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13-14 tháng Tám

Hai  buổi hướng dẫn kỹ thuật

Số 4
Highlights
•

Các học viên trao đổi về
đệm lót sinh học trong bối
cảnh những cơ hội trên thị
trường,  những chuỗi giá
trị,…

•

Các học viên được  học về
những nguyên tắc của
nông nghiệp hữu cơ

•

Các học viên được  học về
những chỉ tiêu,  chứng chỉ
và Hệ thống Đảm bảo
cùng tham gia (PSG)  trong
nông nghiệp hữu cơ

•

Các học viên Ấn Độ và
Phi-lip-pin  chia  sẻ kinh
nghiệm công việc.

•

Hai  khách mời đại diện
của Hiệp hội hữu cơ Việt
Nam  (VOAA)  có bài trình
bày về sự phát triển của
nông nghiệp hữu cơ tại
Việt Nam.

Các  học  viên  trân  trọng cảm
ơn  Tổ  chức Sáng  kiến  Khí  hậu  
Toàn  cầu  (International  Climate  
Initiative)  của  Bộ  Liên  bang  
vềClimate  Môi  trường,  Bảo  vệ  
Thiên  nhiên,  CHLB  Đức  đã  hỗ  
trợ  dự  án  này.

Việc hướng dẫn kỹ thuật được thực hiện bởi tổ chức hữu
cơ quốc tế IFOAM,  A  Growing  Culture  và Trung  tâm  Nghiên  
cứu,  tư  vấn  Sáng  tạo  và  Phát  triển  bền  vững  (CCS).  Bắt
đầu từ giải pháp nền đệm lót sinh học,  nhóm đã thảo luận
về những yêu cầu về kỹ thuật,  những ưu  điểm và khó khăn
của giải pháp này.  Nguồn nhiên liệu tự nhiên và sản phẩm
sau đó được  đặt vào bối cảnh rộng hơn  trong chuỗi giá trị
và cách tiếp cận thị trường thông qua  những đảm bảo hợp
lý và cụ thể xuyên suốt chuỗi giá trị -- từ nông dân đến
người tiêu dùng.  Những vấn đề thảo luận đều được  đặt
trong bối cảnh của cộng đồng rộng lớn hơn,  và cách tiếp
cận được  đưa  ra  là một hệ thống thực phẩm để qua  đó cho
thấy cách làm việc với chính phủ và cộng đồng nhằm hỗ
trợ giải pháp này và chuỗi giá trị thực phẩm bền vững.  Các
học viên đã học được  kỹ thuật,  cách khai thác các nguồn
lực từ cộng đồng và chính phủ,  cũng như những tiềm năng
và lợi ích về nông nghiệp,  cộng đồng,  kinh tế,  văn hóa của
đệm lót sinh học.
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Nhiều phương  pháp đã được  áp dụng
Meet  Some  of  Our  Campaigners
trong các cuộc đối thoại

Fish bowl  (bể cá)

World Café  (cà phê toàn cầu)

Thảo luận nhóm

Các trò chơi
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Meet  Some  of  Our  Campaigners
Chia  sẻ  những  ý  tưởng  và  kinh  nghiệm

Bà Seno  từ Ấn Độ đang chia  sẻ kinh Ông  Francis  từ  Phi-lip-pin  đang
nghiệm từ cộng đồng của bà về lưu   thuyết trình về tấm  áp  phích  vận  
trữ hạt giống và phát triển cộng
động  của MASIPAG  cho  các học
đồng
viên
Hai  đại diện của VOAA  
trình bày về hệ thống
đảm bảo cùng tham gia
(PSG)  tại Việt Nam
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Gặp  gỡ  các  học  viên
Meet  Some  of  Our  Campaigners
Ông Nguyễn Thanh  Phong
Gần 20  năm qua  tôi làm việc trong lĩnh vực bảo tồn - phát triển
cộng đồng liên quan đến lâm nghiệp,  nông nghiệp,  c hăn nuôi và
phát triển kinh tế - xã hội tại các cộng đồng dân cư nghèo,  v ới các
bối cảnh khác nhau về địa lý,  k inh tế,  v ăn hóa và dân tộc.  Qua  quá
trình làm việc tại những vị trí như vậy đã giúp tôi có cơ hội học hỏi,  
tích lũy thêm những kinh nghiệm cũng như hiểu được những khó
khăn tại các cộng đồng dân cư nghèo đang phải đối mặt.
Đến với chương trình đào tạo này,  tôi mong muốn hỗ trợ người
dân trong canh tác trồng trọt và chăn nuôi,  x ây dựng mô hình trại
trại hữu cơ không chất thải - cấp hộ gia đình.  Từ đó tạo ra  c ác sản
phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế,  góp phần cải thiện điều kiện
sinh kế hộ gia đình,  hạn chế ô  nhiễm môi trường và phát huy các
giá trị văn hóa.

