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PanNature

Tổ chức khoa học công nghệ thành lập theo QĐ số 07/QĐ-LHH 
của Liên hiệp các hội KH và KT Việt Nam ngày 05/01/2006.

 Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận vì mục tiêu bảo vệ môi
trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

PanNature hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự
đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng
cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, 

quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với
môi trường.

Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên

Hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách

2006 2007 2008 2009
Đánh giá mô hình quản 
lý và sử dụng tài nguyên 

nước dựa vào cộng 
đồng 

Tham vấn chính sách

Dự án Xây dựng kế hoạch hành 
động bảo vệ môi trường đến 

năm 2010 cho hai huyện Bắc 
Mê và Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 
Giang

Dự án: Khoáng sản và Đói 
nghèo do Oxfam GB tài trợ 

2010

Dự án Nâng cao năng lực giám sát thực thi luật 

pháp và chính sách bảo vệ môi trường ở Việt 
Nam 

Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên

Xuất bản ấn phẩm

Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên

ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN

Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên

DU LỊCH SINH THÁI VÀ NHÂN VĂN

Thông tin và truyền thông

Trang thông tin môi trường : 
http://www.thiennhien.net/

facebook

https://www.facebook.com/PanNature

http://www.thiennhien.net/
https://www.facebook.com/PanNature
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CANH TÁC NÔNG 

NGHIỆP BỀN VỮNG Ở LAI CHÂU

Người thực hiện: Đặng Xuân Trường

Nguyễn Hữu Minh

Lê Quang Thưởng

Thùng Văn Thủy

THÁNG 01/2015

BÁO CÁO
Nội dung trình bày

I. Mục tiêu, vị trí, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu
II. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái quát đặc điểm sinh thái của vùng nghiên cứu
2.2. Một số vấn đề bền vững trong canh tác nông nghiệp
2.2.1. Huyện Phong Thổ
2.2.1.1. Trong việc sử dụng cây trồng
2.2.1.2. Trong kỹ thuật canh tác
2.2.1.3. Những vấn đề môi trường đã được ghi nhận
2.2.2. Huyện Tam Đường
2.2.1.1. Trong việc sử dụng cây trồng
2.2.1.2. Trong kỹ thuật canh tác
2.2.2.3. Những vấn đề môi trường đã được ghi nhận
III. Kết luận và đề nghị
3.1. Kết luận
3.2. Đề nghị

Mục tiêu: Đánh giá nhanh tính bền

vững của các phương pháp canh tác

nông nghiệp và nông lâm kết hợp

hiện đang được áp dụng tại địa bàn

dự án, 

Địa điểm: Huyện Tam Đường:  TT 

Tam Đường, xã Hồ Thầu, xã Bình

Lư

Huyện Phong Thổ: Xã Bản Lang, xã

Nậm Xe

Tp Lai Châu: phường Quyết Thắng, 

Tân Phong

Thời gian: 29/10/2014 – 3/11/2014

Phương pháp: Tham vấn các ngành

liên quan tỉnh, huyện, xã; thảo luận

nhóm, phỏng vấn sâu nông dân; 

PRA (sơ đồ thôn bản, lát cắt, lịch

thời vụ, SWOT)

Địa bàn nghiên cứu

II. Kết quả nghiên cứu

Huyện Phong Thổ

Là huyện thuộc khu vực vùng cao

của tỉnh, có gần 100km đường biên

giới với Trung Quốc

 Địa hình dược tạo nên bởi các dãy

núi trung bình và thấp xen lẫn là các

thung lũng và đặc trưng bởi độ dốc

lớn.

 Kinh tế của huyện hầu như là sản

xuất nông nghiệp, tuy nhiên trên địa

bàn huyện không có cánh đồng lớn. 

 Diện tích đất sản xuất nông

nghiệp 18281,8 ha chiếm 17,76 %. 

