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ABSTRACT 

This review paper on the historical development of rice-based farming 
models in the freshwater ecological zone of the Mekong Delta was 
synthesized from the research results of many previous authors. These 
authors indicated the important roles and the significance of rice 
production in Vietnam in general and in the Mekong Delta in particular, 
both to ensure the country’s food security and its food exports on the 
world market. In recent years, environmental, economic, and social 
conditions in the fresh water ecological zone of the Mekong Delta have 
undergone dramatic changes, brought about by the development of rural 
society, government investment in rural infrastructure, and technical 
progress in rice production due to competitive pressures from the market 
economy. Rice production in the Mekong Delta also faced many risks and 
challenges, such as from global climate change, which forced farmers in 
the fresh water ecological zone to adapt with the more sustainable rice-
based production systems. Therefore, farmers have gradually changed 
from traditional extensive rice mono-cropping to intensive high-yielding 
rice cropping and diversified forms of rice-based crop-fish production.   

TÓM TẮT 

Bài tổng quan được hệ thống hóa từ kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả 
về sự phát triển của các mô hình sản xuất lúa vùng sinh thái ngọt ở đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo dòng lịch sử. Tác giả nêu rõ vai trò 
quan trọng và ý nghĩa việc sản xuất lúa ở Việt Nam và ĐBSCL nói riêng 
nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu lương thực ra 
thị trường thế giới. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của vùng sinh 
thái ngọt ở ĐBSCL thay đổi theo thời gian do xã hội nông thôn phát triển 
cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn của Nhà nước, tiến bộ kỹ thuật 
sản xuất lúa của nông dân trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp cạnh 
tranh, sản xuất lúa ngày càng chịu nhiều rủi ro và thách thức do biến đổi 
khí hậu toàn cầu nên nông dân luôn thích nghi với các hệ thống sản xuất 
bền vững trên nền lúa trong vùng sinh thái ngọt để đảm bảo hiệu quả mô 
hình sản xuất. Do đó, nông dân đã chuyển dần từ sản xuất độc canh lúa 
mùa sang thâm canh lúa cao sản và sản xuất đa dạng cây trồng và thủy 
sản trên đất lúa. 
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1 GIỚI THIỆU 

Việt Nam đã đạt những bước tiến vượt bậc 
trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, được xếp vào 
hàng thứ hai trong những nước xuất khẩu lúa gạo 
trên thế giới hơn hai thập niên vừa qua. Tuy nhiên, 
đời sống của đa số người trồng lúa ở nông thôn 
vẫn còn cơ cực, nhất là những vùng sản xuất lúa 
gạo dư thừa. Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), vốn phồn thịnh trước 1975, nay là một 
vùng có mức nghèo khó và giáo dục dưới mức 
bình quân cả nước! Khoảng cách đời sống giữa đô 
thị và thôn quê ngày càng giãn hơn, môi trường 
sống lành mạnh càng bị đe dọa khi nền kinh kế 
phát triển nhanh thiếu kiểm soát cân bằng. Các 
thách thức càng trở nên to lớn đối với nông dân và 
chính phủ khi Việt Nam đã gia nhập vào Cơ quan 
WTO, thế giới đang bùng phát khuynh hướng toàn 
cầu hóa, thương mại tự do, và đối diện nghiêm 
trọng biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính sách hỗ trợ 
nông nghiệp, đặc biệt ngành trồng lúa có tính cách 
quyết định đối với đời sống thịnh vượng của nông 
dân và nông thôn (Đạt, 2010).  

Trong bài tổng quan này, sản xuất lúa ở 
ĐBSCL được hệ thống hóa theo thời gian và 
không gian, trong đó tác giả chỉ đề cập những mô 
hình sản xuất lúa chủ yếu trong vùng sinh thái 
ngọt được quan tâm tổng hợp từ các kết quả 
nghiên cứu của nhiều tác giả trong thời gian qua. 

2 MỤC TIÊU  

Mục tiêu của bài tổng quan nhằm: (1) tìm hiểu 
sự thay đổi các mô hình sản xuất lúa vùng sinh 
thái ngọt ở ĐBSCL theo thời gian; (2) phân tích và 
đánh giá tác động của các yếu tố làm thay đổi các 
mô hình sản xuất lúa ở vùng sinh thái ngọt ở 
ĐBSCL và (3) đề nghị sản xuất lúa theo mô hình 
bền vững có chất lương cao trong nền kinh tế thị 
trường cạnh trạnh. 

3 NỘI DUNG  

3.1 Tổng quan đồng bằng sông Cửu Long   

Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nằm ở 
tận cùng phía Nam, với diện tích tự nhiên 3,96 
triệu ha chiếm 12% diện tích Việt Nam, gồm 12 
tỉnh và 1 thành phố; dân số có 17,5 triệu người 
năm 2007 (chiếm 21% dân số cả nước). ĐBSCL là 
vùng đất màu mỡ nhờ bồi lắng phù sa của hệ 
thống sông MeKong, nó không những thích hợp 
cho trồng lúa, mà còn thích hợp cho trồng cây ăn 
trái, nuôi trồng thủy sản,... Nông dân ở ĐBSCL 
sản xuất hơn 50% sản phẩm nông nghiệp quốc gia; 
đặc biệt sản xuất 50% sản lượng lúa, 60% sản 

lượng trái cây và 65% sản lượng thủy sản quốc gia 
(Cần, 2009). Sản lượng nông nghiệp đạt 21,5 triệu 
tấn và sản lượng lúa sản xuất ở ĐBSCL là 20,7 
triệu tấn năm 2010. Lượng gạo xuất khẩu vào thị 
trường thế giới chủ yếu từ ĐBSCL. Việt Nam xuất 
khẩu 6,80 triệu tấn gạo năm 2010, xếp thứ hai 
quốc gia xuất khẩu gạo của thế giới (Tổng cục 
thống kê, 2010).  

