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ABSTRACT
This research aims to analyse impacts of growing rice on economic return of shrimp
culture in the integrated rice – shrimp system in coastal region of the Mekong Delta,
particularly in Thuan Hoa commune, An Minh district, Kien Giang province. The
research is done through direct intensive interview with structured questionnaire
involving 120 random selected households in the commune, who practiced rice – shrimp
system at different levels of integration. Results indicated that there is a positive
economic impact of rice growing to shrimp production and the whole system as compared
with absence of rice component in the system. Policies encourage as well as measures to
assist farmers to grow rice in the system such as growing short duration, salinity tolerant
rice variety and technical training for local people are necessary to implement, which
would contribute to agricultural sustainable development in the coastal region.
Keywords: impact, Mekong Delta, rice – shrimp system, sustainable development
Title: Impact of growing rice on shrimp culture through economic indicators in rice –
shrimp system in coastal region in the Mekong Delta

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của việc trồng lúa đến hiệu quả nuôi tôm trong
hệ thống lúa tôm quảng canh cải tiến ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể
tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng
điều tra với phiếu câu hỏi có cấu trúc trên 120 hộ đang canh tác mô hình này ở nhiều
mức độ trồng lúa khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy rằng trồng lúa có tác động kinh
tế tích cực đến hiệu quả nuôi tôm cũng như hiệu quả toàn hệ thống lúa tôm khi so sánh
với mô hình chỉ nuôi tôm độc canh (không trồng lúa trên ruộng lúa – tôm). Các chính
sách khuyến khích và biện pháp giúp người dân trồng lúa luân canh hiệu quả trên ruộng
lúa – tôm, nhất là sử dụng giống lúa ngắn ngày, chịu mặn và tập huấn các kỹ thuật canh
tác cho người dân là cần thiết thực hiện, góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững ở
vùng ven biển.
Từ khóa: hệ thống lúa – tôm, tác động, phát triển bền vững

