
Cổng kết nối IoT cho Nông nghiệp Thông minh 

Sự khác biệt giữa Canh tác thông thường và Nông nghiệp thông 

minh là gì? Trước đây là một hình thức nông nghiệp sử dụng trí tuệ 

nhân tạo để đưa ra các quyết định thông minh.  Nông nghiệp thông 

minh sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để xác 

định thời điểm tốt nhất để gieo trồng và thu hoạch cây trồng.  Cách 

tiếp cận này có thể dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo, máy học hoặc 

các mô hình mô phỏng cây trồng. Loại thứ hai sử dụng công nghệ 

Blockchain để dự đoán điều kiện thời tiết và tối ưu hóa sản xuất cây 

trồng. Nông nghiệp thông minh có thể cải thiện năng suất và hiệu 

quả bằng cách sử dụng các kỹ thuật  dựa trên dữ liệu mới nhất. 

Công nghệ IoT 
Các công nghệ IoT mới nhất trong nông nghiệp thông minh được 

thiết kế để canh tác chính xác và dự đoán mùa màng.  Các giải pháp 

này sử dụng cảm biến, mô-đun và các giải pháp thích hợp để thu 

thập dữ liệu duy nhất về thời tiết, đất và các yếu tố khác. Những dữ 

liệu này cung cấp cho nông dân tin tức chính xác thông qua các 

ứng dụng di động và bảng điều khiển tùy chỉnh.  Việc sử dụng IoT 

trong nông nghiệp ngày càng tăng đã trở thành hiện thực phổ biến 

của những người nông dân. Công nghệ mới có rất nhiều lợi ích, 

được trình bày chi tiết dưới đây. 

Nhiều thách thức đối với nông nghiệp do gia tăng dân số và biến 

đổi khí hậu, buộc ngành này phải phát triển các phương pháp mới 

nhằm tăng sản lượng và đảm bảo an ninh lương thực. Công nghệ 

IoT trong nông nghiệp là một giải pháp khả thi để giải quyết những 

thách thức này bằng cách cung cấp cho người nông dân quyền 

kiểm soát tốt hơn đối với hoạt động của họ.  Bằng cách giảm thiểu 

chất thải, nông dân có thể lập kế hoạch phân phối sản phẩm tốt 

hơn. Với việc kiểm soát tốt hơn sản xuất nông nghiệp, nông dân có 

thể xử lý chi phí và giá cả hiệu quả hơn.  Hơn nữa, chúng có thể 

giảm thiểu nguy cơ mất mùa và giảm năng suất.  



Một ưu điểm chính của nông nghiệp thông minh là công nghệ này 

có khả năng giám sát vật nuôi và ghi dữ liệu.  Cảm biến trong thiết 

bị nông nghiệp cho phép nông dân phân tích dữ liệu và thực hiện 

các cải tiến trên trang trại của họ.  Một số máy kéo được kết nối, 

chẳng hạn như máy kéo do Deere & Co. sản xuất, có các cảm biến 

để theo dõi nhiệt độ, hoạt động và dinh dưỡng.  Ngoài ra, chúng có 

thể được lập trình để phát hiện chướng ngại vật và phản ứng phù 

hợp. Chúng cũng có thể được giám sát, cho phép nông dân quản 

lý đồng ruộng của họ với hiệu quả cao hơn.  

Công nghệ Internet of Things cho nông nghiệp thông minh cũng có 

thể giúp nông dân tạo ra các điều kiện khí hậu mang lại mùa màng 

tươi tốt. Trước đây, người nông dân phải theo dõi thủ công các chỉ 

số trên ruộng của mình để tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng của cây 

trồng, nhưng hiện nay, nhờ công nghệ IoT, quy trình này đã được 

tự động hóa. Các giải pháp cảm biến có thể theo dõi nhiệt độ, điều 

kiện đất đai, điều kiện ánh sáng tại hiện trường và thực hiện các 

giải pháp phù hợp khi cần thiết.  Hệ sinh thái IoT là một cách tuyệt 

vời để cải thiện năng suất nông nghiệp và gặt hái nhiều lợi ích hơn.  