 
Hình 1: Bản đồ hành chính của ĐBSCL,  

Việt Nam 

Nguồn: Nguyễn Duy Cần, 2009  

3.2 Các tiểu vùng nông nghiệp thuộc vùng 
sinh thái ngọt ĐBSCL  

Vùng sinh thái ngọt chiếm diện tích lớn  
nhất đồng bằng khoảng 900.000 ha. Bao gồm bốn 
tiểu vùng:  

(1) Ven sông Tiền và sông Hậu là vùng đất cao 
đến trung bình, ngập nông và phèn tiềm tàng, có 
nhiều khả năng tưới tiêu. Gồm vùng Nam Quốc 
Lộ1 của tỉnh Tiền Giang (35.400 ha), vùng trung 
tâm của tỉnh Long An (103.000 ha), vùng Ngọt 
của tỉnh Bến Tre (Chợ Lách và Châu Thành); 
vùng ven sông Hậu (Bình Thủy, Cái Răng, Ô 
Môn, Phong Điền và Thốt Nốt) của Thành phố 
Cần Thơ (138.917 ha); vùng cù lao (Chợ Mới, Phú 
Tân, Tân Châu và An Phú) của tỉnh An Giang; 
vùng phía Tây Sông Hậu (Gò Quao, Giồng Riềng, 
Rạch Giá, Tân Hiệp và Châu Thành) của tỉnh Kiên 
Giang (119.700 ha); vùng ven Sông Tiền và Sông 
Hậu (Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Thanh 
Bình, Thị xã Cao Lãnh, Cao Lãnh, Thị xã Sa Đéc, 
Lấp Vò, Lai Vung, và Châu Thành) của tỉnh Đồng 
Tháp (177.500 ha); vùng Bắc và Nam QL1A 
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(Bình Minh, Long Hồ, Tam Bình, Thị xã Vĩnh 
Long, Mang  Thít) và vùng cù lao (Vũng Liêm, 
Trà Ôn) của tỉnh Vĩnh Long (74.000 ha); vùng 
ngọt hóa (Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà 
Cú) và vùng cù lao (Châu  Thành) của tỉnh Trà 
Vinh (94.500 ha). Đây là vùng đất tốt cho canh tác 
lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái và nuôi thuỷ sản 
nước ngọt kết hợp (Bé, 2006). Hơn nữa, theo 
Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Thị Xuân Thu (2005) 
cũng cho rằng nhóm đất phù sa phân bố dọc theo 
sông Tiền và sông Hậu là nhóm đất tốt nhất 
ĐBSCL do có độ phì nhiêu và màu mỡ. 

(2) Vùng đất cao đến trung bình (Kế Sách và 
Long Phú, Thị xã Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú 
và Thạnh Trị) của tỉnh Sóc Trăng (162.788 ha), 
vùng giữ ngọt ổn định (do có cống và đê bao như 
Hồng Dân; Phước Long; Vĩnh Lợi và Hoà Bình) 
của tỉnh Bạc Liêu (77.947 ha) (Bé, 2006).  

(3) Vùng ngập theo triều và úng triều (Châu 
thành-Phụng Hiệp và Nông trường Mùa xuân) của 
tỉnh Hậu Giang (35.600 ha) (Bé, 2006).  

(4) Vùng Tứ Giác Long Xuyên khoảng 
400.000 ha cũng là vùng đất phù sa ngọt nhưng 
nhiễm phèn nhẹ đến trung bình và ngập sâu. Bao 
gồm các huyện Châu Phú, Châu Thành, Châu 
Đốc, Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An 
Giang (170.000 ha). Huyện Hòn Đất, Hà Tiên, 
Kiên Lương, Tân Hiệp và Châu Thành của tỉnh 
Kiên Giang (231.400 ha). Đây là vùng chuyên 
canh lúa và hoa màu (Bé, 2006). 

3.3 Sự thay đổi về mô hình sản xuất trên 
nền lúa vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL theo  
thời gian   

Sự phát triển của mô hình sản xuất trên nền lúa 
ở ĐBSCL gắn chặt với: (1) các điều kiện tự nhiên 
(đất và nước); (2) sự đào vét các hệ thống kênh 
(để sử dụng nguồn nước của sông Mekong); (3) 
quá trình định cư; và (4) các điều kiện kinh tế - xã 
hội,... (Cần, 2009). Ngoài ra, trong nghiên cứu của 
Phong và ctv. (2007) cho thấy sự thay đổi trong 
mô hình canh tác nông nghiệp còn do tác động từ 
việc giới thiệu các giống lúa mới, chính sách tự do 
hóa kinh tế, nhu cầu thị trường và các thảm họa 
thiên nhiên,...  

Sự phát triển của các mô hình sản xuất trên lúa 

vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL có thể chia làm 6 
giai đoạn: (Cần, 2009). 

3.3.1 Canh tác lúa thời kỳ “Óc Eo” 

Canh tác lúa thời kỳ "Oc-eo" (trước 1857) với 
2 loài Oryza sativa L. và Oryza prosative được 
người dân Óc-Eo trồng và có liên quan đến những 
giống lúa nổi sau này. Thời kỳ này, người dân thu 
nhặt lúa hoang (lúa trời hoặc lúa ma), nhiều hệ 
thống kênh được đào vét từ Châu Đốc đến Hà 
Tiên như kênh Vĩnh tế (1814-1824) để sử dụng 
nước sông Mekong phục vụ cho canh tác lúa vùng 
sinh thái ngọt (Sanh et al.., 1998). 

