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Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong 

tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-

2025 

Anh A Thấp vừa hái xuống những trái ổi đầu tiên được trồng trên rẫy. Mặc cho cái nắng đậm đà 

trong những ngày tháng qua, những quả ổi vẫn rất giòn và ngọt. Đây là thành quả bước đầu mà 

anh Thấp được hưởng sau khi chuyển đổi rẫy trồng sắn (mỳ công nghiệp) sang trồng cây ăn quả 

năm 2020-2021. Anh là người tiên phong trong toàn thôn giảm diện tích mỳ từ 6 ha nay chỉ còn 1 

ha của hộ gia đình.  

Không chỉ có anh A Thấp, hơn 10 thanh niên trong làng Vi Pờ Ê 2, xã Pờ Ê đang cùng nhau phát 

triển các vườn rẫy cây ăn quả đa dạng loài, để thay thế dần cho cây mỳ công nghiệp. Việc canh 

tác mỳ độc canh trong thời gian qua đã cho thấy đất đai bị xấu đi nhiều, sau chu kỳ sử dụng 03-04-

05 năm canh tác. Bên cạnh đó, nhiều diện tích rừng sản xuất đã bị chuyển đổi, khó có khả năng 

hoàn phục ít nhất 5-7-10 năm nữa; và nguồn nước tự nhiên được quan sát giảm hẳn đi rất nhiều. 

Nhiều bà con trong làng đã có ý kiến về hiệu quả kinh tế mang lại từ cây mỳ ngày càng thấp.  

Trồng cây ăn quả là hoạt động sản xuất/canh tác mới của bà con. Từ trước đến nay, sinh kế của 

bà con dựa nhiều vào các hoạt động thu hái từ rừng, trồng mỳ cũ, trồng ngô trên rẫy và canh tác 

lúa nước truyền thống. Nhà nào, cơ bản, cũng có 2-3 ha đất rẫy để canh tác. Phương pháp luân 

khoảnh là cách canh tác truyền thống của đồng bào Tây Nguyên nói chung và người H’re nói 

riêng. Tuy nhiên, những năm gần đây do nhu cầu về củ mỳ công nghiệp tăng cao nên bà con đã ồ 

ạt trồng loài cây này để phát triển kinh tế. Kể từ năm 2015, hoạt động sản xuất mỳ công nghiệp lan 

rộng, đỉnh điểm là những năm 2018 – 2019 – 2020.  

Nhiều năm trồng mỳ công nghiệp liên tục khiến đất bị thoái hoá, công chăm bón-làm cỏ tăng, đầu 

vào tăng trong khi giá mỳ bấp bênh và có năm xuống rất thấp. Bà con biết điều đó nhưng băn 

khoăn rằng nếu không trồng mỳ thì trồng cây gì, trồng liệu có được ăn không và phải bắt đầu như 

thế nào.  

Cũng có nhiều người mạnh dạn trồng thử cây keo lá tràm nhưng cũng rất khó khăn vì trên này gió 

mạnh và lạnh, độ cao hơn 1,000m so với mực nước biển, mà cây keo chỉ phù hợp với những nơi 

có độ cao dưới 500m so với mực nước biển. Vì vậy, cây keo trồng ở đây rất chậm lớn và dễ bị 

gãy đổ hoặc chết. Cà phê cũng đã được thử nghiệm tuy nhiên các loại cây hàng hoá có tính thâm 

canh cao này gặp nhiều khó khăn với khả năng đầu tư, kỹ thuật canh tác và khả năng tiếp cận thị 

trường của bà con. Đã có những loài cây khác nữa như đương quy, sacha-ichi nhưng cũng chưa 

có nhóm cây trồng nào được áp dụng thành công hỗ trợ hình thành được hệ thống nông nghiệp 

bền vững trên vùng đất này, theo mô hình canh tác bền vững trên đất dốc. 
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Thế nên, nhìn những cây ổi xum xuê khoẻ mạnh, những quả ổi chắc nịch, giòn, ngọt; những cây 

cam đã le lói cho ra trái, và những cành táo đã lộ nhiều quả chi chít - khiến cho anh A Thấp và 

nhiều mô hình khác của A Pủ, A Chin và nhiều bà con trong làng rất phấn khởi, tin tưởng và hi 

vọng về hướng chuyển đổi mới này.  

