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Dẫn 1: Đồng bào và các bạn thân mến!  Rất vui được gặp lại đồng bào và

các bạn trong chương trình tổng hợp tiếng Mông của Đài Phát thanh - truyền

hình Lào Cai. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 91 Megahez. 

Dẫn 2: Thưa đồng bào và các bạn! Được thiên nhiên ban tặng cho những

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không phải ở đâu cũng có, tận dụng cơ hội này,

đồng bào các dân tộc Lào Cai đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật

nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất. Từ đó tạo ra nhiều nông sản hàng

hoá có giá trị cung cấp cho đất nước, đồng thời thiết thực nâng cao thu nhập, cải

thiện mức sống của mỗi gia đình. Chương trình tổng hợp hôm nay, mời đồng

bào và các bạn cùng theo dõi chủ đề:  Cây dược liệu- cơ hội để đồng bào vùng

cao xoá được đói nghèo, tiến tới làm giàu.

Nhạc cắt

Dược liệu- cây xoá đói nghèo và giúp dân làm giàu

Dẫn 1: Đồng bào và các bạn thân mến! Với diện tích đã trồng 930 ha

trong năm 2017, cho thấy các loại cây dược liệu đang được nông dân Lào Cai

quan tâm phát triển. Từ thực tế so sánh với các cây trồng khác, cây dược liệu

cho thu nhập cao hơn nhiều lần. 

Dẫn 2: 32 triệu đồng là số tiền mà gia đình anh Ma Seo Nhà, ở thôn Túng

Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà thu được từ 4 nghìn mét vuông trồng cây

Đương quy. Với diện tích ấy, trước đây trồng ngô, anh chỉ được thu có 2 tấn ngô

hạt, trị giá 10 triệu đồng, đó là chưa trừ tiền giống, phân bón. Còn trồng Đương
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quy, anh Nhà chỉ  mất công lao động. Theo anh Nhà, cái  hay của trồng cây

Đương quy là được doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, sau đó lại thu mua

toàn bộ củ: 

Băng Ma Seo Nhà tiếng mông

“Tôi đã trồng cây dược liệu này được 3 năm rồi, bắt đầu từ năm 2014, đạt

kết quả rất tốt.

Cũng ở thôn Túng Súng, nhưng từ năm 2014 đến nay anh Ma Seo Vần

được thu tới tận 200 triệu đồng một năm nhờ trồng cây Atiso. Mạnh dạn trồng

loại cây này từ năm 2010 với diện tích nhỏ, chỉ vài trăm mét vuông, thấy hiệu

quả và rút được kinh nghiệm, anh đã tăng dần diện tích lên.  Do đặc điểm của

Lùng Phình là xã vùng cao, mùa đông lạnh, kéo dài và nhiều sương mù, ngoài

vài ba loại rau là còn sống được, còn không trồng cấy thêm được cây gì. Trong

khi  cây  dược liệu  như Atiso,  đương quy lại  rất  thích  hợp với  khí  hậu này.

Những đất  nương ngô của nhà ở bãi thấp, bằng phẳng đã trồng hết Atiso. Còn

mấy mảnh nương trên cao, hai năm nay,  anh trồng cây đương quy. Đánh giá về

giá trị hiệu quả kinh tế, công chăm sóc…so với ngô, lúa, anh Vần cho rằng:

Băng… Ma Seo Vần tiến Mông

“Nhà nước đưa cây thuốc nam cho chúng tôi trồng thay thế nương ngô

kém hiệu quả. Mình trồng một năm cây dược liệu này thì bằng trồng 3 năm cây

ngô. Được cán bộ khuyến nông đến hướng dẫn trồng, chăm sóc nên cũng không

khó trồng lăm mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện

tích trồng cây dược liệu này, để gia đình có thêm thu nhập phục vụ gia đình”.

Từ những điểm sáng đầu tiên ở Lùng Phình, đến nay, huyện Bắc Hà đã có

hàng trăm ha cây dược liệu ở các xã Bản Già, Na Hối, Nậm Mòn, Tà Chải... mang

lại sự đổi thay trong nhận thức và thu nhập cho đồng bào. 