Cảm biến IoT 
Cảm biến IoT cho nông nghiệp thông minh sử dụng sức mạnh của 

IoT để thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, cho phép nông 

dân đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, một cảm biến theo dõi độ 

ẩm của đất có thể giúp nông dân tiết kiệm nước trong khi cải thiện 

chất lượng cây trồng. Một ví dụ khác về cảm biến IoT cho nông 

nghiệp thông minh là hệ thống canh nông giám sát cây trồng. Nó 

sử dụng nguyên tắc xung điện từ để xác định hằng số điện môi 

biểu kiến của đất. 

Cảm biến nông nghiệp thông minh đặc biệt hữu ích để theo dõi 

từng cá thể bò, vì chúng có thể cung cấp thông tin về sức khỏe của 

chính chúng cũng như sức khỏe của đàn bò tập thể của 

chúng. Nông nghiệp chính xác là tất cả về hiệu quả và các quyết 

định dựa trên dữ liệu. Các cảm biến IoT cho nông nghiệp thông 

minh có thể thu thập một loạt các chỉ số, bao gồm vi khí hậu đồng 



ruộng, sức khỏe hệ sinh thái và nhiễm sâu bệnh.  Điều này có thể 

giúp nông dân xác định rõ hơn thời điểm và lượng nước cần bón, 

cuối cùng là giảm chi phí và nâng cao cây trồng khỏe mạnh hơn.  

Với một loạt các cảm biến, công nghệ IoT có thể giúp nông dân cải 

thiện chất lượng cây trồng và tối đa hóa sản lượng của họ.  Bằng 

cách tự động hóa hệ thống tưới tiêu và giám sát điều kiện đồng 

ruộng, các giải pháp IoT sẽ giúp nông dân cắt giảm lãng phí nước 

trong khi tăng năng suất. Họ cũng sẽ giúp nông dân tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên bằng cách quản lý tưới tiêu và các quy trình 

khác hiệu quả hơn. Với nhiều dữ liệu hơn để lựa chọn, canh tác 

thông minh sẽ làm cho việc canh tác hiệu quả hơn, lợi nhuận cao 

hơn và minh bạch hơn bao giờ hết. 

Gia tăng dân số, giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu đều là những 

thách thức lớn mà ngành nông nghiệp phải đối mặt.  Chúng ta cần 

những cách thức mới để tăng sản lượng và đảm bảo sản xuất đủ 

lương thực. Cảm biến IoT cho nông nghiệp thông minh là một 

bước đi quan trọng và đúng hướng.  Khi ngành công nghiệp thích 

ứng với những lợi ích của IoT, chúng sẽ càng trở nên có giá trị 

hơn. Công nghệ có tiềm năng thay đổi cách chúng ta trang trại.  Vì 

vậy, hãy sẵn sàng cho cuộc cách mạng IoT trong nông nghiệp!  

Cổng kết nối IoT 
Sử dụng cổng kết nối IoT cho nông nghiệp thông minh có thể cải 

thiện đáng kể năng suất trang trại và giảm chi phí.  Hiện nay, hầu 

hết các trang trại đều nằm ở những vùng sâu vùng xa, và hoạt 

động trải dài trên những khu vực rộng lớn với những cảnh quan vô 

cùng khác biệt. Do đó, nhu cầu kết nối của các trang trại này khác 

nhau đáng kể. Một số đổi mới thiết kế cổng kết nối mới đã xuất 

hiện, bao gồm LTE riêng thay đổi trò chơi, công nghệ 5G từ xa và 

mô-đun giao tiếp không dây. Dưới đây là một số đổi mới: 

Các cảm biến IoT được đặt trong nhà kính hoặc cánh đồng nông 

trại có thể phát hiện và giao tiếp với các cổng IoT để duy trì môi 

trường canh tác nhất quán. Bằng cách sử dụng cảm biến và cổng, 

nông dân có thể thu thập dữ liệu và chuyển dữ liệu đó đến Thiết bị 



lưu trữ đám mây GIGABYTE để phân tích.  Tương tự như vậy, bằng 

cách sử dụng các cổng kết nối IoT, nông dân có thể giám sát chất 

lượng cây trồng của họ bằng cách nhận dữ liệu từ nhiều nguồn 

khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu thời tiết, đất và tốc độ phát triển 

của cây trồng. 

