph �´m; nh �áng 
thu�¶n l �èi, khó kh �·n trong s �®n xu �³t và tiêu 
th�Ü v�®i và bi�Çn pháp kh �¹c ph�Üc. Ph�Ý�ãng 
pháp th �Ông kê mô t �®, ph�Ý�ãng pháp phân 
tích so sánh, ph �Ý�ãng pháp chuyên gia là 
nh�áng ph�Ý�ãng pháp ch �Ú y�Äu �õ�Ý�èc s�à d�Üng 
trong quá trình nghiên c �ßu. 

3. K �‚ T QU �l  NGHIÊN C �• U 

3.1. Khái quát tình hình s �®n xu�³t v�®i 

qu �® và bi�Än �õ�×ng giá s �®n ph�´m v �®i qu �® 

trên �õ�Ìa bàn huy�Ç n Thanh Hà 

Vùng �õ�³t Thanh Hà, t �Ênh H �®i D �Ý�ãng 
�õ�Ý�èc nh�¹c �õ�Än v�åi t �Ý cách là quê h�Ý�ãng c�Úa 
qu�® v�®i thi �Ãu n�Õi ti�Äng. Tr �Ý�åc n�·m 1994, 
di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa toàn huy�Çn ch�Ê bó 
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h�Áp trong ph �°m vi m �×t s�Ô xã v�åi t �Õng di �Çn 
tích 700 ha (Nguy �Æn Th �Ì Tân L �×c, 2008), 
s�®n l �Ý�èng v�®i qu �® không l�ån và giá bán v �®i 
qu�® khá cao. Khi �õó v�®i th �âc s�â là cây tr �Óng 
mang l �°i HQKT cao, góp ph �²n c�®i thi �Çn �õ�äi 
s�Ông c�Úa nhân dân trong huy �Çn. Tr �Ý�åc th �âc 
t�Ä �õó, huy�Çn Thanh Hà �õã có ch�Ú tr�Ý�ãng 
chuy�Ån �õ�Õi 1.500 ha di �Çn tích �õ�³t tr �Ûng 
tr �Óng lúa sang tr �Óng v�®i vào nh �áng n�·m 
1996-1997, �õ�¼c bi�Çt trong n�· m 2000 huy �Çn 
�õã l �¶p d�â án chuy �Ån �õ�Õi 3.471 ha �õ�³t bãi 
c�Úa 24 xã sang tr�Óng v�®i. Chính vì th �Ä di �Çn 
tích tr �Óng v�®i c�Úa huy�Çn �õã t�· ng lên nhanh 
chóng. �ô�Än n�·m 2003, t �Õng di �Çn tích tr �Óng 
v�®i c�Úa huy �Çn �õ�°t 6700ha. Thêm vào �õó, 
v�®i còn �õ�Ý�èc t�¶p trung phát tri �Ån �æ nhi �Ãu 
t�Ênh phía B �¹c khác nên di �Çn tích và s �®n 
l �Ý�èng v�®i qu �® �æ mi �Ãn B�¹c t�·ng �Ó �°t. Có th �Å 
nói v �®i là cây �·n qu�® có di�Çn tích �õ�Ý�èc m�æ 
r �×ng nhanh nh �³t �æ mi �Ãn B�¹c trong nh �áng 
n�·m cu�Ôi th �Ä k�Ê 20, �õ�²u th�Ä k�ë 21.  

Tuy nhiên, trong khi l �Ý�èng cung v �®i 

t�· ng lên �Ó �°t thì nhu c �²u tiêu th�Ü v�®i trên 

th�Ì tr �Ý�äng l �°i có h�°n. �ôi�Ãu này là do th �äi v �Ü 

thu ho �°ch v�®i là khá ng �¹n (ch�Ê kho�®ng 1 

tháng trong n �·m), kh ó b�®o qu�®n, công ngh�Ç 

ch�Ä bi �Än s�®n ph �´m v�®i qu �® ch�Ýa phát tri �Ån, 

v�³n �õ�Ã m�æ r �×ng th �Ì tr �Ý�äng tiêu th �Ü g�¼p 

nhi �Ãu khó kh �·n (h�ãn 90% s�®n ph �´m �õ�Ý�èc 

tiêu th�Ü trong n �Ý�åc). Chính vì th�Ä giá bán 

s�®n ph �´m v�®i qu �® trên th �Ì tr �Ý�äng �õã t �Üt 

d�Ôc nghiêm tr �Ñng. Theo s�Ô li �Çu th�Ông kê, 

giá bán v �®i thi �Ãu vào chính v �Ü �õã gi�®m t �Þ 

16.000 �õ�Óng/kg vào n�·m 1996 xu �Ông còn 

3.800 �õ�Óng/kg vào n �·m 2004. Trong n �·m 

2007, giá v �®i thi �Ãu xu �Ông m�ßc th�³p nh �³t 

ch�Ê còn kho�®ng 2.000 �õ�Óng/kg. N �·m 2009 và 

2010 do �õi �Ãu ki �Çn th�äi ti �Ät b �³t l �èi, v �®i b�Ì 

m�³t mùa, khi �õó giá v�®i nhích lên 

5.500�õ�Óng/kg trong n �·m 2009 và kho �®ng 

9.000 �õ�Óng/kg n �·m 2010 (Hình 1). Tuy 

nhiên vào n �·m 2011, khi �õ�Ý�èc mùa, giá v �®i 

l �°i xu �Ông th �³p ch�Ê vào kho�®ng 5000 

�õ�Óng/kg lúc chính v �Ü. Nhìn chung giá s�®n 

ph�´m v�®i qu �® c�Ûng gi�Ông nh �Ý nhi�Ãu lo�°i 

nông s�®n khác: �õ�Ý�èc mùa thì giá th �³p, m�³t 

mùa thì giá nhích lên. Do giá bán v �®i qu �® 

xu�Ông th �³p trong th �äi gian dài nên di �Çn 

tích tr �Óng v�®i c�Úa huy�Çn �õã b�Ì thu h �Áp ch�Ê 

còn kho�®ng 4900ha vào n �·m 2010. 
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(Ngu�Ón: Th�®o lu�¶n nhóm, 2011) 