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích khoảng 4 triệu ha, trong đó
khoảng 35% diện tích (1,4 triệu ha) chịu ảnh hưởng mặn (Nguyễn Văn Sánh, VõTòng Xuân, và Trần An Phong 1998), bao gồm tiểu vùng sinh thái ven biển và bán
đảo Cà Mau, trải rộng ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, và Kiên Giang. Sản xuất nông nghiệp của vùng này,
dưới tác động của thủy lợi và kỹ thuật được chuyển giao trong những năm qua đã
1
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có những chuyển biến đáng kể, từ sản xuất lúa mùa một vụ và khai thác thủy sản
tự nhiên chiếm đại đa số đến canh tác lúa 2 – 3 vụ, hoa màu, và đặc biệt là hệ
thống canh tác kết hợp lúa – tôm sú (gọi tắt là hệ thống lúa – tôm). Hệ thống canh
tác lúa – tôm được sản xuất với mức độ quảng canh và quảng canh cải tiến, đến
nay diện tích của hình thức sản xuất này lên đến 120.000 ha và sẽ phát triển đến
200.000 ha trong các năm tiếp theo như kế hoạch của ngành nông nghiệp (Bộ
NN&PTNT 2004). Hệ thống canh tác này đã mang lại lợi ích kinh tế cho người
dân ở vùng này nhờ giá trị cao của tôm sú, đồng thời có thêm nguồn thu nhập từ
lúa trong hệ thống. Các nghiên cứu gần đây cho thấy năng suất tôm của hệ thống
này có thể đạt 300 đến 450 kg/ha và giá tôm sú tại ruộng từ 120.000 đến 130.000
đồng/kg, trong khi năng suất lúa cũng được cải thiện đáng kể, đạt từ 4,5 tấn/ha đến
5,0 tấn/ha, làm cho lợi nhuận trung bình của toàn hệ thống đạt từ 20 – 30 triệu
đồng/ha (Thao 2010, Tâm 2010).
Tuy nhiên, hệ thống này vẫn thường gặp rủi ro từ hai thành phần lúa và tôm. Nắng
hạn bất thường trong vụ lúa, nhất là giai đoạn đầu vụ làm chết lúa và mặn xâm
nhập sớm cuối vụ làm lúa giảm năng suất. Theo số liệu khí tượng của tỉnh Bạc
Liêu, có khoảng 60% khả năng xảy ra hạn hán hàng năm ảnh hưởng cục bộ giảm
năng suất lúa (Sa 2008). Đồng thời vì lý do muốn thả tôm nuôi sớm vào đầu mùa
nắng (tháng 11, 12 dương lịch) nên một số nơi dẫn nước mặn vào đồng ruộng làm
giảm năng suất lúa khi chưa kịp thu hoạch (Dũng 2009). Dịch bệnh tôm do chất
lượng môi trường nước xấu làm tôm chết hàng loạt là rủi ro quan trọng nhất làm
giảm lợi nhuận của người dân, thậm chí nếu xảy ra nhiều năm dẫn đến nợ nần, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến nghèo đói (Dũng 2009, Brennan D 2003, Sinh 2005,
Hossain 2006). Độ biến động năng suất và lợi nhuận của tôm được nghiên cứu
trong giai đoạn 2003 – 2006 lần lượt là 190% và 307% (Khiêm 2007). Các rủi ro
trên lúa và tôm có thể là do yếu tố môi trường đất bị mặn hóa vì nuôi tôm kéo dài
trong nhiều năm kết hợp với hạn hán làm lúa dễ bị chết khi gặp nắng hạn, môi
trường nước xấu làm tôm dễ bị dịch bệnh. Dù do yếu tố nào thì kết quả sau cùng
của hệ thống được lượng giá bằng các chỉ số năng suất lúa, tôm và lợi nhuận của
hệ thống. Chính vì vậy, nghiên cứu này không đi sâu phân tích các chỉ số sinh hóa
môi trường đất và nước mà tập trung phân tích tác động của trồng lúa đến năng
suất và lợi nhuận của tôm nuôi trong hệ thống canh tác lúa – tôm thông qua các chỉ
số kinh tế. Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2011 tại xã Thuận Hòa, một
địa bàn điển hình cho mô hình sản xuất lúa – tôm quảng canh cải tiến của huyện
An Minh, tỉnh Kiên Giang.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Địa bàn nghiên cứu
An Minh là huyện giáp biển của tỉnh Kiên Giang, diện tích khoảng 59 ngàn ha, có
11 xã với dân số trên 120 ngàn người (Hình 1). Kinh tế chủ yếu của huyện là nông
– lâm – ngư nghiệp. Ngư nghiệp là ngành kinh tế hàng đầu trong cơ cấu kinh tế
của huyện. Năm 2010, toàn huyện có 65.553 ha nuôi đa canh, xen canh các loài
thủy sản, trong đó, có 36.048 ha nuôi tôm, 32.080 ha sản xuất theo mô hình tôm –
lúa, năng suất tôm bình quân đạt 250 kg/ha. Nuôi tôm quảng canh cải tiến trong
ruộng lúa là chủ trương lớn của huyện, chính vì vậy diện tích và sản lượng tôm của
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hệ thống này gia tăng trung bình lần lượt là 98% và 199% hàng năm trong hơn 10
năm qua (Hình 2).

Xã Thuận
Hòa
Huyện An Minh

Hình 1: Địa bàn nghiên cứu tại xã Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang

Hình 2: Phát triển nuôi tôm trong hệ thống lúa – tôm huyện An Minh
(Nguồn: Số liệu của Phòng NN&PTNT An Minh)

Thuận Hòa là một trong các xã có diện tích giáp biển của huyện An Minh. Diện
tích sản xuất nông nghiệp là 6.078 ha, được phân thành 4 vùng sinh thái, gồm (i)
vùng tôm – lúa có diện tích 4.312 ha; (ii) vùng đa canh các loài thuỷ sản có diện
tích là 626 ha; (iii) vùng dưới tán rừng có diện tích 1.140 ha; và (iv) vùng bãi bồi
ven biển có diện tích 670 ha được quy hoạch nuôi Sò, hến giống. Vùng (i) được
quy hoạch cho hệ thống lúa – tôm nhờ có hệ thống đê bao Canh Nông trong hệ
thống đê bao ngăn mặn của huyện và có hệ thống cống điều tiết nước mặn ngọt
theo mùa cho nuôi tôm và trồng lúa. Tôm nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến
trong vùng này đạt năng suất từ 234 kg/ha đến 290 kg/ha, trong khi lúa có năng
suất rất thấp và không ổn định, biến động giữa các hộ nuôi. Thậm chí một số hộ
không trồng lúa hoặc trồng lúa nhưng không thu hoạch được do hạn hán và nhiễm
mặn cuối vụ. Tuy nhiên cũng có hộ trồng lúa và thu hoạch đạt năng suất khá cao
trên dưới 3 tấn/ha (Báo cáo hàng năm của Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, 2010).
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2.2 Thu thập số liệu
Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp 120 hộ sản xuất mô hình lúa
– tôm quảng canh cải tiến trên 8 ấp trải đều trong xã Thuận Hòa, tương ứng 15
nông hộ trên mỗi ấp. Các hộ này được chọn theo phương pháp thuận tiện trong quá
trình phỏng vấn.
Các số liệu tập trung khai thác thông tin về diện tích của mô hình, năng suất, sản
lượng lúa và tôm. Đặc biệt, số liệu thu thập chú ý đến giống lúa được trồng,
phương thức thu hoạch tôm liên quan đến cách thả giống tôm (thu tỉa và thả giống
bổ sung định kỳ; thu đồng loạt cuối vụ tôm và thả giống đợt kế tiếp), chi phí sản
xuất, giá cả bán tôm thương phẩm.
Giai đoạn số liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011,
bao gồm toàn bộ các thông tin sản xuất của vụ lúa của năm trước từ tháng 8 đến
tháng 12 năm 2010 và toàn bộ các vụ tôm trong mùa nắng 2010 – 2011 (tháng
12/2010 đến hết tháng 7/2011). Thời điểm phỏng vấn là tháng 9 năm 2011.
Tháng
Cây
trồng và
vật nuôi