Cổng kết nối IoT giống như một điều khiển từ xa đa năng, cho 

phép bạn điều khiển nhiều thiết bị từ một nơi.  Bằng cách lập trình 

các cổng hoạt động cùng nhau, bạn có thể quản lý nhiều loại thiết 

bị từ một vị trí duy nhất. Cổng IoT thậm chí có thể xử lý lưu lượng 

đến nâng cao. Nó cũng có thể hoạt động như một bộ đệm hoặc 

thiết bị phát trực tuyến, giúp tăng tốc thời gian phản hồi.  Nhưng 

điều gì làm cho các cổng kết nối IoT có giá trị như vậy?  

IoT đang trở nên phổ biến hơn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả 

nông nghiệp. Với sự ra đời của công nghệ thông minh, nông 

nghiệp không còn tách biệt với quá trình chuyển đổi kỹ thuật 

số. Canh tác thông minh là một cách tích hợp các phương thức 

truyền thống với công nghệ mới để tạo ra một tương lai bền vững 

hơn, có lợi nhuận và thân thiện với động vật.  Về lâu dài, có thể đạt 

được nhiều hơn bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn, nhưng nông 

nghiệp thông minh có thể làm cho việc canh tác dễ dàng hơn và 

mang lại nhiều lợi nhuận hơn. 

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain technology) 
Nông nghiệp thông minh là quá trình sử dụng ICT, IOT và các 

phương pháp thu thập dữ liệu hiện đại để cải thiện năng suất, chất 

lượng và tính nhất quán trong một trang trại.  Những công nghệ này 

yêu cầu một hệ thống quản lý dữ liệu an toàn.  Công nghệ chuỗi 

khối có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu bằng 

cách cung cấp một sổ cái phân tán lưu trữ thông tin do những 

người tham gia hoặc các bên liên quan tạo ra.  Cơ sở dữ liệu phi tập 

trung này đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ chống lại gian lận, vì 

nó được đóng dấu thời gian và khóa cho một sản phẩm cụ thể.  

Một cách khác mà công nghệ blockchain có thể cải thiện nông 

nghiệp thông minh là trong chuỗi cung ứng.  Việc sử dụng nó trong 



nông nghiệp sẽ giảm chi phí thu thập dữ liệu nông nghiệp và xây 

dựng lòng tin giữa nông dân, người tiêu dùng và các công ty.  Với 

một sổ cái kỹ thuật số đáng tin cậy, công nghệ blockchain có thể 

giúp theo dõi nguồn gốc của thực phẩm, cải thiện độ an toàn của 

sản phẩm và làm cho nông nghiệp thông minh trở nên khả thi cho 

người nông dân, người chế biến và người tiêu dùng.  Công nghệ 

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các công nghệ 

theo hướng dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh, có thể xác 

định nguồn gốc của sản phẩm. 

Việc sử dụng blockchain trong nông nghiệp  thông minh sẽ mang lại 

lợi ích cho nông dân quy mô nhỏ cũng như các trang trại lớn.  Sự 

phân quyền của công nghệ sẽ cho phép người tiêu dùng đưa ra 

quyết định sáng suốt về những gì họ đang mua và sẽ thưởng cho 

những người thực hành các phương pháp tích cực . Tuy nhiên, có 

những rủi ro liên quan đến công nghệ blockchain.  Các blockchain 

thuộc sở hữu tư nhân dễ bị tấn công hơn, vì vậy điều quan trọng là 

phải phát triển và triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp.  Cuối 

cùng, nông dân phải được tiếp cận với nền giáo dục và cơ sở hạ 

tầng cần thiết để sử dụng blockchain cho nông nghiệp thông minh.  

