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KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 2 VỤ LÚA – 1 VỤ MÀU  
CỦA VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC TRỜI  

HUYỆN LONG PHÚ TỈNH SÓC TRĂNG 
Lê Văn Khoa1 và Trần Bá Linh2                                        

ABSTRACT 

Soc Trang province is located in the South-East of the Mekong delta and is a coastal 
area, so the area is almost intruded by saline water. Agricultural production is mainly 
based on rainfed crops. This study was conducted to evaluate the rotation ability on the 
rice field with cash crops in the typical rainfed area of Long Phu district Soc Trang 
province. Results proved that the local farmer can only alternate cash crop in the rice 
field with available fresh water in the dry season, or in the rainy season in the area of 
saline soils with medium – high elevation. Soybean and maize is very suitable and 
prospective for alternative crops in the study area.   

Keywords: Alternative crop, rainfed rice area, soybean, maize 

Title: Posssibility of cultivation of two rices and one cash crop in the rainfed area at 
Long Phu district Soc Trang province 

TÓM TẮT 

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở vị trí giáp biển phía Đông Nam của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, nên hầu hết diện tích đất đều bị nhiễm mặn. Việc sản xuất nông nghiệp phần lớn 
dựa vào nước trời. Đánh giá khả năng sản xuất 2 vụ lúa và 1 vụ màu của vùng đất trồng 
lúa nước trời điển hình huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng đã được thực hiện nhằm đánh giá 
khả năng đa dạng hóa cây trồng trên vùng trồng lúa nước trời điển hình tỉnh Sóc Trăng. 
Kết quả chứng minh rằng, vùng đất này người dân địa phương chỉ có thể luân canh với 
cây trồng cạn trong điều kiện có nguồn nước ngọt trong mùa khô hoặc trong mùa mưa, 
trên nền đất phù sa nhiễm mặn địa hình trung bình -  cao. Cây Đậu nành và cây Bắp có 
khả năng thích nghi cao và triển vọng trong vùng.  

Từ khóa: Luân canh, vùng canh tác lúa nước trời, đậu nành, bắp  

1 GIỚI THIỆU 

Từ thời xa xưa, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất xanh được bao 
bọc bởi rừng rậm dầy đặc, những người Việt đầu tiên từ phía Đông Nam đến khai 
phá định cư từ thế kỷ 17 (Huỳnh Lứa, 1987). Họ đào các con kênh phục vụ cho đời 
sống và hoạt động trồng trọt và ngày càng có nhiều phương pháp được ứng dụng 
cho hoạt động trồng lúa như: đốt đồng, cày xới bằng trâu, bò hay đắp đê đa canh 
cây trồng. Kết quả là giữa thế kỷ 19 ĐBSCL đã trở thành một vùng sản xuất nông 
nghiệp trọng điểm của cả nước và ngày càng nhiều người đến định cư và sinh sống 
ở vùng đất trù phú này. Hoạt động nông nghiệp ngày càng phát triển, nhất là canh 
tác lúa từ sản xuất 1vụ lúa đến 2vụ/năm cho đến những năm 1980 đã tăng lên 3vụ 
lúa/năm và tốc độ ngày càng tăng dần, cao nhất vào năm 2000. Tuy nhiên, chính 
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điều này lại tác động mạnh mẽ đến nguồn tài nguyên đất và ảnh hưởng đến môi 
trường đất. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy ĐBSCL đang đối mặt với 
nhiều thách thức, khó khăn như: lũ lụt, mặn hóa, phèn hóa, vấn đề nước canh tác. 
Ngày nay, canh tác độc canh lúa dần dần được thay thế bằng nhiều mô hình tiên 
tiến như luân canh với bắp, đậu, dưa hấu và các loại rau màu khác, bước đầu cho 
hiệu quả kinh tế cao và tác động tích cực đến môi trường đất đã minh chứng cho 
các kiểu sử dụng đất triển vọng này mở ra nhiều hướng đi tích cực cho sự phát 
triển nông nghiệp bền vững cho ĐBSCL. 

Đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích tự nhiên gần 4 triệu hecta, với 
khoảng 74% được hình thành từ hệ thống sông MêKông và tiếp giáp biển, chiếm 
12% diện tích đất tự nhiên của Việt Nam. Trong đó diện tích đất mặn chiếm 
744.547 ha phần lớn phân bố ở bán đảo Cà Mau. Chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng diện 
tích đất phù sa nhiễm mặn chiếm 158.547 ha phân bố ở các huyện Kế Sách, Mỹ 
Xuyên, Long Phú, Vĩnh Châu, Thạnh Trị, Mỹ Tú và Thị xã Sóc Trăng. Các nhóm 
đất mặn chủ yếu là: Vertic Ustropaquept Salic và Typic Tropaquepts Salic (Trần 
Kim Tính, 1998). Do nằm ở vị trí giáp biển nên phần lớn diện tích đất tỉnh Sóc 
Trăng bị nhiễm mặn. Do đó việc sản xuất nông nghiệp của tỉnh phần lớn dựa vào 
nước trời là chủ yếu, bên cạnh đó việc thâm canh lúa với kỹ thuật canh tác chưa 
phù hợp, nông dân chỉ sử dụng phân hóa học không sử dụng phân hữu cơ dẫn đến 
có vấn đề về độ phì nhiêu Vật lý đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nghiên 
cứu đánh giá tiềm năng sản xuất 2 vụ lúa – 1 vụ màu của vùng đất trồng lúa nước 
trời điển hình tỉnh Sóc Trăng đã được thực hiện nhằm giới thiệu mô hình canh tác 
thích hợp, góp phần vào việc sử dụng đất đai hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp 
theo hướng bền vững và bảo tồn tài nguyên đất. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và vị trí nghiên cứu 

Đề tài đã được thực hiện từ tháng 01/2006 đến tháng 12/ 2007 tại vùng đất trồng 
lúa nước trời điển hình canh tác 02 vụ lúa thuộc huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng. 
Đối tượng nghiên cứu là hai nhóm chính của đất phù sa nhiễm mặn (theo 
USDA/soil taxonomy, 1996): 
- Typic Tropaquepts salic (đất phù sa đang phát triển điển hình, nhiễm mặn) tại 

Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (Long Phú 1). 
- Vertic Ustropepts salic (đất phù sa phát triển mạnh, nhiễm mặn) tại Trại Giống 

Long Phú, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (Long Phú 2). 

2.2 Phương tiện 
- Các dụng cụ lấy mẫu, khoan đất, dụng cụ đo độ chặt đất (TDR), hệ thống đo 

lực giữ nước của đất (thủy ngân, SDEC), bảng so màu đất Munsel (England). 
Mẫu đất được phân tích tại Phòng phân tích Hóa lý Bộ môn Khoa học đất & 
Quản Lý đất đai, Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học 
Cần Thơ.  

- Sử dụng các bản đồ hành chính, bản đồ đất của ĐBSCL và tỉnh Sóc Trăng. 
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2.3 Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Tiền dã ngoại 

Phối hợp với các Sở ban ngành, bộ phận của tỉnh, huyện, xã có liên quan đến lĩnh 
vực nghiên cứu thu thập, trao đổi số liệu và chọn điểm nghiên cứu. 

2.3.2 Dã ngoại 

Khảo sát đất, lấy mẫu đất phân tích các chỉ tiêu hóa lý đất liên quan đến đánh giá 
thích nghi đất đai định lượng. Phỏng vấn các chủ hộ canh tác nơi nghiên cứu và 
các hộ lân cận (10 hộ/điểm nghiên cứu, tổng cộng có 20 phiếu điều tra được thu 
thập) với nội dung chính như sau: 
- Lịch sử khai thác và sử dụng đất: mùa vụ, kiểu sử dụng đất. 
- Kỷ thuật canh tác và quản lý sử dụng đất: Về chuẩn bị đất, sử dụng phân bón, 

thuốc BVTV, hệ thống tưới và thóat thủy. 
- Năng suất và các yếu tố hạn chế năng suất đến năng suất và sức sản xuất       

của đất, 
- Điều tra các thông tin liên quan đến kinh tế xã hội như diện tích canh tác, hệ 

thống canh tác, các nguồn thu chi nông hộ, công ăn việc làm khác ngoài trồng 
lúa, số lượng lao động. 