Một

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Tám

Tôm - Tôm – Tôm (12/2010 – 7/2011)

Chín

Mười M. Một M. Hai

Lúa (8/2010 – 12/2010)

Hình 3: Sơ đồ lịch thời vụ và giao đọan lấy số liệu sơ cấp

2.3 Phương pháp phân tích
Số liệu phỏng vấn được nhập và phân tích bằng phần mền SPSS. Các chỉ số trung
bình của năng suất lúa, tôm, chi phí, tổng thu, lợi nhuận trên đơn vị diện tích được
so sánh và xử lý thống kê bằng kiểm định trung bình t – test hoặc phân tích
phương sai có giả định phương sai không đồng nhất để tìm sự khác biệt giữa các
nhóm nghiệm thức đem so sánh. Các nghiệm thức được phân tích để thấy được tác
động của trồng lúa đến năng suất và lợi nhuận tôm trên đơn vị diện tích, chúng
được tóm tắt như mô tả dưới đây.
Nghiệm thức so sánh

Kết quả cần kiểm định

(i) Không trồng lúa

Năng suất tôm (kg/ha)

(ii) Có trồng lúa, năng suất lúa = 0

Lợi nhuận tôm (1000 đ/ha)

(iii) Có trồng lúa, năng suất lúa > 0

Lợi nhuận toàn hệ thống
lúa – tôm (1.000 đ/ha)

Hình 4: Các nghiệm thức phân tích

3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1 Hiệu quả sản xuất lúa trong hệ thống lúa tôm
Lúa được trồng trong mùa mưa, từ tháng 8 và thu hoạch sau hơn 3 tháng đến 4,5
tháng theo giống lúa cao sản hay lúa mùa. Lúa cao sản thường được gieo sạ trong
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khi lúa mùa được cấy và nhờ có thời gian mạ được gieo trước đó để rút ngắn thời
gian lúa trên đồng ruộng. Các giống lúa phổ biến ghi nhận trong năm 2010 gồm
các giống cao sản OM2517, OM1940, F1 Mỹ, Thần nông và các giống lúa mùa
gồm Sóc Trăng, Đức Hòa, Ba bụi, Lùn đỏ, Một bụi.
Có 12 hộ không trồng lúa trên ruộng tôm trong vụ mùa vừa qua. Do yếu tố hạn hán
và xâm nhập mặn cuối vụ mà năng suất lúa trung bình rất thấp, mặc dù có vài hộ
có năng suất lúa khá cao, cao nhất 4,65 tấn/ha. Do tâm lý sợ bị mất mùa nên nhìn
chung người dân đã đầu tư thấp cho việc trồng lúa. Bảng 1 cho thấy lao động sử
dụng cho 1 ha chỉ 17 ngày công, chi phí tiền mặt chỉ gần 5 triệu đồng cho 1 ha,
trong đó chi phí giống lúa chiếm gần 25% (1,25 triệu đồng). Với cách đầu tư lao
động và vật tư thấp như nói ở trên cộng thêm rủi ro về thời tiết nên năng suất lúa
trung bình rất thấp, kéo theo trung bình tổng thu thấp và lợi nhuận bị âm.
Bảng 1: Các chỉ số kinh tế và năng suất lúa trồng trên ruộng tôm

