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• Tổ	chức	phi	lợi	nhuận	đại	diện	và	kết	nối	tất	cả	các	khu	vực	
hạt	đậu	xanh	ở	Úc
Non-profit	organisation	representing	and	linking	all	sectors	
of	the	Mungbean	Industry	in	Australia

• Đối	tác	thương	mại	trong	Chương	trình	quốc	gia	cải	Tến	hạt	
đậu	xanh	(giống	cây	trồng)
	Commercial	partner	in	the	National	Mungbean	
Improvement	Program	(plant	breeding)

• Cơ	cấu	tổ	chức	vững	mạnh
Strong	organisation	structure

• Dẫn	đầu	trong	ngành
Industry	focused	leadership

• Thông	Tn	chia	sẽ	tại	www.mungbean.org.au
Information	sharing	www.mungbean.org.au

Hiệp	Hội	Đậu	Xanh	Úc	(AMA)
Australian	Mungbean	Association	(AMA)		



• Hội viên AMA bao gồm 12 tổ chức chế biến, 11 thành viên xuất 
khẩu và 9 thành viên các ngành khác
	AMA	membership	includes	12	processing	establishments,	11	
exporting	members	and	9	other	Industry	members

• Kết nối với Hội hật đậu Úc (Pulse Australia) nhằm cung cấp các 
hỗ trợ về nông học và giảng dạy các khóa học về nông học được 
công nhận
Linkages	with	Pulse	Australia	to	provide	agronomic	support	and	
deliver	Accredited	Agronomy	courses

• Kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2016
Celebrated	30	years	as	an	organisation	in	2016

• Các tiểu ban thuộc AMA gồm AMA	Subcommittees	covering
1. Hạt giống Seeds
2. Các chuẩn mực Standards
3. Nghiên cứu và phát triển R & D  R	&	D	–	research	and	development
4. DAF và xuất khẩu DAF	and	exports	

Các	liên	kết	trong	ngành	Industry	links



• Mùa vụ luân chuyển rất có ích – mùa xuân va ̀ mùa hè
Valuable	rotation	crop	–	spring	and	summer

• Chọn lựa vê ̀ giống phu ̀ hợp với từng khu vực va ̀ thị trường
Choice	of	varieties	suited	to	different	areas	and	markets

• Tưới tiêu giúp cho sản xuất được ổn định
Irrigation	provides	stable	production

• An toàn thực phẩm va ̀ truy xuất nguồn gốc
	Food	safety	and	traceability

• Phát triển thị trường nội địa
	Growing	domestic	market

• Đậu xanh cung cấp ở trong bao 25 kg sau khi phân loạI
	Mungbeans	supplied	in	25	kg	bags	after	grading

• Kê ́ hoạch hạt giống được chuẩn y – cung cấp hạt giống có chất lượng đê ̉ t
ối ưu hóa sản xuất va ̀ giảm thiểu các rủi ro vê ̀ bệnh tật
Approved	seed	scheme	–	supplying	quality	seed	to	maximise	production	
and	minimise	disease	risk

Số	cầu	về	hạt	đậu	xanh			Mungbean	demand



Tổng	quan	về	đậu	xanh	Úc
	Australian	mungbean	snapshot	



• Năng suất sản xuất năm 2016 tăng đến 150.000 tấn
	2016	production	increased	to	150,000	tonnes

• Các thị trường chính là Ấn độ, Trung quốc, Việt nam, Sri Lanka
	Key	markets	are	India,	China,	Vietnam,	Sri	Lanka

• Các khóa học về nông học được công nhận cho thấy các ưu điểm 
khi trồng đậu xanh và nâng cấp kỹ năng cho các nhà nông học 
theo các tập quán quản lý tốt nhất về quản trị sản xuất và côn trù
ng, cỏ dại và bệnh tật
	Accredited	agronomy	courses	demonstrate	the	advantages	of	
growing	mungbeans	and	upskill	agronomists	in	best	management	
practices	for	production	and	pest,	weed	and	disease	
management

Sản	xuất	đậu	xanh
	Mungbean	production



Số	liệu	xuất	khẩu	Export	statistics
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• Số	liệu	xuất	khẩu	trung	bình	trong	5	năm:	645	tấn/năm
	5-year	average	export	88	645	tonnes/annum

• Sản	xuất	bao	gồm	xuất	khẩu	cộng	với	20	000	tấn	hạt	và	tiêu	thụ	nội	
địa
	Production	includes	exports	plus	20	000	tonnes	seed	and	domestic	
consumption



Điểm	đến	xuất	khẩu	đậu	xanh	Úc
	Australian	mungbean	export	destinations
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Cung	&	Cầu	Supply	and	Demand



CÁI	GÌ	QUYẾT	ĐỊNH	GIÁ?	WHAT	DRIVES	PRICE?

