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CÁC LĨNH V ự c CẦN NGHIÊN c ứ u  ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO
TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

TỈNH BÀ RỊA -  VŨNG TÀU

Ths. Trần Thị Duyên 
Khoa Hóa học và Cồng nghệ Thực phấm 

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để nông nghiệp tỉnh nhà có những bước đột phá mới, phát triển bền 
Ìg, có khả năng hội nhập quốc tế thì áp dụng công nghệ cao là xu hướng tất 
|Ế ứng dụng công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến vào các khâu của quá trình 
ixuất nông nghiệp để tạo những điều kiện tốt nhất cho cây trồng, vật nuôi 
ít triển. Từ đó tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng 
có tính cạnh tranh cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng cao, thân

với môi trường, đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thị 
ờng trong nước và xuất khẩu.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là quá trình toàn diện gồm rất nhiều 
ị vực tương tác với nhau. Công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công 
kệ sinh học phân tử, công nghệ sinh học động vật, công nghệ sinh học thực 
[ công nghệ vi sinh, công nghệ quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, công nghệ 
khí-tự động hóa, công nghệ sau thu hoạch-bảo quản-chế biến. Công nghệ xây 
ng thương hiệu và xúc tiến thị trường,...

Để có thể sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao mang đặc trưng 
ih thái của tỉnh, tôi xin đề xuất một số hướng cần nghiên cứu ứng dụng và 
uyển giao dưới đây:

1. Lĩnh vực trồng trọt

Để có thể sản xuất trên diện rộng, quy mô công nghiệp trong sản xuất các 
I lương thực: khoai lang đa dụng, khoai mỳ (sắn), cao lương cao sản (bo bo), 
; loại đậu (đen, đậu xanh). Các loại rau ăn quả: như cà chua, cà chua bi, cà 
la ghép gốc cà tím, cà chua ghép gốc khoai tây, dưa leo, bí xanh, khổ qua, bí 
, khoai môn. Các loại rau gia vị, hành, hẹ, rau mẩm. Các loại rau cải xanh, 
fbụp giấm, nấm ăn và nấm dược liệu.thì công tác chọn, lai tạo, nhân giống 
quan trọng, phải ứng dụng.công nehệ sinh học phân tử, công nghệ nhân 
ing bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật, vi ghép...
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Công nghệ gen tạo giống có nhiều phẩm chất tốt như giàu đạm, giàu 
khoáng, vitamin, giàu các chất có hoạt tính sinh học cao: licopen, ílavonoid, 
polyphenol,... ; công nghệ nuôi cấy mô tế bào tạo giống đồng đều, sạch bệnh. 
Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ sinh học và sinh thái trong phòng trừ sâu 
bệnh, dịch bệnh, sản xuất phân bón ví sinh, phân bón hữu cơ. ứ ng  dụng công 
nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Cơ giới hóa trong các khâu 
của quy trình sản xuất và chế biến. Nghiên cứu các biện pháp canh tác mới để 
cung cấp sản phẩm quanh năm: công nghệ nhà lưới chổng côn trùng, nhà màng 
(phủ nilon), nhà kính và tự động hóa, công nghệ trồng rau theo mô hình thủy 
canh trên giá đỡ là xốp, khí canh cho cà chua, khơai tây.

Cần úng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày có 
nhiều tiềm năng như cà phê, điều, cacao, cao su, tiêu cao sản và các loại cây ăn 
trái như nhãn cao sản, xoài, mãng cầu ta. Sử dụng công nghệ nuôi cấy mô tạo 
nguồn giống đồng đều, sạch bệnh, mau lớn, ít công chăm sóc, có khả năng 
chống chịu cao với các điều kiện sinh thái khác nhau. Công nghệ ghép cành, 
chiết cành nhằm giữ được đặc tính của giống tốt, thời gian thu hoạch sớm. Công 
nghệ xử lý cho ra hoa, đậu quả trái vụ bằng các phytohormon (chất kích thích 
sinh trưởng thực vật) để thu hoạch sản phẩm năng suất và chất lượng cao. Lai 
tạo giống bằng di truyền phân tử có khả năng chịu nhiều điều kiện sinh thái 
khác nhau. Thay thế các giống trồng bằng hạt bằng các giống cao sản nhân 
giống vô tính để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Công nghệ bọc 
quả chống côn trùng. Công nghệ chế biến và bảo quản quả. Áp dụng các mô 
hình tưới tiết kiệm nước. Đào tạo kỹ thuật viên, tăng cường khuyến nông 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nhà nông.

Trong lĩnh vực trồng trọt phải áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, 
GlobalGAP. ứ ng  dụng các chế phẩm sinh học như Trichoderma, Azotobacterin, 
chế phẩm giữ ẩm cho đất, công nghệ nano giữ ẩm cho đất..., các bộ kit chẩn 
đoán nhanh bệnh, thay thế phân hóa học bàng các loại phân bón hữu cơ như 
WEHG, dùng chế phẩm chitosan thay các thuốc bảo vệ thực vật. Dùng phân ủ 
từ trùn quế bón cho cây ăn quả, và cây công nghiệp dài ngày để cải tạo đất. 
Công nghệ bón phân tự động, dùng kỹ thuật GPS trong kiểm soát sâu bệnh. 
Công nghệ san phang mặt ruộng bằng laser,...

ứ ng  dụng cơ khí và tự động hóa trong trồng trọt, lựa chọn các thiết bị 
mới, vật liệu mới, thiết kế mô hình nhà lưới, nhà kính tự động hóa hệ thong tưới 
tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt), tưới phun sương. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
để ứng phó biến đổi khí hậu, ngăn xâm nhập mặn, cải tạo và bảo vệ đất. Nghiên
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ái sử dụng nước thải, nước sinh hoạt thành nước tưới, nghiên cứu pha 
nước biển để tưới trong trồng trọt.