Nếu đồng bào ở Bắc Hà đang làm quen với cây dược liệu Atiso, Đương quy,

Đan Sâm, Cát Cánh... thì ở huyện bạn Si Ma Cai, phong trào trồng dược liệu cũng

phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, ở Si Ma Cai, bà con đầu tư trồng cây Tam Thất- loại
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dược liệu có giá trị kinh tế rất cao, tuy nhiên gần như chưa ở đâu trong nước ta

trồng được. 

Anh Giàng Seo Chùa, Phó bí thư thường trực, anh Giàng Seo Châu - Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân- Đều là những cán bộ trẻ của xã Mản Thẩn, huyện Si Ma

Cai và cũng là những người tiên phong trồng Tam Thất. Anh Chùa cho biết: Các

anh đã tính toán kỹ, chi phí đầu tư cho 1 ha tam thất hết khoảng 500 triệu đồng

nếu trồng tam thất từ hạt, 3 năm được thu. 700 triệu đồng nếu trồng bằng củ, 2

năm là được thu. Mỗi ha tam thất cho sản lượng 6,5 tấn củ tươi, bán ra với giá

300.000 đồng một cân- sẽ thu tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng. Trừ chi phí, lợi

nhuận đạt khoảng 1 tỉ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu hàng trăm triệu từ hoa,

thân và lá tam thất tận dụng hàng năm. Tính toán như vậy nên năm 2014, 2 anh

đã đầu tư trồng gần một ha tam thất, rồi vận động một số hộ có điều kiện cùng

làm theo, được tổng cộng 3 ha. Các năm sau, diện tích tăng dần. Năm 2016, lứa

Tam thất đầu tiên được thu, lợi nhuận đúng như dự tính, những hộ trồng Tam

thất có lãi lớn, tạo niềm tin cho những hộ còn băn khoăn về giá trị của loại cây

này. Phó bí thư thường trực đảng uỷ xã Mản Thẩn, Giàng Seo Chùa cho biết:

Băng…..Tiếng Mông

 Tôi là cán bộ chủ chốt của xã. Xét thấy trồng cây ngô, cây lúa giá trị kinh

tế không cao, qua nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm trồng cây Tam thất, thấy khí

hậu, đồng đất trên địa bàn xã phù hợp trồng cây tam thất, cho giá trị kinh tế

cao hơn gấp nhiều lần, nên tôi và anh Châu đã đầu tư trồng cây tam thất, để bà

con nhân dân thấy học tập làm theo”.

Thưa đồng bào và các bạn! Hiện nay, việc sử dụng dược liệu trong chăm

sóc sức khỏe ( như làm thuốc, làm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) được các

doanh nghiệp đầu tư sản xuất rất  nhiều.  Việt  Nam có các loại  dược liệu rất

phong phú, nhưng hầu hết các sản phẩm này đều phải nhập khẩu, dẫn đến giá

thành rất cao.  Qua thực tế sản xuất, một số loài dược liệu được bà con nhân dân

trồng đại trà đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói, giảm

nghèo cho người dân vùng cao (bình quân thu nhập từ 150 - 250 triệu đồng/ha).
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Với tiềm năng và triển vọng của ngành dược liệu, Chính phủ đã có Quyết định

số1976 ngày 30/10/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến

năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cuối năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lào Cai đã phê duyệt Quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020

và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên quy hoạch

phát triển 10 chủng loại cây dược liệu có thế mạnh về thị trường tiêu thụ, trên cơ

sở khai thác các điều kiện của các tiểu vùng khí hậu á nhiệt đới và rừng tự nhiên,

với tổng diện tích là 1.200 ha. Đến năm 2030, mở rộng diện tích và chủng loại

dược liệu hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh lên 22 chủng loại chính, với diện

tích là 3.800 ha. 

Để có được quy hoạch này, nhiều năm trước, tỉnh Lào Cai đã có những

bước đi đầu tiên để phát huy thế mạnh về cây dược liệu. Ngoài nguồn dược liệu

tự nhiên sẵn có trên rừng Hoàng Liên, trước đây, Sa Pa và Bắc Hà đã là 2 vùng

trồng dược liệu lớn của cả nước. Nhưng do những khó khăn về chế biến và tiêu

thụ mà các nông trường, trại dược liệu này không còn.  Hàng chục năm nay, các

địa phương đang phát triển trở lại cây dược liệu: Đó là tập trung phát triển bền

vững hơn 10 nghìn ha cây thảo quả dưới tán rừng già, trồng và nhân rộng diện

tích cây Sa nhân tím, đồng thời thử nghiệm thêm nhiều loại cây khác. 