Hình 1. Bi �Än �õ�×ng giá bán v �®i qu�® trên �õ�Ìa bàn huy �Çn Thanh Hà                       
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Trong t �Þng n�·m, giá s�®n ph �´m v�®i qu �® 
c�Ûng có s�â bi �Än �õ�×ng �õáng k �Å. Thông 
th�Ý�äng vào �õ�²u v�Ü, khi s�®n l �Ý�èng v�®i thu 
ho�°ch còn ít thì giá bán s �®n ph �´m v�®i qu �® 
cao h�ãn so v�åi giá bán vào lúc chính v�Ü và 
cu�Ôi v �Ü. Nh�áng gi�Ông v�®i cho thu ho�° ch 
s�åm h�ãn �æ Thanh Hà là gi �Ông U Tr �ßng, 
Lãng Xuyên, U h �Óng, U thâm, Tàu lai hoa 
tr �¹ng, Tàu lai hoa �õen... Trong khi �õó v�®i 
thi �Ãu là gi �Ông chính v �Ü, th �Ý�äng cho thu 
ho�°ch t �Þ �õ�²u tháng 5 �õ�Än �õ�²u tháng 6 (âm 
l �Ìch). Di �Çn tích v �®i thi �Ãu hi �Çn chi �Äm kho �®ng 
80% t�Õng di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa huy �Çn. 

3.2. �• ng x �à c�Úa h �× nông dân v �åi tình 
hình bi �Än �õ�×ng giá s �®n ph�´m v �®i qu�® 
trên th�Ì  tr �Ý�äng 

Giá bán s �®n ph �´m v�®i qu �® liên t �Üc 
gi�®m xu �Ông trong nh �áng n�·m qua �õã làm 
cho h�× tr �Óng v�®i g�¼p ph�®i r �³t nhi �Ãu khó 
kh�· n thách th �ßc. Tr�Ý�åc tình hình �õ ó các h�× 
tr �Óng v�®i trong huy �Çn Thanh Hà �õã có 
nh�áng �ßng x�à khá �õa d�°ng �õ�Å t �Þng b�Ý�åc 
v�Ý�èt qua nh �áng khó kh�·n trong s �®n xu �³t 
và tiêu th �Ü v�®i qu �®.  

3.2.1. Chuy �Ån �õ�Õi di �Çn tích tr �Óng v�®i 

sang cây tr �Óng khác 

Do giá bán v �®i xu �Ông th �³p nên HQKT 
c�Úa tr�Óng v�®i th �³p h�ãn so v�åi nhi �Ãu cây 
tr �Óng khác. �ô�Å t �·ng thu nh �¶p, �Õn �õ�Ình cu�×c 
s�Ông thì các h �× nông dân tr �Óng v�®i ph �®i 

thay th �Ä di �Çn tích tr �Óng v�®i b�¸ng nh �áng cây 
tr �Óng khác có HQKT cao h �ãn. �ô�Ôi v �åi huy �Çn 
Thanh Hà t �°i th �äi �õi �Åm n�·m 2005 khi giá 
v�®i xu �Ông th�³ p 3-4 ngàn/kg, �ô�°i h �×i �ô�®ng 
b�× huy �Çn l �²n th�ß 22 �õã ban hành Ngh �Ì 
quy�Ät yêu c�²u chuy �Ån �õ�Õi m �×t s�Ô di �Çn tích 
v�®i cho hi �Çu qu�® th �³p, di �Çn tích v �®i ngoài 
quy ho�°ch, di �Çn tích v �®i �æ �õ�Óng cao sang 
tr �Óng nh �áng cây �·n qu�® khác. T �°i m �×t s�Ô xã 
Liên M �°c, C�´m Ch�Ä, Tân Vi �Çt , Thanh 
Xuân, Vi �Çt H �Óng... nhi �Ãu h�× dân �õã ch�¼t b�Ï 
v�®i �õ�Å chuy�Ån sang tr �Óng các lo�°i cây �·n 
qu�® có HQKT cao h�ãn. �ô�Än n�·m 2010, di �Çn 
tích tr �Óng v�®i trong huy �Çn �õã gi�®m xu �Ông 
còn kho�®ng 4.900ha (n �·m 2003 là 6.700ha), 
chi �Äm kho �®ng 42% t�Õng di �Çn tích �õ�³t nông 
nghi �Çp c�Úa huy �Çn. 

K�Ät qu �® �õi �Ãu tra cho th �³y �õa s�Ô các h�× 
tr �Óng v�®i (trên 70%) �õã chuy�Ån �õ�Õi m �×t 
ph�²n di �Çn tích tr �Óng v�®i sang tr �Óng các cây 
tr �Óng khác có HQKT cao h �ãn. Ch�Ê có 28,3% 
s�Ô h�× không thay �õ�Õi di �Çn tích do di �Çn tích 
tr �Óng v�®i c�Úa các h�× này là t �Ý�ãng �õ�Ôi nh �Ï, 
ho�¼c do các h�× ch�Ýa tìm ra các ph�Ý�ãng án 
chuy�Ån �õ�Õi cây tr �Óng hi �Çu qu�®. T�ë l �Ç h�× 
chuy�Ån �õ�Õi trên 50% di �Çn tích tr �Óng v�®i 
sang tr �Óng các lo�°i cây tr �Óng khác chi �Äm t �åi 
26,7% s�Ô h�× �õi �Ãu tra. T �ë l �Ç này �æ nhóm h �× 
có quy mô l�ån là cao nh �³t (40%). Các lo�°i 
cây tr �Óng thay th�Ä cho cây v�®i bao g�Óm �Õi, 
qu�³t, nhãn… 

 

B�®ng 1. Thay �õ�Õi di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa h �× t�Þ n�·m 2000 �õ�Än n�·m 2010 

H�Ý có quy mô nh�Ó 
H�Ý có quy mô  

trung bình H�Ý có quy mô l�ßn T�Ùng s�Õ 
 

Thay �ÿ�Ùi di�Ën tích S�Õ h�Ý 
(h�Ý) 

T�ù l�Ë 
(%) 

S�Õ h�Ý 
(h�Ý) 

T�ù l�Ë 
(%) 

S�Õ h�Ý 
(h�Ý) 

T�ù l�Ë 
(%) 

S�Õ h�Ý 
(h�Ý) 

T�ù l�Ë 
(%) 

