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Vì sao cần thực hành canh tác sinh thái?  
 

 
Trường Đào tạo Thực hành Nhà nông Sinh thái – HEPA. Ảnh: SPERI 2009   

 

Tóm tắt  
Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh toàn cầu để đáp ứng nhu cầu lương 
thực ngày càng tăng do gia tăng dân số thế giới, hiện tượng biến đổi khí hậu, quá trình di chuyển 
đất đai và con người diễn ra ở nông thôn và nạn chặt phá rừng, phương thức canh tác sinh thái 
chính là một giải pháp thay thế tổng thể lấy mối quan hệ bằng hữu, tương tác giữa con người và 
hệ sinh thái làm trung tâm. Canh tác sinh thái không chỉ mang lại phương pháp canh tác để sản 
xuất ra lương thực thực phẩm nuôi sống con người, bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên 
mà còn chỉ ra phương pháp tiếp cận văn hóa và luật tục dựa trên phong tục tập quán và niềm tin 
tín ngưỡng đối với hệ sinh thái có hồn của đồng bào dân tộc thiểu số lưu vực Mekong. Phân tích 
về người nông dân thực hành canh tác sinh thái sẽ cho ta thấy tiềm năng và quyền mà họ đang 
nắm giữ để duy trì quyền tự quyết và chủ quyền sinh kế trong sử dụng đất, thực hành tâm linh, 
đồng quản trị và khả năng đối phó với quá trình công nghiệp hóa và chính sách tân tự do.            
  

Những vấn đề Việt Nam đang đối mặt  
Hiện nay tại Việt Nam, người nông dân chỉ chiếm 25% trong toàn bộ lực lượng lao động (giảm từ 
mức 60% trong năm 2000) và đảm nhiệm trọng trách sản xuất ra lương thực thực phẩm cho toàn 
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xã hội. Cùng với đó, với sức ép không ngừng gia tăng về dân số và đô thị hóa, người nông dân 
đang phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nữa là sản xuất ra lương thực để phục vụ 
dân số toàn cầu. Ước tính, cần ít nhất mỗi nông dân cần 0,5 ha đất trồng để cung cấp khẩu phần 
ăn đủ và đa dạng cho dân số thế giới. Tuy nhiên, trong vòng 40 năm qua, diện tích đất trồng cho 
một nông dân đã giảm xuống chỉ còn 0,27 ha và có nguy cơ tiếp tục giảm do mức độ suy thoái và 
mất đất đang diễn ra trầm trọng (Pimental và cộng sự 1995).   
 
Mặc cho xu thế phát triển này, canh tác sinh thái đang là một giải pháp thay thế khả thi và toàn 
diện để giải quyết vấn đề nghèo về vật chất và văn hóa vốn gắn liền với người nông dân. Với canh 
tác sinh thái, nông dân nòng cốt đang là những hình mẫu thể hiện tiềm năng toàn diện và vai trò 
quan trọng như những người gác cổng không chỉ bảo đảm an ninh lượng thực, mà còn bảo vệ hệ 
sinh thái, duy trì văn hóa và đời sống tâm linh tín ngưỡng trong xã hội. Theo đó, người nông dân 
thực hành canh tác sinh thái có những đặc điểm sau: 1) Hiểu được năm đặc tính1  cốt lõi của hệ 
sinh thái; 2) Có năm quyền2 cơ bản đối với tài nguyên thiên nhiên; 3) Tham gia mạng lưới nông 
dân nòng cốt; 4) Có sức khỏe tốt; 5) Mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi 
người; 6) Có kiến thức và bí quyết về thu hái sản phẩm; 7) Có kiến thức và bí quyết về sản xuất 
sản phẩm; 8) Có kiến thức và bí quyết về chế biến sản phẩm; 9) Có kiến thức và bí quyết về cất 
giữ hạt giống; 10) Có kiến thức và bí quyết về cất giữ và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; 11) 
Có kiến thức và bí quyết về tiếp cận thị trường và thuyết trình những giá trị và nguyên tắc ẩn phía 
sau sản phẩm; 12) Có khả năng tư duy hệ thống và theo cấp hệ thống; 13) Có tinh thần cộng đồng, 
sẵn sàng cống hiến vì sự thanh thản và chủ quyền sinh kế của cộng đồng thôn bản; 14) Phụng 
dưỡng thiên nhiên; 15) Hiểu  được văn hóa truyền thống và các chuẩn mực theo luật tục.  
 
Đây chính là nền nông nghiệp và nông dân mà chúng ta hướng tới, và họ chính là những người 
nông dân canh tác sinh thái đang thực hành theo lý thuyết Sinh Thái – Nhân văn – Sinh học mà 
chúng ta sẽ kiểm chứng như lăng kính để nhìn nhận các vấn đề mà thế giới đang đối mặt và từ đó 
tìm ra giải pháp.  
 
Mục đích của Hội thảo đào tạo này nhằm đưa ra những vấn đề không chỉ đặc biệt liên quan người 
nông dân sản xuất nhỏ, mà còn liên quan đến cả xã hội, bởi nếu thiếu những người nông dân này 
thì sản xuất lương thực sẽ trở nên thiếu bền vững. Trong bối cảnh khi mỗi ngày dân số toàn cầu 
tăng thêm hơn 250.000 người, tầm quan trọng của người nông dân sản xuất nhỏ không chỉ để đảm 
bảo an ninh lương thực mà còn bảo vệ đa dạng sinh học tự nhiên ngày càng trở nên quan trọng và 
quyết định đối với sự phát triển bền vững. Cùng với sự phát triển của công nghiệp, người nông 
dân sản xuất nhỏ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến những vấn đề sau:         

Xói mòn đất  
Nông nghiệp hàng hóa dẫn đến cơ khí hóa và thâm canh hóa các hoạt động canh tác. Trong 50 
năm qua, quy mô trung bình của một nông trại đã tăng gấp đôi nhờ cơ khí hóa. Điều này cũng có 
nghĩa là đất bị cày xới sâu hơn để trồng độc canh. Cách quản lý đất và tài nguyên thiên nhiên thiếu 
bền vững như vậy tất yếu đã dẫn đến tình trạng xói mòn đất nghiêm trọng trên diện rộng. Hiện 

                                                        
1 1) Đa dạng; 2) Độc đáo; 3) Tương tác; 4) Thích nghi; 5) Bền vững 
2 1) 1) Quyền tiếp cận bình đẳng đối với hệ sinh thái  (Cơ bản); 2) Quyền tôn thờ phụng dưỡng hệ sinh thái (Đặc thù); 3) Quyền 
thực hành tri thức và chứng nghiệm trên hệ sinh thái (Thực hành); 4) Quyền tự chủ và tự quyết trên hệ sinh thái (Tổng thể); 5) 
Quyền chia sẻ nuôi dưỡng hệ sinh thái với láng giềng (Chiến lược).  
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nay, trên 80% diện tích đất canh tác trên thế giới có nguy cơ xói mòn cao chủ yếu do bị cày xới và 
chăn thả gia súc quá mức. 30% tổng diện tích đất trồng bị bỏ hoang là do bị xói mòn, xâm nhập 
mặn và ngập úng. Đặc biệt đáng lo ngại hơn khi hàng năm có trên 12.000.000 ha đất canh tác bị 
tàn phá và bỏ hoang bởi những hoạt động canh tác kém bền vững này (Pimentel et al 1995).  
 

Biến đổi khí hậu 
Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về mức độ tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu đối 
với tình trạng mất đất và nông nghiệp. Những tác động này bao gồm hiện tượng nhiệt độ tăng lên, 
mưa tuyết, mùa khô càng khô hơn và mua mưa càng mưa nhiều hơn. Các số liệu chỉ ra rằng Việt 
Nam đang phải đối mặt với hiện tượng nhiệt độ tăng hàng năm ở mức trên 0,4 độ C và có nguy cơ 
tăng cao hơn theo thời gian. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tăng 1,2% 
lượng mưa trung bình hàng năm và mực nước biển hàng năm tăng trên 12cm (Van Dijk và cộng 
sự 2012). Những yếu tố này đang tiềm ẩn nguy cơ cao đe dọa an ninh lương thực quốc gia cũng 
như an ninh kinh kế nói chung do năng suất nông nghiệp sụt giảm (Bojö và cộng sự 2010). 