Việc sử dụng blockchain trong nông nghiệp sẽ cho phép nông dân 

truy cập vào dữ liệu người tiêu dùng có giá trị và cải thiện chất 

lượng sản phẩm của họ. Sử dụng blockchain cho nông nghiệp 

thông minh cũng sẽ tăng tính minh bạch và giảm chi phí giao 

dịch. Bằng cách loại bỏ sự cần thiết của một cơ quan trung ương, 

nông dân sẽ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt dẫn đến các 

thực hành bền vững hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phải 

cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo, có thể dẫn đến mất niềm 

tin. Tuy nhiên, nó có khả năng tăng năng suất và lợi nhuận trong 

chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm. 

Nông nghiệp thông minh với khí hậu  
Nông nghiệp hiểu biết về khí hậu (CSA) là một cách tiếp cận để 

chuyển đổi phát triển nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí 

hậu. FAO định nghĩa CSA là nông nghiệp giúp tăng năng suất nông 



nghiệp một cách bền vững đồng thời cải thiện khả năng phục hồi 

và giảm phát thải KNK. Nó nhằm mục đích thúc đẩy phát triển và 

an ninh lương thực đồng thời đáp ứng các Mục tiêu Phát triển bền 

vững. Nông nghiệp thông minh với khí hậu có ba trụ cột chính: 

thích ứng, giảm thiểu và năng suất.  Bài viết này thảo luận về 

những trụ cột này và lợi ích của chúng đối với nông dân.  

Thích ứng là mục tiêu hàng đầu của biến đổi khí hậu, nhưng nó 

không phải là một quá trình đơn giản.  Người nông dân phải suy 

nghĩ về chi phí và lợi ích trước khi quyết định các phương pháp 

canh tác thông minh với khí hậu tốt nhất.  Các trang trại lớn thường 

có khả năng phục hồi cao hơn các trang trại nhỏ.  Nghiên cứu sâu 

hơn là cần thiết để xác định tác động của kích thước đối với khả 

năng chống chịu với khí hậu. Nhưng có một số yếu tố chính cần 

được xem xét trước khi xác định cách tiếp cận nào là phù hợp 

nhất. Các chiến lược canh tác hiểu biết về khí hậu bao gồm việc 

sử dụng các cơ sở kiến thức địa phương và các phương pháp tiếp 

cận tham gia đồng sản xuất. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người nông dân là 

tính liên ngành của dự án này.  Những người tham gia từ cả 

Colombia và Bắc Mỹ nhấn mạnh rằng nông dân có xu hướng coi 

biến đổi khí hậu là một vấn đề lâu dài, nhưng đó cũng là một vấn 

đề nhiều mặt. Họ cũng trích dẫn tầm quan trọng của áp lực kinh tế -

chính trị đối với nông dân và mối đe dọa từ bọ chét xâm nhập vào 

các vụ cưỡng hiếp hạt có dầu.  Ngoài ra, Brexit có thể sẽ dẫn đến 

những thay đổi trong hệ thống hỗ trợ trợ cấp.  

Thực hiện nông nghiệp hiểu biết về khí hậu có thể giúp nông dân ở 

các nước đang phát triển trở nên kiên cường hơn trước các tác 

động của biến đổi khí hậu. Các dự án như Dự án Nông nghiệp 

Thông minh với Khí hậu của Ngân hàng Thế giới tại Niger đang 

giúp nông dân áp dụng các phương thức canh tác thân thiện với 

khí hậu hơn. Dự án đã giúp cải thiện điều kiện đất đai và tăng sản 

lượng nông nghiệp lên 12%. Nó cũng đã giúp cho việc sử dụng lâm 

nghiệp và nông nghiệp bảo tồn.  Kết quả là, 336.518 nông dân đã 



cải thiện phương thức canh tác và quản lý 79.938 ha đất thông qua 

các phương pháp bền vững hơn. 

Nông nghiệp thông minh về khí hậu  

Nông nghiệp thông minh khí hậu (CSA) là một cách tiếp cận giúp 

hướng dẫn các hành động để chuyển đổi các hệ thống thực phẩm 

nông nghiệp theo hướng thực hành xanh và thích ứng với khí hậu. 

