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MÔ HÌNH NÔNG 

NGHIỆP  BỀN VỮNG 

(HTX BÌNH MINH)

BàTriệu Thị Châu
Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh

Nội dung
 Giới thiệu về hợp tác xã Bình Minh;

 Mô hình canh tác của HTX Bình Minh;

 Ưu điểm và nhược điểm của mô hình;

 Ý nghĩa và giá trị môi trường – xã hội của mô hình
canh tác của HTX Bình Minh.
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HTX NN & DV Bình Minh

Thành viên HTX là dân tộc Dao

Có kinh nghiệm trồng cà phê từ thời Pháp

thuộc.

Vườn trồng xen, cây trồng đa dạng trên

một mảnh vườn.

Nông sản chủ lực: cà phê, hồ tiêu, sầu

riêng,…

Canh tác, tính cộng đồng

Canh tác theo lối quản canh: cây trồng đa

dạng (trên 20 loại cây/vườn).

Vườn mang tính tự cung tự cấp.

Rừng ở triền dốc suối được người dân giữ

lại.

Hệ động – thực vật đa dạng.



7/8/2018

3

Hệ sinh thái
đa dạng

Cánh đồng ruộng ở đầu làng.
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Dòng suối nhỏ chạy quanh làng
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Nước mạch

Ưu và nhược của mô hình

 Ưu điểm:

 Thu nhập quanh năm, kinh tế ổn định.

 Tỉ lệ sâu bệnh hại thấp.

 Tự phục vụ nhu cầu của gia đình. 

 Nhược: 

 Công chăm sóc nhiều.

 Năng suất thấp.

 Thu hoạch khó hơn.
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LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG

Giữ được nguồn nước tưới cho mùa khô.

Hệ sinh thái đa dạng.

Không khí ít bị ô nhiễm.

Mối quan hệ giữa người dân với người

dân rất đoàn kết.

Nông sản đạt chất lượng cao. Thương lái

thu mua tận vườn.

Môi trường hệ sinh thái được

duy trì bền vững
Hạn chế việc sử
dụng thuốc bảo
vệ thực vật.
Canh tác hợp lý
hơn, ổn định
hơn.
Kinh tế ổn định.
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“Cho đến khi cái cây cuối
cùng bị chặt đi, và khi dòng
sông cuối cùng bị đầu độc,
con cá cuối cùng bị bắt thì
chúng ta mới nhận ra được
mình không thể ăn được tiền”

Xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý vị.