Thay đổi mục đích sử dụng đất  
“Thưa ngài, dường như ngài vẫn chưa hiểu. Tôi là một người nông dân. Cha của tôi cũng là nông 
dân và bố của ông ấy cũng là nông dân. Ngài dường như vẫn chưa hiểu một điều rằng chúng tôi 
không cần đến của bố thí của ngài, không cần đến địa vị chính trị của ngài vì điều đó chẳng có 
nghĩa lý gì, không cần đến công việc ở nhà máy của ngài vì chúng tôi chống lại nó. Điều mà chúng 
tôi cần là những đứa con của chúng tôi và con cháu của chúng sau này được tiếp tục trở thành 
những người nông dân trên mảnh đất mà chúng tôi đang sống, nói ngôn ngữ chúng tôi đang nói 
và kế thừa văn hóa, truyền thống mà chúng tôi đang gìn giữ . Đấy chính là những gì mà chúng tôi 
đang chiến đấu và sẵn sàng chết”.(Người Nông dân Zapatista) 
 
Thay đổi mục đích sử dụng đất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất đất 
canh tác và sự di chuyển của người nông dân. Trong bối cảnh của Việt Nam, từ năm 1990 – 2003, 
trên  697.427 ha đất đã bị Nhà nước thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị và hạ 
tầng cơ sở nhằm mục đích mở rộng đô thị và phát triển kinh tế. Xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến 
giai đoạn từ 2001-2010 khi 1.000.000 ha đã bị Nhà nước thu hồi, tương đương với 10% tổng diện 
đất trồng của Việt Nam (theo Ngân hàng Thế giới 2011). Thu hồi đất quy mô lớn cùng với thay 
đổi mục đích sử dụng đất đã tác động đến trên 950.000 nông dân và 627.000 nông hộ. Quá trình 
tái định cư tại các đô thị đã không hoàn toàn thành công, và có tới 25 – 30% nông dân bị di dời đã 
rơi vào tình trạng thất nghiệp cũng như không thể thích nghi với thị trường việc làm ở thành phố 
(theo VietNamNet/TN 2009).  

Mất rừng 
Đến năm 2003, trên 64% độ che phủ rừng chất lượng cao ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long đã bị 
mất hoàn toàn, khiến rừng ở đây đang dần tiến tới bị chặt phá hoàn toàn vào cuối thế kỷ 21. Thay 
đổi mục đích sử dụng đất là động lực chính dẫn đến phá rừng, bởi không chỉ quá trình đô thị hóa 
mà còn những thay đổi trong nông nghiệp toàn cầu và thị trường gỗ đã khiến người nông dân và 
các công ty đua nhau khai thác rừng để phát triển kinh tế. Thực tế, mở rộng và tăng cầu trong nền 
công nghiệp chế biến gỗ là nguyên nhân của phần lớn các vụ chặt phá rừng tại Việt Nam (Meyfroidt 
và Lambin 2009). 
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Mất văn hóa, mất tính tự chủ  
Trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa với tốc độ chóng mặt và mở rộng các chính sách thương mại 
tân tự do, người nông dân không ngừng bị di dời khỏi mảnh đất của mình và bị ép tham gia vào 
thị trường sản xuất nông nghiệp hàng hóa toàn cầu. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm 
tính tự chủ hoàn toàn của người nông dân cũng như làm mất đi bản sắc văn hóa nông thôn của họ. 
Nông nghiệp theo quy mô công nghiệp đã dần thay thế người nông dân sản xuất nhỏ bằng các 
trang trại nhà máy, thay thế cảnh quan đa dạng bằng nông nghiệp độc canh đại trà, và các làng quê 
biến thành các khu công nghiệp. Kết quả của quá trình “phát triển kinh tế” này đã dẫn đến hậu quả 
vô số người dân ở nông thôn bị di dời tới thành thị, khiến họ phải thay đổi cách sống và văn hóa. 
Họ, những người nông dân đã từng quen với việc trồng trọt trên mảnh đất của mình đủ để nuôi 
sống mình, nay buộc phải làm việc ở các nhà máy và thành thị để kiếm đồng lương chết đói đem 
đổi lấy những hàng hóa thiết yếu nhằm duy trì cuộc sống tối thiểu.     

Lịch sử nông nghiệp  

Cách mạng Xanh và thời đại công nghiệp hóa nông nghiệp  
Cuộc cách mạng Xanh bắt đầu từ những năm 1960 và là chất xúc tác để phát triển nông nghiệp 
hàng hóa. Cách mạng Xanh là sự đáp trả lại Cách mạng Đỏ đã giành được sự ủng hộ của nông dân 
và mở rộng tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Ở thời điểm đó, các cuộc Cách mạng Cộng 
sản diễn ra ở Liên bang Xô Viết3 và Trung Quốc đã rất thành công trong việc lôi kéo sự tham gia 
của nông dân, và phương Tây cũng cần có cách gì đó để thu hút nông dân đứng về phía mình. 
Cách tiếp cận của Cách mạnh Xanh là dùng công nghiệp hóa nông nghiệp để tăng sản lượng và 
tăng lợi nhuận nhằm dụ dỗ, lôi kéo nông thôn và nông dân. 
 
Cách mạng Xanh mở ra một kỷ nguyên mới của nền nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp 
hàng hóa. Cụ thể là phát triển các loại cây trồng và hạt giống năng suất cao thay cho hạt giống bản 
địa truyền thống, sử dụng đại trà phân bón hóa chất, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Logic ở đây là 
thúc đẩy phương pháp canh tác bằng cách thay thế cây trồng truyền thống và đa dạng sinh học địa 
phương bằng cây hàng hóa năng xuất cao vì mục đích thương mại, nhờ đó tăng sản lượng và đầu 
ra cho thị trường và nhờ đó tăng thu nhập cho nông dân.       
 
Cách mạng xanh đã gây ra những tác động nghiêm trọng về môi trường và xã hội. Việc chuyển 
đổi từ trồng đa loài và sử dụng giống bản địa sang trồng độc canh phụ thuộc nặng nề vào các giống 
cây phi truyền thống, giống năng suất cao đã dẫn đến mất tính đa dạng trong nông nghiệp và tri 
thức canh tác truyền thống. Ngoài ra, sự gia tăng sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc 
diệt cỏ đã dẫn đến tình trạng suy thoái đất nghiêm trọng trên diện rộng. Nó làm mất đi chất dinh 
dưỡng trong đất, phá vỡ hệ thống khiến phần lớn hệ cây trồng độc canh rất dễ bị xói mòn. Ngoài 
ra, sự gia tăng hệ thống canh tác kiểu công nghiệp đã dẫn đến tăng ô nhiễm môi trường từ chất thải 
ra và trực tiếp tại nơi sử dụng các hóa chất này. Trong quá trình diệt sâu, cỏ dại, thuốc diệt cỏ và 
thuốc trừ sâu sử dụng hóa chất còn hủy diệt rất nhiều loài cá, chim, côn trùng và các vi sinh vật 
trong đất. Chớ trêu thay, sử dụng hóa chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu đã mang đến những tác động 
không mong muốn - đó là sự ra đời những loài cỏ và sâu kháng lại các thuốc. Rốt cuộc, nơi nào 

                                                        
3 Liên Xô cũ 
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càng sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu thì nơi đó càng gia tăng tình trạng kháng thuốc 
và mức độ phụ thuộc vào hóa chất để trồng cây hàng hóa một cách hiệu quả.           
 
Công nghiệp hóa nông nghiệp ngày càng mạnh mẽ cũng gây ra những tác động đáng kể về mặt xã 
hội. Sự phát triển của Cách mạng Xanh trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu có lợi cho những người 
giàu, có nhiều đất đai. Ngược lại, những người nông dân sản xuất nhỏ phải đi vay tiền, rơi vào 
cảnh nợ nần hoặc phải bán đất để tham gia vào ngành nông nghiệp công nghiệp hóa mới này. Điều 
này một phần do chính sách tăng cường cơ khí hóa đã tạo ra một nền công nghiệp mà ở đó lao 
động của người nông dân không còn cần thiết nữa, buộc họ - những người đã mất hoặc phải bán 
đất không còn con đường nào khác là đi đến các vùng thành thị để kiếm việc làm. Thường thì 
những người lao động nhập cư này không được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường việc làm chốn đô thị, kết quả họ bị đẩy vào cảnh sống nghèo túng.    Đi 
kèm với làn sóng di cư của nông dân từ nông thôn ra thành là sự mất mát to lớn về bản sắc văn 
hóa. Văn hóa làng, đặc biệt là văn hóa bản địa vốn luôn gắn bó mật thiết với hệ sinh thái tự nhiên. 
Sự dịch chuyển của người nông dân khỏi hệ sinh thái đó đã phá vỡ niềm tin, cấu trúc và bản sắc 
trong xã hội. Những vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn khi chính phủ chủ trương ủng hộ 
Cách mạng Xanh và tập trung mọi nguồn lực cho các trang trại công nghiệp lớn mới nổi.    
 
