Sáng ngày 25/9/2014 ti xã Hòa Quý, qun Ng Hành Sn, Trung tâm Công ngh sinh hc thuc S
Khoa hc và Công ngh à Nng ã tng kt vic chuyn giao mô hình trng nm Sò trên a a bàn thành
ph à Nng cho hn 30 i biu i din cho các t, hi nông dân ã c chuyn giao mô hình trng nm Sò
trên a bàn à Nng.
Trong nhng nm va qua, Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng ã tin hành sn xut các loi ging nm và
hoàn thin quy trình sn xut nm thng phm chuyn giao cho bà con nông dân. Hin nay Trung tâm
Công ngh sinh hc ã chuyn giao 3 mô hình trng nm Sò ti các a im nh hp tác xã sn xut nm Hòa Qúy
1, Hp tác xã sn xut nm thôn i La, xã Hòa Sn và C s sn xut nm Trn Th Mnh phng Hòa Hip Bc.
Qua thc t cho thy, vic chuyn giao và sn xut loi nm Sò t hiu qu khá tt, phù hp vi kh nng kinh t ca ngi
dân, d thc hin. Các h dân tham gia mô hình c t chc theo các lp và cán b ca Trung tâm ch dn tn tình
tt c các khâu t chn mua nguyên liu n ging, k thut x lý nguyên liu, hp kh trùng, cy ging, m si, rch,
treo bch, chm sóc, thu hái...Nng sut thu c trên 40% tn nguyên liu, nm có cht lng tt và c th trng a
chung.
Kt qu ca các mô hình chuyn giao s lng bà con nông dân tham gia ngày càng ông, các mô hình c
nhân rng, mt s h cá nhân ã tp hp thành các hp tác xã gii quyt vic làm, tng thu nhp cho các h nông
dân trong iu kin t sn xut ngày càng thu hp do quá trình ô th hóa ca thành ph. Vi mc bán s trên th
trng là 20.000 /kg ngày thng và 40.000/kg vào nhng ngày ngi dân n chay nhiu nh: ngày mi bn, rm,
ba mi, mùng mt. Do vy, vic trng nm Sò ti à Nng có nhiu tim nng phát trin thành hàng hóa. Qua trao
i vi ông Lê Vn Hng t 3 xã Hòa Qúy - t trng t trng nm xã Hòa Quý cho bit mi bch nm có giá thành
khong 3.000 nhng thi gian khai thác n gn 3 tháng, hin ông ang sn xut th nghim trên 300 bch và ã
thu hái khong 5-10kg/ngày tùy thi tit. Ông rt mong mun m rng mô hình này tng thu nhp cho gia ình
và tin ti tr thành c s sn xut nm chuyên nghip vi các loi nm nh nm Sò, nm Linh Chi, mc nh... Ông
cng cho bit thêm nu mun mô hình thành công thì trc ht ngi trng cn phi có ý thc trong vic nuôi trng
nm, phi tp trung thi gian, công sc, c bit là phi tuân th nghiêm túc quy trình do cán b k thut ca Trung
tâm Công ngh sinh hc ã hng dn và phi quan sát các yu t khác nh nhit , m , ánh sáng, Ph...và khi có
nhng bch nm b các hin tng nh mc, u trùng, nm không ra thì cn báo ngay cho cán b k thut ca Trung
tâm Công ngh sinh hc có hng dn c th chi tit x lý nguyên nhân cng nh rút ra nhng kinh nghim cho
vic nuôi trng các t nm sau.
H ông Nguyn Vn Sn xã Hòa Sn cho bit, ông cng ã tham gia sn xut nm rm, nm sò trên a bàn xã và
n mt s im nuôi trng nm ti Qung Nam hc tp kinh nghim, tuy nhiên vic nuôi trng nm ca ông và bn ã
gp mt s tht bi. Hin ông ang liên h vi Trung tâm công ngh sinh hc à Nng nhn chuyn giao k thut trng
các loi nm, nht là nm sò, ông s chuyn toàn b nhà nuôi trng t phía trc ra phía sau nhà, u t làm li toàn
b nhà nuôi trng nm t tiêu chun và thc hin úng các k thut do cán b ca Trung tâm hng dn.
Dn chúng tôi n tham quan mô hình trng nm ca hp tác xã nm Hòa Quý 1 cho thy các bch nuôi trng
nm c thc hin rt úng vi quy trình và cho nng sut nm n nh, ngi dân tham gia mô hình rt phn khi và
mong mun y ban nhân dân xã to iu kin v t m rng nhà xng nuôi trng nm ng thi ngh các cp h tr tài
chính vi các phng thc nh cho vay lãi sut thp, h tr lò hp công sut ln...
c bit, hin Trung tâm Công ngh sinh hc ã sn xut c ging nm Sò có cht lng tt cung cp cho bà con
nông dân trng nm à Nng, qua quá trình nuôi trng cho thy nm ra nhiu, u, tai nm trng, to, chc, giòn,
các tai nm t c ng u.
Vi tc phát trin ô th hóa nhanh ca à Nng, t sn xut nông nghip b thu hp, nhu cu ngi dân các xã vùng
ven chuyn i ngh phù hp gii quyt vic làm, nuôi sng bn thân và gia ình là rt ln thì vic trng và sn xut
các loi nm có cht lng cao cung cp cho th trng rt phù hp. Vi s h tr k thut ca Trung tâm Công ngh sinh
hc à Nng và s h tr ca các cp, các ngành v tài chính, t, các h tr khác ca chính quyn làm nhà xng có
quy mô ln, ngi nông dân à Nng s có nhng iu kin phát trin ngh trng nm thành vùng sn xut hàng hóa

cung cp cho th trng ca thành ph cng nh trong nc và xut khu.
Bích Liên

