Rau trong trang trại Tâm An được trồng theo phương pháp hữu cơ, thân thiện với môi trường.
Hai bên con ng dn vào trang tri rau hu c Tâm An hoa hng dng n vàng. Hoa hng dng c trng vi mc ích có th thu hút
các loi côn trùng, sâu b nhm tránh gây hi cho vn rau qu xung quanh, ã to mt cnh sc tuyt vi thu hút nhiu du
khách.
Ch Lê Th Nguyt Minh, du khách n t tnh Qung Nam tham quan trang tri chia s: "Mô hình trang tri rau ây rt p. Có
ng i vào cng khác vi nhng ni khác. Tôi cng i nhiu ch ri thì tôi thy nhng ch khác h ch trng mt là rau, hoc trng mt loi
hoa thôi. Nhng ây h va trng rau, c xen ln hoa na. Rt p!"
Trang tri rau Tâm An rng khong 4 ha, trong ó có khong 1.200 mét vuông trng da li, khu vc còn li trng các loi rau
qu truyn thng nh bu, bí, da leo, kh qua, cà tím, rau mung, ci, dn… Theo anh Phm c t, k s ca trang tri rau hu c
Tâm An, vic sn xut rau cung không cu. Hin, mi ngày trang tri rau này cung cp khong 200 kg rau, qu cho các nhà
hàng ti thành ph à Nng. Anh Phm c t cho bit, trung bình mi ngày trang tri rau ón khong 200 n 300 ngi tham quan,
dp cui tun có khi lên ti 1.000 ngi, vi phí ph thu là 30 ngàn ng/ngi.

Nhng bông hng dng thu hút côn trùng phá hoi rau.
Ông ng Phú Hành, Phó Ch tch UBND huyn Hòa Vang, thành ph à Nng cho bit, hin nay a phng khuyn khích các
doanh nghip u t trng rau qu hu c, ch bin sn phm hu c tiêu dùng, kt ni tour tham quan du lch tri nghim và giúp a
phng phát trin nông nghip sch. ây c xem là hng i phù hp nâng cao cht lng sng cho bà con nông dân.

Nhng ngày cui tun, trang tri rau hu c ón khong 1000 du khách.
Có th nói ây va là cách làm nông nghip hiu qu, va thu hút khách du lch n vi Hòa Vang.
PHNG CÚC/VOV Min Trung
(Theo: Trang thông tin điện tử Kênh truyền hình Chuyên biệt về Văn hóa – Du lịch (Vietnam Journey) – Đài Tiếng nói Việt
Nam – Ngày đưa tin: 05/9/2019)