Cách mạng Xanh là tiền đề cho sự ra đời của một trào lưu phát triển mới – Sinh vật Biến đổi Gen 
(BĐG). Môi trường xuống cấp nghiêm trọng do hậu quả của công nghiệp hóa nông nghiệp đòi hỏi 
phải có giải pháp mới để giải quyết các vấn đề phát sinh do sự phụ thuộc quá nhiều vào sử dụng 
hóa chất trong hệ thống canh tác theo kiểu công nghiệp. Để khắc phục những vấn đề này, các công 
ty hóa chất nông nghiệp đã phát triển ra một loại hạt giống BĐG để giải quyết các vấn đề do ô 
nhiễm hóa chất gây ra. Loại hạt giống mới này được tạo ra nhằm mục đích kháng lại thuốc diệt cỏ 
và thuốc trừ sâu, từ đó hạn chế sự phụ thuộc vào hóa chất. Tuy nhiên, công nghệ này đã gây ra 
thêm nhiều vấn đề sinh thái khác. Cây trồng BĐG tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp độc canh và vì 
vậy càng làm giảm đa dạng sinh học cảnh quan và hệ sinh thái. Dần dàn, sự phụ thuộc vào cây 
trồng BĐG đã dẫn tới sự ra đời của các loài siêu cỏ và siêu sâu có khả năng kháng lại cây trồng 
BĐG. Điều này gây ra tác động kép, buộc người nông dân trồng cây BĐG lại một lần nữa lại phải 
sử dụng hóa chất để tiêu diệt cỏ và sâu, khiến việc trồng trọt càng trở nên khó khăn hơn đối với 
nông dân thực hành canh tác hữu cơ. Chưa có bằng chứng nào chứng minh cây trồng BĐG vượt 
trội hơn về năng suất và kinh tế, cũng như chưa ai biết về tác động của chúng đối với sức khỏe con 
người. Điều quan trọng hơn cả là cây trồng BĐG đã làm xói mòn chủ quyền của người nông dân. 
Chúng thuộc về quyền sở hữu trí  tuệ của các công ty sản xuất hóa chất nông nghiệp và được tạo 
ra bằng những giống gen hủy diệt nhằm ngăn chặn quá trình cất giữ hạt giống cho mùa sau và đẩy 
nông dân vào tình cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty này để mua hạt giống, phân bón, 
thuốc diệt cỏ và  thuốc trừ sâu của họ.           
 
Cách mạng Xanh và sự phát triển tất yếu của các sản phẩm BĐG gắn liền với sự phát triển của các 
hình thức kinh tế tân tự do tiếp tục thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa rộng khắp và tước đoạt 
quyền của nông dân sản xuất nhỏ địa phương.  

Những đặc điểm cơ bản của Chủ nghĩa tân tự do: 
1. QUY LUẬT THỊ TRƯỜNG giải phóng các doanh nghiệp “tự do” hoặc doanh nghiệp tư nhân khỏi 

sợi dây ràng buộc của chính phủ (nhà nước) cho dù hậu quả nó gây ra cho xã hội lớn đến mức 



Phương thức canh tác sinh thái và Trường đào tạo thực hành nhà nông sinh thái HEPA  
Bản quyền: HEPA/CENDI/SPERI 
25-27 tháng 12 năm 2016 Page 9 
 

nào; sự mở cửa ngày càng lớn hơn cho thương mại quốc tế và đầu tư như trong Hiệp định 
thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA); giảm tiền lương bằng cách giải tán công đoàn và xóa bỏ 
quyền của người lao động vốn đã có giành được sau nhiều năm đấu tranh; Không còn sự kiểm 
soát về giá cả. Tất cả và tất cả là sự hoàn toàn tự do dịch chuyển vốn, hàng hóa và dịch vụ. Để 
thuyết phục tầng lớp lao động bình dân rằng chủ nghĩa tân tự do tốt cho tất cả, ngành công 
nghiệp và chính phủ thường tranh cãi rằng thị trường không điều tiết là cách tốt nhất để tăng 
trưởng kinh tế và cuối cùng là mang lại lợi ích cho mọi người”. Điều này cũng tương tự như 
chủ trương kinh tế của Regan về kinh tế học “trọng cung” và “nhỏ giọt” đã không đem lại bất 
kỳ sự nhỏ giọt của cải có giá trị nào.        

2. CẮT GIẢM CHI TIÊU CÔNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XÃ HỘI như giáo dục và y tế. GIẢM LƯỚI AN 
TOÀN CHO NGƯỜI NGHÈO, và thậm chí cả việc bảo dưỡng đường, cầu, cung cấp nước 
sạch – một lần nữa để giảm vai trò của chính phủ. Mỉa mai thay, công nghiệp đã không phản 
đối lại sự trợ cấp của chính phủ và lợi ích thuế cho kinh doanh. Điều này được thể hiện rất rõ 
trong các khoản trợ cấp khổng lồ của chính phủ, theo đó hàng tỷ Đô la Mỹ đã rót vào các tập 
đoàn nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, và vì vậy đã gây ra tình trạng khủng hoảng  
thừa sản xuất cây hàng hóa. 

3. PHI ĐIỀU TIẾT Giảm sự điều tiết của chính phủ đối với mọi lĩnh vực có thể làm giảm lợi nhuận 
bao gồm cả bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn việc làm.  

4. TƯ NHÂN HÓA Bán các doanh nghiệp nhà nước, hàng hóa và dịch vụ cho các nhà đầu tư tư 
nhân, bao gồm ngân hàng, các ngành công nghiệp then chốt, đường sắt, quốc lộ thu phí, điện, 
trường học, bệnh viện và thậm chí cả nước sạch. Mặc dù thường được làm với danh nghĩa đem 
lại hiệu quả lơn hơn như thường mong muốn, tư nhân hóa chủ yếu nhằm mục đích tập trung 
nhiều của cải hơn vào tay một số người, khiến công chúng phải trả nhiều hơn cho nhu cầu của 
họ. 

5. XÓA BỎ KHÁI NIỆM “HÀNG HÓA CÔNG CỘNG” HAY “CỘNG ĐỒNG” và thay thế bằng “trách 
nhiệm cá nhân”. Ép những người nghèo nhất trong xã hội tự tìm giải pháp đối với sự thiếu 
chăm sóc y tế, giáo dục và anh ninh xã hội, sau đó đổ lỗi cho họ là “lười nhác” nếu họ thất bại. 
(Taylor và Gans-Morse 2009).  

6. TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP GIẢM NGHÈO (NGHÈO CẤU TRÚC)   
Làm thế nào bạn có thể mua hoặc bán bầu trời và hơi ấm của mặt đất? Ý tưởng ấy thật xa lạ 
với chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu sự trong lành của không khí hay sự lấp lánh của mặt 
nước. Làm thế nào bạn có thể mua chúng từ chúng tôi? Mỗi một phần trên trái đất này đều 
thiêng liêng đối với người dân tôi. Mối chiếc kim thông sáng loáng, mỗi bờ cát, mỗi lớp sương 
mù trong rừng tối, mỗi côn trùng trong suốt và rì rào đều thiêng liêng trong ký ức và kinh 
nghiệm của người dân tôi” Chief Seattle. 
 

Tổ hợp công nghiệp giảm nghèo là cấu trúc nhằm tìm kiếm và ép các cộng đồng sống tự chủ về 
kinh tế theo kiểu tự cung tự cấp tham gia vào thị trường toàn cầu. Mô hình này được thực hiện 
bằng việc kết hợp nền kinh tế tiền mặt, chính sách kinh tế tân tự do và áp dụng định nghĩa toàn 
cầu về nghèo và giàu để triệt tiêu khả năng tự chủ của người bản địa. Trước khi đưa ra hoặc thiết 
lập tổ hợp công nghiệp giảm nghèo, cần phải nhận thấy một điều quan trọng là các cộng đồng 
thường sống theo kiểu tự cung tự cấp, nghĩa là họ có thể tự quyết định và cung cấp đầy đủ các nhu 
cầu của họ một cách bền vững. Thường thì các cộng đồng tự chủ này vận hành trong nền kinh tế 
tối thiểu dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái địa phương để cung cấp nhằm thỏa 
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mãn các nhu cầu vật chất, tinh thần và văn hóa. Do vậy, họ thường độc lập hoàn toàn khỏi nền 
kinh tế tiền mặt. Điểm quan trọng cần xem xét đó là chủ quyền và quyền tự quyết của cộng đồng.  

 
Tạo ra tổ hợp công nghiệp giảm nghèo đòi hỏi phải đáp ứng được hai điều kiện cơ bản. Một là: 
chủ quyền cộng đồng phải bị xóa bỏ. Điều này thường được thực hiện thông qua xóa bỏ khả năng 
tiếp cận và quyền đất của cộng đồng hoặc bằng cách thu hồi đất hoặc bằng tái định cư. Điều này 
đảm bảo rằng cộng đồng không thể tự duy trì nền kinh tế và phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp 
nguyên liệu, vật tư từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu tối thiểu.  Hai là: yêu cầu cộng đồng tham gia 
vào nền kinh tế tiền mặt thông qua phương tiện và cơ chế bán sức lao động cho các tập đoàn. Sự 
tham gia này thường được đánh giá là cách giảm nghèo, tuy nhiên trong thực tế chính điều này đã 
đẩy cộng đồng vào chỗ nghèo hơn do chủ quyền và quyền tự quyết của họ dần bị mất trong qua 
trình tham gia vào nền kinh tế tiền mặt.    

 
Ngược lại, lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học đã định nghĩa nghèo là do ba yếu tố cấu thành 
sau:  
1. Sự cô lập – không chỉ giới hạn ở sự cô lập về khoảng cách  địa lý mà điều đáng nói hơn là sự 

cô lập khỏi trung tâm quyền lực và quyền ra quyết định. Ví dụ, trong trường hợp chính phủ ra 
những quyết định tác động đến sinh kế của cộng đồng mà không có sự tham gia của người dân 
(xem hình vẽ dưới đây). 

2. Thiếu tự tin – một phần là do kết quả của sự cô lập về địa lý và thông tin làm cản trở cộng đồng 
giao tiếp và tham gia vào quá trình thiết lập và tuyên truyền thông tin. Đây cũng chính là 
nguyên nhân khuyếch đại những khía cạnh tiêu cực của xã hội (như xã hội lan truyền giai thoại 
cho rằng các tộc người thiểu số đôi khi tự ti).    