Không thay �ÿ�Ùi 11 36,7 4 26,7 2 13,3 17 28,3 

Gi�§m d�m�ßi 50%  11 36,7 9 60,0 7 46,7 27 45,0 

Gi�§m trên 50%  8 26,6 2 13,3 6 40,0 16 26,7 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011) 
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M�×t s�Ô h�× �õã ch�¼t v �®i �õ�Å �õào ao th�® cá ho�¼c 
tr �Óng cây c�®nh. Theo ý ki �Än c�Úa các h�× 
nông dân thì cây �Õi d �Æ tr �Óng, nhanh cho thu 
ho�°ch, d�Æ bán, giá bán l�° i cao nên HQKT 
cao g�³p 2-3 l �²n tr �Óng v�®i. H �ãn n�áa các h�× 
có th�Å áp d�Üng các bi�Çn pháp k �ì thu �¶t m �åi 
nh�Ý c�¹t t�Êa, bón phân, t �Ý�åi n �Ý�åc, phòng tr �Þ 
sâu b�Çnh và bao gi �á qu�® �õúng cách, �õúng 
lúc nên �Õi h �²u nh �Ý ra qu�® và cho thu ho �°ch 
quanh n �·m, �õ�¼c bi�Çt là nh�áng l �ßa thu trái 
v�Ü bán �õ�Ý�èc giá cao g�³p 2-3 l �²n so v�åi 
chính v �Ü. Chính vì th�Ä nhi �Ãu h �× nông dân 
trong huy �Çn �õã chuy�Ån t�Þ tr�Óng v�®i sang 
tr �Óng �Õi và �õ�°t �õ�Ý�èc HQKT khá cao. 

3.2.2. T �·ng c �Ý�äng tr �Óng xen trong v �Ý�än v �®i 

Tr �Ý�åc �õây, khi giá v �®i cao thì thu nh �¶p 
t�Þ v�®i chi �Äm t �ë tr �Ñng ch�Ú y�Äu trong t �Õng 
thu nh�¶p c�Úa h�×. Khi �õó các h�× gia �õình ch �Ê 
t�¶p trung ch �·m bón cho cây v�®i và không 
chú ý �õ�Än vi �Çc tr �Óng xen các cây tr �Óng khác 
trong v �Ý�än v�®i. Tuy nhiên, khi giá v �®i 
xu�Ông th �³p, thu nh �¶p t�Þ v�®i gi�®m �õi �õáng 
k�Å thì nhi �Ãu h �× �õã tr �Óng xen m�×t s�Ô cây 
tr �Óng khác v �åi cây v�®i �õ�Å t �·ng thu nh �¶p t�Þ 
v�Ý�än v�®i c�Úa mình. Cây tr �Óng xen ch�Ú y�Äu 
trong v �Ý�än v�®i c�Úa các h�× hi �Çn nay là s�¹n 
dây, g�³c, g�Þng... t�°o thu nh �¶p thêm t�Þ v�Ý�än 
v�®i. K �Ät qu �® �õi �Ãu tra cho th �³y �õa s�Ô các h�× 
hi �Çn nay �õ�Ãu có cây tr �Óng xen trong v �Ý�än 
v�®i (B�®ng 2). S�Ô h�× tr �Óng xen g�Þng chi�Äm t �ë 
l �Ç cao nh�³t (85%). S�Ô h�× có tr �Óng xen g�³c và 
xen s�¹n dây l �²n l �Ý�èt là 61,7% và 51,7% 

t�Ý�ãng �ßng. V�åi giá bán g�Þng trung bình là 
10.000 �õ�Óng/kg nh �Ý hi�Çn nay thì vi �Çc tr �Óng 
xen g�Þng có th�Å �õem l �°i kho �®n thu nh �¶p 
thêm kho �®ng 1,35 tri �Çu �õ�Óng/sào (1 sào = 
360m2). T�Ý�ãng t �â, vi�Çc tr�Óng xen s�¹n dây có 
th�Å mang l �°i kho �®n thu nh�¶ p thêm là 1,15 
tri �Çu �õ�Óng/sào, trong khi vi �Çc tr �Óng xen g�³c 
mang l �°i thu nh �¶p thêm kho �®ng 0,5 tri �Çu 
�õ�Óng/sào. �ôây là nh�áng kho �®n thu nh �¶p 
thêm �õáng k �Å t �Þ v�Ý�än v�®i giúp h �× v�Ý�èt qua 
giai �õo�°n khó kh �·n khi giá v �®i xu �Ông th�³ p 
trong 3-4 n �·m v�Þa qua.  

3.2.3. T �·ng c �Ý�äng thu t �Êa  

Giá bán v �®i lúc �õ�²u v�Ü thu ho �°ch có 
th�Å cao g�³p 2-5 l �²n so v�åi giá bán v �®i khi 
chính v �Ü. �ô�Å bán �õ�Ý�èc v�®i v �åi giá cao, m�×t 
s�Ô h�× �õã t �·ng di �Çn tích tr �Óng các gi�Ông v�®i 
cho thu ho �°ch s�åm, gi�®m di �Çn tích tr�Óng 
gi�Ông v�®i cho thu ho �°ch chính v �Ü. Tuy 
nhiên t �ë l �Ç h�× áp d�Üng bi �Çn pháp này 
không nhi �Ãu và vi �Çc chuy�Ån �õ�Ôi c�ã c�³u 
gi�Ông v�®i di �Æn ra khá ch�¶m. Bi �Çn pháp �õ�Ý�èc 
nhi �Ãu h�× nông dân trong huy �Çn áp d�Üng là 
t�· ng c�Ý�äng vi �Çc thu t �Êa lúc �õ�²u v�Ü, có ngh�Ëa 
là ch�Ê thu ho �°ch nh�áng chùm v�®i chín s �åm 
�õ�Å mang �õi tiêu th �Ü. Bên c�°nh �õó, m�×t s�Ô 
h�× c�Ûng �õ�Å l �°i nh �áng chùm v �®i xanh �õ�Å thu 
ho�°ch mu�×n l �°i ho�¼c áp d�Üng các bi�Çn pháp 
�õ�Å gi�á v�®i chín trên cây lâu h �ãn nh �¸m bán 
�õ�Ý�èc giá cao h�ãn lúc cu�Ôi v �Ü. T�ë l �Ç h�× áp 
d�Üng thu t�Êa s�åm tr �Ý�åc kia (khi giá v�®i cao) 
là t �Ý�ãng �õ�Ôi th �³p - kho�®ng 15% (B�®ng 3).    

