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HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kiến Giang được thành lập từ tháng
3/2017, hiểu được người tiêu dùng về rau quả không đảm bảo chất lượng trôi nổi
trên thị trường, đồng thời nhận biết nhu cầu ngày càng gia tăng về chất lượng và
an toàn thực phẩm, cũng như mối quan tâm đến sức khỏe, thông qua việc áp dụng
những công nghệ hàng đầu thế giới, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kiến Giang
cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, an toàn
tuyệt đối với độ tin cậy cao. HTX mang đến cho khách hàng các sản phẩm rau
quả-thực phẩm tươi ngon và an toàn, đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu
chuẩn quốc tế (VietGap, GLOBALGap...). Các sản phẩm chủ lực của HTX như
dưa lưới, mướp đắng, cà chua, nấm,...HTX Kiến Giang đang có 3 ha đất sản xuất,
trong đó, 3.000 m2 sản xuất dưa lưới hữu cơ theo mô hình CNC từ đầu năm 2017
đến nay. HTX đã xây dựng được hệ thống 10 nhà kính hiện đại và đã tiến hành
trồng dưa lưới trong 6 nhà với diện tích 500 m2/nhà.
HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kiến Giang xây dựng được hệ thống nhà
kính sẽ giúp khí hậu ở đây gần như cách biệt với bên ngoài. Hệ thống chiếu sáng
và độ ẩm được điều chỉnh phù hợp dẫn đến dịch bệnh được kiểm soát. Sản phẩm
làm ra bảo đảm VSATTP.
Ở nơi khác, giống dưa lưới khi trồng mỗi cây chỉ cho 1 quả. Nhưng ở HTX,
mỗi cây cho tới 2 - 3 quả. Sản lượng dưa/1.000 m2 có thể lên đến 5 tấn. Đây là
một điều khá bất ngờ, khi canh tác trong nhà kính giữa vùng đất nắng nóng lại cho
năng suất vượt ngoài mong đợi. Điều quan trọng hơn, khi dưa lưới trồng trong nhà
kính, độ an toàn được kiểm soát chặt chẽ.
Toàn bộ quy trình tưới được sử dụng theo công nghệ tưới nhỏ giọt, giúp tiết
kiệm nước và cung cấp độ ẩm đều hơn qua hệ thống áp. Các thành viên trong khi
trồng trọt phải áp dụng quy trình chuẩn khép kín. Đặc biệt không sử dụng các loại
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại mà chỉ sử dụng các chế
phẩm hữu cơ vi sinh nên sản phẩm bảo đảm sạch.
Mỗi năm, HTX sản xuất 3 vụ, thời gian còn lại, cũng trên diện tích ấy sẽ
được trồng cà chua bi và các loại rau sạch khác. Sản phẩm của HTX được tiêu thụ
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tại các siêu thị, cửa hàng rau quả sạch trong tỉnh và Tp.Hà Nội. Trung bình 1 năm,
HTX cung cấp khoảng 18 tấn quả cà chua, 2 tấn dưa lưới ra thị trường.
HTX đang đưa vào thử nghiệm hệ thống cảm ứng nhiệt độ và phun sương tự
động. Được trồng trong nhà kính, có hệ thống tưới tiêu tự động nên khi thu hoạch
xong, các cây mới sẽ được trồng thay thế cho cây cũ. Chính vì vậy, HTX có thể
canh tác quanh năm trong mọi điều kiện thời tiết.
HTX luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu. Đây cũng chính là
tâm lý và thị hiếu mua hàng của người dân hiện nay nên muốn tồn tại và phát
triển, HTX phải đáp ứng được điều đó.
Trong quá trình sản xuất, HTX vừa sản xuất, vừa đúc rút kinh nghiệm để
hình thành quy trình sản xuất trên đất cát bạc màu, nghèo dinh dưỡng. Đến nay,
HTX Kiến Giang đã đi vào sản xuất ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hàng
chục lao động địa phương.
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