3. Không có quyền sở hữu – khái niệm này trực tiếp liên quan đến quyền đất và quyền sở hữu 
phương thức sản xuất. Khi cộng đồng bị di dời khỏi đất đai hoặc hệ sinh thái địa phương, họ 
bị mất quyền kiểm soát đối với cuộc sống của chính họ. Ví dụ: khi cộng đồng không có đất, 
họ không thể duy trì cuộc sống tự chủ, tự cung tự cấp, buộc họ phải bán sức lao động cho các 
công ty để kiếm đồng lương đổi lấy các nhu yếu phẩm tối thiểu (ngược hẳn với sản xuất nhu 
yếu phẩm tối thiểu bằng cách tự cung tự cấp).      
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Định nghĩa Nghèo Cấu trúc (Trần Thị Lành 1995) 
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Các phong trào của nông dân  

Phân loại người canh tác  

Tự cung tự cấp   
Người canh tác tự cung tự cấp là những người nông dân sống có văn hóa. Mục tiêu của 
họ là quản lý tài nguyên thiên nhiên tổng thể và chủ quyền sinh kế. Sinh kế và văn hóa 
của những người nông dân này hoàn toàn gắn liền với hệ sinh thái bản địa. Họ không 
tham gia vào thị trường địa phương, nhưng họ khác với những người canh tác khác ở chỗ 
họ coi trọng chủ quyền, sinh kế và văn hóa.  

Nông nghiệp hàng hóa 
Người canh tác vì mục đích thương mại trồng trọt theo phương thức hoặc hoàn toàn độc 
canh, hoặc đa canh có giới hạn. Họ chủ yếu quan tâm đến sản xuất cây trồng để mang ra 
thị trường bán. Họ khác với nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa 
ở chỗ họ vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất cây lương thực và có thể cung cấp cho thị trường 
địa phương và vùng.    

Nông nghiệp công nghiệp hóa 
Những người canh tác theo phương thức này được cơ giới hóa hoàn toàn và duy nhất 
tham gia trồng độc canh cây hàng hóa theo hướng thâm canh. Những loại cây này được 
cung cấp cho thị trường nông nghiệp hàng hóa toàn cầu. Rất nhiều cây hàng hóa trong số 
này được bao cấp và chế biến thành thức ăn gia súc hoặc thực phẩm chế biến sẵn.     

 
Mặc cho sự phát triển của nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa và nông nghiệp vì mục đích 
thương mại, nhiều phong trào của nông dân và người tiêu dùng đã hợp lực lại trong nhiều thập kỷ 
gần đây để ứng phó với những mối lo ngại về môi trường, an toàn thực phẩm và quyền của người 
lao động liên quan đến công nghiệp hóa nông nghiệp. Dưới đây là một số phong trảo khác của 
nông dân:    

Nông nghiệp hữu cơ  
Phong trào nông nghiệp hữu cơ ra đời để ứng phó với mối lo ngại về tác động đối với môi trường 
và sức khỏe của công nghiệp hóa nông nghiệp có sử dụng hóa chất. Nông nghiệp hữu cơ chống lại 
việc sử dụng không hạn chế phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Theo thời gian, nông 
nghiệp hữu cơ đã bị thương mại hóa, và ở Mỹ các tổ chức như OMRI4  độc quyền quyết định cái 
gì có thể hoặc không thể sử dụng trong canh tác hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ không hoàn toàn loại 
bỏ việc sử dụng hóa chất, mà chỉ loại bỏ việc sử dụng các hóa chất và vật tư không được phép. 
Canh tác hữu cơ vẫn chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận và thương mại hóa đầu ra nông nghiệp 
và duy trì phương thức độc canh.  

Nông nghiệp bền vững  
Nông nghiệp bền vững do Bill Mollison và David Holmgren khởi xướng vào những năm 1970 để 
ứng phó với cuộc Cách mạng Xanh. Nông nghiệp bền vững chú trọng sự tương tác giữa con người 
với thiên nhiên trong bối cảnh thiết kế hệ thống và chuỗi các chuẩn mực đạo đức về môi 
trường và xã hội. Các nguyên tắc  đạo đức của nông nghiệp bền vững có thể hiểu tóm tắt là chủ 

                                                        
4 OMRI: Viện nghiên cứu vật tư hữu cơ  
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yếu tập trung vào chăm sóc trái đất, chăm sóc con người và nhấn mạnh sự chia sẻ công bằng các 
nguồn lực. Các nguyên tắc thiết kế gắn liền với nông nghiệp bền vững chú trọng quá trình quan 
sát, làm việc với thiên nhiên, năng động, sáng tạo, tích lũy năng lượng và duy trì, tương tác ở tầm 
vi mô và vĩ mô, hội nhập và đa dạng. Mục đích của nông nghiệp hữu cơ là tạo ra hệ sinh thái bền 
vững đã bị phá vỡ bởi công nghiệp hóa.       

Nông nghiệp sinh thái  
Nông nghiệp sinh thái loại bỏ sử dụng hóa chất, xây dựng phương pháp luận canh tác dựa trên nền 
tảng thực hành canh tác của đồng bào bản địa địa phương kết hợp với kiến thức khoa học 
liên quan. Nông nghiệp sinh thái chú trọng tiếp cận cảnh quan tổng thể và đa canh để duy trì đa 
dạng sinh thái tự nhiên nhằm chống lại phương thức canh tác độc canh quy mô lớn của các trang 
trại công nghiệp. Nông nghiệp sinh thái tập trung lưu giữ hạt giống loài bản địa và bảo tồn luật 
tục truyền thống của người bản địa.     

Mạng lưới nông nghiệp sinh thái MASIPAG  

MASIPAG (mạng lưới hợp tác giữa người nông dân và nhà khoa học để phát triển nông nghiệp 
của Philipine) là một minh chứng rõ nét về những thành tựu mà kỹ thuật nông nghiệp sinh thái 
đem lại. Được thành lập năm 1986, mạng lưới này bao gồm các tổ chức cộng đồng, các tổ chức 
phi chính phủ và các nhà khoa học do người nông dân lãnh đạo nhằm mục đích quản lý và sử dụng 
đa dạng sinh học bền vững bằng cách người nông dân được toàn quyền kiểm soát nguồn gen và 
sinh học, sản xuất nông nghiệp và những tri thức liên quan.    

Một báo cáo gần đây (Bachmann và cộng sự 2009) được coi là nghiên cứu lớn nhất về nông nghiệp 
bền vững ở Châu Á đã nghiên cứu hoạt động của MASIPAG bằng cách so sánh mạng lưới này với 
280 nông dân hoàn toàn thực hành canh tác hữu cơ, 280 nông dân đang trong quá trình chuyển 
sang canh tác hữu cơ và 280 nông dân thực hành nông nghiệp thông thường. Báo cáo này tập trung 
vào các vấn đề như an ninh lương thực, thu nhập, sinh kế, năng suất, sản lượng, kết quả về môi 
trường, kiến thức của người nông dân và việc trao quyền cho họ.   

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người nông dân canh tác hữu cơ đạt được mức độ an ninh lương thực 
cao hơn đáng kể, sức khỏe của họ cũng tốt hơn. Điều này cho thấy những nông dân hoàn toàn thực 
hành canh tác hữu cơ tạo được sự đa dạng nông nghiệp cao hơn đáng kể với số loại cây trồng nhiều 
hơn 50% so với nông dân thông thường. Đất đai của họ màu mỡ hơn, ít xói mòn hơn, khả năng 
chống chịu sâu bệnh của cây trồng tăng, nhờ đó đem lại cho họ thu nhập cao hơn 1,5 lần so với 
nông dân thông thường.  

Tài liệu tham khảo: Altieri, M. A. 2002. Nông nghiệp sinh thái: Khoa học quản lý tài nguyên thiên 
nhiên cho nông dân nghèo trong môi trường biên, Nông nghiệp, Hệ sinh thái và Môi trường 1-12. 
Altieri, M. A., F. R. Funes-Monzote và P. Petersen 2012 Hệ thống nông nghiệp hướng tới nông 
nghiệp sinh thái hiệu quả cho nông dân sản xuất nhỏ, Agron.Sustain.Dev 32:1-13. Altieri, M.A. và 
P. Rosset (1999) Mười lý do khiến Công nghệ Sinh học không thể đảm bảo An ninh Lương thực, 
Bảo vệ Môi trường và Giảm nghèo ở các nước đang phát triển, AgBioForum, 2 (4):155-162 . 
Bachmann, L. và cộng sự (2009) An ninh lương thực và Trao quyền cho người nông dân. Nghiên 



Phương thức canh tác sinh thái và Trường đào tạo thực hành nhà nông sinh thái HEPA  
Bản quyền: HEPA/CENDI/SPERI 
25-27 tháng 12 năm 2016 Page 14 
 

cứu tác động của nông nghiệp bền vững do nông dân làm chủ ở Philippines, MISEREOR. Liên 
minh Châu Âu (2013) Tác động của công nghệ sinh học đối với các nước đang phát triển, Tổng 
cục Chính sách Đối ngoại – Vụ Chính sách 

Canh tác sinh thái  
Canh tác sinh thái nhấn mạnh phương pháp tiếp cận tổng thể đối với phương thức canh tác, văn 
hóa và tâm linh gắn liền với hệ sinh thái địa phương. Canh tác sinh thái khác với các trào lưu 
canh tác khác ở chỗ nó dựa trên các phong trào của người bản địa và gắn với đời sống tâm 
linh, sự thanh thản và chủ quyền sinh kế của cộng đồng.   