3.3.2 Canh tác lúa nước cổ truyền  

Canh tác lúa cổ truyền giai  đoạn 1857-1966, 
hầu hết diện tích canh tác lúa được sử dụng là 
giống lúa mùa địa phương. Trong giai đoạn này 
nhiều kênh được đào vét; nông dân trồng các 
giống lúa mùa như lúa mùa sớm hoặc lúa mùa lỡ, 
lúa trung mùa, lúa mùa muộn và lúa nổi (Chiem, 
1994). Năng suất lúa rất thấp 1-2 tấn / 1 ha (Đệ, 
2009). 

3.3.3 Chuyển tiếp từ canh tác lúa cổ truyền 
sang lúa cao sản 

Chuyển tiếp canh tác lúa cổ truyền sang canh 
tác lúa cao sản (1966-1976).  

Trong thời kỳ Cách Mạng Xanh (bắt đầu từ 
1968), phát triển sản xuất lúa gạo đạt đến cao 
điểm nhờ ứng dụng triệt để kỹ thuật tiến bộ, làm 
cho năng suất lúa bình quân tăng vượt bậc từ  
2 t/ha lên hơn 5 t/ha (Đạt, 2010).  

Lúa cao sản (IR5, IR8) được đưa vào Việt 
Nam năm 1966 và canh tác dưới điều kiện có thủy 
lợi. Đầu tiên, nông dân trồng những giống này trên 
vùng đất thích hợp như đất dọc bờ sông. Khi nhiều 
kênh mới được đào để phục vụ tưới – tiêu, việc 
canh tác những giống lúa cao sản được mở rộng. 
Thông qua việc giới thiệu các giống lúa cao sản 
này, nông dân đã áp dụng hóa chất nông nghiệp để 
sản xuất lúa đạt năng suất cao hơn. Lúa 2 vụ được 
áp dụng hàng năm trên vùng đất phù sa, vùng đất 
có địa hình cao và có dân số đông (Sanh et al., 
1998). Đến năm 1976 nông dân canh tác được 
1,40 triệu ha lúa 1 vụ và 0,50 triệu ha lúa 2 vụ 
trong năm ở ĐBSCL (Thành, 2004). 
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Hình 2: Hệ thống canh tác lúa ở ĐBSCL năm 1976 

Nguồn: Integrated Resources Mappping Center (IRMC), 1997 

3.3.4 Sự phát triển của hệ thống sản xuất lúa 
thời kỳ nhà nước quản lý tập trung 

Các hệ thống canh tác có sự phát triển dần 
trong giai đoạn 1976-1985, trong đó sản xuất lúa 
là cây trồng chính. Hệ thống canh tác lúa mùa, lúa 
nước sâu vẫn còn phổ biến và bị nhiễm rầy nặng 
Tiền Giang và Bến Tre vào năm 1977 (Sanh et 
al.., 1998).  Sau đó, lúa 2 vụ được gia tăng ở 
ĐBSCL kể cả vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng 
Tháp Mười nhờ phát triển hệ thống thủy lợi và 
thủy nông nội đồng. Do đó, diện tích lúa nổi giảm 
rất nhanh từ khoảng 400.000 ha năm 1984, sau đó 
mỗi năm bình quân giảm hơn 40.000 ha ở An 
Giang (Đệ, 2009). Tuy nhiên, việc canh tác lúa 
theo hình thức tập đoàn sản xuất/hợp tác xã nên 
sản xuất lúa còn mang tính tự cấp và an ninh 
lương thực cho nông hộ (Sanh et al., 1998). 

3.3.5 Thâm canh các hệ thống sản xuất lúa 
thời kỳ đổi mới 

Thâm canh các hệ thống canh tác trên nền lúa 
trong giai đoạn 1986-1999. Canh tác lúa chuyển 

sang thâm canh hơn và đa dạng hơn, tư nhân hóa 
và sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Do đó, 
lương thực Việt Nam thặng dư đi vào thị trường 
(Cần, 2009) và xuất khẩu lương thực được 1 triệu 
tấn gạo năm 1989 nhờ chính sách đổi mới trong 
nông nghiệp và quản lý sử dụng đất đai lấy nông 
hộ làm đơn vị tự chủ sản xuất trong cơ chế mở của 
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa (Tuyen, 2011). Ngoài ra, theo Nhân (2009), 
giai đoạn 1995-1999 nông dân sản xuất lúa theo 
hướng thâm canh nhưng chú trọng năng suất  
là chính.  

