Hội Nông dân phường An Mỹ triển khai mô hình nông nghiệp đô thị “ Kiểng nấm Linh chi” – hướng đi mớ
Viết bởi adminVHTT
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 08:03

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đô thị hóa, nên diện tích đất nông
nghiệp trên địa bàn phường An Mỹ ngày càng bị thu hẹp, đến nay còn khoảng 01 ha
nằm rải rác ở khối phố 1 và khối phố 9. Trước tình hình đó, vấn đề tìm kiếm mô hình nông
nghiệp phù hợp với đô thị là vấn đề hết sức khó khăn cho những người làm công tác nông
nghiệp nói chung, công tác Hội nông dân nói riêng. Năm 2013, được sự quan tâm hỗ trợ của
phòng Kinh tế - Trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp thành phố
Tam Kỳ, Hội nông dân phường An Mỹ đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng nấm Bào ngư cho hội
viên nông dân trên địa bàn phường, đồng thời vận động thành lập được Tổ Hợp tác Nấm An Mỹ
có 03 hộ tham gia.

Nấm Linh Chi được bán làm kiểng
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Tuy nhiên, qua một thời gian sản xuất, do không có đầu ra ổn định, chưa có ai nhận bao
tiêu sản phẩm, sản phẩm làm ra chủ yếu là bán lẻ trên thị trường, tình hình tiêu thụ nấm cũng
gặp rất nhiều khó khăn nên Tổ Hợp tác gặp lúng túng.

Không nản lòng trước khó khăn, thách thức, với những kinh nghiệm thu được từ làm nấm Bào
ngư, Ông Phan Châu Mỹ Bí thư chi bộ - Chi hội trưởng nông dân khối phố 9 - phường An Mỹ đã
tiến hành thử nghiệm và thành công với mô hình trồng nấm Linh Chi. Hiện nay, bên cạnh việc
hướng dẫn kỹ thuật cho một số hộ ở phường Hòa Thuận, Hòa Hương, với quy mô 1000 bịch
phôi, giá nấm Linh Chi khô là 800.000đ/kg, sau khi trừ chi phí ông Mỹ thu về hơn 5.000.000đ/
01 tháng. Tiền lãi thu được tuy không lớn nhưng là mô hình phù hợp với nông nghiệp đô thị,
góp phần giải quyết công lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình./.

Tin, ảnh: Phan Châu Ánh
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