• Cầu	là	một	tác	nhân	chính	của	giá	Demand	is	the	main	driver	
of	price

• Những	năm	sản	xuất	tốt	nhất	cũng	là	những	năm	có	giá	cao	
nhất
	Our	largest	production	years	have	also	been	our	highest	
price	years

• Úc	có	thể	gia	tăng	sản	xuất	mà	không	ảnh	hưởng	tiêu	cực	đế
n	giá
	Australia	can	increase	production	without	negatively	
affecting	price

Cung	&	Cầu	Supply	and	Demand



CÁI	GÌ	QUYẾT	ĐỊNH	CẦU?	WHAT	DRIVES	DEMAND?

• Sự	ưa	chuộng	của	người	tiêu	dùng
	A	preference	by	the	consumer	

• Thực	phẩm	sạch,	an	toàn
	Clean	safe	food

CUNG	ẢNH	HƯỞNG	ĐẾN	GIÁ	NHƯ	THẾ	NÀO?
	HOW	DOES	SUPPLY	IMPACT	PRICE?

• Cung	ảnh	hưởng	đến	giá	khi	chúng	ta	cạnh	tranh	với	nhau	trên	cùng	một	
thị	trường
	Supply	impacts	price	when	we	are	competing	for	the	same	market

• Có	được	�nh	trạng	nguồn	gốc	ưa	chuộng	là	điều	có	ý	nghĩa	quan	trọng
	Having	preferred	origin	status	is	very	important

Cung	&	Cầu	Supply	and	Demand



Cung	&	Cầu	Supply	and	Demand



Lợi	thế	cạnh	tranh	của	Úc
	Australia’s	competitive	advantage

NO1
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MANUFACTURING

Giá	trị	gia	tăng	bổ	sung	vào	đậu	xanh	Úc
	Adding	value	to	mungbean

• Hệ	thống	chất	lượng	của	chúng	tôi	bổ	sung	giá	
trị	vào	tất	cả	các	chủng	loạI
	Our	quality	systems	add	value	to	all	grades

• Chuỗi	giá	trị	của	chúng	tôi	có	�nh	địa	phương	
và	có	trách	nhiệm
	Our	value	add	chain	is	local	and	accountable

• Thứ	hạng	chất	lượng	có	thể	định	lượng	được	
ở	phòng	thí	nghiệm
	Quality	grade	is	quantifiable	in	laboratory	



Lợi thê ́ cạnh tranh của Úc
	Australia’s	competitive	advantage

NO1

PROCESSING

MANUFACTURING

Duy trì lợi thê ́ cạnh tranh
	Maintaining	our	competitive	advantage

• Cải tiến va ̀ phê bình liên tục hê ̣ thống quản 
ly ́ chất lượng
	Continual	critiquing	and	improvement	of	
our	quality	systems	

• Các đơn vị hô ̃ trợ ngành như AMA sẽ 
hô ̃ trợ ngành GMB
Supporting	industry	bodies	such	as	the	
AMA	who	support	the	GMB	industry



Lợi thê ́ cạnh tranh của Úc
	Australia’s	competitive	advantage

NO1

PROCESSING

MANUFACTURING

Các yếu tô ́ rủi ro trong tương lai đối với đậ
u xanh Úc
Future	risk	factors	to	Australian	green	
mungbean

• Sự giáng cấp của các hê ̣ thống chất lượng
	Degradation	of	quality	systems

• Tư duy hàng rời, khối lượng lớn
	Bulk	commodity	mentality



• Chương trình quốc gia cải tiến hạt đậu xanh
	National	Mungbean	Improvement	Program	

• Liên kết vê ̀ giống cây trồng – Nghiên cứu các loại hạt - Công ty 
nghiên cứu & phát triển các loại hạt (GRDC), Bô ̣ nông nghiệp va ̀ thủ
y sản (DAF), Hiệp hội đậu xanh Úc (AMA)
	Partnership	in	plant	breeding	–	Grains	Research	and	Development	
Corporation	(GRDC),	Department	of	Agriculture	and	Fisheries	(DAF),	
Australian	Mungbean	Association	(AMA)

Cơ	sở	nghiên	cứu	Hermitage	Research	Facility



1. Tiêu chuẩn vê ̀ vê ̣ sinh va ̀ an toàn thực phẩm
	Food	Safety	and	Hygienic	standards

2. Giới thiệu các loại giống đậu xanh hảo hạng như là đối tá
c thương mại với DAF va ̀ GRDC
	Release	of	superior	mungbean	varieties	as	commercial	
partner	with	DAF	and	GRDC

3. Nguồn thông tin cho các nha ̀ trồng đậu xanh
	Information	source	to	mungbean	growers

4. Tăng sản xuất phu ̀ hợp với kê ́ hoạch chiến lược
	Increase	production	in	line	with	strategic	plan

Mục đích của AMA – cơ cấu mạnh để hô ̃ trợ phát 
triển ngành

	Aims	of	the	AMA	–	strong	structure	supporting	
industry	development



• Đậu	mầm	Sprouts
• Bún	Noodles
• Snacks
• Bánh	ngọt		Sweets

Đậu xanh đa tác dụng
	Increase	production	in	line	with	strategic	plan



Trồng đậu xanh ở vùng khô cạn
	Dryland	mungbean	production



Trồng đậu xanh với hê ̣ thống tưới tiêu
	Irrigated	mungbean	production