 
Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy sự khác nhau giữa các nhóm nông dân và phương pháp tiếp 
cận của họ trong canh tác.  
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 Bảng phân tích so sánh các phương thức canh tác  
 
 
 
 

 
  

                                                        
5 GMO: Sinh vật biến đổi gen 

 Nông nghiệp 
công nghiệp hóa 

Nông nghiệp 
hữu cơ 

Nông nghiệp – 
Sinh thái 

Nông nghiệp 
bền vững 

Canh tác sinh thái 

Phân bón Hóa chất 
Tổng hợp  

Phân bón được 
OMRI cho 
phép 

Phân bón hữu cơ 
(phân chuồng) 

Phân bón hữu cơ 
(phân chuồng) 

Phân bón hữu cơ 
(phân chuồng) 

Kiểm soát sâu bệnh Hóa chất 
Thuốc trừ sâu 

Phân bón được 
OMRI cho 
phép 

Tự nhiên Tự nhiên Tự nhiên 

Kiểm soát cỏ Hóa Chất 
Thuốc diệt cỏ 

Phân bón được 
OMRI cho 
phép 

Tự nhiên Tự nhiên Tự nhiên 

Hạt giống BĐG5 Hữu cơ Hữu cơ hoặc gia 
truyền 

Hữu cơ hoặc gia 
truyền 

Bản địa hoặc gia 
truyền 

Thức ăn gia súc Thương mại Phân bón được 
OMRI cho 
phép 

Thức ăn gia súc tự 
nhiên hoặc chất 
thải nông nghiệp 

Thức ăn gia sức 
tự nhiên hoặc 
chất thải nông 
nghiệp 

Thức ăn gia sức tự 
nhiên hoặc chất thải 
nông nghiệp 

Đối tượng cung cấp 
sản phẩm 

Bên ngoài Bên ngoài Bên ngoài,  
cộng đồng, 
nhu cầu tối thiểu 

Bên ngoài,  
cộng đồng, 
nhu cầu tối thiểu 

Bên ngoài,  
cộng đồng, 
nhu cầu tối thiểu 

Đa dạng sinh thái Độc canh  Thấp (có thể 
độc canh) 

Đa dạng Đa dạng Đa dạng 

Công cụ Cơ khí hóa Có thể cơ khí 
hóa 

Không cơ khí hóa Không cơ khí 
hóa 

Không cơ khí hóa 

Tâm linh Không có Không có Không có Không có Lý thuyết Sinh thái 
Nhân văn Sinh học 

Chủ quyền của người 
lao động 

Tiền công trả cho 
người lao động 

Tiền công trả 
cho người LĐ 

Chủ quyền sinh kế Chủ quyền sinh 
kế 

Chủ quyền sinh kế 

Thiết kế trang trại Độc canh cây 
hàng hóa 

Thường là 
thương mại 

Cấp độ hệ thống Cấp độ hệ thống Dựa trên 5 đặc tính 
cốt lõi của hệ sinh 
thái và cảnh quan có 
hồn 

Sự thanh thản của 
người nông dân được 
ưu tiên? 

Không Không Có Có Có 

Kiến thức Khoa học Khoa học Dựa vào kiến thức 
truyền thống 

Dựa vào kiến 
thức truyền 
thống 

Dựa vào và hợp tác 
với các tộc người 
bản địa  

Phát triển cộng đồng Không Không Tập trung củng cố 
cộng đồng địa 
phương  

Không Lồng ghép trong các 
nguyên tắc canh tác 
sinh thái  
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Canh tác sinh thái và Lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học  
 

 
Ruộng lúa bậc thang ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai: Ảnh: SPERI 2007 

 
Canh tác sinh thái độc đáo ở chỗ phương thức canh tác này được lồng ghép trong lý thuyết sinh 
thái nhân văn. Theo đó, mọi giá trị cốt lõi của con người, luật tục và hành vi ứng xử đều liên hệ 
phức tạp với hệ sinh thái địa phương. Thực tế, con người và hệ sinh thái có thể tương tác với nhau 
một cách hài hòa thông qua quá trình trao đổi vật chất, năng lượng. Những tương tác này hình 
thành nên xã hội con người bằng cách thông tin các giá trị cốt lõi và niềm tin tín ngưỡng. Ứng xử 
của con người chính là lớp vỏ ngoài cùng của xã hội con người và là chức năng của luật tục. Do 
giá trị cốt lõi của con người cuối cùng cũng gắn liền với hệ sinh thái, nên việc di chuyển hệ sinh 
thái địa phương hay đưa con người ra khỏi hệ sinh thái địa phương tất yếu sẽ làm thay đổi các giá 
trị cốt lõi, luật tục và cuối cùng là hành vi ứng xử của con người. Sự tương tác giữa con người và 
hệ sinh thái được minh họa như sau: 
 
“Phương thức canh tác sinh thái là kiểu canh tác nương tựa vào 5 đặc tính cốt lõi của hệ sinh thái: 
1) Đa dạng; 2) Đặc thù; 3) Tương tác; 4) Thích nghi; 5) Bền vững. Năm đặc tính cỗi lõi này là nền 
tảng cơ bản tạo ra sự sống, khả năng chịu đựng và khác biệt của mọi sinh linh tồn sinh theo thời 
gian. Phương thức canh tác này phản ánh văn hóa ứng xử của người nông dân đối với các giá trị 
phi vật thể đã trở thành niềm tin và chuẩn mực ứng hướng tới phụng dưỡng khuôn mẫu cảnh quan 
đặc thù nguyên tác của Thiên nhiên ban tặng. Người canh tác theo phương thức này nuôi dưỡng 
được 5 tiền tố của Hệ Nhân văn đã trở thành nhân giá trị và chuẩn mực ứng xử trong đời sống 
hàng ngày và bản sắc sinh kế của người canh tác: 1) Quyền tiếp cận bình đẳng đối với hệ sinh thái  
(Cơ bản); 2) Quyền tôn thờ phụng dưỡng hệ sinh thái (Đặc thù); 3) Quyền thực hành tri thức và 
chứng nghiệm trên hệ sinh thái (Thực hành); 4) Quyền tự chủ và tự quyết trên hệ sinh thái (Tổng 
thể); 5) Quyền chia sẻ nuôi dưỡng hệ sinh thái với láng giềng (Chiến lược). Phương thức canh tác 
này chỉ tồn tại ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong rừng sâu, nơi ít bị tác động bởi xã 
hội tự mệnh danh “văn minh và hiện đại”. Những cộng đồng này không a zua và rong ruổi chối bỏ 
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chính mình trong thế giới chạy đua công nghệ và những cuộc cạnh tranh tăng tốc vị kinh tế thị 
trường phi đạo đức và phi đạo vận với mọi sinh linh. Phương thức canh tác này khác biệt về hệ giá 
trị và 10 định chuẩn6 hành vi“ (Trần Thị Lành, 2007). 
 
Triết lý của phương thức canh tác sinh thái được phản ánh thông qua hệ thống các chỉ số hành vi 
đối xử hàng ngày là: 1) Hệ sinh thái có hồn (tự nhiên); 2) Người canh tác nương tựa, thừa hưởng 
và nuôi dưỡng nguồn vốn sinh kế trong hệ sinh thái như một cơ hội đặc ân; 3) Người canh tác tự 
chịu trách nhiệm trước hành vi ứng xử của mình bởi hệ thống chuẩn mức đạo đức bất thành văn 
(phong tục tập quán và tri thức); 4) Tôn trọng, lắng nghe, quan sát, thiết kế, quy hoạch, sử dụng 
và làm giàu dòng dinh dưỡng vật chất tổng hòa từ năng lượng mặt trời, mưa, gió và tất cả các 
nguồn năng lượng vi sinh hữu cơ có trong hệ sinh thái mà sản phẩm được tạo ra từ nôi nuôi dưỡng 
5 đặc tính cốt lõi của hệ sinh thái; 5) Năng động giữa thực hành đi đôi với đúc kết và giàu hóa tri 
thức, chứng nghiệm để nuôi dưỡng cảnh quan tự nhiên và hoàn phục lại nguồn vốn tái sinh theo 
quy luật cho liên thế hệ mà hệ sinh thái ban tặng công bằng cho mọi sinh linh (Tran Thi Lanh, 
2007). Dưới đây là phương pháp tiếp cận quan sát, thiết kế và chăm sóc cảnh quan: 
 
Phương thức canh tác sinh thái tuân thủ các bước cơ bản của Ngôi nhà Sinh thái nơi các tộc người 
nương tựa trong quá trình sinh tồn của họ: 
 
Triết lý của các tộc người là: 
 
Phụng dưỡng thiên nhiên 
 
Ba giá trị cốt lõi mà các tộc người tâm niệm là: 
 

