
Phân bón “Voi đỏ”: Làm thay đổi cách nhìn nông dân

Sau gần một năm Cty Nông Phát cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm mới - phân
bón hữu cơ vi sinh RealStrong  hiệu voi đỏ , nông dân sài thử đã mê. Hiện nay,
phân voi đỏ hầu như đã trở thành sản phẩm không thể thiếu với bà con nông dân
ĐBSCL với ưu điểm rẻ mà hiệu quả cao. Cụ thể, vụ lúa TĐ này nhiều đại lý
VTNN đã có không ít nông dân đến đặt hàng.

  

Hiện nay, ĐBSCL đang bước vào đầu vụ lúa Thu Đông, theo khảo sát của chúng tôi giá
phân bón các loại trong vụ năng không biến động nhiều. Tuy nhiên, qua một vòng khảo sát
thị trường ở các đại lý từng bán sản phẩm phân bón RealStrong  thì hầu như đã bán hết sạch
lượng phân bón trong kho ngay từ đầu vụ. Nhiều đại lý thiếu hàng để bán cho nông dân. Chị
Nguyễn Thị Mộng Lành, chủ đại lý bán VTNN ở ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh –
Đồng Tháp cho biết: Đầu vụ ĐX năm 2010 tôi được nhân viên thị trường Cty Nông Phát đến
chào bán sản phẩm phân bón mới vi sinh 
RealStrong
hiệu 
voi đỏ
. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự nhưng qua lời thuyết phục của nhân viên về sản phẩm này cuối
cùng tôi nhập thử với số lượng khiêm tốn 10 tấn. Mục đích chỉ để góp phần đa dạng các
loại phân bón trong cửa hàng để phục vụ nông dân. Thời gian đầu nông dân chưa biết phân
voi đỏ nên đại lý phải giới thiệu cặn kẽ ưu điểm và nhược điểm của loại phân bón này
cho nông dân biết và nhờ họ đánh giá qua thực tế sản xuất – chị Lành kể. 

  

Theo chị Lành, rất vui là cuối vụ lúa HT nông dân đến đại lý thanh toán nợ VTNN và đánh giá
phân bón voi đỏ quá ngon lành. Bón voi đỏ  lúa ít bệnh, cứng cây, nhẹ phân hóa học hơn
nhiều so với ruộng cạnh bên không bón và năng suất lúa cũng tăng lên vài chục ký/công. Từ kết
quả thực tế đó, vụ lúa HT vừa rồi chị Lành nhập vào 10 tấn và chỉ trong vòng 1 tháng đã bán
không còn một bao nào trong kho. “Mặc dù muốn nhập vào nữa để bán, nhưng do đã vào giữa
vụ nên ráng chờ đến vụ TĐ sẽ nhập vào số lượng lớn” - chị Lành cho hay. 

  

Nông dân Nguyễn Văn Phạn, làm 1,5ha lúa ở ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh –
Đồng Tháp cho biết: Nào giờ thường sử dụng các loại phân hóa học với trọng lượng 50kg,
nhưng khi gặp phân RealStrong  này bao bì lại nhỏ, hạt phân như viên thức ăn cho cá. Nhưng
qua lời tư vấn của chị Lành chủ đại lý bán VTNN gần nhà, thấy phân cũng rẻ nên tôi đã mua
thử 2 bao bón cho 1 công đất lúa để hạ phèn, kết quả khi sạ xuống lúa lên rất đều. Trước mắt
thấy phân RealStrong hiệu quả ở khâu bón lót trước khi gieo sạ. Ngoài loại phân voi đỏ dùng hạ
phèn còn có 3 dòng sản phẩm phân bón trong 3 đợt lúa chính/vụ. Nếu tính ra mỗi đợt bón anh
tiết kiệm được 5-10kg so với bón phân hóa học. Kết quả vụ HT vừa qua năng suất lúa đạt 42
giạ/công. Vụ lúa TĐ này anh đang chuẩn bị xuống giống, anh áp dụng theo qui trình 3 giảm 3
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tăng sử dụng phân vi sinh hiệu voi đỏ  toàn bộ.

  

Còn anh Nguyễn Trọng Lý, Chủ đại lý VTNN ở ấp Tân Phong, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình –
Đồng Tháp, cho biết: Vụ HT rồi tôi nhập 2 tấn phân hiệu voi đỏ , để thử phân này, tôi sử dụng
bón cho đất nhà thấy lúa xanh tốt, lúa cứng cây, xanh lâu hơn. Từ đó nông dân bắt trước theo
mua phân hiệu voi đỏ về dùng rộng rãi. Lượng hàng ban đầu anh lấy vào bán không đủ, anh
phải điện thoại nhờ Cty cho nhập thêm 2 tấn phân nữa mà vẫn 
 
không đủ bán. Vụ lúa HT vừa qua anh sử dụng 37,5 kg/công, tốn chi phí khoảng 370 ngàn
đồng, giảm được 30% so với 
 
phân hóa học. Theo anh Lý, vụ TĐ này Thanh Bình không sản xuất nên sang vụ ĐX anh sẽ
nhập vào lượng phân từ 10-15 tấn mới đủ đáp ứng cho nông dân.