Các chỉ số
Diện tích
Chi phí giống
Lao động đầu tư
Chi thuê mướn
Chi phân bón và thuốc
Năng suất trung bình
Năng suất cao nhất
Tổng chi phí
Tổng thu
Lợi nhuận

Đơn vị
Ha
1.000 đ/ha
Ngày/ha
1.000 đ/ha
1.000 đ/ha
Kg/ha
Kg/ha
1.000 đ/ha
1.000 đ/ha
1.000 đ/ha

Giá trị (n=106)
1,45
1.254.488
17
1.521.877
1.888.455
544
4.615
4.953.689
3.094.697
-1.858.993

3.2 Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của các phương thức thả giống tôm
Tôm là nguồn thu nhập chính trong hệ thống lúa – tôm. Do giá trị tôm cao trên thị
trường, ngày càng có nhiều nông hộ mong muốn nuôi tôm nhiều hơn trong hệ
thống cả về khía cạnh thời gian và lượng giống. Chính vì vậy, trong cộng đồng
được khảo sát có 2 nhóm phương thức khác nhau trong cách thu hoạch và thả
giống tôm. Phương thức thứ nhất (PT1) là thu tỉa đi đôi với thả giống bổ sung định
kỳ từ 1,5 đến 2 tháng tính từ thời điểm thả giống lần đầu cho đến hết mùa nắng.
Phương thức thứ hai (PT2) là thả từng đợt đi đôi với thu hoạch dứt điểm, sau đó
cải tạo mương rồi mới thả tiếp đợt giống khác để rồi thu hoạch tôm đợt sau cùng
vào cuối mùa nắng. Hai cách này có số lần thả giống trung bình lần lượt là 4,8 và
2,4 lần trong mùa nắng. PT1 có số lần thả giống cao gấp đôi PT2 và khác biệt số
lần thả giống này khác biệt có ý nghĩa thống kê. Mật độ trong từng thời điểm của 2
phương thức này có chênh lệch nhưng không khác biệt ý nghĩa. Tuy nhiên tổng
lượng con giống nuôi theo PT1 là rất lớn, gần 180 ngàn con giống trên một hectare
mặt nước, nhiều gấp đôi so với PT2 và sự chênh lệch này khác biệt có ý nghĩa
thống kê (Bảng 2). Như vậy, về khía cạnh tài nguyên con giống cũng như nguồn
lực tôm bố mẹ và tài chính phục vụ cho PT1 tốn hơn gấp đôi so với PT2.
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Bảng 2: Các chỉ số kỹ thuật chủ yếu trong nuôi tôm theo cách thu hoạch tôm

Các chỉ số
Số lần thả giống
Mật độ giống
(con/ha/lần)
Tổng lượng giống
(con/ha/năm)

Thu tỉa
Thu đồng
(N = 99) loạt (N=20)
4,83
2,40
40.162
34.274
179.421

82.746

Tổng cộng
(N=119)
4,42
39.173

9,648
1,087

Khác biệt
(α=5%)
**
ns

4,625

**

Giá trị T

163.173

Bảng 3 trình bày sự không khác biệt về năng suất và lợi nhuận ròng của PT1 và
PT2 trong sản xuất tôm. PT1 có khuynh hướng cho năng suất tôm trên hectare cao
hơn chút ít so với PT2 nhưng sự chênh lệch năng suất này không khác biệt thống
kê. Ngược lại PT1 cho lợi nhuận ròng thấp hơn so với PT2 sự chênh lệch này
không nhiều và không khác biệt thống kê. Tổng thu và lợi nhuận cao ở PT2 so với
PT1 là do tổng chi phí của phương thức này thấp hơn, trong đó chi phí con giống ít
hơn và kích cỡ của tôm thương phẩm thu hoạch to hơn nên bán với giá cao hơn.
Bảng 3: Các chỉ số kinh tế và kỹ thuật của nuôi tôm theo cách thu hoạch tôm

Các chỉ số

Đơn vị

Diện tích
Chi phí con giống
Chi phí thuốc
Chi bơm nước
Lao động
Năng suất
Tổng biến phí
Tổng thu
Lợi nhuận