CSA ủng hộ việc đạt được các mục tiêu được quốc tế đồng ý như 

SDGs và Thỏa thuận Paris. Nó nhằm giải quyết ba mục tiêu chính: 

tăng bền vững năng suất và thu nhập nông nghiệp; thích ứng và 

xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; và giảm 

và/hoặc loại bỏ khí thải nhà kính, nếu có thể.  

CSA hỗ trợ Khung chiến lược của FAO 2022-2031 dựa trên Bốn 

điều tốt hơn: sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt 

hơn và cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người, không để ai bị bỏ 

lại phía sau. Những gì cấu thành một thực tiễn CSA là bối cảnh cụ 

thể, tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế xã hội, môi trường và biến đổi 

khí hậu địa phương. FAO khuyến nghị cách tiếp cận này được thực 

hiện thông qua năm điểm hành động: mở rộng cơ sở bằng chứng 

cho CSA, hỗ trợ các khuôn khổ chính sách cho phép, củng cố các 

tổ chức quốc gia và địa phương, tăng cường tài trợ và các lựa 

chọn tài chính và thực hiện các thực tiễn CSA ở cấp độ thực địa. 

Nông nghiệp thông minh khí hậu và Nhóm Ngân hàng 

Thế giới 

Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) hiện đang mở rộng quy mô nông nghiệp 

thông minh về khí hậu. Trong Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu đầu 

tiên (2016-2020), cũng như bản cập nhật sắp tới bao gồm 2021-2025, 

Ngân hàng Thế giới cam kết hợp tác với các quốc gia để cung cấp nông 

nghiệp thông minh khí hậu đạt được chiến thắng ba lần tăng năng suất, 

tăng cường khả năng phục hồi và giảm phát thải. Năm 2020, 52% tài trợ 

của Ngân hàng Thế giới trong nông nghiệp cũng nhắm mục tiêu thích ứng 

và giảm thiểu khí hậu. 



Danh mục đầu tư của WBG cũng sẽ tăng cường tập trung vào tác động ở 

quy mô lớn và được cân bằng lại để tập trung nhiều hơn vào sự thích ứng 

và khả năng phục hồi. Để cho phép các cam kết này, chúng tôi đang sàng 

lọc tất cả các dự án về rủi ro khí hậu và sẽ tiếp tục phát triển và sử dụng 

các số liệu và chỉ số để đo lường kết quả và tính đến lượng khí thải nhà 

kính trong các dự án và hoạt động của chúng tôi. Những hành động này sẽ 

giúp các quốc gia khách hàng của chúng tôi thực hiện các đóng góp do 

quốc gia tự quyết định (NDCs) trong lĩnh vực nông nghiệp và sẽ góp phần 

vào tiến bộ trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cho hành động 

khí hậu, nghèo đói và xóa đói. 

Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng ủng hộ các chương trình nghiên cứu như 

CGIAR, phát triển các công nghệ và phương pháp quản lý thông minh về 

khí hậu, hệ thống cảnh báo sớm, bảo hiểm rủi ro và các đổi mới khác thúc 

đẩy khả năng phục hồi và chống biến đổi khí hậu. 

Hồ sơ quốc gia nông nghiệp thông minh khí hậu (CSA) thu hẹp khoảng 

cách kiến thức bằng cách cung cấp sự rõ ràng về thuật ngữ CSA, các 

thành phần, các vấn đề liên quan và cách bối cảnh hóa chúng trong các 

điều kiện quốc gia khác nhau. Những hồ sơ này cũng là một phương pháp 

để đánh giá cơ sở về nông nghiệp thông minh khí hậu ở cấp quốc gia (cả 

quốc gia và tiểu quốc gia) có thể hướng dẫn đầu tư và phát triển thông 

minh về khí hậu. Ngân hàng Thế giới cũng đã phát triển hơn 10 Kế hoạch 

đầu tư nông nghiệp thông minh (CSAIPs) cho Bangladesh, Zimbabwe, 

Zambia, Lesotho, Mali, Burkina Faso, Ghana, Cote D'Ivoire, Morocco và 

Cộng hòa Congo. Các CSAIP xác định các khoản đầu tư CSA với tổng trị 

giá hơn 2,5 tỷ USD, với tiềm năng mang lại lợi ích cho hơn 80 triệu người 

trên khắp các quốc gia được bảo hiểm. 

