
 

LÀM VIỆC CÙNG NÔNG DÂN Ở MALAYSIA 

bởi tiến sĩ Tan Swee Lian 

 

[Ghi chú của biên tập viên: Tiến sĩ Tan Swee Lian đến từ Kuala Lumpur, Malaysia và là 

thành viên trong mạng lưới ECHO kể từ những năm 1980. Bà đã hoàn thành học vị tiến 

sĩ tại Đại học Malaya, Malaysia, trước khi làm công việc nghiên cứu nông nghiệp tại 

Viện Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Malaysia (MARDI) trong 37 năm.] 

 

Ở Malaysia, nông nghiệp được thực hiện bởi một loạt những nông dân – từ những người 

canh tác tự cung tự cấp đến những doanh nhân hướng thương mại. Nhóm thứ hai khá giỏi 

trong việc áp dụng công nghệ và giống mới nhất, và đã thiết lập được các kênh tiếp thị. 

Thách thức đối với một nhà nông học và khoa học như tôi đó là việc xác định làm thế nào 

để truyền tải công nghệ tạo ra bởi khoa học và cách làm cho những người canh tác tự 

cung tự cấp nói trên một cách hiệu quả. 

 

Tôi đã làm việc với một viện nghiên cứu nông nghiệp của chính phủ trong khoảng 37 

năm với tư cách là một người gây giống cây trồng và nhà nông học, chuyên về sắn 

(Manihot esculenta) và khoai lang (Ipomoea batatas), trước khi nghỉ hưu. Tôi tiếp tục 

làm việc với những người nông dân và doanh nhân quan tâm đến hai loại cây lấy củ này. 

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của tôi với các thành viên mạng 

lưới ECHO Châu Á, những người cùng tham gia vào việc mở mang công nghệ cho nông 

dân. 

 

Một số bài học kinh nghiệm: 



1. Không bao giờ cho rằng học từ sách vở quan trọng hơn kinh nghiệm thực tế hoặc 

thậm chí lẽ thường tình!  

Một ngày nọ, một nông dân đến tìm tôi để được giúp đỡ khi vụ sắn anh ấy trồng 

gần đây phát triển không đồng đều. Một người bạn có bằng cấp về khoa học nông 

nghiệp có thiện chí tới khuyên anh ấy cho thêm nhiều phân bón hơn, nhưng thêm 

phân bón không giúp ích gì. Thực tế, vợ của người nông dân đã xác định được vấn 

đề. Cô ấy nói với tôi rằng hom sắn đã được đem đến trang trại trước khi đất được 

chuẩn bị sẵn sàng để trồng. Cô ấy nói rằng các hom sắn đã được để ở ngoài trời, 

phơi nắng nóng trong lúc đợi để được trồng (cô ấy cũng chia sẻ điều đó với người 

nông dân khi trồng, nhưng phần lớn là bị lờ đi). Dĩ nhiên điều này làm cho một số 

hom sắn bị khô và khi được trồng, chúng không thể sống sót hoặc, nếu sống sót thì 

chúng kém phát triển. Vợ của người nông dân thậm chí còn chủ động đào các cây 

này lên để “tìm ra” lý do…chỉ có một vài củ còi cọc phát triển – một cách tự nhiên 

không thể hấp thu phân bón bổ sung! 

2. Cho thấy thì tốt hơn là nói suông. 

Người anh trai cả của một gia đình có 25 năm kinh nghiệm trồng sắn luôn cho 

rằng sự phát triển mạnh của ngọn là dấu hiệu cho thấy sản lượng củ đầy hứa hẹn. 

Anh ấy thường sử dụng phân bón NPK cân bằng (15:15:15), giống như cha ông đã 

làm. Anh ấy tự hào nhổ một cây sắn lớn cho tôi xem, nhưng lại thất vọng (và xấu 

hổ!) khi thấy một cụm sắn nhỏ còi cọc không tương xứng. Tôi lúc đó, sơ suất của 

một cô gái (vào những ngày đầu sự nghiệp mình), đến nói với anh ấy rằng cây sắn 

cần ít nhất gấp đôi lượng ka-li (K) so với ni-tơ để có sản lượng củ tốt. Người em 

trai út đã quyết định tiến hành “thử nghiệm” riêng của anh ấy, trồng một bãi sắn 

nhỏ và bón phân với hàm lượng K cao hơn (12:6:22:3). Sự hoài nghi của người 

anh trai cả đã biến mất khi mùa thu hoạch đến và bãi sắn thu lại những củ sắn mập 

mạp! 

(Bài học phụ: Một nông dân trẻ tuổi có xu hướng cởi mở hơn với ý tưởng mới hơn 

những nông dân lớn tuổi). 



[Ghi chú của Biên tập viên: Đây là một ví dụ điển hình về lợi ích của các nghiên 

cứu quy mô nhỏ được tiến hành bởi nông dân trong "Phương pháp cùng tham 

gia." Đối với một số nghiên cứu trước đây của ECHO về Phương pháp cùng tham 

gia, xem EAN # 18, Fraiser; xem thêm dự án MEAS, và nghiên cứu của ECHO 

Asia về vai trò duy trì Trung tâm Tài nguyên Nông nghiệp Nhỏ.] 

3. Đôi khi, một nông dân mới dễ chấp nhận công nghệ mới hơn.  