Ha
1000đ/ha
1000đ/ha
1000đ/ha
Ngày/ha
Kg/ha
1000đ/ha
1000đ/ha
1000đ/ha

Thu tỉa
(n = 99)
1.49
5.445
2.272
3.615
22
330
13.970
48.981
35.010

Thu đồng
loạt (n=20)
1.39
3.626
2.774
2.150
36
326
12.019
52.683
40.663

Giá trị
T
0,564
3,278
0,590
1,504
0,958
0,070
1,056
0,354
0,536

Khác biệt
(α=5%)
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

3.3 Tác động của trồng lúa đến hiệu quả kinh tế nuôi tôm và toàn hệ thống
Qua phân tích hiệu quả kinh tế của trồng lúa trong hệ thống lúa – tôm cho thấy
rằng lúa không mang lại lợi nhuận cao, thậm chí lỗ vốn khi chỉ xét riêng lẻ. Vì vậy
một số hộ không trồng lúa trong ruộng tôm. Tuy nhiên khi xét trên bình diện hệ
thống, lúa có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế của nuôi tôm. Bảng 4 so sánh
các chỉ số kinh tế và kỹ thuật của các mức độ trồng lúa lên hiệu quả kinh tế của
từng thành phần lúa, tôm cũng như toàn hệ thống lúa – tôm.
Ở nghiệm thức không trồng lúa thì năng suất tôm có khuynh hướng thấp hơn so
với nghiệm thức có trồng lúa, chỉ đạt 233 kg/ha. Năng suất này không khác biệt có
ý nghĩa so với năng suất tôm ở 2 nghiệm thức có trồng lúa. Tuy nhiên do giá tôm
thương phẩm bán tại ruộng của nghiệm thức không trồng lúa thấp hơn rất nhiều so
với nghiệm thức có trồng lúa và cho thu hoạch. Sự chênh lệch về giá tôm thương
phẩm của 2 nghiệm thức này là khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này được lý
giải do kích cỡ tôm trong nghiệm thức có trồng lúa to hơn so với kích cỡ tôm trong
nghiệm thức không trồng lúa. Kích cỡ tôm to hơn trong nghiệm thức có trồng lúa
có lẽ nhờ dinh dưỡng ở ruộng tôm được tốt hơn do có rơm rạ phân hủy của mùa
lúa trồng trước đó.
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Giữa hai nghiệm thức có trồng lúa không cho thu hoạch và có trồng lúa có cho thu
hoạch thì không khác biệt ý nghĩa thống kê ở cả 2 chỉ số năng suất và lợi nhuận từ
nuôi tôm. Tuy nhiên khi cộng thêm lợi nhuận có được từ trồng lúa với khoảng 2
triệu đồng cho một hectare mặt nước nên đã làm cho lợi nhuận của toàn hệ thống
lúa – tôm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không trồng lúa hoặc
trồng lúa mà không thu hoạch.
Như vậy, lợi nhuận toàn hệ thống của 3 nghiệm thức (i) không trồng lúa, (ii) trồng
lúa không cho thu hoạch và (iii) trồng lúa có cho thu hoạch lần lượt là 19 triệu,
25,5 triệu và 54,2 triệu đồng trên một hectare mặt nước. Sự khác biệt này có ý
nghĩa thống kê, đồng thời có tác dụng thực tiễn rất lớn cho chính sách khuyến
khích trồng lúa trong hệ thống lúa tôm.
Bảng 4: Các chỉ tiêu kinh tế của hệ thống theo các nghiệm thức canh tác lúa

Các chỉ số

Đơn vị

Năng suất tôm
Giá tôm thương phẩm
Lợi nhuận từ tôm
Lợi nhuận từ lúa
Lợi nhuận hệ thống

Kg/ha
1.000 đ/kg
1.000 đ/ha
1.000 đ/ha
1.000 đ/ha

không trồng
có trồng lúa,
lúa (n=12)
thất thu (n=68)
233a
320a
b
134
145ab
b
19.088
29.594ab
0
-4.081b
bc
19.088
25.513b

có trồng lúa,
có thu (n=39)
375a
161a
52.253a
2.001a
54.254a

Các số có cùng chữ số giống nhau trên cùng hàng thì khác biệt không ý nghĩa thống kê ở mức α = 5% theo kiểm định
phương sai không đồng nhất Tamhane.