1. Đặc tính cốt lõi của hệ sinh thái thông qua khuôn mẫu tự nhiên của địa hình; 
2. Đặc tính đa dạng sinh học của Hệ; 
3. Tri thức tộc người 

Năm bước quan sát cảnh quan hệ sinh thái  
 
1. Quan sát tổng thể và chi tiết hệ sinh thái có hồn, nhận diện những đặc điểm địa lý đặc thù, đặc 

biệt chú ý tới những tín hiệu tâm linh giữa các hợp phần bên trong hệ sinh thái đó và giữa nó 
với hệ sinh thái  láng giềng;     

2. Quan sát và phân tích  hướng Mặt trời, Gió và Dòng chảy của nguồn nước chảy vào khu đất 
trang trại cũng như mối quan hệ giữa các nguồn năng lượng này với các hệ thống cảnh quan 
láng giềng;   

3. Phân tích lợi thế và khó khăn, điểm mạnh và trở ngại của hệ thống; 
4. Quan sát và tìm hiểu các thách thức và tiềm năng của hệ thống theo mùa vụ; 
5. Lựa chọn phương án qui hoạch thiết kế phù hợp với thực tế khu đất. 
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Bảy nguyên tắc qui hoạch hệ thống tuân thủ và nương tựa vào 5 đặc tính7 cốt lõi 
của hệ sinh thái trong hệ thống canh tác sinh thái 

  
1. Ứng dụng phù hợp nhất có thể giữa ba dòng năng lượng tự nhiên Mặt trời, Mưa, Gió sao cho 

hướng vào hệ thống trang trại, đặc biệt là mối quan hệ nương tựa, phụ thuộc lẫn nhau giữa ba 
nguồn năng lượng tâm linh này với tất cả các nguồn năng lượng vi sinh hữu cơ vô hình của hệ 
sinh thái đang ẩn dấu trong lòng đất. Ngoài ra, phải tính đến lực hấp dẫn8 tự nhiên và quá trình 
biến đổi gen tự nhiên giữa các loài9; 

2. Hiểu cơ bản các chu trình Sinh - Địa - Hóa trong hệ sinh thái  (Chu trình Ni tơ, Các bon và 
Photpho  trong  tự nhiên, chu trình nước và quá trình Quang hợp); những phản ứng tương tác 
nhạy cảm giữa các ranh giới  trong hệ thống;    

3. Không vứt bỏ bất kỳ cái gì10 ra khỏi hệ sinh thái (không có khải niệm thải rác và rác thải)!; 
4.  Tối đa hóa mối quan hệ tương tác trong hệ và giữa các hệ sinh thái lân cận; 
5. Nuôi dưỡng các đặc tính bình yên của toàn bộ hệ sinh thái trong quá trình canh tác; 
6. Không cưỡng ép hệ sinh thái: Vừa sức – Khôn khéo – Điềm tĩnh – Vừa đủ - Tự chủ - Bền 

vững. 

Chín hành vi thiết kế chi tiết 
 
1. Nuôi dưỡng đa dạng sinh thái bằng cách tối ưu hóa các điều kiện sinh thái phù hợp với quá 

trình nhân giống tự nhiên;   
2. Làm giàu hệ sinh thái có hồn và đặc thù nguyên tác của cảnh quan bằng cách lắng nghe, thấu 

hiểu và học hỏi từ thiên nhiên;    
3. Duy trì và nuôi dưỡng mối quan hệ tương tác giữa con người với thiên nhiên thông qua thực 

hành canh tác sinh thái; 
4. Tăng cường khả năng thích nghi của hệ sinh thái;  
5. Đề xuất các giải pháp để duy trì tính bền vững của hệ sinh thái;  

                                                        
7 1) Đa dạng; 2) Đặc thù; 3) Tương tác; 4) Thích  nghi;  5) Bền vững 
8 Lực hấp dẫn là lực vật lý kéo mọi vật rơi xuống đất và nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. 
9 Thay đổi gen của loài: Khi sinh vật sinh sản, đôi khi xảy ra hiện tượng thay đổi gen tự nhiên làm sản sinh ra những 
giống mới cùng loài.  
10 Ví dụ: Khi một cái cây đổ xuống đất, nó sẽ bị sâu mục. Khi cây bắt đầu bị sâu mục, nó tạo ra một môi trường mới 
cho các dạng sống khác như nấm hay sâu để ăn gỗ mục; các động vật khác sẽ ăn các loài sâu này và không ngừng tái 
sinh chất dinh dưỡng. Cuối cùng, tất cả các chất dinh dưỡng này đi vào đất tạo ra đất mới có thể nuôi hạt và cây. Cây 
lớn lên bị các con vật như bò, dê ăn. Phân của bò, dễ sẽ đi vào đất. Khi một con vật chết, xác của nó cũng bị phân hủy 
như cái cây. Khi con dê chết, người nông dân khôn ngoan sẽ chôn nó dưới gốc cây để cây nhận thêm nguồn dinh 
dưỡng từ con dê đã chết. Chu kỳ như vậy cứ nối tiếp nhau quay vòng mãi mãi. Không có gì bị lãng phí trong hành vi 
canh tác sinh thái. Con người tiêu thụ thức ăn rồi thải ra, chất thải đó sẽ được được xử lý sao cho an toàn để quay trở 
lại vào đất biến thành loại phân bón có ích cho cây trồng. Không có gì ra khỏi trang trại cả. Ngược lại, trong hệ thống 
nông nghiệp trồng cây công nghiệp vì mục đích thương mại, phải đưa một lượng rất lớn nguyên liệu đầu vào từ bên 
ngoài hệ thống và một lượng rất lớn chất thải từ nguyên liệu đó ra khỏi hệ thống. Cái mà bạn không tái chế trong trang 
trại của bạn bị mất đi khỏi hệ thống.           
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6. Chăm sóc những sinh linh bé nhỏ nhất và duy trì vòng chuyển hóa dinh dưỡng không ngừng 
của vạn vật trong hệ sinh thái; 

7. Ủ phân bằng rơm;   
8. Duy trì thói quen ghi chép nhật ký, chụp ảnh, quay phim làm tư liệu để chia sẻ;   
9. Chế biến sản phẩm sinh thái  
 
 
 
 

Quan hệ tương tác giữa Hệ Nhân văn  và Hệ Sinh thái (Trần Thị Lành 1992) 

 
Người Hmông, người Thái, người San Dìu thờ cúng các vị thần thiên nhiên. Ảnh: SPERI 2008 
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Phương thức canh tác sinh thái và Lý thuyết sinh thái nhân văn khác với các phương thức canh tác 
nông nghiệp khác ở chỗ nó bắt nguồn từ quá trình phát triển của cộng đồng và sự thanh thản của 
cộng đồng, là kết quả của quá trình thực hành quyền tự quyết và chủ quyền sinh kế của cộng đồng, 
và từ quá trình phát triển cộng đồng và giảm nghèo cấu trúc thông qua 9 bước tiếp cận sau: 

Chín bước tiếp cận trong Giảm nghèo cấu trúc và Phát triển bền vững  
1. Nghiên cứu và học ngôn ngữ, phong tục tập quán, niềm tin tín ngưỡng, kiến thức và kinh 

nghiệm của cộng đồng 
2. Phối hợp chặt chẽ với già làng và trưởng bản, liên kết giữa luật tục của cộng đồng với hệ 

thống pháp lý chính thống của chính quyền địa phương  
3. Tạo cơ hội để các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau được tự do gặp gỡ, liên kết với nhau 

trong quá trình hình thành các nhóm cùng sở thích  
4. Tạo môi trường cho cộng đồng gặp gỡ đúng người, đúng chủ đề, đúng nơi và đúng lúc để 

họ cùng nhau tự tìm ra các giải pháp tự giải quyết  
5. Tạo hành lang pháp lý và các điều kiện vật chất tối thiểu để cộng đồng tự xây dựng các mô 

hình điểm phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo 
6. Cung cấp những điều kiện và phương tiện cơ bản để cộng đồng tự kiểm tra và đánh giá 

chéo lẫn nhau  
7. Tổ chức hội thảo mở rộng giữa nhiều đối tác: cộng đồng, chính quyền, tổ chức phát triển, 

công luận, các nhà nghiên cứu phát triển, các nhà lập định chính sách  
8. Tạo môi trường hiểu biết về thể chế để cộng đồng xây dựng quy chế tự quản, tự chịu trách 

nhiệm thực hiện những mục tiêu mà họ đề ra 
9. Tìm kiếm các đối tác hợp tác mới, mở rộng giao lưu và liên kết mạng lưới, kết nối mạng 

lưới các nhóm sở thích trực tiếp với các doanh nhân cộng đồng và các tổ chức kinh tế phát 
triển, tạo tiền đề để hình thành các doanh nghiệp cộng đồng.  
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Kết luận – Định hướng phát triển  
Từ những phân tích trên đã cho thấy, rằng rõ ràng công nghiệp hóa nông nghiệp đã gây ra những 
tác động lâu dài không chỉ cho nền kinh tế toàn cầu và hệ thống sản xuất lương thực, mà còn làm 
thay đổi vĩnh viễn những khái niệm về văn hóa, hệ giá trị và luật tục. Bởi vậy, yêu cầu bức bách, 
tối quan trọng đòi hỏi chúng ta khi bước sang thời kỳ phát triển mới là phải đặt phương pháp tiếp 
cận tổng thể đối vớ canh tác, yếu tố tâm linh, chủ quyền sinh kế của cộng đồng và bản sắc văn hóa 
lên hàng đầu, để từ đó tạo ra sự thay đổi nhằm chống lại quá trình công nghiệp hóa và chủ nghĩa 
tân tự do. Để làm được này đòi hỏi phải có hệ giá trị và thế giới quan hoàn toàn khác.    
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Sự khác nhau về hệ giá trị giữa Phương thức canh tác sinh thái và Toàn cầu hóa  (Trần Thị Lành 1995)  
  

