Làm thế nào để tạo thuận tiện cho trao đổi hạt giống
giữa các hội nghị Quốc gia hay như sự kiện trong ngày
Bởi Ruth Tshin
Tư vấn Tình nguyện viên ECHO Châu Á

Từ năm 2011, ECHO Châu Á đã phát triển và tạo điều kiện cho những sự kiện trao đổi hạt giống trong
các hội nghị với các đối tác địa phương. Thông qua các cuộc trò chuyện với nông dân và đội ngũ nhân
viên NGO, chúng tôi đã có được hiểu biết tốt hơn về các giống thực vật quan trọng tại địa phương, thói
quen tiết kiệm hạt giống, thái độ về bảo tồn hạt giống và canh tác bền vững. Phần phấn khởi nhất của
các sự kiện này là được nghe những câu chuyện thành công! Tại hội thảo nông nghiệp đầu tiên của
chúng tôi tại Myanmar trong tháng 11 năm 2012, chúng tôi đã phấn khởi khi một tổ chức từ phía Nam
bang Sha đã mang hơn 75 cành giâm cây Chaya đến chia sẻ với các đại biểu, sau khi đã giới thiệu thành
công nó như là một cây thực phẩm và thức ăn gia súc tại trung tâm tài nguyên nông trại nhỏ của họ. Tất
cả cành giâm của họ đến từ một cành giâm duy nhất nhận được chỉ một năm trước đó trong hội nghị
Nông nghiệp Nhiệt đới hai năm một lần của ECHO châu Á tại Chiang Mai!
Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ phương pháp để tiến hành trao đổi hạt giống được thực hiện bằng
ngôn ngữ địa phương với sự tham gia của các nông dân địa phương và nhân viên phát triển. Các nguyên
liệu cần thiết cho cuộc trao đổi hạt giống là cơ bản, nhưng quá trình thực tế của việc trao đổi và nắm bắt
thông tin đòi hỏi phải chuẩn bị trước và điều chỉnh dựa trên văn hóa và thực tế ở mỗi quốc gia cụ thể.
Chúng tôi khuyên đọc bài viết "Hội chợ giống cây trồng: Thúc đẩy trao đổi hạt giống địa phương nhằm
hỗ trợ đa dạng sinh học trong khu vực" (Tài liệu ECHO Châu Á phát hành ngày 12 tháng 1 năm 2012
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf) vì nó giải thích lý do tại sao phải quan trọng việc xây dựng năng lực xung
quanh độ đa dạng sinh học thực vật địa phương và hiểu biết về hệ thống giống địa phương. Chúng tôi hy
vọng bài viết này sẽ giúp cho những nỗ lực tiếp theo của bạn trong việc tiến hành các hoạt động trao đổi
hạt giống để hỗ trợ cho những lý do đó.
Vật liệu cơ bản cho trao việc đổi giống:

•
•

•

Đủ hạt giống và nguyện liệu nhân giống để chia sẻ
Túi có thể tái bịt kín nhỏ để phân phối hạt giống
o Tại Thái Lan, chúng tôi mua túi nhựa nhỏ đựng thuốc từ các hiệu thuốc địa phương
o Bạn có thể dễ dàng thay thế bằng tờ báo hoặc tờ giấy, phong bì hoặc túi giấy thay cho
túi nhựa
Bút đánh dấu và nhãn dán vĩnh viễn
• Hạt giống cần được xác định rõ ràng với những tên gọi phổ biến và đa dạng (tốt nhất là
trong ngôn ngữ địa phương cũng như trong tiếng Anh)

Vật liệu cơ bản cho hỗ trợ việc trao đổi hạt giống:
• Bảng trắng hoặc tờ giấy khổ lớn để liệt kê các khu vực hoặc tổ chức tham dự
• Những bìa kẹp hồ sơ, bút và các bản sao của một bảng dữ liệu đơn giản (hình 1) để thu thập
thông tin hạt giống
• Những dịch giả ngôn ngữ địa phương
• Mọi người sẵn sàng ghi lại thông tin hạt giống

Thông tin nguồn hạt giống ECHO Châu Á
(Trước khi chúng tôi đặt các hạt giống trong ngân hàng hạt giống và tiếp cận chúng chúng tôi cần những thông tin sau đây.
Vui lòng dành chút thời gian để hoàn thành các mẫu đơn và cung cấp thông tin càng nhiều chi tiết càng tốt.