Cô Phùng Thị Thanh  Chúc
Xin  c hào!  Tôi là Phùng Thị Thanh  Chúc,  tôi đến từ huyện
Phú Xuyên,  thành phố Hà Nội.  Hiện tôi đang làm ở  
phòng Kinh tế thuộc huyện Phú Xuyên.  Tôi tốt nghiệp
Đại học nông nghiệp và phụ trách lĩnh vực nông nghiệp
của huyện,  tôi đã gắn bó với nông nghiệp từ nhỏ và rất
yêu thích nó.  Tham gia buổi tập huấn là cơ hội để học
hỏi và cùng chung tay hướng tới phát triển nền nông
nghiệp bền vững và đặc biệt muốn khám phá khả năng
của mình.  Yêu các bạn rất nhiều!!!!

Bà Ma  Thị Bích
Tôi đến từ Thái Nguyên.  Trước khi  nghỉ hưu,  tôi từng công
tác tại Chi  c ục bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên,  tham gia
các dự án nông nghiệp nông thôn.  Hiện tại,  tôi đang là cán
bộ của Viện ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp
Việt Nam.  Tôi mong muốn sau khóa đào tạo này,  v iệc áp
dụng Đệm sinh học sẽ còn được tiếp tục,  v à Thái Nguyên
sẽ được phát triển mạnh mẽ về công nghệ này để góp phần
vào làm giảm thiểu ô  nhiễm cho dòng sông Cầu và đập Hồ
Núi Cốc.
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Gặp  gỡ  các  học  viên
Meet  Some  of  Our  Campaigners
Cô Trịnh Thị Thanh
Xin  c hào,  tôi là Thanh,  nhân viên của I-nature.  Tôi là
một kỹ sư nông nghiệp.  Tôi mong muốn tất cả người
dân Việt Nam  đều có thực phẩm hữu cơ để dùng.  Vì
thế mà tôi đã làm việc với rất nhiều nông dân để
hiểu được những khó khăn của họ trong canh tác
nông nghiệp hữu cơ.  Với sự giúp đỡ của I-nature,  
ước mơ của tôi đang dần trở thành hiện thực.  Tôi rất
háo hức khi  tham gia về khóa học chiến dịch bảo tồn
này.  Sau  k hóa học này,  tôi sẽ ứng dụng biện pháp
sử dụng đệm lót sinh học vào trang trại của tôi để có
thể xử lý chất thải tốt hơn.

Ông Junedel Buhat
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ trong Đơn vị chính
quyền địa phương (LGU)  thuộc văn phòng Nông nghiệp
trong 9  năm,  v à sau đó làm cán bộ về lĩnh vực sinh kế tại
IIRR  tại Phi-lip-pin.  Hiện tôi đang là giám sát kỹ thuật viên
nông nghiệp trong các ngành chăn nuôi,  lúa gạo và nông
lâm nghiệp của IIRR.  Tôi cũng tham gia hỗ trợ DRRM  trong
Chương trình khuyến học cộng đồng tại đảo Panay;;  v à làm
giám sát viên trong dự án DA  AMIA  c ùng các dự án Tham
gia Nghiên cứu Hành động cộng đồng (PAR).  Tôi hiện cũng
là Cán bộ sinh kế của Chương trình Cải thiện và thích ứng
sinh kế cộng đồng của IIRR.  Tôi có bằng Cử nhân Nông
nghiệp chuyên ngành Khoa  học động vật của trường Cao  
đẳng Bách khoa  bang  Panay  Burias,  thuộc chi  nhánh
trường Mambusao,  Capiz,  Phi-lip.-pin.
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