Làm việc hướng tới khả năng phục hồi và an ninh lương 

thực và dinh dưỡng, trong khi hạn chế phát thải GHG 

Sự hỗ trợ của Ngân hàng CSA đang tạo ra sự khác biệt trên toàn cầu: 

Tại Bangladesh, một dự án nhằm mục đích tăng cường khả năng phục 

hồi của người chăn nuôi bằng cách cải thiện sức khỏe động vật và giải 

quyết giảm thiểu khí hậu bằng cách cải thiện cường độ phát thải và nâng 

cao hiệu quả sản xuất, bao gồm cải thiện chiến lược cho ăn, sức khỏe 



động vật, chăn nuôi, phân và quản lý chất thải, cũng như các công nghệ 

phát thải thấp cho các hoạt động như làm lạnh và vận chuyển sữa. 

Tại Trung Quốc, một loạt các dự án đại diện cho 755 triệu USD đầu tư 

của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các hoạt động và tổ chức nông nghiệp có 

khả năng phục hồi và phát thải thấp hơn. Một dự án đã giúp mở rộng nông 

nghiệp thông minh về khí hậu thông qua hiệu quả sử dụng nước tốt hơn 

trên 44.000 ha đất nông nghiệp và các công nghệ mới đã cải thiện điều 

kiện đất đai, và thúc đẩy sản xuất lúa gạo lên 12% và ngô lên 9%. Hơn 

29.000 hợp tác xã nông dân đã báo cáo thu nhập cao hơn và tăng khả 

năng phục hồi khí hậu thông qua dự án này. Một dự án khác đã hoàn 

thành gần đây đã giảm lượng khí thải nhà kính xuống 23.732 tấn CO2 

tương đương và tăng lượng carbon trong đất lên 71.683 tấn CO2. 

Khả năng phục hồi khí hậu cũng đang được nâng cao ở Philippines, thông 

qua một dự án đang cải thiện năng lực của chính quyền địa phương để 

quản lý tốt hơn việc bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. 

Tại Uruguay, Ngân hàng đang hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững 

thông qua một số sáng kiến, bao gồm việc thành lập Hệ thống hỗ trợ quyết 

định và thông tin nông nghiệp và chuẩn bị các kế hoạch quản lý đất đai. Kể 

từ năm 2014, CSA đã được áp dụng trên 2.946.000 ha và 5.139 nông dân 

đã được hỗ trợ để làm cho trang trại của họ thông minh về khí hậu bằng 

cách cải thiện hiệu quả năng lượng và năng lực quản lý đất. 

Tại Brazil, sản xuất bền vững của nước này ở các khu vực trước đây 

được chuyển đổi sang dự án sử dụng nông nghiệp (ABC Cerrado) đã thử 

nghiệm các phương pháp tiếp cận khuyến nông để thúc đẩy nông nghiệp 

carbon thấp trong khi thúc đẩy lợi nhuận tư nhân. Từ năm 2014 đến năm 

2019, dự án đã hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho 20.025 đối tượng thụ hưởng 

trực tiếp (20% là nữ). Chúng bao gồm các nhà sản xuất và gia đình của họ, 

những người tham gia trong những ngày thực địa và các cộng tác viên làm 

việc để áp dụng các thực tiễn quản lý đất đai bền vững trên khoảng 

378.513 ha. Người ta ước tính rằng những thực hành này có khả năng góp 

phần vào việc cô lập 7,4 triệu tấn CO2 tương đương trong 10 năm tới. 