Thông tin nguồn hạt giống

Đặc tính cây trồng

ECHO staff in involved in transfer and Date of Transfer
Nhân viên ECHO tham gia vào việc chuyển nhượng và
ngày chuyển nhượng

Family Name:
Tên họ

Source Name
Tên nguồn
Source Address:
Địa chỉ nguồn:
Source Telephone/Email:
Điện thoại / Email nguồn:
The seeds were (circle one):
Hạt giống được (khoanh tròn một bên)
Free / Purchased __________________(price)
Miễn phí / Mua lại __________________(Giá)
Place where seeds originated
Xuất xứ hạt giống
(village - làng/ district - quận/country - nước):

Additional Information on Seed Source:
Thông tin bổ sung về hạt giống

Scientific Name of plant:
Tên khoa học của cây
Common name
Tên thông dụng
Variety
Giống
Description of plant: Miêu tả cây trồng
Seed color – Màu sắc hạt giống
Features of main parts harvested (pod/fruit/shoots?)
Tính chất của các phần thu hoạch chính (hạt / trái / chồi?)
Edible? Ăn được?
Marketing/Can you sell it? Thị trường / Có bán được?
Where are seeds usually planted? In garden? Forest?
Những hạt giống thường được trồng ở đâu? Trong vườn?
Rừng?
What sets this variety apart of other?
Điều gì khiến giống này nổi bật hơn giống khác?
How does it look/test/cook/store differently from other?
Nó nhìn /thử/nấu/trữ khác các giống khác thế nào?

Hình 1: Một ví dụ về mẫu dữ liệu song ngữ của ECHO châu Á được sử dụng để thu thập thông tin nguồn giống trong suốt các
hoạt động trao đổi hạt giống.
Thực hiện trao đổi hạt giống trong một cuộc họp kéo dài nhiều ngày với ít hơn 100 người tham dự:
1. Từ lâu trước sự kiện này, hãy thông báo và khuyến khích người tham dự mang hạt giống và
nguyên liệu nhân giống cây trồng đến cuộc họp. Bao gồm các yêu cầu về hạt giống và nguyên liệu
thực vật khi bạn bắt đầu quảng bá về cuộc họp với các tổ chức địa phương. Nếu có thể, yêu cầu
từng tổ chức mang đến một lượng tối thiểu 500 gram hạt giống để có thể chia sẻ với những người
tham dự, cũng như những tài liệu / nguyên liệu giúp giải thích các đặc điểm đặc biệt của từng loài (ví
dụ, hình ảnh màu sắc lớn, cây giống, video, vv) . Chú ý rằng cần có thời gian dẫn trước đủ để các đại
biểu thu thập hạt giống và nguyên liệu thực vật cho chia sẻ.
2. Xác định xem các thành phần giáo dục hoặc xây dựng năng lực có cần thiết. Các bài viết "Hội chợ
giống cây trồng: Khuyến khích trao đổi hạt giống địa phương để hỗ trợ đa dạng sinh học trong khu
vực" (EAN 12) có một danh sách các câu hỏi giúp bạn quyết định xem liệu các cuộc thảo luận bổ
sung có cần được thêm vào bên cạnh việc trao đổi hạt giống hay không, bao gồm:
• Các đại biểu có thông thạo về đa dạng sinh học cây trồng tại địa phương hoặc nguồn cung
cấp giống do nông dân sản xuất không? Họ có nhận thức được các hoàn cảnh đang thúc đẩy
những thay đổi về nông nghiệp trong khu vực? Họ có tương tác với các ngành công nghiệp
hạt giống thương mại?
• Bạn có cần phải tách các nhóm thảo luận thành nhóm nông dân, các đại lý chính phủ và
những nhân viên phát triển?
3. Quyết định các thông số trao đổi hạt giống.
• Nếu bạn đang tiến hành một cuộc họp/hội thảo kéo dài nhiều ngày, hãy xem xét: 1) những
ngày nào sẽ tốt nhất cho việc thu thập thông tin hạt giống, 2) các cuộc thảo luận giữa các đại
biểu có cần thiết không, và 3) làm thế nào để thực hiện các hoạt động trao đổi (xem bên
dưới). Bạn có thể cần phải đặt một hạn chót giữa cuộc hội thảo cho việc nhận hạt giống vào
trao đổi.
• Xem xét những ai sẽ được hạt giống. Các đại biểu có được nhận được hạt giống chia sẻ
không nếu họ không mang thứ gì đến để chia sẻ? Hoặc chỉ những đại biểu mang hạt giống
mới được tham gia vào việc trao đổi? ECHO Châu Á thường mang hạt giống bổ sung cho tất
cả các đại biểu nhận như một "túi quà" cho dù họ có mang gì đến chia sẻ hay không.
• Xem xét số lượng giống mang đến cuộc họp - có thể đủ hoặc không đủ để chia sẻ với tất cả
mọi người. Có nên để mỗi đại biểu từ mỗi tổ chức nhận được hạt giống? Hoặc mỗi tổ chức
chỉ có thể nhận một bộ hạt giống?
4. Xác định phương pháp để thực hiện trao đổi hạt giống trong cuộc họp. Các cuộc họp diễn ra trong
vòng vài ngày là lý tưởng, bởi vì phải mất thời gian để thu thập thông tin hạt giống từ các đại biểu
trước khi thực sự trao đổi. Bạn có thể cần phải phân công một người để quản lý và chuẩn bị việc
trao đổi riêng khỏi các sự kiện thông
thường của cuộc họp. Hãy xem xét
những ràng buộc về thời gian bạn có
thể phải đối mặt, vì các việc chuẩn bị
và các hoạt động trao đổi có thể mất
nhiều thời gian hơn so với dự đoán.
Các Hội nghị của ECHO Á thường kéo
dài ba ngày, và chúng tôi thấy quy
trình sau đây là thành công:
Ngày 1 - Đăng ký các hạt giống
mang đến bởi các đại biểu riêng