Cách đây hơn 1 năm, những gốc ổi đầu tiên đến với làng là nơi cỏ chê không mọc, anh Thấp và 

cán bộ kỹ thuật phải dùng xà beng mới đào được hố và chăm sóc rất cẩn thận những cây mới 

trồng trong suốt thời gian vừa rồi. Kiên nhẫn đào mỗi ngày vài ba hố, bón phân, lấp hố theo kiểu 

tranh thủ thời gian sáng sớm và sau khi đi làm về, mảnh rẫy nho nhỏ đầu tiên này đã có hơn 100 

gốc bao gồm thêm rất nhiều loài cây: ổi, táo, cam và xen giữa là các loài rau như rau lang, môn, 

sả, ớt...anh Thấp cảm thấy vui và một chút tự hào về mảnh rẫy thử nghiệm đầu tiên này. 

Ngoài rẫy nhỏ này của anh A Thấp, có hơn 08 rẫy khác bao phủ trên toàn thôn Vi Pờ Ê 2 với tổng 

số cây đã trồng là 1,326 cây; và 09 loài cây khác nhau đang được phát triển. Bước đầu hình thành 

hệ thống canh tác bền vững trên đất dốc và làm thay đổi diện mạo của làng. 

Khởi sự và đồng hành cùng bà con trong hành trình này là chính quyền địa phương xã Pờ Ê, LHH 

Kon Tum, Viện CENDI và các nhà khoa học. Với vai trò khác nhau, các đơn vị đang cùng bà con 

hiện thực hoá chiến lược phục hồi, và chuyển đổi - phát triển hệ sinh thái canh tác Rừng-Rẫy-

Ruộng truyền thống của người H’re. 

Chiến lược này đã bắt đầu từ năm 2015 đến nay. Giai đoạn đầu là tập trung giao quyền sử dụng 

đất rừng cho cộng đồng dân cư các làng. Rừng làng của người Tây Nguyên là không gian thiêng 

liêng, không chỉ là nguồn sinh kế chính mà còn là không gian văn hoá truyền thống, là cội nguồn 

của bản sắc dân tộc và đời sống tâm linh của các tộc người nơi đây. Thành công của các chương 

trình giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư các làng đã xây dựng được chân đế vững chắc về 

mặt pháp lý để các làng tự tin phát triển. Từ 2015-2018, 937.68 Ha đã được giao cho 04 làng 

(Violak, Vi Pờ Ê 2, Vi Klang 2, và Vi K Oa) nhờ sự hỗ trợ và phối hợp của chính quyền địa 

phương, LHH Kon Tum và Viện CENDI. 

Trong khi chiến lược giao đất giao rừng, phục hồi và phát triển rừng là một chiến lược tổng thể và 

dài hạn về văn hoá-xã hội-môi trường thì việc phát triển hợp phần rẫy và ruộng có tính chất cấp 

thiết, đảm bảo sinh kế ngắn hạn và trung hạn của bà con. Đặc biệt với hợp phần rẫy, nơi đang 

chịu sức ép của canh tác độc canh, thì việc tìm ra các mô hình canh tác bền vững mang lại hiệu 

quả kinh tế tốt là một thách thức lớn. Để giải quyết thách thức này thì cần sự phối hợp đồng bộ 

của chính quyền địa phương, người dân, các đơn vị làm công tác phát triển và nhà khoa học. 

Nhìn hình hài những bậc thang mềm mại trồng các loài cây ăn quả tựa vào cánh rừng tự nhiên 

phía trên, nhìn những cây ổi, cây cam, cây táo xanh tốt bắt đầu cho quả và những thanh niên trẻ 



3 
 

đang bón phân, tỉa cành cho cây, anh em cán bộ kỹ thuật Viện CENDI cảm thấy một chút yên tâm 

vì phương pháp tiếp cận và các giải pháp đã bàn bạc được bà con ủng hộ và đang từng bước 

hiện thực hoá. Những ngày đầu tiên, sau những nghiên cứu cơ bản về điều kiện tự nhiên, khí hậu, 

thổ nhưỡng để tìm ra các nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái ở đây. 

Tiếp đó, đã có rất nhiều buổi thảo luận giữa các thanh niên trẻ của làng, cán bộ CENDI, nhà khoa 

học của Viện cây ăn quả được tổ chức. Làm sao tìm được nhóm cây đảm bảo đầy đủ các yếu tố: 

phù hợp với điều kiện sinh thái, kỹ thuật đơn giản, tuổi thọ cây trung hạn nhưng cho sản phẩm đủ 

nhanh, không cần đầu tư cao và thị trường rộng. Thành quả của quá trình nghiên cứu và thảo luận 

đã đưa đến một danh sách cây ăn quả như thế, trong đó ổi được thử nghiệm như cây tiên phong 

trong kế hoạch này, cùng xen với ổi là táo, cam,... và các loại thảo dược, rau. 