Thu thập số liệu khí tượng của vùng đất có điểm nghiên cứu (trung bình tháng 10 
năm gần đây), bao gồm: số giờ nắng/ngày, n; ẩm độ tương đối, R; vũ lượng, P; bốc 
hơi, E; nhiệt độ, oC; vận tốc và hướng gió. 

2.3.3 Nội nghiệp 

Phân tích và đo đạc số liệu trong phòng thí nghiệm: Các chỉ tiêu hoá lý phân tích 
theo các quy trình và trang thiết bị đang áp dụng và sử dụng tại phòng thí nghiệm 
hoá lý, BM. Khoa học đất & QL. đất đai, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng 
dụng, trường Đại học Cần Thơ.      

Đánh giá định lượng khả năng thích nghi cây trồng: Mô hình sinh trưởng cây 
trồng của FAO (FAO crop growth model) sẽ được chọn để đánh giá định lượng 
thích nghi đất đai theo 03 cấp năng suất (van Ranst, 1991, 1997, 2000 và Sys, C, 
1993):  

 (1)  Năng suất tiềm năng (Thermal-Radiation Production Potential, RPP),  

 (2)  Năng suất trong điều kiện thiếu nước tưới (Water-limited Production 
Potential, WPP), và  

 (3)  Năng suất do độ phì nhiêu đất đai, (Land Production Potential, LPP). 
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Lượng mưa 
Bốc thoát hơi tiềm năng Thời gian trồng

Ngày xuống giống 
Loại cây trồng 

Loại cây trồng 
Chỉ số diện tích lá 

Nhiệt độ 
Bức xạ 

Quang hợp 
Hô hấp 

Tạo sinh khối 

Năng suất tiềm năng 

Độ sâu rễ cây trồng 
Khả năng bốc thoát hơi  

Lượng mưa hữu hiệu 

Độ sâu tầng đất 
Khả năng giữ nước 

Khả năng chống chịu  
khô hạn của cây trồng 

Độ phì nhiêu đất 

Nhu cầu cây trồng 
(dưỡng chất, pH) 

Cân bằng nước 
Chỉ số nước 

Cân bằng dưỡng chất 
Chỉ số đất 

Năng suất do thiếu 
nước  

Năng suất theo độ 
phì đất 

 
Hình 1:  Mô hình đánh giá định lượng 3 mức độ năng suất theo sinh trưởng cây trồng của 

FAO 

Các phương trình toán tính các mức độ năng suất: 

Năng suất tiềm năng, RPP được tính theo các phương trình sau: 
 RPP  = Y 
   = Hi*Bn 
   = Hi*(0.36*KLAI*bgm)/(1/L+0.25*Ct) 
Với: bgm = f*bo*(1+0.002y) + (1-f)* *(1+0.005y) if Pm > 20 kg     
                                    CH20/ha.hr; 
 Bgm = f*bo*(1+0.025y) + (1-f)*bc*(1+0.01y) if Pm < 20 kg  
                                    CH20/ha.hr;  
 f  = 1-(n/N); 
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 KLAI = 0.35*LAI-0.03(LAI)2 ; 
 Ct  = c30*[(0.044+0.0019*tmean+0.001*(tmean)

2]; 
 y  = (Pm-20)*5. 
Trong đó: 
 Y:  Năng suất cây trồng (tấn/ha); 
 Hi:  Chỉ số thu hoạch; 
 Bn: Sinh khối thuần (kg CH20/ha); 
 KLAI: Tỷ số tốc độ sinh trưởng tối đa; 
 LAI: Chỉ số diện tích lá (m²/m²); 
 bgm: Tốc độ tạo sinh khối thô tối đa (kg CH20/ha.ngày); 
 L:  Thời gian sinh trưởng cây trồng (ngày); 
 Ct:  Hiệu quả hô hấp (kg/kg.ngày); 
 C30 : 0.0108 (kg/kg.ngày) hằng số cho các cây không thuộc họ đậu  
                                 và 0.0283 (kg/kg.ngày) hằng số cho các cây họ đậu; 
 f:  Tỷ lệ thời gian ban ngày fraction trời nhiều mây; 
 n:  Số giờ nắng thực tế (giờ); 
 N:  Số giờ năng tiềm năng (giờ); 
 bo:  Sinh khối tối đa những ngày có mây (kg CH20/ha.ngày);  
 bc:  Sinh khối tối đa nhưng ngày không có mây (kg H20/ha.ngày); 
 tmean: Nhiệt độ ngày trung bình hăng (°C); 
 Pm: Sinh khối tại thời điểm đầy đủ ánh sáng (20 kg CH20/ha.giờ); 
 y:  Phần trăm tăng giảm theo giá trị Pm. 
 