Song song với việc quy hoạch phát triển ngành dược liệu, Tỉnh cũng ban

hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đầu tư vào sản

xuất dược liệu như miễn giảm, hỗ trợ tiền thuê đất; hỗ trợ đào tạo; Các dự án

trồng cây dược liệu được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng, cây

giống… Ngoài ra, trong Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào

Cai giai đoạn 2016 - 2020”, tỉnh đã quy hoạch sẽ mở rộng diện tích trồng cây

dược liệu ứng dụng quy trình sản xuất công nghệ cao lên 350 ha tại các huyện

có khí hậu mát mẻ là  Bát Xát, Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai,  Mường Khương và

Văn Bàn. Các loại cây dược liệu được trồng chủ yếu như: Đương Quy, Xuyên

Khung, Actiso, Đan Sâm, Tam Thất… Cho biết về định hướng phát triển cây

dược liệu để trở thành vùng hàng hoá lớn, là cây giúp đồng bào vùng cao xoá
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đói nghèo, trở nên khá giả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp

phát triển nông thôn tỉnh nêu rõ: 

Băng ông Tuấn

“ Chúng tôi tiếp tục tìm các doanh nghiệp để  người ta đầu tư với nông

dân thì mới đảm bảo đầu ra, phát triển một cách bền vững. Và chắc chắn để

phát triển dược liệu  trong thời gian giới, phải giúp nông dân áp dụng sản xuất

công nghệ cao, và áp dụng các quy trình tiên tiến, tạo ra sản phẩm sạch, an

toàn để được thế giới chấp nhận” 

Với việc ban hành quy hoạch vùng trồng, các chính sách ưu đãi đối với

ngành dược liệu cho thấy tỉnh đã quan tâm đến phát triển cây dược liệu. Đây là

cơ hội để các hộ dân, các tổ chức, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất,

trồng, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế. Đây là hướng đi

mới đầy tiềm năng của ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai./.

Dẫn 1: Thưa đồng bào và các bạn! Khác với các cây trồng truyền thống,

bà con sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nếu có dư thừa thì mới mang

bán. Việc tự sản tự tiêu không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng khi thay thế cây

ngô, cây lúa bằng các cây dược liệu, bà con lại rất cần có người đến hướng dẫn

kỹ thuật, cách chăm sóc, và đặc biệt là thu mua sản phẩm. Bởi dược liệu tuy làm

thuốc rất quý nhưng không ăn được. Vì thế, vai trò của doanh nghiệp trong liên

kết sản xuất dược liệu là rất lớn. Vậy, để phát triển dược liệu theo quy hoạch, sự

vào cuộc của các doanh nghiệp dược ra sao, mối liên hệ giữa nông dân và

doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai như thế nào? Đồng bào và các bạn cùng tìm hiểu

qua phóng sự  ở phần tiếp theo của chương trình.

Nhạc cắt

Nông dân Sa Pa liên kết với doanh nghiệp trồng dược liệu

Dẫn 2: Thưa đồng bào và các bạn! Sa Pa không chỉ được biết tới là khu du

lịch nổi tiếng bởi  khí hậu đặc trưng ôn đới. Khí hậu này còn  phù hợp với nhiều

loại  rau, hoa đặc sản,  cũng như là dược liệu quý. Bà con nông dân Sa Pa đang

phát triển các loại cây dược liệu để xóa đói nghèo, trong đó có cây Atiso. Khi
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phát triển sản xuất nông nghiệp ở trình độ kỹ thuật cao, nông dân cũng duy trì

mối liên kết với doanh nghiêp để việc trồng dược liệu thực sự bền vững, thay thế

cho những cây lương thực hiện quả kinh tế thấp.

Dẫn 1: Những ngày vui đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất của nông dân vùng

nguyên liệu Atiso Sa Pả, huyện Sa Pa dường như ngắn hơn nhiều nơi khác.