Hệ thống canh tác thay đổi đáng kể ở vùng 
trung tâm của ĐBSCL như vùng đồng bằng ngập 
chịu ảnh hưởng thủy triều. Đến năm 1996, diện 
tích lúa 1 vụ giảm còn 0,70 triệu ha, thay vào đó 
diện tích lúa 2 vụ tăng 1,00 triệu ha, phát triển và 
0,20 triệu ha lúa 3 vụ (Thành, 2004). Lúa 2 vụ 
luân canh với các giống cao sản ngắn ngày nhờ 
mở rộng hệ thống thủy lợi, củng cố đê bao bảo vệ 
đồng ruộng và sử dụng bổ sung phân bón và thuốc 
trừ sâu bệnh (Sanh et al., 1998).  
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Hình 3: Hệ thống canh tác lúa ở ĐBSCL năm 1996 

Nguồn: Integrated Resources Mappping Center (IRMC), 1996 

3.3.6 Mô hình sản xuất lúa chủ yếu vùng phù 
sa ngọt từ năm 2000 

 (1) Cơ cấu ba vụ lúa chủ yếu tập trung ở 
những vùng đồng ruộng đã được xây dựng tốt, có 
nguồn nước ngọt bổ sung và đủ phương tiện cung 
cấp nước như Mỹ Tho, Châu Thành, Cai Lậy, Cái 
Bè (Tiền Giang), một phần Long An dọc theo 
quốc lộ 1 và nhiều vùng với hệ thống đê bao khép 
kín như khu vực Bắc Vàm Nao, thuộc huyện Chợ 
Mới và Phú Tân (An Giang). Ba vụ lúa 1 năm: Hè 
Thu-Thu Đông-Đông Xuân được thực hiện bằng 
phương pháp sạ thẳng với các giống lúa ngắn ngày 
chất lượng cao: OM1490, OM 3536, Jasmine85, 
VND20, VD95-20, MTL250, MTL 384, MTL 
466,… 

Nông dân ở vùng này có tập quán trồng lúa cao 
sản rất lâu đời so với các vùng khác nên trình độ 
thâm canh cao. Gần đây, phương pháp “sạ chay” 
được phát triển trong vụ HT để tranh thủ thời vụ, 
tránh căng thẳng về lao động và sức kéo, tiết kiệm 
nước đồng thời để hạn chế lúa bị ảnh hưởng phèn 
trong mùa khô (Đệ, 2009). Tuy nhiên, theo 
Nguyễn Hữu Chiếm và ctv. (1999), năng suất lúa 
có khuynh hướng giảm theo thời gian sản xuất lúa 
3 vụ hàng năm. 

(2) Cơ cấu 2 lúa – 1 màu khá thích hợp và 
phổ biến trong những năm 2000-2006 nhờ canh 
tác trên đầt phù sa có tưới. Cơ cấu này chủ yếu là 

lúa HT – lúa ĐX – màu Xuân Hè (XH). Các loại 
cây màu được trồng rất đa dạng tùy tính thích nghi 
đất đai và nhu cầu thị trường của từng địa phương, 
phổ biến là bắp lai, dưa hấu, bí đỏ, khoai lang, các 
loại rau màu ngắn ngày, hẹ, kiệu,… Ngoài ra, 
nông dân có thể trồng 2 vụ lúa – 1 vụ màu chủ 
động tưới  tiêu, trong khu đê bao với tần suất 3 
năm xã lũ một lần (Đệ, 2009). 

 (3) Cơ cấu 2 lúa, ở vùng đầu nguồn sông Cửu 
Long dọc theo hai bờ sông Tiền và sông Hậu, 
nông dân thường canh tác hai vụ lúa HT và ĐX. 
Do nước lũ về rất sớm cho nên vụ HT vùng này 
thường được bắt đầu khoảng tháng 3-4 dương lịch 
với các giống lúa cao sản ngắn ngày (90-100 
ngày) bằng phương pháp sạ thẳng và thu hoạch 
vào tháng 7-8 dương lịch trước khi lũ ngập ruộng, 
trễ nhất là đến giữa tháng 9 dương lịch. Trong thời 
gian giữa mùa lũ, đất ruộng bỏ trống, đến tháng 11 
dương lịch nước rút tới đâu nông dân sạ lúa ĐX 
tới đó với giống lúa rất ngắn ngày để giảm chi phí 
bơm nước và bảo đảm năng suất lúa. Thời điểm 
xuống giống trễ nhất là cuối tháng 12 dương lịch. 
Vụ ĐX thu hoạch khoảng cuối tháng 2 đến đầu 
tháng 3 dương lịch. Sau thu hoạch vụ lúa ĐX 
chuẩn bị xuống giống HT ngay (Đệ, 2009).  

 (4) Cơ cấu lúa cá/tôm, vùng đầu nguồn 
sông Cửu Long dọc theo hai bờ sông Tiền và sông 
Hậu có mực nước lũ hàng năm khá cao rất thích 
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hợp để nuôi trồng thủy sản như tôm càng xanh, 
cá đồng trên ruộng bằng phương pháp đăng quần 
hoặc trồng rau thủy sinh như rau nhút. Nhiều nơi 
bỏ hẳn vụ lúa HT để nuôi tôm sau vụ lúa Đông 
Xuân đem lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với 
lúa (Đệ, 2009). Luân canh nuôi cá trên ruộng lúa 
trong vùng lũ giúp tăng thu nhập, tạo cơ hội việc 
làm trong mùa lũ, tăng hiệu quả sử dụng tài 
nguyên, tăng tính đa dạng sinh học và tính bền 
vững của sản xuất lúa. Nghiên cứu cũng đã xác 
định loại cá nuôi, mật độ thả, kỹ thuật ương và 
thời vụ thích hợp. Ngoài kỹ thuật, việc tổ chức sản 
xuất có ý nghĩa quan trọng để phát triển hệ thống 
canh tác này (Nhân, 2011). Theo Cần (2009), hệ 
thống lúa – cá và lúa – tôm cũng được thực hiện 
có hiệu quả ở vùng phù sa nước ngọt, thủy lợi tốt 
và ngập cạn.  

