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LỜI NÓI ĐẦU

Thời gian qua, hệ thống Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)
là một trong những hệ thống có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành nông
nghiệp TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ đất nước
phát triển mạnh công nghệ số như hiện nay.
Nhằm tiếp tục phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời
kỳ mới, với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ
về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định
quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt
động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành
Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên
địa bàn Thành phố. Nội dung Quyết định đưa ra nhiều nhóm định mức, trong đó
với lĩnh vực trồng trọt có các định mức mô hình như: Mô hình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ có 06 mô hình; mô hình ứng dụng công
nghệ cao trong nông nghiệp có 05 mô hình; mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị
trường và định hướng phát triển của ngành, TP.HCM có 06 mô hình,…
Theo đó, số lượng định mức của mỗi mô hình sẽ khác nhau tùy theo từng
nhóm, từng lĩnh vực,... Vì vậy, để giúp nông dân có thể nắm bắt nhanh, chính xác
về điều kiện, yêu cầu tham gia thực hiện mô hình theo chính sách mới, Trung tâm
Khuyến nông TP.HCM đã biên soạn nội dung định mức mô hình kỹ thuật Khuyến
nông trên địa bàn Thành phố theo hình thức Sổ tay Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu về
Chính sách hỗ trợ, xây dựng. Sổ tay Hướng dẫn bao gồm những nội dung cụ thể:
Mục tiêu mô hình, Điều kiện thực hiện mô hình, Quy mô mô hình, Định mức hỗ
trợ, Nội dung hỗ trợ, Hiệu quả và lợi nhuận thu được,…giúp nông dân sẽ dễ dàng
thực hiện theo yêu cầu của quy định.
Tuy Tổ Biên soạn và Biên tập đã cố gắng tóm lược nội dung một cách xúc
tích, dễ đọc, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình Khuyến nông
theo định mức mới, nhưng trong quá trình tham khảo và thực hiện chắc chắn sẽ có
những thắc mắc khác nhau. Vì vậy, Tổ Biên soạn và Biên tập Sổ tay Hướng dẫn
mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện hơn, để nội dung Sổ tay sẽ luôn
là tài liệu tuyên truyền thiết thực cho từng hộ dân khi tham gia mô hình. Nhằm góp
phần tuyên truyền hiệu quả về định mức kỹ thuật mới, hỗ trợ nhiều nông dân tham
gia thực hiện mô hình, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tiến đến xây
dựng nền nông nghiệp công nghệ số, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ
cao, nông nghiệp hữu cơ theo đúng chủ trương của ngành và Thành phố đề ra. Từ
đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp Thành phố nói riêng và nền nông nghiệp
cả nước nói chung theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ THEO QUY TRÌNH
THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)
1. Mục tiêu
Góp phần phát triển vùng rau an toàn trên địa bàn
Thành phố, nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao
giá trị sản phẩm, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Rau ăn lá, ăn thân (cải các loại, dền, mồng tơi, muống, gia
vị và các loại khác).
Rau ăn quả (bầu, bí, dưa leo, khổ qua, mướp, đậu cove và
các loại rau ăn quả khác).
1 - 3 ha, từ 02 đến 10 đối tượng

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT

1

2
3
4
5
6
7

Hạng mục
Hạt giống (tỷ lệ nảy mầm ≥ 80%):
- Rau ăn lá (rau gia vị, rau dền, cải xanh ăn lá, mồng tơi, rau muống, măng
tây, cải củ…)
- Rau ăn quả (cà chua, ớt, Bí xanh, bí đỏ ăn non, dưa hấu, bầu, mướp
hương, dưa leo, khổ qua, mướp khía, đậu cove, đậu bắp…)
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Thuốc bảo vệ thực vật
Bẫy côn trùng
Máng, khay chứa giá thể
Nhà lưới
Màng phủ nông nghiệp