Như vậy nếu trồng lúa mà thất thu (năng suất bằng không) thì lúa bị lỗ khoảng 4
triệu đồng/ha nhưng bù lại lợi nhuận từ tôm trong nghiệm thức này cao hơn so với
lợi nhuận tôm ở nghiệm thức không trồng lúa là 10,5 triệu đồng/ha, làm cho lợi
nhuận toàn hệ thống của nghiệm thức này cao hơn so với nghiệm thức không trồng
lúa là 6,4 triệu đồng/ha.
Trong nghiệm thức trồng lúa và có cho thu hoạch (năng suất lúa lớn hơn không)
thì cho thấy rằng việc trồng lúa có hiệu quả kinh tế tích cực đến lợi nhuận của tôm
so với nghiệm thức không trồng lúa, với trên 33 triệu đồng/ha. Cộng với một ít lợi
nhuận từ lúa, khoảng 2 triệu đồng/ha làm cho lợi nhuận toàn hệ thống của nghiệm
thức có trồng lúa và cho thu hoạch cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận toàn hệ
thống của nghiệm thức không trồng lúa (Hình 5).

Hình 5: Lợi ích của hệ thống ở hai mức độ canh tác lúa so với không trồng lúa
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Phương thức thả tôm giống kết hợp với thu hoạch có tương quan có ý nghĩa thống
kê ở mức α = 5% (Pearson Chi Square Test) đối với các mức độ trồng lúa cho thu
hoạch ở các mức năng suất khác nhau. Hay nói cách khác phương thức thả giống
tôm kết hợp với thu hoạch tôm có tương quan với thái độ của người dân quan tâm
đến việc trồng lúa. Phương pháp thu tỉa kết hợp với bổ sung con giống tôm định kỳ
(PT1) có tỉ lệ không trồng lúa là 12%. Bên cạnh đó, với PT1 này nếu người dân có
trồng lúa chăng nữa thì tỷ lệ trồng lúa bị thất thu là rất cao, với 62% số hộ.
Ngược lại phương thức thả giống tôm từng đợt và thu hoạch tôm dứt điểm (PT2)
thường đi đôi với 100% số hộ có quan tâm đến việc trồng lúa. Trong số hộ có
trồng lúa thì có đến 65% số hộ có thu hoạch lúa với năng suất lớn hơn không.
Như vậy, giữa phương thức nuôi tôm (thả giống và thu hoạch tôm) đã có sự hỗ
tương nhất định đến thái độ trồng lúa của người dân, đồng thời có tác động tích
cực đến năng suất lúa của mùa sau trên cùng thửa ruộng.
Bảng 5: Tương quan giữa phương pháp thu hoạch tôm và tỷ lệ trồng lúa (%)

Thu tỉa
Thu đồng loạt
Tổng cộng

Không
trồng lúa
12
0
10

Có trồng lúa,
không thu hoạch
62
35
57

Có trồng lúa, có
thu hoạch
26
65
33

Tổng cộng
100
100
100

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Trồng lúa trong hệ thống lúa – tôm hiện nay đang cho năng suất và lợi nhuận trung
bình thấp, mặc dù tiềm năng của lúa thực tế còn cao hơn khi lúa được canh tác
đúng kỹ thuật và được đầu tư đúng mức.
Mặc dù cho năng suất thấp, thậm chí bị lỗ khi xét riêng lẻ, lúa có tác động rất tích
cực đến năng suất tôm ở vụ mùa nắng liền sau đó nhờ các tác dụng về môi trường
nước và dinh dưỡng trên ruộng tôm tốt hơn. Đặc biệt khi trồng lúa và có cho thu
hoạch thì càng cho hiệu quả nuôi tôm cao hơn, mang lại lợi nhuận toàn hệ thống
tốt hơn rất nhiều so với không trồng lúa.
Nhà nước có chính sách phát triển hệ thống quảng canh cải liến lúa – tôm ở vùng
ven biển, thì các biện pháp làm gia tăng hiệu quả trồng lúa như giống và kỹ thuật
canh tác cũng như các dịch vụ đầu vào, đầu ra hỗ trợ sản xuất lúa cần được chú ý
thực hiện quyết liệt.
Thái độ của người dân quan tâm đến trồng lúa trong hệ thống lúa – tôm là rất quan
trọng, vì vậy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tính bền vững của hệ
thống cũng cần được chú ý thực hiện. Phương thức thả giống tôm thu hoạch tôm
dứt điểm cũng có tác dụng đến thái độ của người dân thực hiện trồng lúa.
Nghiên cứu này đang ở mức độ khám phá, được thực hiện trên phạm vi hẹp. Để có
được những kết luận xác đáng hơn thì cần có những nghiên cứu trên diện rộng,
đồng thời cần kết hợp đo lường các chỉ số môi trường để hỗ trợ cho các kết luận về
kinh tế.
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