Nông dân quan tâm hệ thống này vì họ tin nó 
bền vững hơn do: (1) lúa cung cấp dinh dưỡng cho 
cá/tôm; (2) không thể sử dụng thuốc trừ sâu trên 
lúa do có cá/tôm; (3) nuôi mật độ thấp nghĩa là ít ô 
nhiễm; (4) đầu tư thấp (chi phí thấp) do đó ít rủi ro 
tài chánh và (5) đạt năng suất lúa cao, do đó 'an 
toàn' thu nhập nếu năng suất tôm thấp. Tuy nhiên, 
cần con giống chất lượng/sạch bệnh, thả mật độ 

thấp và chú ý các khuyến cáo về quản lý ruộng 
nuôi cá/tôm (Nguyễn Duy Cần, 2009). Hơn nữa, 
sản xuất độc canh lúa trên đất ruộng hiện nay đã 
dẫn đến tình trạng thoái hóa đất do bốc lột đất quá 
mức mà lượng dinh dưỡng bổ sung không đáng kể 
cho nên giải pháp nuôi cá/tôm trong ruộng có ý 
nghĩa quan trọng nhằm khôi phục hệ sinh thái tự 
nhiên vốn có và tận dụng khả năng sản xuất của 
ruộng nhưng không làm ảnh hưởng xấu đến cây 
lúa. Ngoài ra, các sinh vật nhỏ và côn trùng phát 
triển xung quanh và trên thân cây lúa nước, một số 
là loài có lợi (thiên địch) nhưng đa số có hại cho 
lúa như cạnh tranh dưỡng, chất, không gian và cắn 
phá lúa, do đó, cá tôm trong ruộng ăn các sinh vật, 
côn trùng gây hại lúa và tiết kiệm được chi phí 
dành cho thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Mặt khác, 
tôm cá sống trong ruộng bổ sung dưỡng chất cho 
đất lúa nhờ lượng chất thải của tôm cá, cũng như 
tôm cá kích thích quá trình phóng thích dưỡng 
chất từ đất và kích thích rễ lúa phát triển. Đây là 
cơ sở giải thích vì sao năng suất lúa không giảm 
thậm chí còn tăng so với năng suất lúa độc canh. 
Mô hình lúa-cá có hiệu quả kinh tế cao hơn mô 
hình sản xuất lúa-màu hay chuyên canh lúa 
(Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Thị Xuân Thu, 2005). 

Hình 4: Hệ thống sản xuất trên đất lúa vùng phù sa tưới tiêu chủ động ở ĐBSCL hiện nay 

Nguồn: Nguyễn Ngọc Đệ, 2006 

Các hệ thống sản xuất bền vững từ  năm 2000 
nhờ tăng cường sự quản lý nông nghiệp và các 
nguồn tài nguyên để cải thiện sinh kế của người 
dân. Vài năm gần đây ĐBSCL có 1,80 triệu ha đất 

trồng lúa. Trong đó, khoảng 65% diện tích có thủy 
lợi tưới tiêu chủ động và 35% phụ thuộc nước 
mưa. Hơn 80% diện tích trồng lúa cải tiến và sạ 
thẳng là phổ biến (Cần, 2009). Hơn nữa giai đoạn 
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này, do áp lực của thị trường và sâu bệnh, việc 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản 
xuất trên đất lúa đã được nông dân ĐBSCL tích 
cực đẩy mạnh. Hơn 10% diện tích trồng lúa hàng 
năm đã được chuyển sang trồng màu hoặc nuôi 
trồng thủy sản có giá trị cao hơn. Hệ thống canh 
tác, cơ cấu mùa vụ và giống lúa rất đa dạng tùy 
điều kiện sinh thái ở từng nơi trên nền đất lúa (Đệ, 
2009). Theo Nhân (2009), giai đoạn 2000-2006  
nông dân đa dạng hoá sản xuất trên đất lúa không 
những quan tâm năng suất lúa, nông dân còn chú 
trọng đến chất lượng sản xuất lúa. 

Theo Nhân (2012), diện tích canh tác lúa ở 
những tỉnh thuộc ĐBSCL có được nguồn nước 
ngọt đã làm tăng mức độ thâm canh tăng vụ lúa 
trong năm, trong đó các tỉnh có số vụ lúa tăng 
trong năm nhiều nhất là An Giang, Cần Thơ; kế 
đến là Đồng Tháp, Vĩnh Long và Hậu Giang; tiếp 
theo là Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng 
và Kiên Giang. 

3.4 Phân tích, đánh giá tác động của các 
yếu tố làm thay đổi các mô hình sản xuất lúa ở 
vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL 

Qua kết quả nghiên cứu được lược khảo trong 
phần thay đổi về mô hình sản xuất trên nền lúa 
vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL cho thấy sự thay đổi 
các mô hình sản xuất lúa theo chiều hướng ngày 
càng phát triển hơn dựa trên các yếu tố tác động 
đến điều kiện tự nhiên, khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp, thu nhập, giá cả, kinh tế thị trường, mức 
độ rủi ro và môi trường thay đổi. 