5. Hiệu quả
- Tỉ lệ nảy mầm đến ≥ 90%, cây khỏe, phát triển đồng điều, tỷ lệ sống cao, tiết
kiệm được 10% lượng hạt giống gieo trồng.
- Giảm tỷ lệ sử dụng phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật đến 20%. Ước tính
năng suất tăng 2-5%, lợi thuận tăng 5-10% so với sản xuất theo truyền thống.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG, THÂM CANH XOÀI THEO QUY TRÌNH THỰC
HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)
1. Mục tiêu
- Duy trì và mở rộng diện tích trồng xoài theo tiêu
chuẩn VietGAP đạt 100% diện tích trồng xoài, góp phầ n
ta ̣o sản phẩ m sạch an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nâng cao thu nhâ ̣p, đồ ng thời ta ̣o thói quen canh tác
nông nghiêp̣ bề n vững cho nông dân.
2. Yêu cầu chung
STT
1
2

Chỉ tiêu
Đối tượng mô hình trồng
xoài
Đối tượng mô hình thâm
canh theo quy trình GAP
Quy mô

Yêu cầu
Xoài (năm thứ nhất).
Xoài trong thời kỳ kinh doanh (khi cây từ
năm thứ tư trở đi).
1 - 3 ha, từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT
I
1
2
3
4
II
1
2
3

Hạng mục
Năm thứ nhất
Giống
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Vôi
Thuốc BVTV
Thời kỳ kinh doanh
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Túi bao quả
Thuốc bảo vệ thực vật

5. Hiệu quả kinh tế
- Tỷ lệ sử dụng phân thuốc giảm 30%, tỷ lệ sâu bệnh giảm 10%, nâng cao
chất lượng quả loại 1,2 đạt trên 80%. Lợi nhuận ước tính tăng 10 - 15%.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG, THÂM CANH BƯỞI THEO QUY TRÌNH THỰC
HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)
1. Mục tiêu
- Xây dựng mô hình chăm sóc bưởi theo quy trình
VietGAP có hiệu quả, góp phầ n ta ̣o sản phẩ m sạch an
toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nâng cao thu nhâ ̣p cho nông dân, đồ ng thời ta ̣o
thói quen canh tác nông nghiêp̣ bề n vững cho nông dân.
2. Yêu cầu chung
STT
Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Bưởi
1 - 3 ha, từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT
I
1
2
3
4
II

III
1
2
3

Hạng mục
Năm thứ nhất, năm thứ hai
Giống
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Vôi
Thuốc BVTV
Năm thứ ba
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Vôi
Thuốc BVTV
Thời kỳ kinh doanh (Bắ t đầ u từ năm thứ tư trở đi)
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học…)
Túi bao quả
Thuốc bảo vệ thực vật

5. Hiệu quả kinh tế
Cây bưởi sinh trưởng phát triển của cây tốt. Tỷ lệ sống của cây đạt 90%. Tỷ lệ
sử dụng phân thuốc giảm 30%, tỷ lệ sâu bệnh giảm 10%, nâng cao chất lượng quả
loại 1 và 2 đạt từ 70-80%. Lợi nhuận tăng 10%.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ HỮU CƠ
1. Mục tiêu
Nâng cao nhận thức của người sản xuất trong
việc bảo vệ môi trường, quản lý chất thải chăn nuôi
không gây ô nhiễm, tận dụng triệt để chất thải chăn
nuôi để làm phân hữu cơ, sản xuất nông sản an toàn,
phát triển kinh tế gia đình.
5. Yêu cầu chung
STT

Chỉ tiêu

1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Rau ăn lá, ăn thân (cải các loại, dền, mồng tơi, muống,
gia vị và các loại khác)
Rau ăn quả (bầu, bí, dưa leo, khổ qua, mướp, đậu cove
và các loại rau ăn quả khác).
01 ha, từ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT

1

2
3
4
5
6
7

Hạng mục
Hạt giống:
- Rau ăn lá (rau gia vị, rau dền, cải xanh ăn lá, mồng tơi, rau muống,
măng tây, cải củ…)
- Rau ăn quả (cà chua, ớt, Bí xanh, bí đỏ ăn non, dưa hấu, bầu, mướp
hương, dưa leo, khổ qua, mướp khía, đậu cove, đậu bắp…)
Phân bón ( Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân
bón gốc hữu cơ, chất điều hòa PH đất…)
Thuốc Bảo vệ thực vật (Trichoderma, Chế phẩm sinh học BVTV, Bẫy
Ferromon, Xử lý phế phụ phẩm…)
Bẫy côn trùng
Máng, khay chứa giá thể
Màng phủ nông nghiệp
Nhà lưới

