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Có diện tích trồng cây ăn trái đứng đầu thành phố Cần Thơ, thời gian qua,
huyện Phong Điền tập trung vận động nhà vườn cải tạo vườn tạp và khôi phục
vườn cây ăn trái theo hướng tập trung, chuyên canh gắn với du lịch sinh thái. Bên
cạnh việc hỗ trợ nông dân về cây giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao
chất lượng sản phẩm, Phong Điền còn tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông
thủy bộ để thu hút khách du lịch, mở kênh tiêu thụ mới cho sản phẩm trái cây của
địa phương...
Theo Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
huyện Phong Điền, toàn huyện hiện có
khoảng 6.015ha trồng cây ăn trái.
Trong đó gần 4.560ha đang cho trái,
gồm các loại cây chủ lực như: Dâu Hạ
Châu, chôm chôm, sầu riêng, vú sữa,
nhãn, măng cụt… Tổng sản lượng cây
ăn trái thu hoạch từ đầu năm 2013 đến
Thu hoạch dâu Hạ Châu trên địa bàn
nay khoảng 23.653 tấn, đạt hơn 41% so
xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.
với kế hoạch. Ông Trần Thái Nghiêm,
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: “Nhiều nhà vườn còn xử lý
cây cho trái nghịch vụ, thời gian thu hoạch rải đều trong năm, giá bán cao gấp 1,5-2
lần so với trái cây chính vụ. Để tiếp sức cho bà con, huyện tăng cường hỗ trợ cây
giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến cho nhà vườn, hướng đến hình thành
vùng trồng cây ăn trái tập trung, chuyên canh”.
Xác định vườn cây ăn trái có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế, từ đầu
năm đến nay, nhà vườn trên địa bàn huyện đã tiến hành cải tạo diện tích vườn già cỗi,
kém hiệu quả để tập trung xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kiểu mẫu gắn với phát
triển du lịch sinh thái. Tại xã Mỹ Khánh, với nguồn vốn đầu tư 500 triệu đồng từ
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xã triển khai Dự án “Du lịch Sinh thái kết hợp
với phát triển vườn cây ăn trái” tại Hợp tác xã Mỹ Long. Có 17 hộ dân được hỗ trợ
(mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ) để cải tạo vườn cây ăn trái, xây dựng các điểm dừng
chân, bố trí hệ thống ghe thuyền… phục vụ khách du lịch. Xã còn làm đầu mối liên
kết giữa các hộ dân với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (Làng Du lịch
Mỹ Khánh) tập huấn cho các hộ dân về cách phục vụ khách, kỹ năng giao tiếp, xử lý

tình huống, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm… Ông Trần Nhật Minh, Phó Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, cho biết: “Mặc dù mới hoạt động một thời gian
ngắn, nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo thu nhập khoảng 1 triệu
đồng/hộ/ngày. Đây là một trong những nỗ lực của Hội Nông dân trong việc tiến tới
mục tiêu không còn hội viên nghèo”.
Thời gian qua, huyện Phong Điền đã có sự đầu tư thích đáng và đề ra hướng
đi phù hợp cho kinh tế vườn, song, ảnh hưởng quá trình đô thị hóa khiến diện tích
vườn cây ăn trái nhiều xã bị thu hẹp. Thêm vào đó, một số vườn cây lâu năm, diện
tích còn lại khá manh mún; các loại sâu bệnh gây hại, giá cả trái cây bấp bênh… nên
nhà vườn ngán ngại đầu tư cải tạo. Ông Trần Thái Nghiêm, Trưởng phòng
NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: “Để khắc phục hạn chế này, huyện xác định
phải tìm đầu ra ổn định cho trái cây thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, xây
dựng thương hiệu một số loại trái ngon, đặc sản, đưa hàng vào các siêu thị… Ngoài
ra, tiếp tục vận động nhân dân tham gia chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô hằng
năm để tiến tới khép kín 3.000ha vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện”. Theo ông
Nghiêm, huyện đã xác định và quy hoạch phát triển 5 loại trái cây chủ lực gồm: dâu
Hạ Châu, chôm chôm, sầu riêng, vú sữa và nhãn trồng chuyên canh và phân bố đều
trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện. Theo đó, xã Nhơn Ái chuyên canh cây dâu Hạ
Châu; xã Tân Thới và thị trấn Phong Điền trồng sầu riêng; xã Nhơn Nghĩa và Trường
Long trồng chủ lực cây nhãn; Giai Xuân chuyên canh cây vú sữa và chôm chôm được
trồng tập trung tại xã Nhơn Ái và Trường Long.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhấn
mạnh: “Thời gian tới, huyện tiếp tục vận động nông dân khôi phục, phát triển vườn
cây ăn trái theo hướng tập trung vào những loại cây có giá trị kinh tế cao, mang tính
đặc trưng của huyện, như cam mật Phong Điền, dâu Hạ Châu... Đẩy mạnh sản xuất
giống cây ăn trái trên cơ sở khai thác cây đầu dòng và các giống đặc sản; khuyến
khích nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các quy trình sản xuất hiện đại trong sản
xuất, bảo quản trái cây để kéo dài thời vụ, giảm tối đa thất thoát sau thu hoạch…
Song song đó, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hữu quan trong việc
đẩy mạnh phát triển mô hình kết hợp vườn cây ăn trái với du lịch sinh thái; hỗ trợ nhà
vườn xây dựng, quảng bá thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây trong
nước và xuất khẩu”. Theo định hướng phát triển của thành phố, huyện Phong Điền
được tập trung xây dựng thành đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng mang nét đặc
trưng của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, thành phố và huyện
đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế huyện phát triển; trong tương lai
không xa, nơi đây sẽ trở thành “đô thị xanh” của thành phố.
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