3.4.1 Thủy lợi thay đổi do chính sách phát 
triển thủy lợi của nhà nước và con người định cư 
tác động đã phát triển và cải tạo nhiều kinh rạch 
(Nguyễn Duy Cần, 2009), hệ thống thủy lợi nội 
đồng đưa nguồn nước ngọt từ các nhánh sông Cửu 
Long đến tận đồng ruộng nông dân giúp cho nông 
hộ phát triển từ một vụ lúa mùa hay lúa nổi đầu tư 
thấp, hầu như không sử dụng phân bón và thuốc 
trừ sâu bệnh, chủ yếu sử dụng nguồn nước sản 
xuất lúa từ nước ngọt trong mùa mưa và nước lũ 
đổ về trong mùa lũ hàng năm nên cho năng suất 
thấp khoảng 1 tấn / ha/ năm để sản xuất lương 
thực tự cung tự cấp cho hộ gia đình và tiêu thụ nội 
địa là chủ yếu chuyển sang mô hình sản xuất lúa 
có đầu tư, có năng suất lúa cao hơn (5 tấn/ha/vụ) 
và lợi nhuận cao hơn như sản xuất lúa 2 vụ, lúa 3 
vụ, lúa 2 vụ luân canh hoa màu, hoặc 2 vụ  lúa – 
cá/tôm nuôi kết hợp trong năm nhờ hệ thống tưới 
tiêu khá hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu gia 
tăng về lương thực và nông sản nói chung do tăng 

dân số cũng như yêu cầu xuất khẩu lương thực và 
nông sản ra nước ngoài để thu ngoại tệ.  

3.4.2  Đất đai thay đổi từ chính sách và luật 
đất đai của nhà nước và dân số gia tăng nên diện 
tích đất đai của nông hộ ngày càng hẹp dần dẫn 
đến nông hộ phải thâm canh bằng giống mới chất 
lượng cao và chống chịu sâu bệnh, áp dụng các 
biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, sử dụng 
phân bón cân đối nhưng nhiều hơn và tăng vụ 
bằng giống lúa cao sản ngắn ngày để tăng vòng 
quay của đất, tăng thu nhập nông hộ, đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu được 1 
triệu tấn gạo trong năm 1989. Thành công này 
theo Nguyen Quang Tuyen (2011) cho rằng nhờ 
vào chính sách đổi mới trong nông nghiệp và quản 
lý sử dụng đất đai lấy nông hộ làm đơn vị tự chủ 
sản xuất trong cơ chế của nền kinh tế thị trường đã 
tạo động lực cho nông hộ làm chủ sản xuất trên 
mảnh đất của mình. Cơ sở cho sự chuyển sản xuất 
1 vụ lúa mùa trong năm sang thâm canh và tăng 2-
3 vụ lúa trong năm là nông hộ phải thích ứng với 
nhu cầu lương thực tăng trong điều kiện đất sản 
xuất lúa ngày càng manh mún và giảm dần. 

3.4.3 Khoa học kỹ thuật nông nghiệp phát 
triển giúp nông hộ luôn thay đổi, thích nghi và 
phát triển với các mô hình sản xuất khác nhau tùy 
theo đồng ruộng cụ thể của họ trong vùng sinh thái 
ngọt như sản xuất lúa 2 vụ, tăng lên  lúa 3 vụ, lúa 
2 vụ luân canh hoa màu, hoặc 2 vụ  lúa – cá/tôm 
nuôi kết hợp trong năm nhờ áp dụng các giống 
mới (Le Thanh Phong et al., 2007) đối với cây 
trồng và vật nuôi có chất luợng cao, sản xuất theo 
tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap, có biện pháp canh 
tác thích hợp, tiết kiệm nước và bố trí cơ cấu mùa 
vụ hợp lý để giảm lao động và giảm chí phí sản 
xuất, nhằm tăng năng suất, sản lượng lúa, màu và 
tôm/cá để đáp ứng nhu cầu lương thực và thực 
phẩm ngày càng tăng. Tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất lúa đã làm tăng năng suất lúa tối đa 
trong mô hình sản xuất thâm canh, tăng 3 vụ lúa 
trong năm dẫn đến sản lượng lúa ở ĐBSCL đạt 
20,7 triệu tấn năm 2010 và lượng gạo xuất khẩu 
vào thị trường thế giới chủ yếu từ ĐBSCL. Thành 
công trong sản xuất thâm canh tăng vụ lúa giúp 
Việt Nam xuất khẩu được 6,80 triệu tấn gạo năm 
2010, xếp thứ hai quốc gia xuất khẩu gạo của thế 
giới (Tổng cục thống kê, 2010). Tuy nhiên, sản 
xuất thâm canh  lúa với trình độ cao của nông hộ 
đã đạt ngưỡng năng suất cao trên 1 đơn vị diện 
tích hiện nay nên chất lượng lúa là mục tiêu quan 
trọng mà nông hộ cần đạt tới trong bối cảnh sản 
xuất cạnh tranh về chất lương nông sản toàn cầu. 
Cùng quan điểm này, Đăng Kiều Nhân (2009), 
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cho rằng giai đoạn 2000-2006  nông dân đa dạng 
hoá sản xuất trên đất lúa không những quan tâm 
năng suất lúa, nông dân còn chú trọng đến chất 
lượng sản xuất lúa. 

3.4.4 Đối với yếu tố giá cả và kinh tế thị 
trường, mô hình sản xuất có thể chuyển đổi theo 
nhu cầu của thị trường (Le Thanh Phong et al., 
2007), trong đó giá cả luôn biến động theo nhu 
cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong bối cảnh thị 
trường cạnh tranh tự do trong và ngoài nước, nhất 
là khi nước ta đang tham gia tổ chức thương mại 
quốc tế và trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế 
toàn cầu, do đó nông hộ càng thích nghi và không  
chỉ chú ý năng suất, đặc biệt càng quan tâm hơn 
chất lượng lúa và nông sản khác, đồng thời nông 
hộ ứng dụng các mô hình sản xuất chuyên lúa cao 
sản, luân canh thích hợp mô hình 2 lúa – màu, 
hoặc sản xuất lúa kết hợp nuôi tôm/cá theo hướng 
sản phẩm nông nghiệp xanh sạch, có chất lượng và 
giá trị cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, 
Globalgap để đảm bảo sản phẩm sản xuất theo tiêu 
chuẩn quốc tế và có thể cạnh tranh với nông sản 
trên thế giới nhằm thu hút được nhu cầu của người 
tiêu dùng nội địa và các nhà xuất khẩu cũng như 
các nước nhập khẩu. Vấn đề giá cả và thị trường 
tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nông sản ra nước 
ngoài là khâu quyết định quan trọng của nông hộ 
xem xét có nên thực hiện mô hình sản xuất đó 
không, vì dù nông hộ thực hiện mô hình sản xuất 
thích hợp, có năng suất cao nhưng bán không 
được giá, không xuất khẩu được thì mô hình sản 
xuất đó xem như không hiệu quả.   