2.1. Những nét về đặc điểm sinh thái, xã hội.

Huyện Tam Đường

 Là huyện có địa hình phức tạp

được tạo nên bởi hai dãy núi Hoàng

Liên Sơn và Pu Sam Cáp xen kẽ

những dãy núi cao là các thung lũng

và sông suối.

 Sản xuất nông nghiệp: Đã hình 

thành một số vùng sản xuất kinh 

doanh tập trung

 Diện tích đất sản xuất nông

nghiệp 11394,04 ha chiếm 16.65%.

Cây lương thực
(diện tích/ha)

% diện tích đất sx
nông nghiệp

Cây công nghiệp
(diện tích/ha)

% diện tích đất sx
nông nghiệp

Lúa 3830,7 27,1 Cao su 1394,79 10

Ngô 4182 29,6 Đậu tương 424 3

Sắn 640 4,5 Lạc 336,67 2

Thảo quả 873,2

Cây lương thực
(diện tích/ha)

% diện tích đất sx
nông nghiệp

Cây công nghiệp
(diện tích/ha)

% diện tích đất sx
nông nghiệp

Lúa 4160 36,5 Chè 1093 10

Ngô 4888 42,9 Đậu tương 561.7 5

Lạc 378 3

Dong diềng 330,5 3

Huyện Phong Thổ
Huyện Tam Đường

2.2. Một số vấn đề trong canh tác nông nghiệp
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Bản Hợp 2 – xã Bản Lang – huyện Phong Thổ

Bản Khèo Thầu – xã Hồ Thầu – huyện Tam Đường

2.2.1.1.Trong việc sử dụng cây trồng
 Sự thiếu ổn định trong việc sử dụng cây trồng: lựa chọn cây trồng của
người dân có sự phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường Trung Quốc, nhất
là các xã vùng biên

Phân bố cây trồng: trên đất dốc chủ yếu trồng các cây ngắn ngày (lúa, ngô, 
sắn) là những loại cây che phủ đất kém… sắn được trồng ở phần phía trên
của dải đất với các tác động lớn vào đất làm gia tăng tốc độ thoái hóa đất.

 Việc bố trí cây trồng trên một diện tích: các cây trồng hầu hết là độc
canh, không có sự hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ đất cũng như phòng trừ
dịch hại. Khi đất bạc màu thì bỏ hoang 2-3 vụ rồi trồng lại.

Quy hoạch cây trồng: định hướng chưa rõ ràng và thực thi chưa đầy đủ: 
Chuối được người dân trồng tự phát nhưng chưa có quy hoạch hay khuyến
cáo; cây cao su có định hướng tăng nhưng còn phụ thuộc vào vốn có doanh
nghiệp. Gần 1000 ha thảo quả cũng là tác động tiềm tàng đến chức năng
điều tiết nước của rừng.

Một số giống lúa địa phương được người dân duy trì sản xuất.

2.2. Một số vấn đề trong canh tác nông nghiệp
2.2.1. Huyện Phong Thổ

2.1.1.2.Trong kỹ thuật canh tác

Làm đất, dọn thực bì: đất không được che
phủ; xác cây trồng vụ trước hay thực vật từ
đất bỏ hoang thường bị đốt làm tăng tốc độ
rửa trôi, bạc màu, chai sạn đất.
 Trong trồng sắn: ngoài việc bố trí ở phần
trên cao nhất, giống sắn cũng dần chuyển sang 
giống cao sản, loại có lá nhỏ làm giảm khả
năng che phủ đất.
 Trong canh tác ngô và lúa: việc chăm sóc, 
bảo vệ thực vật chưa được người dân chú
trọng đúng mức: khi nhiễm sâu/bệnh nhiều
mới bắt đầu phun.
 Sử dụng thuốc bvtv và xử lý bao bì: với các
xã vùng thấp, việc sử dụng thuốc bvtv thường
không tuân thủ các nguyên tắc.