Năng suất cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới, WPP 

 WPP   = RPP*[1-Ky*(1-ETa/ETm)] 
   = RPP*(1-S) 
Với các phương trình liên quan:  
 ETm  = ETo*Kc  
 ETa = (ST*D)-(ST*D)*exp[(-ETm*t)/(1-p)*Sa*D] = ETk + ETI 
 STe = STi+Peff-ETa 
 STp = STi+Peff-ETm 
 ETk = (STI*D)-(STI*D)*exp[(-k*ETm/10)/(1-p)*Sa*D] 
 ETI = I*ETm/10  
 k  = 10-I 
 I  = int{STi+Peff-(1-p)*Sa*D} 
 Sa  = Pawc*(100-CF)/100*10 
 Peff  = a*Pact 
Trong đó: 

 WPP: Năng suất cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới (tấn/ha); 
 RPP: Năng suất tiềm năng (tấn/ha); 
 Ky: Hệ số đáp ứng năng suất cây trồng; 
 S:  Chỉ số nước tưới; 
 I:  Số ngày trong 10 ngày không thiếu nước (ngày); 
 k:  Số ngày trong 10 ngày bị khô nước (ngày); 
 ETk: Bốc thoát hơi nước suốt thời gian k ngày (mm); 
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 ETI: Bốc thoát hơi nước suốt thời gian I ngày (mm); 
 ETa: Bốc thoát hơi nuớc thực tế (mm); 
 ETm: Bốc thoát hơi nước tối đa (mm); 
 ST: Lượng nước trữ trong đất ở độ sâu tầng nghiên cứu (mm); 
 STI: Lượng nước trữ trong đất suốt thời gian I (mm); 
 STe : Lượng nước trữ trong đất thời kỳ cuối giai đoạn (mm); 
 STi : Lượng nước trữ trong đất thời kỳ đầu giai đoạn (mm); 
 STp: Lượng nước trữ trong đất tạm thời (mm); 
 Peff: Lượng mưa hiệu quả, f (độ dốc, tốc độ thấm) (mm); 
 Pact: Lượng mưa thực tế (mm);  
 a: Tỷ lệ giữa lượng mưa thực tế và lượng nước mất đi do chảy 

tràn và trực di (%); 
 ETo: Bốc thoát hơi tiềm năng (mm);  
 Kc: Hệ số cây trồng; 
 D:  Độ sâu tầng rễ (m); 
 CF: Tỷ lệ hạt đất thô (%); 
 Sa:  Tổng lượng nước hữu dụng cho cây trồng, f (Pawc,CF) mm/m); 
 Pawc : Phần trăm lượng nước hữu dụng (vol %);  
 p: Tỷ lệ trung bình giữa tổng lượng nước trữ hữu dụng có thể bị 

cạn kiệt trong vùng rễ trước khi khô hạn xảy ra, f (crop, ETm).  
Năng suất do độ phì nhiêu đất đai, LPP: 
 LPP  = WPP*Sy*My 
Với các phương trình:  
 Sy  = Rj   
 Rj  = f(R1, R2, R3, R4, R5, R6) 
Trong đó: 
 LPP: Năng suất cây trồng do độ phì nhiêu đất đai (ton/ha); 
 WPP: Năng suất cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới (ton/ha); 
 Sy:  Chỉ số đất theo Storie method; 
 My: Chỉ số quản lý đất; 
 Rj: Năng suất theo các mức độ của các yếu tố giới hạn; 
 R1: Khả năng trao đổi cation (cmol(+)/kg sét) được tính trong 

tầng B; 
 R2: Tổng ion kiềm (K, Ca and Mg) cmol(+)/kg đất, bình quân 

trong tầng đất mặt 25 cm của đất khoáng; 
 R3: Độ chua, tính bình quân trong tầng đất mặt 25 cm của đất  
                                 khoáng; 
 R4: Chất hữu cơ (% C) tính bình quân trong tầng đất mặt 25 cm  
                                 của đất; 
 R5: Độ mặn, giá trị ECe, (dS/m) được tính toán theo các hệ số 

bình quân  (1.75, 1.25, 0.75 và 0.25) trong 100 cm độ sâu tầng 
đất;   

 R6: Độ kiềm, ESP, phần trăm Natri trao đổi (%) trong 100 cm độ 
sâu đất.   