3.4.5 Môi trường sản xuất nông nghiệp thay 
đổi theo chiều hướng ngày càng bất lợi, do nông 
dân muốn sản xuất mô hình chuyên lúa hoặc lúa-
cá/tôm để tăng thu nhập trong điều kiện đất sản 
xuất ngày càng ít dần. Thực tế sản xuất cho thấy 
trong vùng sinh thái ngọt nông hộ gặp nhiều khó 
khăn trong việc thực hiện mô hình sản xuất do bị 
ảnh hưởng từ các yếu tố ngoại cảnh biến đổi khí 
hậu tác động cũng như do nông dân có nhu cầu 
thâm canh, tăng vụ lúa cao sản ngắn ngày, muốn 
tăng vòng quay của đất để khai thác tối đa quỹ đất 
nhưng không bù đắp đủ dưỡng chất cho đất sản 
xuất dẫn đến đất bị nghèo dưỡng chất làm năng 
suất cây lúa giảm. Phân tích trên được minh chứng 
qua kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu Chiếm 
và ctv. (1999) cho thấy năng suất lúa sản xuất 3 vụ 
trong năm có chiều hướng giảm, đây là điều nông 
dân cần thận trọng tính toán kỹ hiệu quả kinh tế có 
nên tăng 3 vụ lúa trong năm hay không, nếu nông 
dân tăng 3 vụ lúa trong năm, đồng ruộng của họ 
phải nằm trong điều kiện tự nhiên thuận lợi, quản 

lý được nước tưới tiêu chủ động và phải đưa được 
lượng phù sa bù đắp vào ruộng lúa vụ 3 trong mùa 
nước lũ. Mặt khác, theo Nguyễn Bảo Vệ và 
Nguyễn Thị Xuân Thu (2005) cho rằng từ khi cách 
mạng xanh cho ra đời những giống lúa ngắn ngày 
dẫn đến việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ 
đã làm cho mô hình lúa-cá ít được quan tâm, điều 
này đã làm giảm lượng thủy sản trong ruộng lúa. 
Đến những năm gần đây khi lúa gạo được sản xuất 
nhiều, nông dân lại quan tâm đến thực phẩm thịt, 
rau, cá trong đó thủy sản trong ruộng lúa càng 
được lưu ý hơn. 

Một điển hình cụ thể là hệ thống sản xuất trên 
đất lúa hiện nay tại Cần Thơ và An Giang trong 
vùng phù sa ngọt ở ĐBSCL đang gặp khó khăn vì 
môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội có nhiều 
thay đổi do ảnh hưởng biến đổi khí hậu đang diễn 
ra ở ĐBSCL. Nông dân trong vùng cho rằng năng 
suất lúa sản xuất của họ đã bị thiệt hại do những 
thảm họa thiên nhiên như mưa bất thường, lũ lớn, 
nhiệt độ cao và hạn hán. Hơn nữa, thiếu nước tưới 
cho sản xuất lúa vào những giai đoạn dòng chảy 
nước sông yếu do hệ thống nước tưới kém ở cấp 
cộng đồng và làm tăng nước kênh bị ô nhiễm do 
lượng dư thừa nông dược thải ra từ ruộng lúa trên 
nhiều xã. Người dân đã nhận thức những vấn đề 
ảnh hưởng quan trọng này đối với việc sản xuất 
lúa, sức khỏe con người và môi trường (Dung et 
al., 2011).   

3.4.6 Tính rủi ro trong mô hình sản xuất, sở 
dĩ nông hộ chuyển đổi mô hình chuyên canh lúa 
sang mô hình sản xuất lúa luân canh hoa màu, 
hoặc mô hình sản xuất lúa kết hợp cá/tôm để tăng 
tính đa dạng cây trồng và thủy sản, tăng độ phì 
nhiêu của đất trong mô hình sản xuất lúa-cá 
(Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Thị Xuân Thu, 2005), 
nhằm tăng nguồn thu nhập và giảm tính rủi ro 
trong sản xuất độc canh có thể xảy ra trong điều 
kiện thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu ở 
ĐBSCL (Le Thanh Phong et al., 2007 và Trung 
tâm Thông tin và Quản trị mạng ĐHCT, 2013) và 
giá cả thị trường nông thủy sản không ổn định 
hiện nay. 