 

B�®ng 2. Tình hình tr �Óng xen trong v �Ý�än v �®i c�Úa h �× (%) 

Lo�¥i cây tr�×ng xen 
H�Ý có quy 

mô nh�Ó 
H�Ý có quy mô  

trung bình 
H�Ý có quy 

mô l�ßn 
T�Ùng s�Õ 

T�ù l�Ë h�Ý có tr�×ng xen g�©c 56,7 66,7 66,7 61,7 

T�ù l�Ë h�Ý có xen tr�×ng g�ïng 76,7 86,7 100,0 85,0 

T�ù l�Ë h�Ý có tr�×ng xen s�³n dây 33,3 66,7 73,3 51,7 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011) 
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Bi�Ãn �ÿ�Ýng giá s�§n ph�m v�§i qu�§ và �í ng x�ñ c�ëa h�Ý nông dân... 

B�®ng 3. T�ë l�Ç h�× áp d�Üng bi �Çn pháp thu t �Êa (%) 

Khi giá bán cao ( n��m 2000) Khi giá bán th�©p (n��m 2007-2008) 
Bi�Ën pháp Quy mô 

nh�Ó 
Quy mô 

TB 
Quy mô 

l�ßn T�Ùng s�Õ 
Quy mô 

nh�Ó 
Quy mô 

TB 
Quy mô 

l�ßn T�Ùng s�Õ 

Thu t�Ía s�ßm 3,3 20,0 33,3 15,0 33,3 40,0 46,7 38,3 

Thu mu�Ýn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 20,0 8,3 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011) 

 

Khi giá v �®i xu �Ông th�³ p, t �ë l �Ç h�× thu t �Êa 
s�åm �õã t �·ng lên t �åi 38,3%. M �×t s�Ô h�× b�¹t 
�õ�²u chú ý áp d�Üng bi�Çn pháp thu ho �°ch 
mu�×n h�ãn, gi �á v�®i chín �æ trên cây lâu h �ãn 
tuy nhiên t �ë l �Ç h�× áp d�Üng ch�Ýa nhi�Ãu 
(8,3%). Nh�áng h�× có quy mô l�ån chú ý 
nhi �Ãu h�ãn �õ�Än thu t �Êa s�åm ho�¼c thu mu �×n 
do s�®n l �Ý�èng thu ho �°ch �õ�Ý�èc là khá l �ån và 
có th�Å mang l �°i ngu �Ón thu t�Ý�ãng �õ�Ôi cao. 

3.2.4. Gi �®m m�ßc �õ�²u t �Ý cho v �Ý�än v �®i 

Trong �õi �Ãu ki �Çn giá bán v �®i ngày càng 
xu�Ông th �³p còn giá các y�Äu t�Ô �õ�²u vào nh�Ý 
phân bón, thu�Ôc sâu ngày càng t�· ng lên thì 
nhi �Ãu h�× nông dân �õã gi�®m m�ßc �õ�²u t�Ý cho 
v�®i thông qua gi �®m l �Ý�èng bón, l �²n bón �õ�Å 
gi�®m chi phí �õ�²u t�Ý. K�Ät qu �® �õi �Ãu tra cho 
th�³ y có t�åi 88,3% s�Ô h�× tr �Óng v�®i gi �®m �õ�²u 
t�Ý phân bón vô c�ã �õ�Ôi v �åi v �Ý�än v�®i c�Úa gia 
�õình mình. T �ë l �Ç h�× gi�®m c�® l �Ý�èt bón và 
l �Ý�èng bón chi �Äm t �åi 56,7% t�Õng s�Ô h�× �õi �Ãu 
tra (B �®ng 4). Tr �Ý�åc kia khi giá v �®i t �Ý�ãng 
�õ�Ôi cao, các h�× nông dân th �Ý�äng bón t �Þ 1 - 
1,2 kg �õ�°m, 2 kg lân và 0,5 kg kali cho m �Öi 
g�Ôc v�®i. T �Þ n�·m 2007 khi giá v �®i xu �Ông 

th�³ p thì các h �× th �Ý�äng ch�Ê bón cho m�Öi g�Ôc 
v�®i 0,8 - 1 kg �õ�°m, 1,5 - 2 kg lân và không 
còn bón kali và phân chu �Óng cho v�®i. L �Ý�èng 
phân bón này th �³p h�ãn �õáng k �Å so v�åi 
l �Ý�èng phân bón c �²n thi �Ät nh�Ý h�Ý�ång d�µn 
c�Úa các tài li�Çu khuy �Än nông. �ôi �Ãu này �õã 
�®nh h �Ý�æng �õ�Än tình hình sinh tr �Ý�æng, phát 
tri �Ån và n �·ng su�³t v �®i c�Úa các h�× gia �õình. 

3.2.5. T �·ng c �Ý�äng áp d �Üng các bi �Çn 

pháp b �®o qu�®n, ch�Ä bi �Än v �®i  

Th�äi gian thu ho �°ch v�®i chính v �Ü ch�Ê 

di �Æn ra  trong kho �®ng 3-4 tu �²n nên vi �Çc tiêu 

th�Ü h�Ät kh �Ôi l�Ý�èng v�®i qu �® t �Ý�ãi g�¼p r �³t 

nhi �Ãu khó kh �·n do v�¶n chuy �Ån  qu�® v�®it �Ý�ãi 

�õi xa trong th �äi gian ng �¹n là không d �Æ dàng 

(th �Ý�äng s�À b�Ì th �Ôi h �Ïng sau khi thu ho �°ch 

3-5 ngày n �Äu không có nh �áng bi�Çn pháp 

b�®o qu�®n h�èp lý). Chính vì th �Ä t �·ng c�Ý�äng 

áp d�Üng các bi�Çn pháp b �®o qu�®n, ch�Ä bi�Än 

v�®i là h�Ät s�ßc quan tr�Ñng. Nhi �Ãu h�× nông 

dân hi �Çn nay �õã áp d�Üng bi�Çn pháp s �³y khô 

v�®i th �Ú công. �ôây là ph �Ý�ãng pháp khá �õ�ãn 

 

