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I.

Sơ lược

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – tiền thân là Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật
An Giang (AGPPS) - được thành lập từ năm 1993, trải qua 28 năm phát triển, luôn gắn bó
với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.
Tập đoàn với 25 chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam, một chi nhánh tại Campuchia. Tập đoàn
Lộc Trời là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong
lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các
sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học, lúa gạo, cà phê.
The Sustainable rice platform (SRP) là một liên minh đa đối tác toàn cầu, được thành
lập vào tháng 12 năm 2011 bởi Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Viện
nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), với mục đích khuyến khích sự phát triển bền vững và tăng
cường hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp nói chung và chuỗi
giá trị lúa gạo nói riêng. Với mong muốn hoàn thiện chuỗi cung ứng lúa gạo bền vững vốn
có và xây dựng thương hiệu lúa gạo quốc gia, Tập đoàn Lộc Trời đã tham gia vào SRP và
trở thành thành viên chính thức của diễn đàn này vào tháng 10 năm 2015.
II.

Quá trình thực hiện mô hình canh tác lúa theo tiêu chuẩn SRP
2.1 Mô hình SRP

Tính đến nay, Tập Đoàn Lộc Trời đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn canh tác lúa bền
vững (tiêu chuẩn SRP) do SRP ban hành vào năm 2015 được gần 6 năm, bắt đầu bằng việc
tổ chức cho 150 nông dân ở 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp áp dụng thử nghiệm
trên 462.5 ha vào vụ Hè Thu 2016. Do ngay từ đầu vụ chương trình chủ động thực hiện với
mục tiêu giảm chi phí sản xuất bằng biện pháp kiểm soát dịch hại chặt chẽ, bón phân cân
đối theo nhu cầu của cây lúa ở từng giai đoạn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên
chi phí thuốc bảo vệ thực vật trung bình trên 1 ha trong chương trình thấp hơn bên ngoài
chương trình khoảng 22.73% và chi phí phân bón thấp 5.4%. Từ đó lợi nhuận bên trong cao
hơn bên ngoài trung bình 14.44% mặc dù năng suất, giá bán giữa bên trong và bên ngoài
tương đương nhau. Giá thành sản xuất 1 kg lúa cũng giảm trung bình 282.43 đồng so với
sản xuất theo phương thức thông thường.

Hiệu quả này đã được chứng minh qua 3 vụ liên tiếp sau đó, là Đông Xuân 20162017, Hè Thu 2017 và Đông Xuân 2017-2018. Đến vụ Hè Thu 2018, cùng với sự phối hợp
của Tập đoàn Tài chính Quốc Tế (IFC), Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai rộng việc áp dụng
tiêu chuẩn SRP đến hơn 3500 nông dân với khoảng 11,000 ha ở các tỉnh: An Giang, Đồng
Tháp, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Việc áp dụng tiêu chuẩn
SRP vẫn được duy trì qua các năm tiếp theo ở mức cơ bản bao gồm áp dụng tưới ướt khô

xen kẽ, bón phân cân đối, xử lý dịch hại theo tình hình thực tế, thu gom rác thải bảo vệ thực
vật, thu hoạch đúng thời điểm.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, khi áp dụng tiêu chuẩn SRP, ngoài việc giảm chi phí
đầu tư thông qua giảm giống, giảm thuốc bảo vệ thực vật, nông dân có ý thức hơn về bảo
vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tập đoàn Lộc Trời đã hỗ trợ nông
dân trong các công tác đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn SRP như tổ chức các
buổi tập huấn tiêu chuẩn và kỹ thuật canh tác, trang bị bảng biểu cảnh báo, bảo hộ lao động
khi phun xịt thuốc, thùng và túi chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức thu gom rác thải
bvtv về Nhà máy Insee xử lý theo tiêu chuẩn (nằm trong chương trình Cùng nông dân bảo
vệ môi trường). Mô hình ngày càng được nông dân lân cận quan tâm vì giá trị thực tiễn cao,
tương đối dễ áp dụng.
2.2 Mô hình SRP 100
Vào vụ Đông Xuân 2019-2020, Tập đoàn Lộc Trời quyết định nâng cấp mô hình SRP
bằng cách chọn một số nông dân giỏi, đã từng thực hiện SRP, thực hiện mô hình SRP100.
Trong mô hình này, Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ thêm một số điều kiện cho nông dân đạt 100%
tiêu chuẩn SRP như: cung cấp dịch vụ phun xịt thuốc bvtv bằng drone; cung cấp phân hữu
cơ Vian; cung cấp sản phẩm Tricho cho nông dân xử lý rơm cuối vụ, …. Mô hình SRP100
được triển khai ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, với tổng diện tích 100 ha và 13 nông dân.
Một số điểm chính trong canh tác của nông dân mô hình SRP 100 có thể nêu ra như sau:
-

