
Những nông dân nhàn tênh nhờ sử dụng công nghệ thông tin 

Là một trong những địa phương dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới, không ít nông 

dân, doanh nghiệp ở Đồng Nai đã ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. 

 

Hệ thống tưới được lập trình sẵn, mọi hoạt động tắt, mở tưới phun đều tự động hóa. 

Ảnh: Minh Sáng. 

Nhà vườn sáng tạo 

Chúng tôi ghé thăm khu vườn của gia đình anh Huỳnh Văn Hoàng ở tổ 8, ấp Ruộng Tre, xã 

Bảo Quang, TP Long Khánh, nông dân tiêu biểu đi tiên phong thực hiện mô hình trồng bưởi 

da xanh ứng dụng khoa học - kỹ thuật cao đem lại hiệu quả bền vững. 

Đang chỉnh lại những van khóa hệ thống tưới thông minh, tiết kiệm nước trong vườn, gặp 

chúng tôi anh vui vẻ tâm sự: “Giờ làm vườn ứng dụng công nghệ tự động đỡ phải dùng tay 

chân, cây cho năng suất, hiệu quả vượt trội. Ngoài sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, 

công nghệ tưới phun tự động còn giúp hạn chế tiếp xúc với các loại thuốc, phân hóa học nên 

giảm sự độc hại cho nhà vườn”. 



 

Anh Hoàng là nông dân tiêu biểu đi tiên phong thực hiện mô hình trồng bưởi da xanh ứng 

dụng khoa học công nghệ cao. Ảnh: Minh Sáng. 

Theo anh Hoàng, chi phí đầu tư hệ thống tưới nước không cao, 1ha khoảng 10 triệu đồng 

nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, tiết kiệm công sức, nhân công và bưởi đạt chất lượng tốt. 

Sau khi trừ hết chi phí, anh thu được từ 200-300 triệu đồng/năm. 

Hiện anh đang tiếp tục đầu tư cho gần 2ha bưởi khác đang cho trái bói. Mô hình này được 

anh nhân rộng cho một số hộ dân trong ấp cùng ứng dụng nhằm mang lại hiệu quả trong sản 

xuất. 

Mặc dù được đào tạo chuyên môn nghề cơ khí, nhưng anh Hoàng đam mê làm nông nghiệp, 

đặc biệt anh thích tìm tòi công nghệ tiên tiến, giống cây trồng mới. Năm 2017, anh quyết 

định đốn bỏ vườn tạp, cải tạo lại vườn đất chuyển sang trồng bưởi da xanh theo hướng hữu 

cơ sinh học, với diện tích 1,4ha (khoảng trên 300 gốc bưởi). 

Đồng thời, anh lắp đặt hệ thống tưới thông minh “3 trong 1” với các chức năng phun thuốc, 

tưới nước và tưới phân. 

Anh giải thích cho chúng tôi nghe về các hệ thống tưới tiết kiệm được điều khiển tự động 

bởi app trên điện thoại di động. Chỉ cần một máy cố định và lắp đặt 4 van điều khiển là có 

thể tưới phân, nước và phun thuốc cho vườn bưởi hằng ngày. 

Với cách làm này, anh Hoàng ở nhà hay đi bất cứ đâu vẫn có thể chăm sóc vườn bưởi chu 

đáo, đúng giờ theo lịch đã cài đặt sẵn. Không chỉ tự mày mò lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, 

anh còn cài đặt cả việc tắt mở đèn điện tự động từ trong nhà ra vườn thông qua app điện 

thoại di động. 



 

Anh Hoàng thao tác bật hệ thống tưới và điện thắp sáng bằng app điện thoại di động. 

Ảnh: Minh Sáng. 

Để chứng minh, anh Hoàng cầm chiếc điện thoại di động, mở app bấm vào lịch tưới, chỉ 

nửa phút sau toàn bộ vườn bưởi nước phun bay mù mịt. Đồng thời, anh bật tiếp hệ thống 

đèn điện thắp sáng cũng bằng chiếc điện thoại. Theo anh Hoàng, nếu mua các linh kiện để 

lắp đặt hệ thống tưới thông minh này chỉ tốn khoảng 40 triệu đồng cho vườn bưởi rộng 

6.000m2. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quang - lớp nông dân đầu tiên của Đồng Nai được cấp chứng 

nhận vườn tiêu GlobalGAP tại xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) không ngại đầu tư vốn tự 

nghiên cứu lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm theo công nghệ Israel cho toàn bộ vườn tiêu rộng 

3ha của gia đình. 

        Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam 