PHƯƠNG THỨC CANH TÁC SINH THÁI 
 

 
Trường đạo tạo thực hành nhà nông sinh thái - HEPA 

 
Trên nền tảng khái niệm về sinh thái, nhân văn và niềm tin tín ngưỡng trong hệ sinh thái có hồn, 
Lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học và Phương thức canh tác sinh thái đã phát triển 10 giá trị 
và định chuẩn của sản phẩm sinh kế sinh thái, bao gồm:  

10 Giá trị và Định chuẩn của Sản phẩm Sinh kế Sinh thái   
Năm đặc tính cốt lõi của Hệ sinh thái  
1) Đa dạng;   
2) Đặc thù;   
3) Tương tác;  
4) Thích nghi;  
5) Bền vững.  
 

Đặc thù địa phương

Địa Linh

Vị Bằng hữu

Vị Phụng
dưỡng
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Quyết sách
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Năm tiền tố tiên quyết của Hệ Nhân văn 
1) Quyền tiếp cận hệ sinh thái;    
2) Quyền thờ phụng hệ sinh thái;   
3) Quyền thực hành tri thức trên hệ sinh thái;  
4) Quyền quyết định trên hệ sinh thái;  
5) Quyền đồng quản lý và quản trị hệ sinh thái.  

 
Với 10 giá trị và định chuẩn của sản phẩm sinh kế sinh thái, lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học 
và Phương thức canh tác sinh thái đã khẳng định rằng nông dân thực hành canh tác sinh thái không 
chỉ đơn thuần là những nông dân sản xuất nhỏ, dựa cộng đồng mà họ đích thực là các doanh nhân 
cộng đồng. Theo đó, khái niệm về doanh nhân cộng đồng được hiểu như sau:   

Doanh nhân cộng đồng 
Doanh nhân cộng đồng là những người nuôi dưỡng và phát triển ngày càng chuyên nghiệp  phương 
thức canh tác dựa vào năm đặc tính cốt lõi của hệ sinh thái đã trở thành niềm tin phụng dưỡng 
thiên nhiên của cộng đồng: 1) Đa dạng; 2) Độc đáo; 3) Tương tác; 4) Thích nghi; 5) Bền vững. 
Theo đó, cộng đồng có thể tự duy trì được năm tiền tố của hệ nhân văn đã trở thành nhân giá trị và 
chuẩn mực ứng xử hàng ngày trong phương thức canh tác và bản sắc sinh kế của côụng đồng: 1) 
Quyền tiếp cận bình đẳng đối với hệ sinh thái  (Cơ bản); 2) Quyền tôn thờ phụng dưỡng hệ sinh 
thái (Đặc thù); 3) Quyền thực hành tri thức và chứng nghiệm trên hệ sinh thái (Thực hành); 4) 
Quyền tự chủ và tự quyết trên hệ sinh thái (Tổng thể); 5) Quyền chia sẻ nuôi dưỡng hệ sinh thái 
với láng giềng (Chiến lược).  
 
Dễ hiểu hơn, doanh nhân cộng đồng là những người có bản lĩnh tạo ra không gian tự do giúp cả 
cộng đồng phát huy sức sáng tạo của họ trong quá trình nương tựa với hệ sinh thái và sự thanh 
thản. 
 
Họ là những người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, được cộng đồng 
tôn thờ và ngưỡng vọng như một lãnh tụ tinh thần lãnh đạo cộng đồng vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức và những cám dỗ vị cá nhân, nhằm duy trì và phát triển những giá trị truyền thống và 
đặc thù đạo đức văn hóa riêng của cộng dồng trong phụng dưỡng thiên nhiên, hướng tới sự phát 
triển hài hòa, an toàn và tự chủ. Hệ giá trị phi vật chất mà cộng đồng và doanh nhân của họ tích – 
tu được vị sinh thái, vị an toàn và thanh thản của mọi sinh linh.  
 
Nguồn vốn mà doanh nhân cộng đồng tạo ra chính là những giá trị phi vật chất nền tảng cơ bản 
quyết định ý nghĩa và chất lượng cuộc sống dựa trên năm đặc thù cốt lõi của hệ sinh thái và năm 
tiền tố của hệ nhân văn.  
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PHỤ LỤC 

Các phong trào nông dân ở Pháp (trình bày: Oliana Quidoz) 

TÓM TẮT 
Một số thông tin cần thiết giúp hiểu thêm về bối cảnh nông nghiệp của Pháp:  
Sau Chiến tranh Thế giới II, tại Pháp, hệ thống nông nghiệp chuyển từ hình thức nông nghiệp gia 
đình thành nông nghiệp công nghiệp hóa. Để khắc phục nạn thiếu lương thực do hậu quả của chiến 
tranh, chính phủ Pháp đã ủng hộ các chính sách nhằm tăng sản lượng lương thực. Tuy trên thực tế 
Pháp đã đạt được tự cung cấp về lương thực từ những năm 1970, nhưng số lượng các trang trại đã 
giảm rất nhanh và mạnh (giảm đi một nửa trong vòng 20 năm, trong khi số lượng các trang trại 
quy mô vừa tăng lên do được tập trung quyền lực kinh tế). Hiện nay, Pháp có 500.000 trang trại, 
khoảng 1/3 trong số đó đi theo hướng sản xuất độc canh.  Nông nghiẹp Pháp hiện nay chủ yếu là 
nông nghiệp thâm canh, hướng tới thị trường xuất khẩu.  
Sự phát triển này kèm theo sự cạnh tranh gia tăng giữa những người nông dân. Năm 2016, nông 
dân Pháp có mức phân chia lại thu nhập bất bình đẳng nhất trong số các thành phần lao động tại 
Pháp (nông dân chỉ đại diện cho 4% lực lượng lao động). Với chính sách ưu tiên số lượng hơn chất 
lượng để tăng sản lượng nông nghiệp, Chính sách lương thực chung Châu Âu (CAP) thậm chí đã 
đẩy mạnh xu thế này, tạo điều kiện cho các trang trại công nghiệp phát triển quy mô ngày càng 
lớn. 

PHONG TRÀO HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC LOẠI HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÁC  
Cuối cùng, nông dân Pháp cũng nhận ra rằng họ đang thiếu tinh thần đoàn kết. Từ đó, họ bắt đầu 
tổ chức liên kết lại trong nước và thông qua các sáng kiến của chính người nông dân để thành lập 
ra các hình thức tổ chức khác, bởi họ không còn tin vào cách tổ chức theo kiểu hợp tác xã. Sau 
chiến tranh, chính phủ đã ủng hộ một số các loại hình hợp tác xã để giúp nông dân giảm chi phí 
sản xuất, tăng sản lượng nông nghiệp, để rồi họ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của xu hướng tập trung 
quyền lực và cuối cùng là đánh mất ý nghĩa thành viên trong các tổ chức như thế.           
 
Bởi vậy, bắt đầu từ những năm 1970, nông dân đã bắt đầu tập trung lại để tiến hành cái gọi là 
“phong trào sinh thái” - sự quay trở về với nông nghiệp truyền thống kết hợp với tìm tòi đổi mới 
nhằm tăng cường sự tương tác, kết nối các mối quan hệ xã hội và phát triển mạng lưới. Các phong 
trào này xuất hiện như kết quả của một số các vụ bê bối về thực phẩm (như phát hiện thấy thuốc 
trừ sâu trong thực phẩm), phát hiện ra các căn bệnh nghề nghiệp liên quan đến sử dụng thuốc trừ 
sâu, ô nhiễm môi trường…hay xuất phát từ mong muốn giảm lượng người di cư từ nông thôn ra 
thành thị….Nhờ những phong trào này, nông dân Pháp đã đoàn kết chống lại sử dụng hóa chất và 
họ đã hoàn toàn từ chối thử nghiệm BĐG (từ năm 1955). 