khỏi quy trình đăng ký thông thường trong ngày đầu tiên. ECHO Châu Á "đăng ký" hạt giống để
biên soạn một danh sách tổng thể những giống được chia sẻ tại cuộc họp của chúng tôi và nhằm ghi
lại cây bản địa và lưu thông tin hạt giống. Thông thường quá trình này đòi hỏi những phiên dịch viên
để đặt câu hỏi theo ngôn ngữ địa phương và những người ghi lại thông tin bằng tiếng Thái hoặc
tiếng Anh. Chúng tôi thấy rằng cuộc họp và đăng ký hạt giống đồng thời gây ra sự lộn xộn, vì vậy, sẽ
dễ dàng hơn khi giữ các quy trình này riêng ra. Hãy xem xét việc đăng ký hạt giống sau khi việc đăng
ký tham dự đã hoàn tất hoặc vào một ngày riêng biệt như một phần của lịch trình cuộc họp, với một
đội ngũ biên dịch và ghi âm dành riêng cho việc này.
• Biên soạn một danh sách đầy đủ các hạt giống mang đến bởi các đại biểu. Một khi danh sách
được hoàn thành với tên các đại biểu và hạt giống mang đến cuộc họp, bạn có thể tiếp tục ghi lại
những lưu ý và đặc điểm đặc biệt trong suốt cuộc họp. Việc ghi lại thông tin liên lạc các đại biểu
có thể hữu ích cho liên lạc thư tín và những đánh giá cây trồng sau này.
• Trong suốt quá trình đăng ký hạt giống, ghi lại những đặc tính của hạt giống được chia sẻ. Sử
dụng một mẫu đơn giản (Hình 1, Dạng Biểu mẫu Hội chợ Giống
http://www.echocommunity.org/?page=AsiaTech) được chuẩn bị từ trước để nắm bắt thông
tin một cách hiệu quả nhất có thể. ECHO châu Á thường dùng cơ hội này để phỏng vấn các đại
biểu và đặt những câu hỏi chuyên sâu về giống cây trồng và các hệ thống hạt giống. Bạn có thể
không cần nhiều thông tin như vậy nên chỉ nắm bắt những gì bạn cần.
Nguồn hạt giống
• Hạt giống xuất xứ từ những làng/huyện/tỉnh/khu vực nào?
• Những hạt giống này được sản xuất bởi một tổ chức NGO/cơ quan chính
phủ/nông dân/dự án khác?
• Những hạt giống này được nhân giống bằng nhà sản xuất hạt giống?
• Có thông tin bổ sung gì không?
Tuyên truyền, sử dụng, và những đặc điểm đặc biệt
• Làm thế nào các nhà sản xuất hạt giống nhân giống loại cây này? Có kỹ thuật đặc
biệt nào không?
• Thời gian nào trong năm làm bạn thích trồng những hạt giống này?
• Những bộ phận của cây bạn thích ăn? Khi nào bạn hái các phần ăn được? Bạn
nấu những phần ăn được như thế nào?
Bạn có thể cho động vât ăn bất kỳ phần nào của cây không? Những phần nào?
Cây có thể được dùng cho xây dựng, nhiên liệu, các ứng dụng nông lâm kết hợp,
vv… không?
Có dùng loài cây này cho bất kì mục đích văn hóa đặc biệt nào không?
Có loài cây tương tự nào bạn cũng thích (trồng, ăn) không?
• Mô tả các đặc điểm đặc biệt của cây: thân bụi, thân leo, chịu hạn, màu vỏ và
hạt, vv...
• Có vấn đề đặc biệt nào loài cây/giống này phải đối mặt không?
Sản xuất và thu hoạch
• Cây trồng phát triển trong những mùa vụ
gần đây như thế nào?
• Có kĩ thuật đặc biệt nào để thu hoạch hạt
giống từ cây không?
Ngày 2 - Chuẩn bị hạt giống và nguyên liệu thực vật để trao
đổi. Các đại biểu có thể mang hạt giống với số lượng lớn mà
sau đó cần được chia thành các phần nhỏ hơn và cho vào túi
tái bịt kín. Đối với hạt giống như đậu, đo lượng 10-20 hạt cho
mỗi túi nhỏ. Đối với hạt nhỏ hơn như rau dền hoặc mù tạt
xanh, đo lượng 1 muỗng canh vào các túi nhỏ. Hãy chuẩn bị