Lập lịch mùa vụ, ghi chép nhật ký đồng ruộng theo canh tác thực tế trên ruộng
Không phun thuốc trừ sâu trong vòng 40 ngày sau khi gieo sạ
Sử dụng dịch vụ drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật
Không khui nước ra sông, kênh, rạch sau khi bón phân và phun thuốc
Sử dụng phân hữu cơ Vian trong quá trình canh tác (liều lượng trung bình là 150
kg/ha)

-

Chỉ xử lý dịch hại sau khi thảo luận và có sự đồng ý của nhóm cán bộ kỹ thuật của
Tập đoàn Lộc Trời
Tuân thủ quy tắc ngưng phun xịt thuốc trừ nấm bệnh 30 ngày trước khi thu hoạch,
trừ khi có hướng dẫn cụ thể trên bao bì
Rơm rạ được phát ra trên đồng và xử lý bằng sản phẩm Tricho để oai mục, trước
khi cày vùi bắt đầu vụ mới, trả hữu cơ về cho đất
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định

Biểu đồ: Hiệu quả quản lý dịch hại, hiệu quả kinh tế mô hình SRP 100

Vào cuối vụ, Tập đoàn Lộc Trời đã mời tổ chức Control Union đánh giá xác nhận mô
hình. Đây là một bước mới trong tiến trình áp dụng tiêu chuẩn SRP của tập đoàn. Từ sự nỗ
lực của nông dân và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của Tập đoàn Lộc Trời, mô hình SRP100 đã
đạt 100% các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đây là mô hình đầu tiên trên toàn thế giới đạt trọn vẹn
số điểm theo tiêu chuẩn này. Mô hình SRP100 được duy trì qua 2 vụ tiếp theo của năm 2020
và vào vụ Đông Xuân 2021, đã tiến hành tái chứng nhận. Kết quả mô hình đạt 100% tiêu
chuẩn lần 2, được cấp giấy chứng nhận vào ngày 3/5/2021. Các thông tin về mô hình, về
đơn vị tổ chức sản xuất mô hình được đăng trên website cua GlobalG.A.P, đơn vị được ủy
thác bởi SRP công bố kết quả xác nhận mô hình. Kết quả này lại một lần nữa cho thấy, với
trình độ canh tác khá tốt hiện nay, nếu được sự hỗ trợ đúng cách từ các đơn vị nhà nước,
các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp thì nông dân Việt Nam hoàn toàn tự tin để áp
dụng các tiêu chuẩn canh lúa mới, đi theo hướng hữu cơ, sinh học và bền vững.

Hình: Chứng nhận mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn “Canh tác bền vững” (đáp ứng
100% các yêu cầu của tiêu chuẩn SRP)

III.

Kết luận
- Với trình độ và kinh nghiệm canh tác lúa hiện nay, nông dân Việt Nam hoàn toàn có
thể tự tin để áp dụng các kỹ thuật mới cũng như đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn
canh tác lúa theo hướng hữu cơ, sinh học và bền vững.
- Sự hỗ trợ, chung tay của chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên
cứu và doanh nghiệp là một trong các điều kiện cần thiết để nông dân áp dụng các kỹ thuật
mới trong canh tác lúa.
- Hầu hết các tiêu chuẩn đều hướng nông dân đến việc sử dụng một cách hiệu quả
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới, ….
- Tiêu chuẩn SRP đã đem đến cho nông dân các lợi ích thiết thực:
 Chủ động trong canh tác, có lịch mùa vụ rõ ràng thuận tiện trong công tác quản
lý đồng ruộng
 Ý thức về trách nhiệm với sức khỏe bản thân, cộng đồng và môi trường sống
cho các thế hệ mai sau
 Kỹ năng ghi chép NKĐR của nông dân đã được cải thiện rất nhiều, hầu hết bà
con đều tự ghi chép theo công việc thực tế của mình
 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom vỏ chai và bao bì thuốc BVTV
 Bảo vệ sức khỏe cho bản thân và xung quanh: cắm bảng cảnh báo trên ruộng
sau khi phun xịt thuốc BVTV; khai khui nước ra kênh, rạch, sông ngòi sau khi bón
phân 4 ngày và sau khi phun xịt thuốc 14 ngày
 Quản lý dịch hại theo nguyên tắc IPM, nâng cao kỹ thuật đồng ruộng, trao đổi
cụ thể với chuyên gia kỹ thuật, trước khi đưa ra quyết định phun xịt. Từ đó giúp
tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn quản lý dịch hại một cách hiệu quả
- Các mô hình mang tính tích cực như mô hình áp dụng tiêu chuẩn SRP cần được
nhân rộng. Các đơn vị tư nhân đang cùng với nông dân thực hiện các mô hình mang lại hiệu
quả về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cần
được sự hỗ trợ và ưu đãi về chính sách từ nhà nước để tiếp tục đồng hành cùng nông dân
nâng tầm gạo Việt.
IV.
Một số hình ảnh Tập đoàn Lộc Trời cùng nông dân thực hiện mô hình SRP từ
2016 đến 2021