  

Qua Long An tôi được chị Đinh Thị Kim Hồng, chủ đại lý VTNN ở ấp Gò Thuyền, thị trấn
Tân Hưng, huyện Tân Hưng cho biết: Phân RealStrong  đại lý chúng tôi mới lấy hàng bán
trong vụ HT vừa rồi, ban đầu cũng khó bán, từ khi có một vài nông dân sử dụng đạt hiệu quả
cao thì hàng bán không kịp, phải gọi điện cho Cty 
 
nhiều lần nhập về bán cho nông dân. Vụ HT vừa rồi đại lý chị Kim Hồng bán được trên 700
bao phân 
RealStrong
voi đỏ. Theo chị Hồng nhận định, phân voi đỏ của Cty Nông Phát rất dễ bán. Nông dân cho
biết bón phân lúa xanh lâu hơn so với 
phân hóa học
nên bà con rất thích loại phân này. Hơn nữa, giá phân này cũng tương đối mà hiệu quả thì
không thua gì so với loại phân hóa học khác. Chị Hồng cho biết thêm, hiện nay 1/3 lượng
khách hàng của đại lý đã đặt mua 
voi đỏ
 về sử dụng trong mùa lúa TĐ này. 

  

Đến An Giang, anh Nguyễn Thành Nhơn, đại lý VTNN ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân cho
biết: Vùng đất Phú Tân chuyên canh lúa nếp một năm làm 3 vụ. Từ khi có loại phân bón
RealStrong nông dân ưa chuộng hơn để bón lót hạ phèn. Trong vụ HT vừa qua anh Nhơn nhập
về gần 8 tấn phân   nông dân mua hết sạch. Vụ TĐ này anh đăng ký với Cty nhập lượng phân
tăng lên 10-12 tấn để bán. Cũng theo anh Nhơn, nông dân sử dụng voi đỏ bón cả trong 3 đợt
giảm được 10-15% chi phí đầu tư. 
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Bác Nguyễn Hữu Lợi, ở xã Phú Thạnh, Phú Tân (An Giang) cũng tâm đắc với dòng sản phẩm
phân RealStrong  cho biết: Vùng đất Phú Tân bao đời trồng nếp nỗi tiếng gần 100 năm nay, từ
khi có đê bao một năm làm tăng lên 3 vụ, nên rất dễ làm đất bị chai, phen trong đất cũng dậy
lên mặc dù mấy năm qua có dùng phân lân để khử. Vụ nếp vừa qua đưa dòng sản phẩm phân
voi đỏ hạ phèn. Còn các đợt phân chính trong vụ cũng dùng phân vi sinh vo
i đỏ
 và có kết hợp một số loại phân hóa học nên vụ lúa nếp HT vừa qua lúa ít bệnh, giảm được từ
2-3 lần phun xịt, lúa đạt từ 5-5,5 tấn/ha. 

  

Còn ở Sóc Trăng anh Hứa Vạn, chủ đại lý VTNN Vạn Lợi ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện
Châu Thành cho biết: Đại lý chúng tôi bắt đầu bán loại phân bón voi đỏ  trong vụ Xuân Hè
2010 được trên 400 bao. Không ngờ ban đầu chỉ vài nông dân đến đại lý mua về sử dụng thấy
hiệu quả từ đó số lượng tăng lên rất nhanh. Hiện nay, anh đại lý đang nhập về hơn 1.000 bao
để cung cấp theo yêu cầu của nông dân.

  

Còn các đại lý của anh Lương Duy Tân, Nguyễn Văn Trung ở Thanh Bình – Đồng Tháp, đại lý
Ngọc Sang ở thị xã Cao Lãnh – Đồng Tháp và đại lý chị Nguyễn Thị Gấm ở Mọc Hóa – Long
An đều cho rằng các dòng sản phẩm phân vi sinh RealStrong  hiệu voi đỏ  của Cty Nông
Phát
phân phối hiệu quả thiết thực, giúp nông dân thay đổi cách nhìn. Đa phần các đại lý 
 
đều đăng ký nhập với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu vụ ĐX.

  

Chỉ qua một vụ sử dụng phân Voi đỏ Mã Lai , bà con ND hiện nay đã có cách nhìn , hiểu biết
về kỹ thuật sử dụng một dạng  phân bón tổng hợp mới  chất lượng và hiệu quả cao . Chính việc
bón RealStrong  đã góp phần tăng sản
lượng hàng nông sản của bà con vụ rồi và rất phù hợp với điều kiện SX vùng ĐB SCL. Vụ Đông
Xuân năm nay do mực nước lũ về thấp , lượng phù sa không thể dồi dào như mọi năm nên việc
bón phân RealStron
g  là cần
thiết . Dạng phân nầy sẽ cung cấp , bổ sung thêm các chất đa lượng NPK , trung lượng , vi
lượng , hữu cơ , các dòng vi sinh nh
ư phần đ
ặc điểm của” phân 
Voi đỏ Mã Lai
“ đã được giới thiệu nhiều trên báo và các trang mạng về NN …

  

Theo Cục Trồng trọt, dự kiến diện tích lúa TĐ năm nay ở ĐBSCL sẽ tăng thêm tới trên 152.000
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ha, để đạt mức khoảng 419.000 ha, tập trung ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần
Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang…Hy vọng phân bón RealStrong  sẽ góp thêm phần thắng lợi cho
nông dân trong vụ lúa TĐ này. 
Phân bón voi đỏ
đã làm thay đổi cách nhìn nông dân chỉ sau một vụ lúa.

  

LÊ HOÀNG VŨ - PV Báo Nông nghiệp Việt Nam
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