5. Hiệu quả kinh tế
- Tiết kiệm 100% chi phí phân hóa học và thuốc BVTV, tận dụng triệt để chất
thải, phụ phẩm nông nghiệp để làm phân, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
1. Mục tiêu
Nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục
được tính mùa vụ, quản lý dịch bệnh, giảm sự lệ thuộc
vào thời tiết, khí hậu, Tăng hiệu quả sản xuất, nhờ
giảm thiểu tác hại của môi trường, và đáp ứng nhu cầu
thị trường về chất lượng nông sản an toàn, giải quyết
được nhu cầu thiếu quỹ đất nông nghiệp hiện nay trên
địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu chung
STT
Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Rau ăn quả (dưa lưới, dưa leo…).
1.000 - 2.000 m2/1 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 40%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Các hạng mục bắt buộc
STT
I
1

II
1

Hạng mục
Điều kiện nhà màng và thiết bị
Nhà màng
Hệ thống tưới nhỏ giọt (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước, dinh dưỡng; Đầu cắm, Ống, dây tưới và phụ kiện khác…)
Giống, vật tư cho 01 vụ trồng
Hạt giống

2
3
4
5
6
7

Thuốc bảo vệ thực vật
Phân bón, dinh dưỡng thủy canh
Giá thể trồng
Vôi
Bạt lót sàn
Sợi se nông nghiệp

8
9
10

Móc treo dây
Kẹp thân
Móc trái

2

9

Khay ươm cây
Hê ̣ thố ng máng thu hồi nước, khay cách ly
Túi đóng bầu (vật liệu đựng giá thể)
Bút đo EC
Bút đo pH
Bình phun thuốc

11
12
13
14
15
16

b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hạng mục
Hệ thống thông gió
Hệ thống điều khiển
Hệ thống lưới cắt nắng
Hệ thống kiểm soát ẩm độ, không khí, nhiệt độ
Hệ thống tưới phun (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước; Đầ u phun, Ống, dây tưới và phụ kiện khác…)
Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin
Ong
Bẫy côn trùng
Bồn xử lý giá thể
Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp

5. Hiệu quả kinh tế
Tốc độ tăng trưởng và phát triển cây trồng nhanh hơn 20-30%, tăng chu kỳ
sản xuất và diện tích trồng cao gấp 2-3 lần, góp phần nâng cao năng suất, sản
lượng thu hoạch, kết nối được nguồn tiêu thụ ổn đinh, tăng lợi nhuận cho người
sản xuất.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
1. Mục tiêu
Nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục
được tính mùa vụ, quản lý dịch bệnh, giảm sự lệ
thuộc vào thời tiết, khí hậu, Tăng hiệu quả sản xuất,
nhờ giảm thiểu tác hại của môi trường, và đáp ứng
nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản an toàn,
giải quyết được nhu cầu thiếu quỹ đất nông nghiệp
hiện nay trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu chung
STT

Chỉ tiêu

1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Rau ăn lá (xà lách: Lollo Rosso, Lollo Bionda… rau
cải, rau muống, rau dền, rau ăn lá khác).
1.000 - 2.000 m2/1 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 40%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Các hạng mục bắt buộc
STT
I
1
2

Hạng mục
Điều kiện nhà màng và thiết bị
Nhà màng
Hệ thống thủy canh
Hệ thống phun sương (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn; Đầu
3
phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
II
Giống, vật tư cho 01 vụ trồng
1
Hạt giống
2
Dinh dưỡng thủy canh
3
Rọ trồng
4
Giá thể
5
Bút đo EC
6
Bút đo pH
b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng
STT Hạng mục
1
Hệ thống thông gió
2
Hệ thống điều khiển
3
Hệ thống lưới cắt nắng
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4
5
6
7
8
9

Hệ thống kiểm soát ẩm độ, không khí, nhiệt độ
Hệ thống tưới phun ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước; Đầu phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin
Bẫy côn trùng
Bồn xử lý giá thể
Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp

5. Hiệu quả kinh tế
Tốc độ tăng trưởng và phát triển cây trồng nhanh hơn 20-30%, tăng chu kỳ
sản xuất và diện tích trồng cao gấp 2-3 lần, góp phần nâng cao năng suất, sản
lượng thu hoạch, kết nối được nguồn tiêu thụ ổn đinh, tăng thu nhập cho người sản
xuất.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG CÀ CHUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
1. Mục tiêu
Xây dựng được quy trình sản xuất cà chua
sạch, an toàn, chủ động được thời tiết mùa vụ,
nâng cao năng suất. Bảo vệ sức khỏe của người
sản xuất và tiêu dùng, giải quyết được nhu cầu
thiếu quỹ đất nông nghiệp hiện nay trên địa bàn
Thành phố.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Cà chua, cà chua bi.
1.000 - 2.000 m2/1 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 40%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Các hạng mục bắt buộc
STT
I
1
2
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hạng mục
Điều kiện nhà màng và thiết bị
Nhà màng
Hệ thống tưới nhỏ giọt (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước, dinh dưỡng; Đầu cắm, Ống, dây tưới và phụ kiện khác…)
Giống, vật tư cho 01 vụ trồng
Hạt giống
Thuốc bảo vệ thực vật
Phân bón, dinh dưỡng
Giá thể trồng
Vôi
Bạt lót sàn
Dây treo cây
Móc treo cây
Kẹp dây
Bình phun thuốc
Khay ươm
Túi đóng bầu (vật liệu đựng giá thể)
Bút đo EC
Bút đo pH
b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hạng mục
Hệ thống thông gió
Hệ thống điều khiển
Hệ thống lưới cắt nắng
Hệ thống kiểm soát ẩm độ, không khí, nhiệt độ
Hệ thống tưới phun ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước; Đầu phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin
Ong
Bẫy côn trùng
Bồn xử lý giá thể
Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp

5. Hiệu quả kinh tế
Cà chua sinh trưởng tốt, tỷ lệ kháng sâu bệnh cao; tỷ lệ trái tập trung, trái đều,
đẹp; đạt năng suất cao trong một thời gian ngắn, thu hoạch nhanh; tiết kiệm được
tối đa các loại thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn đảm bảo năng suất, thu sản phẩm
sạch.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG HOA ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ CAO
1. Mục tiêu
Xây dựng quy trình trồng hoa kiểng trong chậu
phù hợp với nền nông nghiệp đô thị. Tiết kiệm chi
phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng hoa,
đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu.
2. Yêu cầu chung

STT Chỉ tiêu
1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Hoa chuông (Gloxinia speciosa) hoặc hoa, cây
kiểng khác trồng chậu.
1.000 - 2.000 m2/1 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 40%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Các hạng mục bắt buộc
STT
I
1

Hạng mục
Điều kiện nhà màng và thiết bị
Nhà màng
Hệ thống tưới nhỏ giọt (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn
2
chứa nước, dinh dưỡng; Đầu cắm, Ống, dây tưới và phụ kiện
khác…)
II
Giống, vật tư cho 01 vụ trồng
1
Cây giống
2
Giá thể trồng cây
3
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Phân phun qua lá, Phân vô cơ
4
Thuốc bảo vệ thực vật
5
Bình phun thuốc
6
Chậu trồng
7
Giàn để chậu
8
Khay ươm cây
9
Máy đo pH
b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng
STT
Hạng mục
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hệ thống thông gió
Hệ thống điều khiển
Hệ thống lưới cắt nắng
Hệ thống kiểm soát ẩm độ, không khí, nhiệt độ
Hệ thống tưới phun ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước; Đầu phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin
Bẫy côn trùng
Bồn xử lý giá thể
Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp
5. Hiệu quả kinh tế

Tiết kiệm công lao động chăm sóc đến 70% so với việc tưới, bón truyền
thống. Hoa sinh trưởng đều, màu sắc tươi, chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật giảm đáng kể, cây hoa phát triển tốt, không bị sâu bệnh, đạt năng suất cao.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG LAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
1. Mục tiêu
Tận dung quỹ đất nông nghiệp, ứng dụng các
quy trình kỹ thuật tiên tiến nhằm tiết kiệm chi phí,
nâng cao năng suất, chất lượng cây lan, tạo ra sản
phẩm hàng hóa tốt phục vụ cho các nhu cầu trong
nước và xuất khẩu.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Lan Dendrobium, Rhynchostylis (Ngọc điểm),
Phalaenopsic (Hồ điệp) và lan đa thân khác.
1.000 - 2.000 m2/1 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 40%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Các hạng mục bắt buộc
STT
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6