Mô hình tính toán được dựa trên điều kiện tự nhiên của đất đai, do đó kết quả về 
năng suất có thấp hơn. Trong điều kiện ở ĐBSCL, chênh lệch năng suất giữa mô 
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hình tính toán và thực tế với hệ số 1,5 (Le Van Khoa, 2002). Kết quả này là do 
trong qúa trình canh tác người dân đã bón phân, tưới nước và tăng cường chăm sóc 
để nâng cao năng suất cây trồng.   

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc điểm vùng nghiên cứu 

Tỉnh Sóc Trăng nằm giáp tỉnh Hậu Giang ở phía Tây-Bắc, giáp tỉnh Bạc Liêu ở 
phía Tây-Nam, giáp tỉnh Trà Vinh ở phía Đông-Bắc và giáp biển Đông ở phía 
Đông Nam (hình 1.4). Có tọa độ địa lý: 9014’28’’ đến 9055’30” vĩ Bắc. 105034’16” 
đến 160017’50” kinh độ đông. Theo thống kê 2003 thì tổng diện tích tự nhiên của 
tỉnh là 322.330,36 ha, dân số toàn tỉnh là 1.243.982 người gồm 8 huyện 1 thị xã 
với 105 xã, phường, thị trấn và 741 ấp (Nguyễn Hoàng Phúc, 2005). 

 

Hình 2: Bản đồ thể hiện các vị trí nghiên cứu   
 
Kết quả phỏng vấn nông dân trong vùng cho thấy cả 02 điểm nghiên cứu Long Phú 
1, (Ấp Tân Lịch, Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng) và Long Phú 2 (Trại Giống 
Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng) đều có 02 vụ trồng lúa chính trong năm (vụ 
Đông Xuân: từ 01-10/10 đến 10-20/01 năm sau và vụ Hè Thu: từ 20-30/04 đến 10-
20/08). Long Phú là huyện nằm ở phía Đông của tỉnh Sóc Trăng có diện tích 687,1 
km2 gồm 1 thị trấn huyện lỵ là Long Phú và 18 xã: Long Phú, Tân Thạnh, Tân 
Hưng, Đại Ân 1, Đại Ân 2, An Thạnh 2, Trường Khánh, Hậu Thạnh, Đại Ngãi, 
Song Phụng, Long Đức, Châu Khánh, Phú Hữu, An Thạnh 1, Liêu Tú, Lịch Hội 
Thượng, Trung Bình, An Thạnh 3, với dân số 229.000 người (1999), gồm các dân 
tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Loại đất chủ yếu trong huyện là đất phù sa bị nhiễm mặn, 
phèn. Do vị trí của huyện nằm ở vị trí giáp với biển nên phần lớn diện tích toàn 
huyện đều bị nhiễm mặn. Đây là các loại đất phù sa ven biển được hình thành do 
trầm tích biển chịu ảnh hưởng của nước mặn tràn, hoặc mặn mạch ven biển, cửa 
sông. Vì thế việc sản xuất nông nghiệp, canh tác lúa dựa vào nước trời là chủ yếu 
(Phòng Nông nghiệp huyện Long Phú, 2007). 
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3.2 Khả năng luân canh cây màu trên đất lúa  

3.2.1 Đánh giá khả năng thích nghi đất đai định lượng 

Hầu hết nông dân vùng nghiên cứu chỉ canh tác độc canh cây lúa. Điều này có thể 
làm cho đất ngày càng bị bạc màu. Những trở ngại này có thể làm giảm thu nhập 
của người nông dân. Đề tài sử dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai định 
lượng cho một số cây trồng triển vọng có thể luân canh với lúa nhằm mục đích 
thay đổi kiểu sử dụng đất, giúp cải thiện đời sống người dân và góp phần bảo tồn 
tài nguyên đất theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Các cây trồng sau đây được chọn để đánh giá: 
- Đậu nành (Glycine maximum),  
- Đậu xanh (Phaseolus vulgaris),  
- Bắp (Zea mais), và 
- Bông vải (Gossypium hirsutum). 