Trong một dự án thí điểm nông nghiệp nhóm để trồng khoai lang cho một nhà máy 

bột, thường rất khó cho những nông dân đã trồng khoai lang trong một thời gian 

dài áp dụng một gói kỹ thuật nông học được khuyến khích. Những người nông dân 

này thấy rằng họ đã có kinh nghiệm trong việc trồng khoai lang, vậy nên cái gì là 

mới để mà học? Họ sẵn sàng chấp nhận một giống mới hơn là thay đổi cách thức 

làm nông của họ, chẳng hạn như khoảng cách cây trồng hoặc tỷ lệ phân bón. 

Ngược lại, những người nông dân chưa bao giờ trồng khoai lang lại chấp nhận các 

gói kỹ thuật nông học và muốn làm theo đúng. 

4. Ngay cả những nông dân có “trình độ thấp” cũng có thể nhận ra một công cuộc 

làm ăn kiếm lời. 

Đừng cho rằng nông dân ít học không hiểu hoặc không nhận ra một điều tốt đẹp (= 

một cơ hội kiếm nhiều tiền hơn) khi họ nhìn thấy nó. Cách tốt nhất để truyền tải 

một công nghệ cải tiến là bằng cách cho thấy nó tốt hơn trên thực tế. Phương pháp 

đã được thời gian kiểm chứng là trồng một mảnh đất nhỏ thể hiện phương pháp 

làm việc truyền thống, ngay cạnh một mảnh đất khác được áp dụng công nghệ 

mới: 

 

 

 

Phương pháp truyền thống 

Ví dụ: tỷ lệ phân bón cũ 

 

 

 

 

Phương pháp cải tiến 

Ví dụ: tỷ lệ phân bón mới 

 



 

 

 

 

 

Thử nghiệm này có thể được mở rộng thêm thành 4 mảnh đất minh chứng: 

1 

Phương pháp truyền thống: 

Giống cũ, cách thức làm 

nông cũ 

 

2 

Phương pháp truyền thống 

cải biến 1: 

Giống mới, cách thức làm 

nông cũ 

3 

Phương pháp truyền thống 

cải biến 2: 

Giống cũ, cách thức làm 

nông mới 

 

4 

Phương pháp cải tiến: 

Giống mới, cách thức làm 

nông mới 

 

 

Ba mảnh đất cuối có thể cho thấy rõ ràng sản lượng tăng lên trong từng trường 

hợp, so với những gì mà nông dân đã làm trước đó (mảnh đất đầu tiên). 

 

5. Chuyển giao công nghệ, giống như truyền thông, là một con đường hai chiều. 

Xuống khỏi ngựa cao và làm một người khiêm tốn học hỏi ắt sẽ có ích. Không gì 

gầy dựng sự tôn trọng của người nông dân tốt hơn là làm việc cùng với họ ... đừng 

chỉ đứng đó mà chỉ dẫn những gì nên làm. 

 

Những lời khuyên thiết thực hữu ích từ nông dân: 

1. Giữ lợn rừng cách xa. Lợn rừng thích khoai lang và các loại sắn ăn được (chúng 

có thể đánh hơi thấy các loại thức ăn có thể ăn được!). Điều này có tác dụng theo 

hai đường: 



• Mùi hương của người ngăn chúng đi 

• Thói quen thở khụt khịt hoặc định tuyến của lợn rừng khiến chúng hít 

phải các sợi tóc, điều này không gây hại cho lợn nhưng khiến chúng khó 

chịu! 

2. Giữ lũ khỉ cách xa. Khỉ có thể gây hại bằng cách làm gãy ngọn cây và các nhánh 

của cây sắn (đôi khi chỉ để cho vui!) Bẫy một con khỉ, sơn nó màu đỏ và thả nó đi. 

Con khỉ đỏ sẽ làm cho bạn của nó hoảng sợ! Tuy nhiên đây không phải là một giải 

pháp lâu dài; lũ khỉ sẽ nhanh chóng học ra rằng không có gì phải sợ. 

 

3. Trồng hướng nào lên trên? Những hom sắn (hoặc bộ rễ) được trồng thẳng đứng 

hoặc nằm ngang và lấp đất. Trong trường hợp đầu, hom sắn phải được trồng thẳng 

đứng lên trên (tức chồi cây hướng lên trên), nếu không chúng sẽ không ra rễ đàng 

hoàng và sẽ chết dần. Khi chuẩn bị hom sắn, gom các thân cây dài với nhau thành 

một bó với các ngọn được xếp cùng hướng, và thắt lại với khoảng đều nhau. Cắt 

chúng thành các đoạn dài 20-25 cm và cho các bó nhỏ hơn xếp thẳng vào một 

khay có chứa thuốc nhuộm màu đỏ (có thể thay thế bằng bất kỳ màu đậm nào 

khác) để đầu chạm đất của hom sắn được nhuộm màu. Điều này sẽ hướng dẫn 

người nông dân xác định vị trí cắt chính xác trong quá trình trồng. 

 

Kết Luận: 

Làm việc với nông dân nhỏ lẻ đôi khi có thể gây chán nản với các nhà khoa học, những 

người đang nóng lòng (và thiếu kiên nhẫn) để thúc đẩy công nghệ cải tiến của họ. Trở 

nên khiêm tốn, cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ sẽ cần một thời gian dài để tạo thiện chí với 

nông dân. Khi nông dân cuối cùng cũng áp dụng các phương pháp mới mang lại sản 

lượng và thu nhập cao hơn, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt họ sẽ thực sự cho bạn một 

ngày vui và làm cho tất cả những nỗ lực của bạn trở nên đáng giá! 

 

 

 