Hạng mục
Điều kiện nhà lưới và thiết bị
Nhà lưới
Hệ thống tưới phun ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa
nước; Đầu phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Giàn để chậu
Vĩ để chậu
Màng phủ nông nghiệp
Giống,vật tư cho 01 vụ
Giống
Phân bón vô cơ
Thuốc bảo vệ thực vật
Chậu
Giá thể
Bình phun thuốc

b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng
STT
1
2
3

Hạng mục
Kệ để sơ chế, phân loại hoa sau thu hoạch
Vật tư bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch
Bẫy côn trùng
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4
5

Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp
Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin
5. Hiệu quả kinh tế

Cây lan phát triển tốt, tỷ lệ sống và ra hoa cao trên 90%, hạn chế sâu bệnh ,
tiết kiệm được lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 80% công
lao động, năng suất tăng cao dẫn đến giá trị hoa lan tăng.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG LAN DENDROBIUM, RHYNCHOTYLIS (NGỌC
ĐIỂM), PHALAENOPSIC (HỒ ĐIỆP) VÀ LAN ĐA THÂN KHÁC
1. Mục tiêu
- Chuyển giao giống mới phù hợp với nhu cầu thị
trường góp phần mở rộng diện tích trồng hoa lan trên địa
bàn.
- Nâng cao chất lượng hoa, cây kiểng từ đó nâng cao
khả năng cạnh tranh sản phẩm hoa, cây kiểng với các địa
phương lân cận hoặc đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của
nước ngoài, gắn với phát triển du lịch sinh thái, góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất, thu nhập của người trồng hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1

Đối tượng

2

Quy mô

Yêu cầu
Lan Dendrobium, Rhynchostylis (Ngọc điểm),
Phalaenopsic (Hồ điệp) và lan đa thân khác.
0,1 ha, từ 01 đến 02 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT

Hạng mục

1
2
3
4
5
6

Giống
Phân bón vô cơ
Thuốc bảo vệ thực vật
Chậu
Giá thể
Nhà lưới
Hệ thống tưới ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa nước;
Đầu phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Giàn để chậu
Vĩ để chậu
Màng phủ nông nghiệp
Bình phun thuốc

7
8
9
10
11

5. Hiệu quả kinh tế
Tỷ lệ sống và ra hoa từ 90% trở lên. Lợi nhuận tăng 30% trên tổng vốn đầu tư
giúp tăng thu nhập cho người trồng.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG LAN MOKARA VÀ LAN ĐƠN THÂN KHÁC
1. Mục tiêu
- Góp phần mở rộng diện tích trồng hoa lan
trên địa bàn.
- Nâng cao chất lượng hoa, cây kiểng từ đó
nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hoa, cây
kiểng với các địa phương lân cận, mở rộng phát
triển xuất khẩu hoa kiểng, góp phần nâng cao hiệu
quả sản xuất, thu nhập của người trồng hoa, cây
kiểng trên địa bàn thành phố.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Lan Mokara và lan đơn thân khác.
0,1 ha, từ 01 đến 02 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân
bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT

Hạng mục

1
2
3
4
5
6
7
8

Giống
Phân bón vô cơ
Thuốc bảo vệ thực vật
Luống trồng
Trụ đỡ
Giá thể
Vật tư bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch
Nhà lưới
Hệ thống tưới ( Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa nước; Đầu
phun, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…)
Bình phun thuốc

9
10

5. Hiệu quả kinh tế
Cây đạt tỷ lệ sống cao từ 90 - 98%. Cây mập, khoẻ, mạnh thích nghi được
điều kiện khí hậu tại địa phương. Dự kiến cho hoa sau 8-10 tháng đem trồng, tỷ lệ
ra hoa bình quân các giống lan đạt khoảng 70-90%.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG MAI
1. Mục tiêu
- Nhằm chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả
về kinh tế sang cây trồng có hiệu quả. Chuyển giao
kỹ thuật chăm sóc và tạo dáng mai, tạo ra sản phẩm
có giá trị cao và tăng hiệu quả kinh tế nhằm nâng cao
thu nhập cho các nhà vườn.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Mai.
1 - 3 ha, từ 02 đến 06 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón
50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT
I
1
2
3
4
II
1
2
III
1
2
1
2
6
7
8