Các cây trồng trên được chọn để đánh giá thích nghi đất đai, vì những loại cây 
trồng này có thị trường triển vọng và nông dân dễ dàng tiếp thu được kỷ thuật canh 
tác. Thời gian sau vụ Đông Xuân, đồng ruộng khô nhanh và lượng nước hữu dụng 
tiệm cận đến lượng nước tại điểm héo, do đó không thể bố trí cây trồng trong điều 
kiện thức tế (thiếu nước tưới và nước bị nhiễm mặn). Ngoài ra, vụ Đông Xuân là 
vụ lúa chính trong năm, không thể thay thế được trên cục viện toàn vùng nghiên 
cứu, vì vậy đề tài chọn vụ tiếp theo (vụ Hè Thu) để tính toán khả năng thích nghi 
định lượng của các loại cây trồng cạn luân canh với lúa nêu trên. Phương pháp 
đánh giá theo 3 cấp năng suất của FAO đã được áp dụng cho phép ước tính      
năng suất: 
- Năng suất tiềm năng của cây trồng trong điều kiện tối hảo, 
- Năng suất cây trồng trong điều kiện thiếu nước, và  
- Năng suất cây trồng theo điều kiện độ phì nhiêu đất thực tế. 

Kết quả ở Long Phú 1 cho thấy Bông vải và Đậu nành có chỉ số đất đai (Sy) cao 
nhất (Sy Bông vải = 0,88; Sy Đậu nành = 0,87), điều này cho thấy Bông vải và 
Đậu nành có mức độ thích nghi đất đai cao nhất, kế tiếp là cây Bắp và phù hợp để 
canh tác luân canh trên vùng đất Long Phú 1. Đối với cây Đậu xanh giới hạn cho 
sinh trưởng là độ dẫn điện bão hòa ECe (N2, không thích nghi) cao nên chỉ số đất 
đai gần bằng 0. Đối với cây Bắp giới hạn cho sinh trưởng là độ dẫn điện bão hòa 
ECe (S2, thích nghi trung bình) nên chỉ số đất đai thấp hơn Bông vải và Đậu nành 
(Sy = 0,77). Chỉ số đất đai có thể được cải thiện nếu có biện pháp ngăn sự xâm 
nhập mặn. Chỉ số đất đai tốt nhất là 1, tuy nhiên trong điều kiện ĐBSCL, chỉ số Sy 
không đạt được giá trị này do mỗi vùng đất canh tác có những hạn chế nhất định 
cho mỗi loại cây trồng và Sy thấp nhất cho cây Bông vải, Đậu nành và Bắp là 0,03; 
0,28 và 0,15 (Le Van Khoa, 2002). 
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Hình 3: Chênh lệch năng suất của các cây trồng nghiên cứu ở Long Phú 1 

Kết quả ở Long Phú 2 cho thấy Bông vải và Bắp có chỉ số đất đai cao nhất (Sy 
Bông vải = 0,84, Sy Bắp = 0,75), điều này cho thấy Bông vải và Bắp có mức độ 
thích nghi đất đai cao nhất và phù hợp để canh tác luân canh trên vùng đất Long 
Phú 2. Đối với cây Đậu xanh giới hạn cho sinh trưởng là phần trăm Natri trên tổng 
khả năng trao đổi cation ESP (N2) cao nên chỉ số đất đai chỉ đạt 0,11. Đối với cây 
Đậu nành giới hạn cho sinh trưởng là hàm lượng carbon hữu cơ thấp (S2) nên chỉ 
số đất đai thấp (Sy = 0,57). Chỉ số đất đai cho cây Bông vải, Bắp và Đậu nành có 
thể được cải thiện nếu tăng cường bón phân hữu cơ cho đất.  
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Hình 4:  Chênh lệch năng suất của các cây trồng nghiên cứu ở Long Phú 2 

3.2.2 So sánh sự khác nhau giữa các loại năng suất của cây trồng được đánh giá  

Hình 4 cho thấy có sự sụt giảm năng suất của mỗi loại cây trồng từ năng suất tiềm 
năng RPP, WPP đến LPP. Điều này cho thấy đặc tính đất đai là chỉ số quan trọng 
nhất làm giới hạn năng suất cây trồng của vùng đất này: 

Long Phú 1: Năng suất LPP thấp hơn RPP khoảng 11% cho Bông vải và Đậu 
nành, 22% cho Bắp và Đậu xanh 100%.  