QUÁ TRÌNH KẾT NỐI MẠNG LƯỚI  
Thiết lập mạng lưới được cho là cách làm hiệu quả để chống lại các thế lực chính trị và kinh tế, 
cũng như tăng cường sức mạnh tập thể. Mạng lưới không chỉ tập trung vào việc đạt được các nhu 
cầu vật chất cần thiết cho nông dân, mà còn nhằm mục đích đem lại ý nghĩa xã hội (và môi trường) 
mới cho việc được “là một người nông dân”. 
Điều đặc biệt ở Pháp là quá trình kết nối mạng lưới bắt đầu một cách rất mạnh mẽ từ hai thực thể 
là người nông dân và người tiêu dùng.   
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- Hiệp hội Người tiêu dùng: Hệ thống AMAP (Hội duy trì nông nghiệp của người nông dân) Hệ 
thống “đoản mạch” này lần đầu tiên xuất hiện tại Pháp vào những năm 2000 (dựa trên ý tưởng 
bắt nguồn từ nước Mỹ về nông nghiệp dựa vào cộng đồng). Ý tưởng này nhằm phát triển mạng 
lưới toàn quốc gia (hiện nay đang phát triển rất mạnh ở hầu hết các thành phố của Pháp) thông 
qua Hiệp hội Người tiêu dùng giao kết hợp đồng với một (hoặc một vài) nhà sản xuất địa 
phương để đảm bảo kế hoạch phân phối sản phẩm theo mùa vụ. Phong trào này ủng hộ mạnh 
mẽ nông nghiệp hữu cơ, và hiện nay đang chuyển hướng sang ủng hộ nông nghiệp sinh thái.    

- Về phía người nông dân, Pháp hiện đang có một mạng lưới rất hùng hậu chuyên về các lĩnh 
vực nông nghiệp khác nhau, và được tổ chức theo các cấp độ khác nhau: 
Theo dòng lịch sử, mạng lưới đầu tiên được phát triển tập trung vào thúc đẩy nông nghiệp hữu 
cơ, tuy nhiên đến nay phong trào này không còn phù hợp nữa bởi Pháp đã trở thành nước có 
nền nông nghiệp hữu cơ phục vụ mục đích thương mại. Một vài số liệu về canh tác hữu cơ ở 
Pháp là nó liên quan tới 7% nông dân Pháp, và chỉ có 5% đất nông nghiệp được gắn nhãn hữu 
cơ. Phương thức canh tác này cũng chạy theo nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng (nhu 
cầu sử dụng thực phẩm hữu cơ tăng khoảng 10%/năm). Tuy nhiên, lĩnh vực này đang trở nên 
rất quan trọng trong hệ thống nông – công nghiệp và đang cạnh tranh với thực phẩm hữu cơ 
nhập khẩu từ các nước khác trên thế giới đang được bày bán tại các siêu thị, gây ra nguy cơ 
người tiêu dùng có thể mất lòng tin vào chất lượng của sản phẩm. Thay vì tham gia vào quy 
trình cấp chứng nhận rất tốn kém của Liên minh Châu Âu, hiện nay người nông dân trong các 
mạng lưới này đang cố gắng phát triển “hệ thống bảo hành có sự tham gia” cho riêng họ. 
 
Những mạng lưới khác chủ yếu cải thiện tính hấp dẫn của khu vực nông thôn, trong đó con 
người vẫn có thể có chất lượng cuộc sống tốt hơn nhưng ở thời điểm hiện tại họ đang thiếu cơ 
hội kinh tế và quan trọng hơn là thiếu sự tiếp cận (ví dụ như với các dịch vụ và văn hóa). 
 
Một phong trào mạnh mẽ khác tập trung vào tiếp cận quyền và mức thu nhập thỏa đáng cho 
người nông dân thông qua các hiệp hội nông dân. 
Năm 2016, hầu hết các phong trào hiện có đều tập trung thử nghiệm nông nghiệp sinh thái và 
nông nghiệp bền vững.  
 

- Phát triển nông thôn (gọi là các tổ chức CIVAM) 
- Phong trào hữu cơ  
- Phong trào Tiếp cận đất (“Terre de Liens”) 
- Hiệp hội Người tiêu dùng (AMAP) 
- Hạt giống (Kokopeli, “Semences Paysannes”) 
- Hiệp hội Nông dân (“Confederation Paysanne”) 
- Vận động chính sách chống tại BĐG (Inf’OGM)  

 
Các mạng lưới này có mối liên kết mạnh mẽ và chặt chẽ với nhau, được tổ chức theo vùng lãnh 
thổ ở các cấp địa phương, vùng và quốc gia. Các mạng lưới này cũng mong muốn được liên kết ở 
phạm vi quốc tế, ví dụ như CCFD (CCFD-Terre Solidaire – một tổ chức NGO của Pháp vì đoàn 
kết quốc tế). Ngoài ra, riêng đối với cá nhân tôi, một trong những phong trào thú vị nhất đó là hiệp 
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hội nông dân có tên gọi “Confederation Paysanne” đã tồn tại hơn 25 năm nay để bảo vệ phương 
pháp tiếp cận tổng thể - chính trị của “nông nghiệp của nông dân”, bảo vệ quyền tự chủ của nông 
dân sản xuất nhỏ. Đây là mô hình rất thành công để chống lại BĐG và các công ty hóa chất  nông 
nghiệp. 
 
Bên cạnh đó, phải kể đến một mạng lưới quốc tế họat động rất mạnh mẽ có tên “Via Campesina” 
được thành lập năm 1993 (mạng lưới này đã đạt được Bản ghi nhớ quốc tế chống lại BĐG từ năm 
2012). Mạng lưới này hoạt động trên cơ sở 6 nguyên tắc cốt lõi là:  

- Quyền tự quyết 
- Chất lượng  
- Truyền tải  
- Phân chia lại thu nhập (dành chỗ cho tất cả) 
- Phát triển tại địa phương  
- Kết nối với thiên nhiên  

Báo cáo chiến lược phát triển phương thức canh tác truyền thống  

Nhóm 1 
Giải pháp và Phương pháp luận  

1. Nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng  
2. Xây dựng mạng lưới kết nối những người mong muốn cống hiến cho sụ nghiệp bảo tồn và 

phát triển tri thức và tập quán canh tác truyền thống  
3. Tạo sự thay đổi và tác động đến chính sách của chính phủ  
4. Tìm lại và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc  
5. Phát triển kỹ thuật canh tác sinh thái  
6. Phát triển văn hóa  
7. Phát triển mô hình thực hành canh tác sinh thái  
8. Làm việc với cộng đồng  
9. Phát triển và xây dựng trên nền tảng luật tục của người bản địa  
10. Phát triển nền kinh tế  thay thế  
11. Phát triển bể tư duy   
12. Phát triển nền tảng hỗ trợ cho các nhu cầu tài chính, vật chất và nhân lực  
13. Phát triển ngân hàng thư viện tri thức bản địa  

Nhóm 2  
Nghiên cứu tìm hiểu về cuộc Cách mạng Xanh, Cách mạng Đỏ và giống BĐG, để từ đó hiểu rằng 
chúng ta cần phải tiếp tục duy trì phương pháp canh tác truyền thống  

Cần ưu tiên những gì?  
1. Cần đất và quyền sử dụng đất  
2. Loài và hạt giống bản địa  
3. Các hoạt động trên đất phải hài hòa với thiên nhiên  
4. Đa dạng sinh thái  
5. Tổ chức cộng đồng  
6. Nắm vững tri thức bản địa  - học hỏi và lưu trữ  
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7. Kỹ thuật canh tác, thiết kế…  
8. Quản lý rừng đầu nguồn  

Làm như thế nào? 
1. Tổ chức cộng đồng – cốt lõi của văn hóa người bản địa  
2. Hiểu được các thông tin và hoạt động liên quan đến xã hội ngày nay. Để cập nhật thông 

tin, chúng ta cần chia sẻ tốt hơn các thông tin và bài học kinh nghiệm để đề ra các giải 
pháp, chiến lược  

3. Cần nhận diện tri thức bản địa, luật tục và cơ cấu luật pháp  
4. Cần nhận diện các loài cây bản địa thông qua cơ cấu luật pháp 
5. Xây dựng cơ sở hạ tầng để bảo vệ và phát triển các loài bản địa  
6. Thành lập ngân hàng hạt giống  
7. Thiết lập cơ chế chia sẻ bài học kinh nghiệm và lưu trữ kiến thức   
8. Thiết lập các mô hình canh tác sinh thái tại cộng đồng địa phương phục vụ cho công việc 

của chúng ta   
9. Thành lập các phong trào thanh niên trẻ thu gom các loài cây bản địa  
10. Tuyên truyền, phổ biến về công việc của chúng ta  
11. Phối hợp với cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương  
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Một số hình ảnh về hội thảo Phương thức canh tác sinh thái tại HEPA do CENDI tổ chức 
ngày 25 - 27, 2016 

 

 
Tiến sĩ Keith Barber phân tích sự khác nhau giữa các tập quán canh tác nông nghiệp   

Bà Trần Thi Lành giảng về đặc điểm của nông dân thực hành canh tác 
sinh thái  

Các 
nông dân canh tác sinh thái nòng cốt thảo luận về 10 định chuẩn của sản 

phẩm sinh kế sinh thái   
 

 
Tình nguyện viên Oliana Quidoz nói về các phong trào của nông dân 

Pháp   
 

 
Chuyên gia Daniel Nguyễn giải thích về 10 định chuẩn của sản phẩm  

sinh kế sinh thái  



Phương thức canh tác sinh thái và Trường đào tạo thực hành nhà nông sinh thái HEPA  
Bản quyền: HEPA/CENDI/SPERI 
25-27 tháng 12 năm 2016 Page 30 
 

 