cho chuyện nộp hạt giống trễ sau khi quá trình đăng ký đã hoàn tất. Túi chứa hạt giống cần được
đánh dấu rõ ràng với tên thông thường và tên giống.
• Quyết định xem có nên cho thời gian để các nhóm bán cây giống hoặc hạt giống số lượng lớn
bên ngoài các hoạt động trao đổi.
Chúng tôi đề nghị rằng các nhóm bán sản phẩm của mình tại khu vực buổi họp như một hoạt
động theo lịch trình và tại một khu vực được chỉ định liền kề với phòng họp. Một đại diện của
nhóm có thể có 5 phút để giới thiệu về hàng hóa của họ trong các loan báo trước công chúng.
Mỗi nhóm có trách nhiệm xử lý biên lai và thối tiền chính xác. Theo kinh nghiệm của chúng tôi,
cho phép bày bán hạt giống hoặc nguyên liệu cây trồng không ảnh hưởng đến hoạt động trao
đổi hạt giống chính.
Ngày 3 - Thực hiện việc thực sự trao đổi hạt giống:
tổng thời gian từ 45 đến 60 phút. Mỗi tổ chức có thể
có được 5-10 phút để giới thiệu hạt giống của họ và lý
do tại sao họ chia sẻ nó với nhóm. Trưng bày cây giống
thực tế và những bức ảnh màu lớn về các giống cây
trồng ít được biết đến, giải thích phương pháp trồng và
thu hoạch hạt giống và mỗi một cây trồng có thể hữu
ích trong việc tạo ra các cuộc thảo luận. Những tờ
thông tin hạt giống được chuẩn bị sẵn cũng là một cách
tuyệt vời để phổ biến thông tin. Một người ghi giờ làm
việc là rất quan trọng để giữ cho phần này của việc trao
đổi tiếp diễn. Sau lời giới thiệu, các hoạt động trao đổi thường mất khoảng 15-30 phút để hoàn
thành. Tuy nhiên, hình thức trao đổi phụ thuộc vào việc có bao nhiêu đại biểu tham dự:
Đối với nhóm 40 người hoặc ít hơn, các đại biểu có
thể tập hợp xung quanh một cái bàn có các gói hạt
giống được trưng bày và thu thập bao nhiêu gói hạt
giống họ muốn.
Đối với nhóm 100 người hoặc ít hơn, gọi mỗi
nhóm lần lượt đến thu thập một bộ giống có
giới hạn (một bộ giống cho mỗi nhóm) hoặc
một lượng giống được chỉ định là hiệu quả
nhất. Các nhóm đã mang hạt giống để trao
đổi được ưu tiên và được phép chọn hạt
giống đầu tiên. Tên hạt giống nên được đánh
dấu rõ ràng và trưng bày gọn gàng trên bàn
hoặc trên sàn nhà.
Đối với hội nghị được tổ chức hai năm một
lần của chúng tôi với hơn 100 đại biểu, một
qui trình có trật tự hơn là cần thiết. Chúng tôi
khuyến khích các đại biểu đặt hàng trước hạt
giống và phân công một đội ngũ quản lý phân phối trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