Long Phú 2:  Năng suất LPP thấp hơn RPP khoảng 11% cho Bông vải, 25% cho 
Bắp, 41% cho Đậu nành và 87% cho Đậu xanh.  

Do đó, từ những cây trồng được chọn để đánh giá, Bông vải và Đậu nành là những 
cây trồng có triển vọng cao để luân canh với lúa trên vùng đất Long Phú 1. Đối với 
Long Phú 2 thì cây Bông vải và cây Bắp có triển vọng cao hơn. 
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Bảng 1: Khác biệt năng suất của các loại cây trồng ở Long Phú 1 

Cây trồng RPP, WPP 
(tấn/ha) 

LPP 
(tấn/ha) 

Tỷ lệ sụt giảm 
(%) 

Đậu nành 2,7 2,4 11 
Đậu xanh 2,3 0 100 

Bắp 4,9 3,8 22 
Bông vải 0,9 0,8 11 

Bảng 2: Khác biệt năng suất của các loại cây trồng ở Long Phú 2 

Cây trồng RPP, WPP 
(tấn/ha) 

LPP 
(tấn/ha) 

Tỷ lệ sụt giảm 
(%) 

Đậu nành 2,7 1,6 41 
Đậu xanh 2,3 0,3 87 

Bắp 4,9 3,7 25 
Bông vải 0,9 0,8 11 

So với năng suất cây trồng theo độ phì nhiêu đất đai thực tế, LPP của các vùng đất 
phù sa ngọt, như vùng đất phù sa phát triển địa hình cao được bồi hàng năm tại Thị 
Xã Cão Lãnh tỉnh Đồng Tháp, năng suất thực tế Đậu nành đạt 2,2 - 2,4. tấn/ha. 
Đậu xanh trên các vùng nhiễm mặn năng suất rất thấp hoặc không có năng suất; 
Cây Bắp năng suất tiềm năng thấp hơn so với vùng đất phù sa không nhiễm mặn, 
và cây Bông vải yếu tố giới hạn vẫn là độ mặn điều này phù hợp với kết quả mô 
hình tính toán cho các cây trồng được chọn đánh giá thích nghi định lượng nêu 
trên tại các vùng ven biển ĐBSCL (Lê Văn Khoa 2002). Theo phương pháp đánh 
giá đất đai định lượng theo 3 cấp (FAO), cho thấy điều kiện khí hậu khá thuận lợi 
cho các loại cây trồng được chọn như Bông vải, Đậu nành, Bắp và Đậu xanh trồng 
trong vụ Hè Thu. Tuy nhiên điều kiện đất đai tại vùng này cho thấy Bông vải, Bắp 
và Đậu nành là những cây trồng khá thích hợp có thể luân canh với đất lúa, kết quả 
tính toán của mô hình được trình bày trong phụ lục đính kèm. Tuy nhiên, cây Bông 
vải do thời vụ trồng dài nên ảnh hưởng đến mùa vụ trồng lúa và trổ bông trong 
mùa mưa nên việc sản xuất và tiệu thụ có thể bị trở ngại. Để̉ sản xuất đạt hiệu quả 
cao, chú ý khuyến cáo nông dân tăng cường bón phân hữu cơ cho đất để tăng độ 
phì nhiêu đất đai nhằm nâng cao năng suất tiềm năng và góp phần cải tạo đất, nhất 
là vùng đất phù sa nhiễm mặn có địa hình trung bình đến cao trong tỉnh.  