B�®ng 4. Thay �õ�Õi �õ�²u t �Ý phân bón cho v �Ý�än v �®i c�Úa h �× �õi �Ãu tra (%) 

 
H�Ý có quy mô 

nh�Ó 
H�Ý có quy mô 

trung bình 
H�Ý có quy mô 

l�ßn 
T�Ùng s�Õ 

T�ù l�Ë h�Ý ch�Í gi�§m l�m�çng bón 20,0 26,7 33,3 25,0 

T�ù l�Ë h�Ý ch�Í gi�§m l�m�çt bón 6,7 0,0 13,3 6,7 

T�ù l�Ë h�Ý gi�§m c�§ l�m�çt bón, l�m�çng bón 56,7 73,3 40,0 56,7 

4. T�ù l�Ë h�Ý không thay �ÿ�Ùi m�íc �ÿ�«u t�m 16,7 0,0 13,3 11,7 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011)   
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gi�®n, nh �Ýng t�Ôn công lao �õ�×ng. V�®i s�³y khô 
có th�Å b�®o qu�®n �õ�Ý�èc trong th �äi gian khá 
dài l �°i d �Æ dàng h�ãn trong khâu v �¶n chuy �Ån 
nên h�× có th�Å �õ�èi �õ�Än khi �õ�Ý�èc giá m�åi bán.   

Có th �Å th�³ y r �¸ng t �ë l �Ç h�× s�³y v�®i khô 
�õã t �·ng lên �õáng k �Å, t �Þ 3,3% khi giá v�®i cao 
lên t �åi 36,7% khi giá v �®i xu �Ông th �³p (B�®ng 
5). T�ë l �Ç h�× s�³y v�®i khô trong nhóm h �× có 
quy mô l�ån và quy mô trung bình là khá 
cao do nh�áng h�× này có m�ßc s�®n l �Ý�èng thu 
ho�°ch l �ån. Do s�®n l �Ý�èng thu ho �°ch c�Úa h�× 
có quy mô nh�Ï là không l�ån nên m �×t s�Ô h�× 
trong nhóm này �õã mua thêm v �®i t �Ý�ãi khi 

giá th �³p �õ�Å s�³y khô v �åi m �Üc �õích thu �õ�Ý�èc 
l �èi nhu �¶n thêm khi bán v �®i s�³y khô sau 
này. Ngoài bi�Çn pháp s �³y khô, h �²u nh �Ý các 
h�× �õi �Ãu tra không áp d �Üng thêm các bi �Çn 
pháp nào khác �õ�Å có th�Å b�®o qu�®n v�®i t �Ý�ãi. 
Nhi �Ãu h�× cho bi�Ät có nghe v�Ã ph�Ý�ãng pháp 
dùng n �Ý�åc ô-zôn �õ�Å b�®o qu�®n v�®i t �Ý�ãi, tuy 
nhiên ch �Ê m�×t s�Ô r �³t ít h �× �õi �Ãu tra bi �Ät rõ v �Ã 
ph�Ý�ãng pháp này và ch �Ýa có h�× nào áp 
d�Üng do ch�Ýa �õ�Ý�èc gi�åi thi�Çu hay t �¶p hu �³n 
m�×t cách c�Ü th�Å.  

3.2.6. Thay �õ�Õi trong tiêu th �Ü s�®n ph�´m 

v�®i qu�® t�Ý�ãi  

 

B�®ng 5. Tình hình áp d �Üng s �³y v�®i khô th �Ú công trong các h �× �õi �Ãu tra 

Ch�Í tiêu 
H�Ý có quy mô 

nh�Ó 
H�Ý có quy mô 

trung bình 
H�Ý có quy mô 

l�ßn T�Ùng s�Õ 

1. Khi giá bán cao (n��m 2000)     

 - T�ù l�Ë h�Ý s�©y v�§i khô (%) 0 13,3 0,0 3,3 

 - Kh�Õi l�m�çng s�©y (t�©n/h�Ý s�©y) 0 0,7 0 0,18 

2. Khi giá bán th�©p (n��m 2007-2008)     

 - T�ù l�Ë h�Ý s�©y v�§i khô (%) 13,3 53,3 66,7 36,7 

 - Kh�Õi l�m�çng s�©y (t�©n/h�Ý s�©y) 1,43 1,59 2,06 1,77 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011) 

 

B�®ng 6. Thay �õ�Õi trong tiêu th �Ü s�®n ph�´m v �®i qu�® t�Ý�ãi c�Úa h �× �õi �Ãu tra (%) 

Ch�Í tiêu 
H�Ý có quy mô 

nh�Ó 
H�Ý có quy mô 

trung bình 
H�Ý có quy mô 

l�ßn T�Ùng s�Õ 

1. Khi giá bán cao (n��m 2000)     

- T�ù l�Ë h�Ý t�õ �ÿi ch�ç 0,0 0,0 6,7 1,7 

- T�ù l�Ë h�Ý bán t�¥i nhà 96,7 93,3 73,3 90,0 

- T�ù l�Ë h�Ý t�õ �ÿi ch�ç và bán t�¥i nhà 3,3 6,7 20,0 8,3 

2. Khi giá bán th�©p (n��m 2007-2008)     

- T�ù l�Ë h�Ý t�õ �ÿi ch�ç 10,0 13,3 26,7 15,0 

- T�ù l�Ë h�Ý cân t�±p trung 76,7 60,0 46,7 65,0 

- T�ù l�Ë h�Ý bán t�¥i nhà 3,3 0,0 6,7 3,3 

- T�ù l�Ë h�Ý cân t�±p trung và bán t�¥i nhà 10,0 26,7 20,0 16,7 

(Ngu�Ón: �ôi�Ãu tra h�×, 2011)
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Tr �Ý�åc kia, khi giá bán v �®i cao, nh�áng 
ng�Ý�äi thu gom th �Ý�äng �õ�Än t�¶n v�Ý�än v�®i c�Úa 
h�× �õ�Å mua v �®i t �Ý�ãi và mang �õi tiêu th �Ü. 
Th�¶m chí nh �áng ng�Ý�äi thu gom còn t�â lo 
khâu thu ho �°ch v�®i t �Þ trên cây xu�Ông. Tuy 
nhiên khi giá v �®i xu �Ông th �³p r �³t ít ng �Ý�äi 
thu gom �õ�Än t�¶n v�Ý�än v�®i �õ�Å mua nh �Ý 
tr �Ý�åc. Thay vào �õó, h�× nông dân ph �®i t �â lo 
vi �Çc thu ho �°ch, sau �õó th �Ý�äng mang t�åi m �×t 
s�Ô �õ�Ìa �õi �Åm t �¶p tru ng nh �³t �õ�Ình �õ�Å bán cho 
ng�Ý�äi thu gom (cân t �¶p trung).  