Trước kia cấy lúa, trồng ngô, mỗi năm một vụ,  đón tết, bà con có thể kéo dài cả

tháng vì đang là lúc nông nhàn. Nhưng bây giờ thì khác, dịp tết cũng là lúc cây

Atiso đang cho thu hái rộ, thế là bà con bảo nhau, rút bớt ngày nghỉ để kịp tỉa lá

bán cho Công ry dược Traphaco cho đúng lứa. Bận rộn, nhưng ai cũng vui, bởi

sau tết, bà con đã có ngay nguồn thu rất khá.  Hồ hởi chia sẻ về sự đổi thay trong

cuộc sống của gia đình từ khi chuyển đất canh tác lúa, ngô sang trồng Atiso, anh

Má A Chu ở thôn Giàng Tra cho biết: 

Băng: Nói tiếng Mông 

“Trồng Atiso cho thu nhập cao gấp 3,4 lần so với trồng lúa trồng ngô và

các loại cây khác. Về đầu ra cho sản phẩm thì hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi

đã ký hợp đồng với Công ty Traphaco bao tiều toàn bộ sản phẩm rồi. Cứ tới kỳ

thu hoạch là vận chuyển tới địa đểm tập kết hàng và ô tô tới chuyển đi và nhận

tiền, chỉ sợ không có sức có đất mà làm thôi”

Theo anh Chu, loại cây này dễ trồng, không phải chăm sóc nhiều và trong

suốt quá trình sinh trưởng chỉ cần bón 1 lần phân. Sau trồng khoảng 3 tháng đã

cho thu hoạch lá, ví dụ như bắt đầu trồng từ tháng bảy âm lịch thì tới tháng 10 là

cho thu và kéo dài tới khoảng tháng ba tháng tư năm sau. Năm nay mới 30 tuổi,

nhưng Chu đã tham gia dự án trồng Atiso từ năm 2012, mới đầu gia đình trồng ít

vì sợ không có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tới khi Công ty cổ phần Traphaco

Sa Pa tới ký hợp đồng thì anh cũng như nhiều hộ dân khác ở đây đều yên tâm

tăng diện tích. Hiện anh có khoảng trên 2 nghìn mét vuông đất ngay cạnh nhà đã

được phủ sanh cây Atiso, theo ước tính bán lá, hoa và củ cũng thu về ngót trăm

triệu đồng.
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Hiện đang là thời vụ sản xuất cây Atiso chính trong năm. Nông dân thực

hiện chăm sóc, bón phân, cắt lá đúng quy trình kỹ thuật và được doanh nghiệp

thu mua với giá thỏa thuận là 2.200 đồng mỗi kg ngay tại chân ruộng. Toàn bộ

diện tích Atiso ở Sa Pa đang được trồng trên diện tích đất chuyển đổi, nghĩa là

chuyển từ đất ruộng trồng lúa hoặc ngô sang trồng dược liệu. Cách làm này đang

mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định hơn so với nhiều loại cây trồng trước

đây nên bà con yên tâm lắm. Chị Hạng Thị Pay ở thôn Giàng tra nói:

Băng: Nói tiếng Mông: 

“Trước kia trồng lúa, trồng ngô thì vất vả lắm không đủ ăn, khi tham gia

trồng Atiso thì đời sống khác hẳn. Giờ từ việc nhỏ tới việc lớn cũng toàn dùng

tiền bán Atiso thôi, ví dụ như cho con đi học, sửa sang nhà của, mua săm ti vi se

máy cùng các chi phí trang trải gia đình khác. Bây giờ không lo là không đủ ăn

nữa mà chỉ lo làm giàu thôi…”

Người dân bây giờ chỉ lo làm giàu- Đó là lời khẳng định rõ ràng nhất cho

chủ trương liên kết trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Ủy

ban nhân dân xã Sa Pả, Giàng A Sàng cho biết: Diện tích đất nông nghiệp của Tả

Phìn trước đây chủ yếu là trồng lúa. Với năng suất ở mức trung bình, vì chỉ cấy

được một vụ nên một ha trồng lúa một năm cho thu nhập 25 triệu đồng.  Vì thế

quá nửa số hộ dân của Sa Pả là hộ nghèo. Để giải bài toán xoá đói giảm nghèo,

thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện, xã Sa Pả kêu gọi các doanh nghiệp

tham gia liên kết sản xuất từ cây rau, hoa, cho tới dược liệu. Hiện toàn xã đã có

35 ha rau chuyên canh và 20 ha cây Atiso. Nếu trồng rau, các hộ dân còn có khi

gặp rủi ro do thu hoạch vào lúc rộ, giá thành thấp, thì trồng dược liệu Atiso,

doanh nghiệp cam kết thu mua với giá cố định cả vụ, bao nhiêu cũng mua hết,

trong khi đã hỗ trợ bà con cả giống, phân bón… Nhận định về sự đổi thay trong

đời sống của người dân xã mình, ông Giàng A Sàng cho biết:

Băng: Nói tiếng Mông 

“ Đối với xã Sa Pả là 1 xã vùng cao của huyện Sa Pa, trước đây chủ yếu là

phát triển lúa nước. Từ 2005 tới nay xã đã vận động bà con nông dân trồng

7



Atiso, trồng rau được bà con tích cực ủng hộ. Những năm gần đây nhiều hộ

trước đây là hộ nghèo nay đã thoát được nghèo nhờ trồng loại dược liệu này rồi

đã xây dựng được nhà ở khang trang, thậm chí nhiều hộ đã có tiền gửi vào

Ngân hàng, đây thực sự là điều từ trước tới nay chưa có được”

Trồng lúa, chỉ thu được 25 triệu đồng, còn trồng Atiso, mỗi ha một năm cho

thu nhập không dưới 100 triệu đồng- Đó là đã trừ hết mọi chi phi. Chính nguồn

thu nhập ổn định đã giúp nông dân yên tâm liên kết với doanh nghiệp để mở

rộng diện tích trồng dược liệu trong những năm tới.  Ông Đỗ Tiến Sỹ, Giám đốc

Công ty cổ phần Traphaco Sa Pa khẳng định: 

Băng: Nói tiếng Kinh: 

"Hiện nay Công ty ký hợp đồng với từng hộ nông dân để triển khai phối

hợp trồng dược liệu. Thông qua hợp đồng này thì phía Công ty có nhiều chia sẻ

với đồng bào về kỹ thuật chăm sóc cũng như cung ứng giống, phân bón để phát

triển cây thuốc. Đặc biệt là đối với đồng bào đã quen với tập quán canh tác nhỏ

lẻ nên khi thay đổi những cây trồng khác thì cần phải có sự chia sẻ mang tính

trực quan để giúp bà con đồng hành với Công ty đạt hiệu quả. Qua 1 thời gian

hợp tác việc phát triển vùng dược liệu thì bây giờ hoạt động rất ổn định"

Niên vụ 2017- 2018, nông sân Sa Pa đã thu được 2.500 tấn lá Atiso, mang

lại nguồn thu nhập hơn 60 tỷ đồng từ việc bán lá cho doanh nghiệp. Ngoài ra, bà

con còn có nguồn thu thêm từ việc bán hoa và củ, mỗi héc ta cũng có thêm

khoảng 50 triệu đồng. 

Dẫn 2: Thưa đồng bào và các bạn!  Cho thu nhập tới gấp 4 lần trồng lúa,

nhưng diện tích trồng Atiso nói riêng và nhiều loại cây dược liệu khác lại chưa

được mở rộng ở ngay những thôn, bản, những hộ gia đình sống trong cùng một

vùng  khí  hậu,  thổ  nhưỡng như  ở  thôn  Giàng  Tra,  xã  Sa  Pả,  huyện  Sa  Pa.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là bà con chưa mạnh dạn chuyển đổi,

chưa có sự đổi thay trong thói quen sản xuất . Tiếp sau đây, mời đồng bào và các

bạn cùng nghe những chia sẻ của anh  Hảng A Vảng, người tiên phong trồng

Atiso ở thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa.
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Nhạc cắt

  Trò chuyện với người tiên phong trồng Atiso ở Sa Pả

Dẫn 1: Thưa đồng bào và các bạn! Với đồng bào vùng cao mình, điều kiện

khí hậu khắc nghiệt, trước đây một năm chỉ làm được 1 vụ, bà con mình ai cũng

coi trọng hạt thóc, hạt ngô.  Sản xuất lương thực luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhưng bây giờ đã khác, có nhiều hộ, nhiều vùng, bà con đã giàu lên nhờ chuyển

đổi cây trồng. Với cây thuốc, không thay được cơm ăn hàng ngày, nhưng khi

bán lại có nhiều tiền. Có nhiều tiền, đồng bào mình không lo gì thiếu đói. Đây

là kết luận mà anh Hảng A Vảng ở  thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa đã

đúc rút sau 3 năm chuyển đất trồng lúa sang trồng cây thuốc Atiso.

