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Giới thiệu

• Sản xuất nấm rơm (Volvariella volvacea) có thể vừa giúp

giảm khí thải nhà kính vừa tạo thu nhập cho nông dân

 một giải pháp để làm giảm đốt đồng ở ĐBSCL

• Sản xuất nấm rơm chỉ mới phát triển ở một số vùng ở ĐBSCL 

với quy mô nhỏ và rải rác

 Chưa thay thế được tập quán đốt đồng

• Các thay đổi – máy gặt đập liên hợp, máy cuốn rơm, kỹ thuật

trồng nấm rơm cải tiến và trong nhà, nhu cầu nấm rơm cao

(yêu cầu về an toàn và tốt cho sức khỏe)

Cần cập nhật thông tin để đề xuất giải pháp mở rộng sản xuất

nấm rơm – giảm đốt đồng ở ĐBSCL



Xác định giải pháp nâng cấp/ cải thiện chuỗi giá trị

nấm rơm/ mở rộng sản xuất nấm rơm ở ĐBSCL

Mục tiêu



Phương pháp

Thu thập số liệu

• Sử dụng cách tiếp cận định tính

• Tổng quan các tài liệu liên quan đến sản xuất và tiêu thụ

nấm rơm
– Chia sẻ thông tin với các dự án khác (IRRI - CCAFS1, LVCH của Toàn

và nghiên cứu ban đầu về nâng cấp chuỗi giá trị nấm rơm ở ĐBSCL 

của Trường ĐH Cần Thơ)

• Phỏng vấn sâu các đối tượng bên trong/bên ngoài chuỗi

còn thiếu thông tin sau phần tổng quan tài liệu

Phân tích dữ liệu

• Phân tích mô tả, mô tả chuỗi giá trị, xếp hạng trở ngại và

giải pháp và phân tích các tác nhân của chuỗi giá trị

Ghi chú: 1IRRI – CCAFS: Lồng ghép phân tích giới và chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng

Bằng Sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu



Chuỗi giá trị nấm rơm ở ĐBSCL

~ 30 – 40%

Yêu cầu

của thị

trường xuất

khẩu ngày

càng khắc

khe hơn

~ 60 – 70%

Giá chênh

lệch lớn

Source: IRRI – CCAFS, Toan’s master thesis and IRRI – BMZ  



Trở ngại chính

• Người trồng nấm rơm –

Năng suất thấp (kỹ thuật cũ), rủi ro

từ nguồn cung ứng và tiêu thụ nấm

rơm không ổn định (sản lượng, 

chất lượng và giá cả) 

 Chi phí sản xuất ngày càng cao, 

và tỷ suất lợi nhuận ngày càng

giảm

• Người cung ứng đầu vào (rơm

và meo) – ngày càng cạnh tranh

và thiếu nguồn meo thuần.

• Người thu gom, buôn sỉ, bán lẻ

và vận chuyển – thiếu thiết bị

bảo quản nấm rơm tươi

 phải bán hết nấm rơm tươi trong

ngày

• Người sơ chế và chê biến – rủi

ro từ chất lượng nấm đầu vào, 

ngày càng cạnh tranh, yêu cầu

của thị trường xuất khẩu ngày

càng khắc khe hơn.

• Người tiêu thụ cuối cùng (thị

trường nội địa và xuất khẩu) –

thiếu nghiên cứu/thông tin

• Khuyến nông/tác nhân ngoài

chuỗi – ít đóng góp/ảnh hưởng

cho tác nhân trong chuỗi

• Thiếu mối liên kết giữa các tác

nhân bên trong và bên ngoài

chuỗi giá trị nấm rơm



Nấm rơm tươi Nấm rơm chế biến
Ghi chú:

1. Người trồng nấm rơm

2. Người cung ứng meo

3. Người cung cấp rơm

4. Người thu gom

5. Người buôn sỉ

6. Người vận chuyển

7. Người bán lẻ

8. Người tiêu dùng cá nhân

9. Người tiêu dùng tập thể

10. Khuyến nông

Ghi chú:

1. Người trồng nấm rơm

2. Người cung ứng meo

3. Người cung cấp rơm

4. Người thu gom

5. Người sơ chế

6. Công ty chế biến

7. Khuyến nông

Ma trận về tầm quan trọng – mức độ ảnh hưởng



Đề xuất giải pháp nâng cấp/ chuỗi giá trị
nấm rơm/ mở rộng sản xuất nấm rơm

• Thực hiện nghiên cứu chi tiết chuỗi giá trị nấm rơm ở 

ĐBSCL.

• Thực hiện nghiên cứu về nhu cầu về nấm tươi và nấm

chế biến cho thị trường nội địa và xuất khẩu.  

• Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho toàn chuỗi

nhằm cải thiện các khâu từ thu gom rơm, sản xuất meo

giống, kỹ thuật trồng, bảo quan nấm tươi, sơ chế và chế

biến.

• Người trồng nấm rơm  áp dụng quy trình trồng nấm

rơm cải tiến hoặc trong nhà đảm bảo an toàn và hiệu

quả chi phí

• Tăng cường mối liên kết của toàn chuỗi gồm tác nhân

bên trong và bên ngoài chuỗi.