K�Ät qu�® �õi �Ãu tra cho th �³y �æ th�äi �õi �Åm 
giá v�®i cao có �õ�Än 90% s�Ô h�× bán v�®i t �Ý�ãi 
ngay t �°i v �Ý�än v�®i. Tuy nhiên, khi giá v �®i 
xu�Ông th �³p, t �ë l �Ç này ch�Ê còn kho�®ng 20%. 
Trong khi �õó, t�ë l �Ç h�× t �â mang s�®n ph �´m 
v�®i qu �® c�Úa mình �õi bán �æ ch�è �õã t�· ng t �Þ 
1,7% lên t �åi 15%, và t�ë l �Ç h�× cân t�¶p trung 
chi �Äm t �åi trên 80%. M �×t s�Ô h�× (26,7%) tr �Óng 
v�®i v �åi quy mô l�ån và s�®n l �Ý�èng v�®i �õ�°t 3-4 
t�³n nh �Ýng v�µn t�â chuyên ch�æ s�®n ph �´m v�®i 
c�Úa mình b� ņg xe máy �õi ra các ch�è g�²n 
thành ph �Ô �õ�Å có th�Å bán �õ�Ý�èc v�åi giá cao 
h�ãn (B�®ng 6).  

3.2.7. Tham gia Hi �Çp h�×i s �®n xu�³t và 

tiêu th�Ü  v �®i thi�Ãu Thanh Hà 

Hi �Çp h�×i s�®n xu�³t và tiêu th �Ü v�®i thi �Ãu 
Thanh Hà �õ�Ý�èc thành l �¶p t�Þ n�·m 2004 và 
�õ�Än nay �õã có kho�®ng 160 h�×i viên là 
nh�áng ng�Ý�äi tr �Óng v�®i gi �Ïi, tâm huy �Ät v �åi 
cây v�®i thi �Ãu trong huy �Çn. V�®i thi �Ãu Thanh 
Hà c�Ûng �õã �õ�Ý�èc C�Üc S�æ h�áu trí tu �Ç công 
nh�¶n s�®n ph �´m �õ�Ý�èc b�®o h�× ch�Ê d�µn �õ�Ìa lý 
t�Þ n�·m 2007 theo quy �Ät �õ�Ình s�Ô 353/Q�ô-
SHTT. V �åi ch�ßng nh�¶n ch�Ê d�µn �õ�Ìa lý này, 
s�®n ph �´m v�®i thi �Ãu Thanh Hà chính th �ßc 
có nhãn mác, logo �õ�Ý�èc Nhà n �Ý�åc công 
nh�¶n. Các h�× nông dân tr �Óng v�®i trong 
huy �Çn n�Äu �õáp �ßng �õ�Ý�èc v�Ã ch�³t l �Ý�èng s�®n 
ph�´m �õ�Ãu có th�Å �õ�Ý�èc �õ�·ng ký s�à d�Üng 
nhãn mác trên và có th �Å tham gia vào Hi �Çp 
h�×i. Vi �Çc �õóng gói, s�à d�Üng nhãn mác này 

s�À làm cho ng �Ý�äi t iêu dùng tin t �Ý�æng và s�®n 
ph�´m v�®i thi �Ãu có th�Å bán �õ�Ý�èc v�åi giá cao 
h�ãn. Hi �Çn các h�×i viên Hi �Çp h�×i �õã có 
kho�®ng 100ha v �®i s�®n xu �³t theo tiêu chu �´n 
s�°ch �õ�Å xây d�âng th�Ý�ãng hi �Çu, t �Þng b�Ý�åc 
�õ�Ýa s�®n ph �´m vào tiêu th �Ü t�°i các siêu th �Ì 
và trung tâm th�Ý�ãng m�°i �õ�Å nâng cao giá 
tr �Ì c�Úa v�®i thi �Ãu Thanh Hà so v �åi v �®i l �Ýu 
thông trôi n �Õi theo th �Ì tr �Ý�äng. Do v�¶y t �·ng 
c�Ý�äng nâng cao ch�³t l �Ý�èng, �õ�Å có th�Å tham 
gia hi �Çp h�×i và �õ�·ng ký s�à d�Üng nhãn mác 
�õ�Ý�èc công nh�¶n s�À giúp các h�× nông dân 
tr �Óng v�®i bán �õ�Ý�èc v�åi giá cao h�ãn. Tuy 
nhiên theo ch �Ú t�Ìch Hi �Çp h�×i V�®i thi �Ãu 
Thanh Hà thì trong gian qua các c �³p, các 
ngành �õã vào cu�×c, nh�Ýng v�®i thi �Ãu Thanh 
Hà v �µn g�¼p nhi �Ãu khó kh �·n trong vi �Çc m�æ 
r �×ng th �Ì tr �Ý�äng tiêu th �Ü. Ð�Än nay �õã có m�×t 
s�Ô doanh nghi �Çp trong và ngoài n �Ý�åc v�Ã tìm 
hi �Åu, �õ�¼t v�³n �õ�Ã liên k �Ät tiêu th �Ü, nh�Ýng 
k�Ät qu �® thu �õ�Ý�èc v�µn còn �æ m�ßc h�°n ch�Ä.  