Phóng viên Giàng A Páo đã tới tận nơi, trò chuyện với  anh Vảng về quá

trình chọn lựa, phát triển cây Atiso. Mời đồng bào và các bạn cùng lắng nghe:

DCT. Thưa bà con! Tôi là Giàng A Páo, phóng viên Đài PT – TH Lào Cai.

Tôi đang ở cùng với anh Hảng A Vảng ở thôn Giàng Tra xã Sa Pả huyện Sa Pa,

để cùng anh Vảng trao đổi về kinh nghiệm trồng cây dược liệu Atiso. 

Thưa anh, trước khi trồng cây A ti sô này thì đất ấy gia đình mình trồng cấy

những cây gì và thu nhập ra sao?

Anh Vảng: Lúc tôi chưa trồng cây Atiso số đất đó chỉ để trồng lúa và trồng

Ngô. Trồng ngô sau một vụ đất lại bỏ không, đến mùa cấy lúa thì đi làm để cấy

lúa, không có biện pháp nào để làm gì thêm cả. Gia đình tôi rất khó khăn, không

biết kiếm đâu ra đồng tiền để chi tiêu cả. sau thu hoạch lúa ngô xong tôi chỉ biết

đi làm thêm ngày công lao động kiếm được ít tiền mua dầu mua muối ăn mà

thôi, không biết làm cái gì cả.

DCT: Vậy là rất  khó khăn anh nhỉ.  Thế từ đâu mà anh lại  quyết  định

chuyển đổi, lấy đất cấy lúa, trồng ngô sang trồng cây dược liệu ?

Anh Vảng: Lúc đầu tôi mới ở riêng, 2 năm đầu tôi rất là khó khăn, vay

mượn tiền không có tiền trả cho họ, tôi mới suy nghĩ: mình là một người đàn

ông, mình còn trẻ mình phải nghĩ ra một cách làm ăn mới, để thay đổi cuộc sống
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của mình. Thế là tôi mới đi thăm anh em mà họ biết làm ăn để học hỏi cách làm

ăn, về áp dụng cho gia đình mình.

DCT: À ra thế, mình không phải chuyển hẳn sang trồng cây dược liệu mà

năm đầu chỉ làm thử phải không anh. Cũng phải xem cây trồng mới cho thu

nhập ra sao rồi mới mở rộng diện tích đúng không ạ?

Anh Vảng: Tôi trồng thử cây dược liệu, nhưng tôi vẫn để một nửa đất

trồng cây lúa, sau đó tôi thấy trồng cây lúa không hiệu quả như trồng cây dược

liệu nên tôi chuyển hẳn sang trồng cây dược liệu, từ đó mới thay đổi dần cuộc

sống gia đình tôi về sau này.

DCT: Chuyển đất ruộng sang trồng Atiso trong thôn bản có ai làm như nhà

mình không, vì người Mông mình vốn rất quan trọng việc trồng ngô, trồng lúa

mà anh?

Anh Vảng: Lúc tôi trồng cây dược liệu, ở thôn này chưa có ai trồng, sau

khi tôi trồng thấy hiệu quả tôi đã vận động mọi người cùng làm theo, và hướng

dẫn cho mọi người cùng làm. Hiện nay đã có nhiều hộ làm được như tôi. 

Thưa bà con và các bạn! Bà con thấy là cũng đồng ruộng ấy, nhưng việc

trồng cây gì không quan trọng nữa, không nhất thiết phải cấy lúa, trồng ngô,

mà quan trọng nhất là mình trồng cây gì bán được nhiều tiền. Có tiền mình lại

mua thóc, ngô  thì không lo thiếu đói. 

Nhạc cắt

DCT: Thưa anh Vảng! Qua quá trình trồng cây dược liệu Atiso, so sánh

giữa cây này với cây lúa, cây ngô, anh thấy có khó trồng hơn không?

Anh Vảng: Theo tôi thấy trồng cây dược liệu Atiso hiệu quả hơn nhiều so

với trồng cây ngô, cây lúa. Trông cây lúa, cây ngô nếu mưa thì làm vất vả, mà

khô hạn thì lại mất trắng. Ta phải biết nghĩ là, phải chuyển đổi cây trồng mới,

cho thu nhập cao, mới làm thay đổi được cuộc sống của mình. Nếu so sánh giữa

trồng lúa ngô và trồng cây dược liệu Atiso thì cây dược liệu Atiso cho thu nhập 1

vu bằng trồng 6 vụ lúa trong 6 năm.
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DCT: Theo anh thì trồng cây Atiso, muốn cây tốt, nhiều lá thì cần phải làm

đất như thế nào, cách trồng, chăm sóc như thế nào mới đúng kỹ thuật?

