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Trọng tâm

 Đánh giá tính thực tiễn và tác động của việc chuyển các thực hành xử lý mủ

xoài từ nhà đóng gói qua xử lý tại vườn.

Các câu hỏi nghiên cứu

 Những cải tiến nào trong các khâu tại nhà vườn, sau thu hoạch và tiếp thị có

khả năng tạo ra những tác động đáng kể nhất để giảm tổn thất, tăng năng

suất và chất lượng đầu ra, từ đó giúp tăng lợi nhuận liên quan trực tiếp đến

thu nhập của nông hộ nhỏ?

 Những cải tiến nào có tác động tích cực và hiệu quả nhất đến năng suất, tổn

thất, chất lượng và thời điểm thu hoạch, dẫn đến cải thiện giá cả sản phẩm

và thu nhập của nông dân?

 Những quy trình nào sẽ giúp tăng cường liên kết thị trường và quan hệ đối

tác kinh doanh nông nghiệp và thúc đẩy áp dụng đổi mới trong chuỗi?

Mục tiêu



Tổng quan

 Tổn thương do cháy mủ là nguyên nhân hàng đầu gây ra những khiếm

khuyết trên vỏ quả, làm giảm chất lượng xoài trong khâu bán lẻ.

 Có thể giảm đáng kể tổn thất về chất lượng nếu áp dụng các biện pháp

quản lý mủ xoài ngay tại vườn.

* Theo thang điểm sau (Hofman và cộng sự, 2010): 0 = bề mặt vỏ quả không bị ảnh hưởng; 1 = < 3% (1 cm2); 2 = ~ 3%

(1 – 3 cm2); 3 = ~ 10% (3 – 12 cm2); 4 = 10% – 25% (12 - 25 cm²); 5 = > 25% bề mặt vỏ quả bị ảnh hưởng.



Những gì chúng tôi học được

 Các biện pháp xử lý mủ xoài làm giảm đáng kể tổn thất tại vườn và

trong quá trình vận chuyển.

 Phương pháp này được chứng minh là phù hợp để kết hợp vào các

thực hành hiện nay tại vườn.

 Xe đẩy cơ giới đã được chứng minh là có hiệu quả thiết thực trong

các thực hành tại vườn.

Lợi ích của sự thay đổi



Lộ trình áp dụng

 Đào tạo cho nông dân, cán bộ khuyến nông và các nhà nghiên cứu để

nâng cao nhận thức về nguyên nhân và tác động chi phí của các thực

hành quản lý mủ xoài kém.

 Cần một bước thay đổi về nhu cầu do các nhà bán lẻ/ người tiêu dùng

thúc đẩy.

 Chia sẻ về những lợi ích của phương pháp này cho người bán buôn,

người bán lẻ và người tiêu dùng thông qua các hoạt động trình diễn

trong chuỗi.

 Thúc đẩy việc tích hợp quy trình xử lý mủ xoài vào chuỗi thương mại

(xuất khẩu và hệ thống cửa hàng nội địa cao cấp) để thúc đẩy lộ trình áp

dụng và thay đổi các thực hành hiện tại.