3.4.7 Thu nhập từ mô hình sản xuất có tác 
động quyết định đến việc chọn lựa và chuyển đổi 
mô hình sản xuất đối với nông hộ. Qua lược khảo 
tài liệu cho thấy mô hình sản xuất luân canh lúa – 
thủy sản có hiệu quả kinh tế hơn mô hình sản xuất 
lúa – màu và chuyên canh lúa. Điều này được 
minh chứng là nhiều nơi trong vùng sinh thái ngọt 
bỏ hẳn vụ lúa Hè Thu để nuôi tôm sau vụ lúa 
Đông Xuân đem lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so 
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với lúa (Nguyễn Ngọc Đệ, 2009). Mô hình lúa-cá 
có hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình sản xuất lúa-
màu hay chuyên canh lúa (Nguyễn Bảo Vệ và 
Nguyễn Thị Xuân Thu, 2005). Ngoài ra, Nguyễn 
Duy Cần (2009) cũng cụ thể là hệ thống lúa – cá 
và lúa – tôm cũng được thực hiện có hiệu quả ở 
vùng phù sa nước ngọt, thủy lợi tốt và ngập cạn.  

4 KẾT LUẬN 

Cây lúa nước được nông dân canh tác ở vùng 
sinh thái ngọt tại ĐBSCL từ lâu đời, lúa là nguồn 
lương thực chủ yếu phục vụ cho an ninh lương 
thực quốc gia và nguồn nguyên liệu xuất khẩu gạo 
cho thế giới. 

Mô hình sản xuất lúa trong vùng sinh thái ngọt 
ở ĐBSCL luôn thay đổi và phát triển theo thời 
gian và phụ thuộc vào sự thay đổi chính sách về 
đầu tư sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên đất, 
nước, con người, giống cây trồng, thủy sản và điều 
kiện kinh tế xã hội luôn thay đổi trong từng địa 
phương của vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL cũng 
như yếu tố chất lượng lúa gạo và nông sản khác 
ảnh hưởng đến giá cả, thị trường tiêu thụ nội địa 
và xuất khẩu và thu nhập của nông hộ thực hiện 
mô hình sản xuất lúa.  

Trên cơ sở đó, mô hình sản xuất lúa đã phát 
triển từ độc canh chuyên lúa (1 vụ lúa mùa, 2 vụ 
và 3 vụ lúa cao sản ngắn ngày/năm) chuyển sang 
đa dạng hóa cây trồng (lúa-màu) và lúa-thủy sản 
(tôm, cá) trong mô hình sản xuất kết hợp nhằm 
giảm thiểu rủi ro trong sản xuất do giá cả nông sản 
và thị trường tiêu thụ không ổn định, biến đổi khí 
hậu ngày càng gay gắt; đồng thời đáp ứng nhu cầu 
lương thực thực phẩm phục vụ xã hội ngày càng 
tăng theo hướng cạnh tranh chất lượng nông sản 
ngày càng cao và tăng thu nhập trong sinh kế của 
nông hộ. 

5 ĐỀ NGHỊ 

Trong vùng sinh thái ngọt ở ĐBSCL: 

Đối với mô hình sản xuất thâm canh lúa bền 
vững, nông hộ cần sử dụng giống mới, giống tốt 
(giống xác nhận), giống ngắn ngày, có năng suất 
và chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu bệnh, 
đảm bảo khâu làm đất tốt, áp dụng quy trình 1 
phải, 5 giảm trong canh tác lúa, bón phân cân đối 
và đúng thời điểm, thăm đồng thường xuyên, tận 
dụng nguồn nước phù sa vào đồng ruộng trong 
mùa lũ, sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch 
lúa, phơi sấy lúa, thực hiện mô hình cánh đồng 
mẫu lớn, nên tham gia hợp tác xã nông nghiệp để 

liên kết 4 nhà nhằm giải quyết tiêu thụ lúa thu 
hoạch và tăng hiệu quả sản xuất lúa. 

Đối với mô hình sản xuất luân canh lúa ĐX-
màu HT- lúa TĐ bền vững, nông hộ cần sử dụng 
giống lúa mới, giống tốt (giống xác nhận), giống 
ngắn ngày, có năng suất và chất lượng cao, chống 
chịu tốt với sâu bệnh, đảm bảo khâu làm đất tốt, 
áp dụng quy trình 1 phải, 5 giảm trong canh tác 
lúa, bón phân cân đối và đúng thời điểm, thăm 
đồng thường xuyên, tận dụng nguồn nước phù sa 
vào đồng ruộng trong mùa lũ. Đối với cây màu 
cần sử dụng giống khỏe, nẩy mầm tốt, sạch bệnh 
và có giá trị kinh tế cao. Nông hộ nên tham gia 
hợp tác xã nông nghiệp để liên kết 4 nhà nhằm 
giải quyết tiêu thụ lúa và hoa màu thu hoạch và 
tăng hiệu quả sản xuất lúa-màu. 

Đối với mô hình sản xuất lúa-cá/tôm kết hợp 
bền vững, nông hộ cần sử dụng giống lúa mới, 
giống tốt (giống xác nhận), giống ngắn ngày, có 
năng suất và chất lượng cao, chống chịu tốt với 
sâu bệnh, đảm bảo khâu làm đất tốt, áp dụng quy 
trình 1 phải, 5 giảm trong canh tác lúa, bón phân 
cân đối và đúng thời điểm, thăm đồng thường 
xuyên, tận dụng nguồn nước phù sa vào đồng 
ruộng trong mùa lũ. Đối với cá/tôm nuôi cần chọn 
con giống khỏe, đồng đều kích cỡ, không nhiễm 
bệnh và có giá trị kinh tế cao. Nông hộ nên tham 
gia hợp tác xã nông nghiệp để liên kết 4 nhà nhằm 
giải quyết tiêu thụ lúa và lượng cá/tôm thu hoạch 
và tăng hiệu quả sản xuất lúa-cá/tôm kết hợp. 
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