Anh Vảng: Trồng cây dược liệu Atiso, muốn phát triển tốt, đạt hiệu quả

cao, ta phải trồng trong khoảng thời gian từ tháng 8 – tháng 9, đến tháng 12

tháng 1 ta phải bón thêm phân, muốn cây phát triển tốt ta phải đầu tư tiền chăm

sóc tốt thì mới cho thu được nhiều.

DCT: Còn về kỹ thuật thu hái. Như thế nào là có lá a ti sô đủ tiêu chuẩn,

công ty Dược mua giá cao nhất?

Anh Vảng: Kỹ thuật thu hái, nếu trời mưa thì ta thu hái không để dính đất,

thu hái những lá xanh mới chưng cất được cao nhiều. Ta làm được tốt, họ mang

đi họ mới chưng cất được nhiều, mới được giá, nếu ta để dính đất hoặc lẫn

những lá vàng vào, mang đi chưa nấu được lá bị thối, hỏng thì họ lại trừ hao của

mình đi. Ta phải làm theo những kinh nghiệm mà ta biết thì mới đảm bảo.

 Lời người dẫn: Thưa bà con và các bạn! Qua những kinh nghiệm mà anh

Vảng vừa chia sẻ, bà con thấy là trồng A ti sô cũng không quá khó. Bí quyết ở

đây là sự chăm chỉ, dành toàn tâm toàn ý cho cây Atiso và có sự đầu tư chăm

bón đầy đủ, cây sẽ tốt, cho thu hoạch nhiều lứa, được nhiều tiền. 

Nhạc cắt ngắn

DCT: Thưa anh  Vảng! Trồng cây Atiso cho thu nhập cao như vậy, thời

gian tới anh có định mở rộng diện tích ra nữa không!

Anh Vảng: thời gian tới tôi muốn tiếp tục mở rộng diện tích trồng nữa, chỉ

có điều là đất ít, mùa đông ở đây lại hay có băng tuyết, sợ kiếm không được

người vận chuyển từ ruộng về, còn thì làm được bao nhiêu cũng không đủ bán.

DCT: Vâng, đúng là khó vì như anh nói là đã hết đất để có thể mở rộng

diện tích. Nhưng mình có cách nào để vẫn bấy nhiêu đất mà trồng A ti sô lại cho

thu nhập cao hơn hả anh?

Anh Vàng: À đất của tôi ít, nhưng tôi sẽ đi thuê thêm đất của các hộ gia

đình mà họ cho là trồng cây dược liệu vất vả nên họ không trồng, để trồng thêm
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và đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật, kinh nghiệm mà mình rút ra, làm sao cho đạt

hiệu quả cao hơn.

DCT:  Vâng xin chúc cho việc trồng cây dược liệu Atiso của gia đình anh

ngày càng phát triẻn, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và những dự định

mới của anh sẽ sớm thành hiện thực.

Dẫn 2: Thưa bà con và các bạn! Bà con nông dân mình bây giờ trồng cây

gì, nuôi con gì, muốn phát triển bền vững thì rất cần chú ý khâu kỹ thuật, đầu tư

chăm sóc tốt, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao phải không ạ?

Nếu có bà con nào muốn học hỏi kinh nhiệm trồng, cây dược liệu Atiso xin

liên hệ với anh Hảng A Vảng theo địa chỉ: anh Hảng A Vảng, thôn Giàng Tra xã

Sa Pả, huỵện Sa pa, số điện thoại di động 01663 432 388.   Xin chúc bà con

mình cùng tích cực phát triển kinh tế, để cuộc sống ngày càng no đủ hơn.

Dẫn 1 : Đồng bào và các bạn vừa theo dõi Chương trình phát thanh tổng

hợp với chủ đề: Cây dược liệu- cơ hội để đồng bào vùng cao xoá được đói

nghèo, tiến tới làm giàu. Xin cảm ơn đồng bào và các bạn đã chú ý lắng nghe./.

Phòng phát thanh và truyền hình tiếng Dân tộc

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH LÀO CAI

Thực hiện tháng 2 năm 2018
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