4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Do điều kiện thiếu nước ngọt và lượng nước hữu dụng trong đất bị mất nhanh 
trong mùa khô đến điểm héo, nước bị nhiễm mặn (yếu tố giới hạn chính do không 
có nguồn nước ngọt tại chổ để tưới bổ sung), nên vùng đất không có khả năng luân 
canh với cây trồng cạn giữa 2 vụ lúa hiện nay. Chỉ có thể luân canh với cây trồng 
cạn trong điều kiện có nguồn nước ngọt hoặc trong mùa mưa như hiện nay trong 
vụ Hè Thu trên vùng đất phù sa nhiễm mặn địa hình trung bình – cao, do vụ Đông 
Xuân là vụ lúa chính và Vụ Thu Đông mưa nhiều sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cây 
màu. Cần chú ý thoát nước khi mưa tập trung để cây trồng không bị úng nước. Cây 
Đậu nành và cây Bắp là hai loại cây trồng có khả năng thích nghi cao trong vùng.  
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4.2 Kiến nghị 

Cần có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh cho vùng để tránh đất bị nhiễm mặn và có 
nguồn nước ngọt tưới bổ sung trong điều kiện đất có khả năng trữ nước cao. Đây 
là điều kiện để phát triển cây màu với khả năng thích nghi cao luân canh với cây 
lúa trên vùng đất canh tác thiếu nước tưới vào mùa khô. Kiểu sử dụng đất này sẽ 
góp phần tích cực tăng thu nhập cho người dân và cải thiện độ phì nhiêu Vật lý của 
đất. Cần đầu tư kinh phí cho sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và thị trường cho cây 
trồng mới.  
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Phụ lục:  Phân cấp chỉ số đất và năng suất cây trồng theo độ phì đất thực tế, LPP 
LONG PHÚ 1 
 
 
Cây trồng 

 

Các chỉ số đất 
R1 

CEC  
cmol(+)/kg sét 

R2 
K, Ca và Mg 

R3 
pHH2O 

giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp 
Đậu nành 41.2 100 S1 14.8 100 S1 6.4 98 S1 
Đậu xanh 41.2 100 S1 14.8 100 S1 6.4 98 S1 
Bắp 41.2 100 S1 14.8 100 S1 6.4 97 S1 
Bông vải 41.2 100 S1 14.8 100 S1 6.4 95 S1 
 
 
Cây trồng 

Các chỉ số đất 
R4 

Hàm lượng carbon hữu cơ 
(%) 

R5 
ECe 

(dS/m) 

R6 
ESP 
(%) 

giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp 
Đậu nành 3.0 100 S1 4.0 96 S1 10.3 93 S1 
Đậu xanh 3.0 100 S1 4.0 0 N2 10.3 50 S3 
Bắp 3.0 100 S1 4.0 85 S2 10.3 93 S1 
Bông vải 3.0 100 S1 4.0 97 S1 10.3 96 S1 

Cây trồng Chỉ số đất 
đai Sy 

Chỉ số quản lý đất 
My 

WPP  
(tấn/ha) 

LPP  
(tấn/ha) 

Đậu nành 0.87 1 2.7 2.35 
Đậu xanh 00 1 2.3 00 
Bắp 0.77 1 4.9 3.77 
Bông vải 0.88 1 0.9 0.80 
LONG PHÚ 2 
 
 
Cây trồng 

 

Các chỉ số đất 
R1 

ACEC  
cmol(+)/kg sét 

R2 
K, Ca và Mg 

R3 
pHH2O 

giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp 
Đậu nành 37.6 100 S1 15.4 100 S1 6.7 100 S1 
Đậu xanh 37.6 100 S1 15.4 100 S1 6.7 100 S1 
Bắp 37.6 100 S1 15.4 100 S1 6.7 100 S1 
Bông vải 37.6 100 S1 15.4 100 S1 6.7 100 S1 
 
 
Cây trồng 

Parameters of soil index 
R4 

Hàm lượng carbon hữu cơ 
(%) 

R5 
ECe 

(dS/m) 

R6 
ESP 
(%) 

giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp giá trị tỷ lệ phân cấp 
Đậu nành 0.9 65 S2 1.0 99 S1 12.3 89 S1 
Đậu xanh 0.9 65 S2 1.0 85 S2 12.3 20 N2 
Bắp 0.9 87 S1 1.0 97 S1 12.3 89 S1 
Bông vải 0.9 87 S1 1.0 99 S1 12.3 97 S1 

Cây trồng Chỉ số đất 
đai Sy 

Chỉ số quản lý đất 
My 

WPP  
(tấn/ha) 

LPP  
(tấn/ha) 

Đậu nành 0.57 1 2.7 1.55 
Đậu xanh 0.11 1 2.3 0.25 
Bắp 0.75 1 4.9 3.68 
Bông vải 0.84 1 0.9 0.75 

 