2. về lĩnh vực chăn nuôi

Tập trung vào các vật nuôi chủ lực: trâu, bò thịt, bò lai Sind, bò sữa, heo 
; nạc, lợn ngoại, gia cầm (gà, vịt), nuôi ong mật xuất khẩu. Qúa trình chăn 
theo quy mô công nghiệp, hiện đại, tự động hóa. Sử dụng các giống vật 
đã được chọn lọc, lai tạo theo công nghệ mới cho năng suất và chất lượng 
Ảp dụng các chế phẩm sinh học để vệ sinh, xử lý chuồng trại như công 
vi sinh vật hữu hiệu (EM), chế phẩm vi sinh ứng dụng cho mô hình nệm 
nh học cho nuôi heo hay bò sữa. Sử dụng thức ăn chăn nuôi an toàn, chủ 
cánh đồng cỏ (cho bò), sử dụng vacxin tái tổ hợp thế hệ mới để tiêm gia 

gia cầm, bộ kít chẩn đoán bệnh, phòng bệnh, ứ ng  dụng công nghệ vi sinh 
ể thu nhận sinh khối sinh vật phục vụ chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thủy sản. 
Ling công nghệ vi sinh kết họp nuôi trồng tảo Chlorella, Spirulina, để xử lý 
thải môi trường chăn nuôi.

về  công nghệ chăn nuôi: sử dụng công nghệ điều khiển tự động nhiệt độ 
Ịphòng nuôi, điều hòa không khí và thông gió. Hệ thống tiêu, thoát nước thải 
n đại, ứng dụng công nghệ biogas kết hợp với hồ sinh học (xử lý hiếu khí 
Ịm xử lý triệt để chất thải), mô hình đệm lót sinh học (dựa trên công nghệ lên 
D của vi sinh vật sống trong nệm lót bã trấu, mùn cưa trên nền chuồng chăn 
li) để tạo môi trường vi khí hậu phù họp với sinh lý vật nuôi (ấm vào mùa 
iđông, mát vào mùa hè, hạn chế dịch bệnh, khắc phục mùi hôi), ứng  dụng 
Ìg lượng tái tạo trong chăn nuôi; công nghệ phôi chọn lọc đàn cái sinh sản, 
Ig các dòng tinh cho năng suất, chất lượng cao. Bò đực giống được sử dụng 
Itinh nhân tạo có nguồn gốc từ công nghệ nuôi cấy phôi. Thụ tinh nhân tạo 
p cải tiến nhanh chất lượng đàn gia súc, giảm đực giống, giảm lây lan dịch 
ih. Nghiên cứu sử dụng các loại thức ăn phù hợp nhu cầu sinh lý của vật 
)i. ứng  dụng công nghệ di truyền phân tử để chọn, lai tạo giống có năng suất 
chất lượng, bảo tồn nguồn gen các giống vật nuôi quý. Hệ thống chăn nuôi 
lồng kín có hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm và định lượng thức ăn, cho bò, 
I, gà nghe nhạc đế tăng sản lượng, và rút ngắn thời gian nuôi. Mở rộng quy 
h VietGAP cho chăn nuôi, truy nguyên nguồn gốc, lập hồ sơ cho từng con.

Sử dụng kết cấu thép và polimer để sản xuất chuồng sàn cho lợn, gia cầm. 
ị  dụng các máy, thiết bị mới phục vụ trong chăn nuôi, giết bổ, bảo quản gia 
, gia cầmử Xây dụng các vùng chăn nuôi tập trung, tự động hóa chăn nuôi. 
y  trình chăn nuôi và công nghệ giết mổ theo hướng an toàn sinh học.
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3. về lĩnh vực thủy sản

Nuôi các loại thủy sản có tiềm năng như: cá lóc, cá trê, cá lăng, cá trắm, 
cá mú, cá linh, ếch, tôm thẻ chân trắng, nghêu,... Áp dụng công nghệ sinh học 
động vật (nuôi phôi) để nhân giống, tạo giống đực, cái với những phẩm chất 
mong muốn, sạch bệnh. Công nghệ gen kích thích sinh sản, giống đon tính. 
Công nghệ sinh sản nhân tạo bằng các chất kích dục tố như Hibophis, IUHCG. 
Gây đa bội thể để sản xuất cá chất lượng cao. Nuôi siêu thâm canh thủy sản 
bằng hệ thống tuần hoàn. Áp dụng nuôi thâm canh trong hệ thống mương nổi 
của Nhật Bản, Israel để nuôi thủy sản. Quy trình chăm sóc và quản lý dịch bệnh 
thủy sản. Mở rộng quy trình VietGAP cho thủy sản.

ứ n g  dụng quy trình công nghệ mới để bảo quản, chế biến sản phẩm thủy 
sản sau thu hoạch (kho lạnh, cấp đông IQF, plasma,...)•

Đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản. Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các mẫu máy nông nghiệp mới, 
thiết bị cho các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm 
nông nghiệp.

Đe đề án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có tính khả thi và 
sớm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh thì phải tăng cường nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực nêu trên, cần  liên kết với các Viện 
nghiên cứu, Trung tâm công nghệ cao, Trường Đại học, các doanh nghiệp, các 
tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đào tạo nguồn nhân lực công 
nghệ cao trong nông nghiệp (các lĩnh vực then chốt như công nghệ sinh học, 
công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, khoa học quản lý) cũng như tăng 
cường tham quan, học tập, chia sẽ kinh nghiệm, mời chuyên gia ngắn hạn hoặc 
dài hạn từ các nước có công nghệ cao trong nông nghiệp như Israel, Nhật Bản, 
Hà Lan, Thụy Sĩ,... khi thực hiện đề án.
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