Quỹ đất rẫy có hạn, nếu chuyển đổi sang trồng cây ăn quả thì không trồng sắn công nghiệp được 

nữa, đồng nghĩa với thu nhập trong năm đó sẽ không có trong khi sản phẩm từ cây ăn quả không 

rõ có ổn hay không. Đó là lo lắng chung của các gia đình trong quá trình quyết định chuyển đổi mô 

hình canh tác sản xuất. Đây là quyết định rất quan trọng với bà con nông dân. Nhưng với quyết 

tâm mạnh mẽ muốn tìm hướng đi bền vững hơn và có kinh tế tốt hơn, anh A Thấp-trưởng làng Vi 

Pờ Ê 2 đã bắt tay làm trước, sau đó đã có nhiều thanh niên trong làng cùng tham gia vào phong 

trào này với sự hỗ trợ của chính quyền và các đơn vị khoa học công nghệ. 

 

Anh Thấp và nhóm sở thích cũng tính rằng, theo bài toán kinh tế, thu nhập này cao hơn nhiều so 

với trồng mỳ công nghiệp, trong khi đất đai không bị xói mòn mà ngày càng tốt lên, bản thân cũng 

sẽ học được thêm nhiều kỹ thuật canh tác tiến bộ. 

Nếu đến Pờ Ê vào mùa lúa chín thì sẽ cảm nhận hệ thống canh tác Rừng-Rẫy-Ruộng ở đây như 

một công trình nghệ thuật cảnh quan tuyệt đẹp. Rừng tự nhiên như hai cánh tay thật to ôm lấy 

phần rẫy và phần ruộng nhỏ bé phía dưới. Những khu ruộng bậc thang nằm gọn trong những 

thung lũng thật tươi mát và hiền hoà. Nhiều giống lúa bản địa ở thời kỳ sinh trưởng khác nhau tạo 

ra những gam màu khác nhau trên cả cánh đồng. Cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của ruộng lúa 

người nhìn có thể hiểu được vì sao Đức Phật Thích Ca chọn hình tượng ruộng lúa để may lên áo 

cà sa của các vị tu sĩ. Người H’re rất trân trọng và nâng niu ruộng lúa của mình với 11 nghi lễ liên 

quan đến cây lúa hằng năm. Vậy nên việc hỗ trợ người dân bảo tồn và phát huy phương thức 

canh tác lúa truyền thống và các giống lúa bản địa không chỉ mang ý nghĩa đảm bảo an ninh 

lương thực, bảo tồn đa dạng nguồn gen quý mà còn bảo tồn các giá trị phi vật thể và không gian 

văn hoá của tộc người Hre ở Tây Nguyên. Ngoài hoạt động sưu tập, liệt kê các giống lúa, các đơn 

vị đã hỗ trợ người dân sản xuất ra sản phẩm từ gạo đỏ bản địa để nâng cao giá trị của gạo đỏ với 

thử nghiệm ban đầu là sản phẩm bánh đa-bánh tráng gạo đỏ. 
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Figure 1: Đoàn cán bộ các xã Măng Bút Pờ Ê đến thăm mô hình Rẫy nhỏ chuyển đổi. 

 

Figure 2: Nhóm cán bộ các xã và các chủ mô hình chụp ảnh giao lưu. 
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Figure 3: Đoàn các cán bộ thôn trưởng thôn Vi Klang 2 vào thăm mô hình tại Rẫy to chuyển đổi. 

 

 

Chiến lược phục hồi, chuyển đổi và phát triển hệ canh tác sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng đã được 

nhận diện và đưa vào cùng bài phát biểu có tính quyết sách tại Hội nghị tháng 11, năm 2020 của 

Bí thư Đào Duy Khánh, huyện Kon Plong. Với mong muốn của bà con và sự quyết tâm của các cơ 

quan chức năng và nhà khoa học, hệ thống canh tác sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng của người H’re 

hứa hẹn được gìn giữ và phát huy được giá trị về sinh kế - văn hoá trong không gian sinh tồn của 

người Hre./. 