3.3. M �×t s�Ô gi �®i pháp �õ�Ôi v �åi các h �× 
nông dân tr �Óng v�®i trong huy �Çn 

M�¼c dù các h�× nông dân tr �Óng v�®i �õã có 
nh�áng cách �ßng x�à khác nhau �õ�Å v�Ý�èt qua 
giai �õo�°n khó kh �·n khi giá v �®i xu �Ông th �³p, 
t�Þng b�Ý�åc �Õn �õ�Ình tình hình s �®n xu �³t và �õ�äi 
s�Ông, tuy nh iên th �âc t�Ä s�®n xu �³t và tiêu th �Ü 
v�®i c�Úa h�× hi �Çn v�µn g�¼p ph�®i r �³t nhi �Ãu khó 
kh�· n, nh �³t là v �³n �õ�Ã th �Ì tr �Ý�äng tiêu th �Ü v�®i 
qu�®. �ô�Å giúp các h�× nông dân tr �Óng v�®i yên 
tâm s �®n xu �³t và làm giàu t �Þ cây v�®i c�Úa 
mình thì m �×t s�Ô gi�®i pháp sau c �²n �õ�Ý�èc chú 
tr �Ñng th �âc hi�Çn:  

- Quy ho�°ch l �°i d i�Çn tích tr �Óng v�®i: 
Di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa huy�Çn �õ�°t cao nh�³t 
6.700ha vào n�·m 2003 và gi �®m d�²n xu �Ông 
còn kho�®ng 4.500-4.700 ha hi �Çn nay. Tuy 
nhiên do di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa các vùng 
lân c�¶n (B�¹c Giang, L �°ng S�ãn, V�Ënh 
Phúc...) là r �³t l �ån nên khó tránh kh �Ïi tình 
tr �°ng giá v �®i xu �Ông th �³p trong nh �áng n�·m 
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t�åi. Chính vì v �¶y quy ho �°ch l �°i di �Çn tích 
tr �Óng v�®i c�Úa các xã trong huy �Çn là h �Ät s�ßc 
c�²n thi �Ät. �ô�Ôi v �åi nh �áng di�Çn tích v �Ý�än v�®i 
có ch�³t �õ�³t t �Ôt, n �·ng su�³t v �®i �Õn �õ�Ình, ch�³t 
l �Ý�èng s�®n ph�´m �õ�®m b�®o và thu �¶n ti �Çn 
trong tiêu th �Ü thì nên gi�á nguyên di �Çn tích 
tr �Óng, ch�Ê nên tr �Óng xen các cây tr �Óng ng�¹n 
ngày nh�Ý g�Þng, s�¹n dây, g�³c...nh�¸m t �·ng 
thêm thu nh �¶p. �ô�Ôi v �åi di �Çn t ích tr �Óng v�®i 
kém hi �Çu qu�®, n�·ng su�³t không �Õn �õ�Ình, 
ch�³t l �Ý�èng s�®n ph �´m không cao, �õi �Ãu ki �Çn 
v�¶n chuy �Ån khó kh �·n thì c �²n khuy �Än cáo 
các h�× nên chuy �Ån sang tr �Óng nh �áng cây 
tr �Óng khác nh �Ý �Õi, �õu �õ�Ú, qu�³t… cho HQKT 
cao h�ãn.  

- Áp d �Üng các bi�Çn pháp �õi �Ãu ch�Ênh 
th�äi �õi �Åm thu ho �°ch: Các h�× gia �õình c�²n 
h�Ñc h�Ïi kinh nghi �Çm, áp d�Üng các bi�Çn 
pháp k �ì thu �¶t �õ�Å kích thích v �®i ra hoa �õ�¶u 
qu�® s�åm, ho�¼c áp d�Üng các bi�Çn pháp �õ�Å gi�á 
v�®i chín trên cây trong th �äi gian dài h �ãn. 
Bên c�°nh �õó, nông dân tr �Óng v�®i c�Ûng c�²n 
áp d�Üng các bi�Çn pháp thu ho �°ch t �Êa nh�Ý 
m�×t s�Ô h�× �õã áp d�Üng thành công trong các 
n�·m qua. Các c�ã quan nghiên c �ßu c�²n tri �Ån 
khai th�âc hi �Çn m�×t s�Ô �õ�Ã tài th �à nghi �Çm 
nh�¸m �õi �Ãu ch�Ênh th �äi �õi �Åm ra hoa, �õ�¶u qu�® 
c�Úa v�®i �õ�Å kéo dài th �äi gian thu ho �°ch v�®i 
trong n �·m.  

- T �·ng c�Ý�äng áp d�Üng công ngh�Ç b�®o 
qu�®n ch�Ä bi�Än sau thu ho �°ch: Các h�× tr �Óng 
v�®i có kinh nghi �Çm s�³y khô và có l �âc l�Ý�èng 
lao �õ�×ng nên t �·ng c�Ý�äng áp d�Üng bi�Çn pháp 
s�³y khô v �®i n �Äu thu ho �°ch vào th �äi �õi �Åm 
giá quá th�³ p. Tuy nhiên khi s �³y v�®i c�²n có 
s�â l�âa ch�Ñn: nên s�³y nh �áng qu�® v�®i to, h �°n 
ch�Ä s�³y nh �áng qu�® v�®i nh �Ï vì sau này s �À 
khó bán. Bên c �°nh �õó c�²n áp d�Üng các bi�Çn 
pháp b�®o qu�®n v�®i sau khi thu ho �°ch �õ�Å gi�á 
cho v�®i t �Ý�ãi trong th �äi gian lâu h �ãn: nên 
thu hái vào sáng s �åm hay bu �Õi chi �Ãu d�Ìu 
n�¹ng, �õ�Å qu�® v�®i sau thu ho �°ch n�ãi râm 
mát và k ín gió nh �Ýng không �õ�Ý�èc d�Ón 

thành �õ�Ông l �ån, n�Äu �õi �Ãu ki �Çn cho phép 
ngay sau khi thu hái nên nhúng qu�®  trong 
n�Ý�åc l�°nh (t �Ôt nh�³ t là n �Ý�åc �õá �õang tan) 
trong th �äi gian 1-3 phút, và có th�Å  nhúng 
qu�® v�®i vào n �Ý�åc ôzôn ho�¼c n�Ý�åc ozôn pha 
mu�Ôi, �õ�Å ráo n�Ý�åc và �õóng vào túi PE 
(polyethylen) v�åi kh �Ôi l�Ý�èng 1-2kg/túi. �ô�Å 
b�®o qu�®n trong th �äi gian dài (20-25 ngày), 
c�²n �õ�Å trong kho l �°nh v �åi nhi �Çt �õ�× kho�®ng 
4-5oC (Nông nghi �Çp Vi �Çt Nam, 2008). Bên 
c�°nh �õó, c�²n có k�Ä ho�°ch xây d�âng trong 
vùng m �×t s�Ô nhà máy ch �Ä bi�Än s�®n ph �´m t �Þ 
v�®i nh �Ý n�Ý�åc v�®i ép, cùi v �®i �õông l�°nh... do 
nhu c �²u v�Ã nh�áng s�®n ph�´m này trên th �Ì 
tr �Ý�äng qu�Ôc t�Ä �õang ngày m �×t t�· ng. 

