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Hệ thống lúa bền vững



Phát triển rau hữu cơ



Thị trường nông sản hữu cơ



Phát triển giống lúa và rau truyền thống



Nâng cao nhận thức về

giảm nguy cơ thuốc trừ sâu



Cấp chứng chỉ nông nghiệp hữu cơ ở Lào



Xây dựng quỹ tiết kiệm nhóm



Kiểm tra mức nhiễm độc của thuốc trừ
sâu



Hỗ trợ các gia đình nghèo



Chăn nuôi gia súc



Tham gia hội thảo cấp vùng, quốc gia, 

khu vực



Trao đổi kinh nghiệm cấp quốc gia và khu vực



Nông dân chia sẻ và liên kết

mạng lưới



8 yếu tố tạo nên sự thành công

1. Sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ

(chiến lược/chính sách)

2. Kỹ thuật phù hợp

3. Đẩy mạnh marketing nông nghiệp

hữu cơ

4. Thành lập các tổ chức nông dân

5. Xây dựng mô hình nông dân, nông

dân học hỏi lẫn nhau và nhân rộng

6. Xây dựng năng lực cho các tổ chức

khuyến nông của chính quyền địa

phương.

7. Kết nối, thành lập mạng lưới, hỗ trợ

xã hội

8. Sự tiếp cận có sự tham gia của tất

cả các cấp trong suốt quá trình.  



Một số thách thức

1. Thiếu năng lực về bảo tồn và kỹ

thuật.

2. Thiếu thực thi chính sách và

chiến lược

3. Lòng tin của người tiêu dùng

thấp

4. Gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu

5. Thiếu sự hỗ trợ về vốn

6. Khu vực tư nhân thúc đẩy các

giống mới



6 bài học kinh nghiệm

1. Phát triển chủ quyền sinh kế cho

nông dân sản xuất hữu cơ quy mô

nhỏ vùng nông thôn đòi hỏi 3 hợp

phần chính (kinh tế, văn hóa-xã hội

và môi trường).

2. Phát triển và thúc đẩy những kỹ thuật

đơn giản, phù hợp với điều kiện tại

địa phương

3. Sự tham gia của phụ nữ là yếu tố tạo

nên sự thành công, đặc biệt trong

sản xuất và marketing rau hữu cơ



6 bài học kinh nghiệm

4. Mô hình nông dân và nông dân học

hỏi lẫn nhau và nhân rộng là

phương pháp tiếp cận học tập rất

hiệu quả.

5. Tổ chức nông dân đóng vai trò quan

trọng; xây dựng năng lực về tổ chức

và thể chế theo cơ chế tự quản. 

6. Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng

của các cấp trong suốt quá trình với

các đối tác của chính phủ từ lập kế

hoạch, thực hiện, kiểm tra giám sát

và đánh giá là vô cùng quan trọng.