 



Dự án chăn nuôi gia súc bền vững lồng ghép Colombia cho thấy thông qua 

việc áp dụng các hệ thống silvopastoral (SPS), được bổ sung bởi các công 

cụ quản lý cảnh quan khác, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích, có thể mang 

lại những chiến thắng đáng chú ý cho nông dân và môi trường. Trong 10 

năm của dự án (2010 đến 2020), các nhà sản xuất tham gia đã chuyển đổi 

38.390 ha đất đồng cỏ thành SPS. So với các vùng sản xuất không có 

SPS, năng suất sữa tăng khoảng 25%, chi phí sản xuất sữa giảm 9%/lít, tỷ 

lệ thả nuôi tăng 26%, thu nhập của nông dân tăng tới 523 USD/ha/năm. 

Theo kết quả của dự án Phát triển nông thôn bền vững Mexico, 1.842 

doanh nghiệp nông nghiệp đã áp dụng 2.286 công nghệ bền vững với môi 

trường bao gồm năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản 

lý chất thải bền vững và chuyển đổi sinh khối. 

Chương trình Thế hệ Xanh Morocco nhằm mục đích tăng cường sự bao 

gồm kinh tế của thanh niên ở khu vực nông thôn và hiệu quả tiếp thị và 

tính bền vững môi trường của các chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp. Nó 

sẽ tăng cường khả năng phục hồi khí hậu trên cả bốn khía cạnh của an 

ninh lương thực: tính sẵn có, tiếp cận, ổn định và sử dụng. Cụ thể, nó sẽ 

thúc đẩy nông nghiệp chính xác, cải thiện các dịch vụ khuyến nông về thực 

hành CSA và một sáng kiến thí điểm để thúc đẩy sinh thái nông nghiệp để 

cải thiện khả năng phục hồi khí hậu. Việc mở rộng kỹ thuật hỗ trợ nông 

dân áp dụng các thực hành nông nghiệp thông minh khí hậu bổ sung và sẽ 

nhắm mục tiêu 12.000 nông dân. 

Tại Bắc Macedonia, Dự án Hiện đại hóa Nông nghiệp sẽ hỗ trợ các nỗ lực 

của đất nước để đóng góp vào các mục tiêu đóng góp do quốc gia tự quyết 

định (INDC) bằng cách thực hiện các hoạt động thích ứng và giảm thiểu 

biến đổi khí hậu, cũng như các hoạt động sẽ giảm phát thải khí nhà kính 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Dự án ứng phó châu chấu sa mạc Yemen cung cấp hỗ trợ cho các 

phương pháp quản lý trang trại giúp tăng cường khả năng phục hồi của 

các trang trại và cảnh quan trước những thay đổi về khí hậu và sâu bệnh, 

đồng thời cải thiện khả năng giám sát dữ liệu đo lường. 

 



Tại Uzbekistan, Ngân hàng đang làm việc với chính phủ để tạo điều kiện 

chuyển từ độc canh bông và lúa mì sang một hệ thống canh tác có khả 

năng chống chịu tốt hơn với các cú sốc khí hậu - bao gồm làm vườn - và 

áp dụng các thực hành thông minh về khí hậu để cải thiện sức khỏe đất và 

giảm suy thoái đất. 

Tại Niger, một dự án do Ngân hàng hỗ trợ được thiết kế đặc biệt để cung 

cấp nông nghiệp thông minh về khí hậu nhằm mục đích mang lại lợi ích 

cho 500.000 nông dân và nhà mục vụ ở 44 xã thông qua việc phân phối 

hạt giống được cải thiện, chịu hạn, tưới tiêu hiệu quả hơn và mở rộng sử 

dụng lâm nghiệp cho các kỹ thuật nông nghiệp canh tác và bảo tồn. Đến 

nay, dự án đã giúp 336.518 nông dân quản lý đất đai bền vững hơn và đưa 

79.938 ha theo thực hành canh tác bền vững hơn. 

Mục tiêu chính của Dự án Chương trình Cải thiện Năng suất Nông nghiệp 

Punjab Punjab của Pakistan là cải thiện năng suất sử dụng nước trong 

nông nghiệp được tưới tiêu. Dự án góp phần tăng sản lượng nông nghiệp, 

việc làm và thu nhập, mức sống cao hơn và kết quả môi trường tích cực. 