Hạng mục
Năm thứ nhất
Giống
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Đạm, Lân)
Vôi
Thuốc bảo vệ thực vật
Năm thứ hai, ba
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Đạm, Lân)
Thuốc bảo vệ thực vật
Năm thứ tư
- Đối với 90% cây ngoài đồng
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Đạm, Lân, Kali)
Thuốc bảo vệ thực vật
- Chăm sóc 10% số cây trồng chậu
Giá thể
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Đạm, Lân, Kali)
Thuốc bảo vệ thực vật
Chậu
Nhà lưới

5. Hiệu quả kinh tế
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Tỷ lệ sống cao đạt trên 95%; Chiều cao cây đạt từ 50 – 80 cm/cây; Tốc độ
tăng trưởng và khả năng thích nghi tốt. Dự kiến sau 03 năm trồng bắt đầu thu
hoạch khoảng 30% số cây được xuất bán. Số cây còn lại sẽ bán vào những năm
tiếp theo với giá trị càng cao hơn năm đầu.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH TRỒNG HOA, CÂY KIỂNG
1. Mục tiêu
Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoa cây
kiểng của TP, phát triển du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu
trong nước và hướng tới xuất khẩu; nâng cao hiệu quả sản
xuất, thu nhập của người dân và chất lượng sống; góp phần
mở rộng diện tích trồng hoa cây kiểng đáp ứng nhu cầu phát
triển của nông nghiệp đô thị.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1
Đối tượng
2
Quy mô

Yêu cầu
Dạ yên thảo, cúc, dừa cạn hoặc hoa, cây kiểng khác.
0,1 - 0,3 ha, từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, phân bón
50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
STT
1
2
3
4
5
6

Hạng mục
Giống:
- Dạ yên thảo, đồ ng tiề n, hoa và kiểng lá khác (01 chậu trồng 01 cây)
- Dừa cạn, hoa và kiểng lá khác (01 chậu trồng 03 cây)
Giá thể
Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Đạm, Lân, Kali)
Thuốc bảo vệ thực vật
Chậu trồng
Giàn để chậu

5. Hiệu quả kinh tế
Tăng lợi nhuận 30% trên tổng vốn đầu tư. Hoa sinh trưởng đều, màu sắc tươi
rực rỡ, chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm, đạt năng suất cao giúp
tăng thu nhập cho người trồng.
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ĐỊNH MỨC
MÔ HÌNH CƠ GIỚI HÓA TRONG CÂY TRỒNG
1. Mục tiêu
Góp phần đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động
hóa trong các khâu sản xuất các cây trồng, vật nuôi chủ
lực của Thành phố. Nhằm tăng năng suất lao động, nâng
cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tình trạng thiếu lao
động nông nghiệp.
2. Yêu cầu chung
STT Chỉ tiêu
1
2

Yêu cầu

Đối tượng

Cho các loại cây trồng theo định hướng của Thành phố.

Trang thiết bị

Máy xới, máy gieo hạt, bình phun thuốc, hệ thống tưới và
các loại máy móc, thiết bị trong các khâu làm đất, gieo ươm,
chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản trong cây trồng.

3. Định mức hỗ trợ:
- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống, vật tư, thiết bị, phân bón 50%.
- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%.
4. Nội dung hỗ trợ
ST
T
1

Hạng mục
Máy xới

2

Máy gieo hạt

3
4

Máy nén giá thể vào khay
Máy móc, thiế t bi phun
thuốc, bón phân
̣
Hệ thống tưới phun trong trồng rau, hoa, cây ăn trái (tính cho diện tích tưới
1.000 m2) gồm: Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn; Đầu phun, ố ng,
dây tưới và phụ kiện khác…
Hệ thống tưới nhỏ giọt trong trồng rau, hoa, cây ăn trái (tính cho diện tích
tưới 1.000 m2) gồm: Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa nước,
dinh dưỡng; Đầu cắm, ố ng, dây tưới và phụ kiện khác…
Hê ̣ thố ng sơ chế , đóng gói rau, quả
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5. Hiệu quả kinh tế
Ứng dụng cơ giới hóa giúp tiết kiệm thời gian và công lao động, tăng hiệu quả sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm ô nhiễm môi trường, tăng số vụ trồng gieo trồng
trong năm, góp phần tăng sản lượng cây trồng, giảm giá thành sản xuất từ đó tăng thu
nhập cho người sản xuất.