5. Sau khi cuộc họp kết thúc, xem xét lại hạt giống và thông tin thu thập được và đánh giá chính sự
kiện trao đổi đó. Các hoạt động trao đổi và thảo luận có được các đại biểu đón nhận tốt? Sự kiện
này được quản lý tốt và thông tin hạt giống đã được thu thập đầy đủ? Những cải tiến gì cần được
xem xét cho các sự kiện trong tương lai? Những tổ chức hiện diện liên tục trong khu vực có thể tiếp
tục theo dõi các vấn đề và mối quan tâm được nêu lên trong khi trao đổi. ECHO Châu Á cũng thu
thập một mẫu tất cả các hạt giống mang đến các cuộc họp và đánh giá chúng tại cơ sở ngân hàng hạt

giống của chúng tôi để dùng cho tương lai. Nếu tổ chức của bạn duy trì một ngân hàng hạt giống,
bạn cũng có thể muốn thu thập một mẫu tất cả các hạt giống mang đến để phổ biến trong tương lai.
Thực hiện một cuộc trao đổi hạt giống như một sự kiện trong ngày
Trao đổi hạt giống cũng có thể được tạo điều kiện như một hoạt động độc lập, chứ không phải qua quá
trình nhiều ngày. Những thách thức chính là: quản lý thời gian hiệu quả, có đủ người để dịch và ghi lại
thông tin, và giao phó nhiệm vụ rõ ràng giữa đội của bạn để cho sự kiện này chạy trơn tru.
1. Xác định và giao phó nhiệm vụ cụ thể trước sự kiện. Việc này rất dễ rơi bị lộn xộn nếu không xem
xét các vai trò sau:
• Một số người làm dịch giả và ghi chép, để quản lý đăng ký và thu thập các thông tin giống.
Xem xét việc có cặp một người phiên dịch/người ghi chép cho từng nhóm 5-7 người tham
dự, dành không quá 10 phút cho mỗi người tham dự để thu thập thông tin.
• Một số người giúp hướng dẫn người tham dự vào khu vực đăng ký đặc biệt là nếu các sự
kiện có sự tham dự của nhiều người.
• Một số người phân phối túi có thể tái bịt kín lại cho nông dân ngay khi họ đến nơi, và để
giúp nông dân phân chia hạt giống của họ thành nhiều lô nhỏ hơn. Xem xét việc phân phối
túi vào trước ngày diễn ra hoạt động trao đổi, với hướng dẫn rõ ràng để đặt đủ hạt trong
mỗi túi (tùy thuộc vào kích thước hạt, ví dụ, ít nhất 10-20 hạt đậu hoặc 1 muỗng canh mù
tạt hạt xanh mỗi túi). Hoạt động này nên diễn ra một cách riêng biệt khỏi khu vực đăng ký
để tránh đông người và qui trình hoạt động hiệu quả hơn.
• Một người biên soạn danh sách tổng thể của thông tin giống và ghi lại tổng kết sau hoạt
động.
• Nếu cần thiết, có một số người quản lý thức ăn và nước uống cho những người tham gia.
Chúng tôi thấy rằng việc cung cấp nước giải khát đã giúp duy trì nét hài hước của mọi người
khi chúng tôi có các cuộc trao đổi dưới thời tiết cực nóng! Hãy xem xét việc bao gồm các
thức ăn và đồ uống trong ngân sách sự kiện và tổ chức với người liên hệ ở địa phương của
bạn, làm thế nào để những đồ này được chuyển đến địa điểm và phân phối trong sự kiện.
Tạo một chương trình với giới hạn thời gian cho mỗi hoạt động và công bố điều này ngay từ đầu.
Chúng tôi thấy rằng một số nông dân hết hứng thú và biến mất nếu chúng ta mất quá nhiều thời
gian để hoàn tất việc đăng ký ban đầu. Đối với các sự kiện trong ngày của chúng tôi, chúng tôi bắt
đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều, trong đó có giờ nghỉ trưa. Dưới đây là một phân chia
cách chúng tôi thường sử dụng thời gian ngày đó:
• Đăng ký, thu thập thông tin và phân chia hạt giống vào túi nhỏ hơn - 60 đến 120 phút.
• Huấn luyện hoặc phần chương trình giáo dục, nếu cần thiết – 45 đến 60 phút
• Giới thiệu và giải thích về hạt giống được cung cấp cho việc trao đổi – 60 đến 90 phút
• Thực sự trao đổi hạt giống– 30 đến 60 phút
• Tổng kết sau trao đổi với đội – 30 phút
• Giải lao ăn nhẹ – 15 phút; Giải lao ăn trưa – 30
đến 45 phút
Kết luận
Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Xin vui lòng gửi cho chúng tôi
những câu chuyện về các sự kiện trao đổi hạt giống thành
công của bạn hoặc những bài học kinh nghiệm từ các sự
kiện không thành công lắm. Chúng tôi cũng muốn biết bạn
có tìm thấy những hướng dẫn này có hữu ích hay không.
Email cho chúng tôi tại echoasia@echonet.org.