Tính đến năm 2019, hệ thống tưới hiệu quả cao đã được lắp đặt trên diện 

tích 23.500 ha, với việc lắp đặt thêm 3.677 ha đang được tiến hành; 

11.916 nguồn nước đã được cải thiện với 1.220 dòng đang được cải thiện; 

5.000 đơn vị san lấp mặt bằng laser đã được triển khai và 621 ao đã được 

xây dựng. Nửa triệu gia đình nông dân đang được hưởng lợi trực tiếp từ 

dự án, 5,7 triệu mẫu đất nông nghiệp được hưởng lợi từ việc quản lý nước 

được cải thiện và hơn 15.000 việc làm toàn thời gian đã được tạo ra. 

Tại Kenya, mục tiêu của Dự án Nông nghiệp Thông minh Khí hậu là tăng 

năng suất nông nghiệp và xây dựng khả năng phục hồi trước các rủi ro 

biến đổi khí hậu trong các cộng đồng nông nghiệp và mục vụ nhỏ. Điều 

này được thực hiện bằng cách nhân rộng các hoạt động nông nghiệp 

thông minh về khí hậu, tăng cường nghiên cứu nông nghiệp thông minh về 

khí hậu và hệ thống hạt giống, và hỗ trợ các dịch vụ khí tượng nông 

nghiệp, thị trường, khí hậu và tư vấn. 

Bắt đầu từ năm 2015, một dự án do Ngân hàng hỗ trợ đã giúp các nhà mục 

vụ áp dụng nông nghiệp thông minh khí hậu ở Sahel - cụ thể là Burkina 

Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger và Senegal. Các can thiệp để cải thiện 



sức khỏe động vật và nuôi trồng và thúc đẩy quản lý vùng đất bền vững 

hơn đang tăng năng suất và khả năng phục hồi và giúp giảm lượng khí thải. 

Tại Malawi, Ngân hàng đang thúc đẩy CSA bằng cách tăng cường khả năng 

phục hồi của nông dân đối với hạn hán ngày càng tăng và kéo dài và cải 

thiện sức khỏe đất để tăng năng suất nông nghiệp và thích ứng và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu. Khoảng 140.000 nông dân đã áp dụng một loạt các 

thực hành CSA, trong khi sức khỏe đất của gần 28.000 ha đã được cải thiện. 

Dự án Nông nghiệp thích ứng khí hậu Maharashtra, với 420 triệu USD là 

một trong những dự án CSA lớn nhất mà Ngân hàng đã tài trợ cho đến nay, 

ước tính mang lại những cải thiện về biến đổi khí hậu là 386 triệu USD. 

Tính đến tháng 6 năm 2020, 309.800 người thụ hưởng dự án đã áp dụng 

các biện pháp nông nghiệp thông minh về khí hậu và 56.602 ha đất đã 

được hưởng lợi từ các công nghệ tưới tiêu và thoát nước được cải thiện. 

Tại Kazakhstan, Chương trình phát triển chăn nuôi bền vững cho kết quả, 

kéo dài từ năm 2021 đến năm 2025, nhằm mục đích tạo điều kiện cho sự 

chuyển đổi sâu sắc của ngành thịt bò ở Kazakhstan để thúc đẩy tính bền 

vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong suốt. Nó giải quyết các vấn đề 

suy thoái đất, bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu 

phát thải GHG dọc theo chuỗi giá trị. 

Chương trình Năng suất Nông nghiệp Tây Phi (WAAP) có sự tham gia của 

13 quốc gia và nhiều đối tác, giúp phát triển các giống cây trồng chủ lực 

thông minh về khí hậu, như gạo, chuối và ngô. Nông dân cũng được tiếp 

cận với các công nghệ như hệ thống thu hoạch nước hiệu quả. Tính đến 

tháng 7 năm 2019, dự án đã trực tiếp giúp hơn 9,6 triệu người và hơn 7,6 

triệu ha đất có năng suất, khả năng phục hồi và bền vững hơn. Năng suất 

và thu nhập của người thụ hưởng đã tăng trung bình khoảng 30%, cải 

thiện an ninh lương thực cho khoảng 50 triệu người trong khu vực. 

 

 