- T �·ng c�Ý�äng liên k �Ät trong tiêu th �Ü 
s�®n ph �´m: Chính quy �Ãn �õ�Ìa ph�Ý�ãng các c�³p 
c�Ûng nh�Ý Hi�Çp h�×i s�®n xu �³t và tiêu t h�Ü v�®i 
thi �Ãu Thanh Hà c �²n ch�Ú �õ�×ng, tích c �âc h�ãn 
n�áa trong vi �Çc tìm ki �Äm các �õ�Ôi tác tiêu 
th�Ü, gi�®i quy�Ät bài toán �õ�²u ra cho ng �Ý�äi 
nông dân tr �Óng v�®i. Tr �Ý�åc h�Ät Hi �Çp h�×i, 
chính quy �Ãn �õ�Ìa ph�Ý�ãng c�²n ph �Ôi h �èp v�åi 
các �õ�ãn v�Ì, t �Õ ch�ßc �õ�Å xây d�âng và phát 
tri �Ån th �Ý�ãng hi �Çu v�®i thi�Ãu Thanh Hà. 
Trên c�ã s�æ �õó, tích c�âc tìm ki �Äm các �õ�Ôi tác 
tiêu th�Ü s�®n ph �´m, �õ�¼c bi�Çt �æ các siêu th�Ì 
l �ån �æ các vùng khác nhau trong c �® n�Ý�åc và 
�õ�Ôi tác n �Ý�åc ngoài nh �¸m xu�³ t kh �´u v�®i t �Ý�ãi 
ho�¼c v�®i qua ch �Ä bi�Än, áp d�Üng các bi�Çn 
pháp h �Ö tr �è các doanh nghi �Çp tiêu th �Ü, ch�Ä 
bi �Än và xu �³t kh �´u s�®n ph �´m v�®i thi �Ãu... 

4. K �‚ T LU �t N 

V�®i là cây tr �Óng ch�Ú l�âc c�Úa huy�Çn 
Thanh Hà. M �¼c dù di �Çn tích tr �Óng v�®i c�Úa 
huy �Çn có gi�®m �õi trong nh �áng n�·m qua 
nh�Ýng hi�Çn v�µn chi �Äm 42% t �Õng di �Çn tích 
�õ�³t nông nghi�Çp c�Úa huy �Çn. Tuy nhiên do 
giá v �®i liên t �Üc gi�®m trong nh �áng n�·m g�²n 
�õây, có th�äi �õi �Åm ch�Ê còn 2000�õ�Óng/kg, nên 
ng�Ý�äi nông dân tr �Óng v�®i �õã và �õang g�¼p 
ph�®i r �³t nhi �Ãu khó kh �·n thách th �ßc. �ô�Å 
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kh�¹c ph�Üc nh�áng khó kh�·n trong s �®n xu �³t 
và tiêu th�Ü v�®i, các h�× nông dân trong huy�Çn 
�õã có nh�áng cách �ßng x�à khá �õa d�°ng. Trên 
70% s�Ô h�× �õi�Ãu tra �õã chuy�Ån �õ�Õi m�×t ph �²n 
di �Çn tích tr �Óng v�®i sang tr �Óng các cây tr �Óng 
khác có hi �Çu qu�® cao h�ãn nh �Ý �Õi, qu �³t, �õu 
�õ�Ú... Nhi �Ãu h�× �õã tr �Óng xen g�Þng, s�¹n dây, 
g�³c trong v �Ý�än v�®i �õ�Å t �°o ngu�Ón thu nh �¶p b�Õ 
sung. H �²u h�Ät h�× �õi�Ãu tra (88%) �õã gi�®m 
�õ�²u t�Ý phân bón cho v�®i �õ�Å gi�®m chi phí. 
Kho�®ng 40% s�Ô h�× �õi�Ãu tra �õã áp d�Üng bi �Çn 
pháp thu ho �°ch t�Êa �õ�Å bán s�®n ph �´m vào 
�õ�²u v�Ü khi giá bán cao. T �ë l �Ç h�× áp d�Üng 
bi�Çn pháp s�³y khô �õã t �·ng lên �õ�Än 38%. 
Nhi �Ãu h�× (65%) �õã chuy�Ån t�Þ vi �Çc bán v�®i t �°i 
nhà tr �Ý�åc kia sang bán  t �°i �õi�Åm thu mua 
t �¶p trung trên �õ�Ìa bàn... M �¼c dù v�¶y các h�× 
tr �Óng v�®i v �µn g�¼p ph�®i không ít khó kh �·n 
trong th �äi gian t �åi khi giá v �®i v �µn có kh�® 
n�·ng ti �Äp t�Üc �æ m�ßc th�³p. �ô�Å giúp các h�× 
tr �Óng v�®i t �Þng b�Ý�åc �Õn �õ�Ình s�®n xu �³t và �õ�äi 
s�Ông, ti �Än t�åi làm giàu t �Þ v�Ý�än v�®i c�Úa mình 
trong th �äi gian t �åi thì vi �Çc quy ho�°ch l�°i 
di �Çn tích t r �Óng v�®i, áp d �Üng các bi�Çn pháp 
�õi�Ãu ch�Ênh th �äi �õi�Åm thu ho �°ch, t �·ng c�Ý�äng 
áp d�Üng công ngh�Ç b�®o qu�®n ch�Ä bi�Än sau 
thu ho �°ch, t �·ng c�Ý�äng liên k �Ät trong tiêu 

th�Ü s�®n ph �´m là nh �áng bi �Çn pháp c�²n �õ�Ý�èc 
t �¶p trung nghiên c �ßu và áp d �Üng. 
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