: Một số vùng vẫn áp dụng phương pháp
làm đất tối thiểu (cuốc hốc)
: Rơm rạ, xác thực vật thường được để lại
trên nương, việc này cũng có tác dụng trả lại
dinh dưỡng cho đất.

2.2.1. Huyện Phong Thổ 2.2.1.3. Một số vấn đề môi
trường được ghi nhận

Xói mòn: là vấn đề rõ nhất do đặc
điểm đất đai và của các kỹ thuật canh
tác: đất dốc, bố trí cây trồng và kỹ
thuật không hợp lý…
 Sạt lở đất là những vấn đề môi
trường rõ nhất (chỉ trong 9 tháng đầu
năm gần 6000m2 đất đá sạt lở…)
 Lũ lụt: do tác động của việc phá rừng
những năm trước, lũ lụt trên địa bàn
ngày càng nhiều và mức độ lớn hơn (xã
Nậm xe 13ha, xã Bảng lang 30ha)
 Hạn hán: tình hình hạn hán ngày
càng trầm trọng, những giống chịu hạn
đang được nghiên cứu và xây dựng mô
hình. 5 năm trở lại đây diện tích lúa
toàn huyện 130 ha do thiếu nước kéo
dài. Việc thiếu nước cũng còn từ hậu
quả của phá rừng nhiều năm trước và
canh tác lúa nương.

2.2. Một số vấn đề trong canh tác nông nghiệp
2.2.2. Huyện Tam Đường

2.2.2.1. Trong việc sử dụng cây trồng
 Cơ cấu cây trồng: Huyện có cơ cấu
cây trồng đa dạng với đủ thành phần,có
nhiều lợi thế và đã/đang phát triển thành
vùng sản xuất lớn. Những nghiên cứu để
phát triển cây ăn quả đang được đưa vào
thực nghiệm và thành công bước đầu. 
Tuy nhiên, việc lựa chọn cây trồng phụ
thuộc vào thị trường ở một số xã (dong 
diềng, mía)

 Phân bố cây trồng: 42,9% diện tích đất
nông nghiệp là trồng ngô, ngô được trồng
trên đất dốc 2-3 vụ/năm. 

  Tuy đã có những mô hình trồng xen
canh/gối vụ với cây họ đậu nhưng việc
áp dụng còn rất hạn chế.

2.2.2.2. Trong các kỹ thuật canh
tác
 Làm đất: Cày sâu, cơ giới ở những
vùng thuận lợi; những nơi khác thì
sau 1-2 vụ đất hoang. Việc bổ sung 
dinh dưỡng cho đất hầu như không
có nên đất nhanh chóng bị bạc màu. 
Việc đốt thực bì ở một số xã vùng
cao cũng diễn ra phổ biến. 
 Sử dụng thuốc bvtv, thuốc diệt cỏ
một cách tùy tiện, và không tuân thủ
nguyên tắc, không theo hướng dẫn
là hi ện tượng phổ biến (phun thuốc
buổi trưa, phun quá nồng độ, không
sử dụng đồ bảo hộ…). Việc xử lý bao
bì thuốc cũng là một vấn đề nổi cộm
trong sản xuất nông nghiệp ở vùng.
 Xử lý sau thu hoạch:  các phụ
phẩm từ dong diềng được người
dân dùng để ủ làm phân bón. 

2.2.2. Huyện Tam Đường
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2.2.2.3. Một số vấn đề môi trường được ghi nhận

 Đất bạc màu nhanh: đất chỉ làm được 1-2 vụ sau đó phải bỏ hoang
do hầu như không được bổ sung dinh dưỡng, làm đất nhiều làm phá
vỡ kết cấu đất, đất dốc nhưng không được che phủ…
 Sạt lở: hiện tượng khá phổ biến, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng
nhiều đến đời sống người dân việc này được đánh giá là do hậu quả
của việc phá rừng và các biện pháp canh tác của người dân.
 Ô nhiễm môi trường: gây ra bởi việc sử dụng và xử lý tùy tiện bao
bì thuốc bvtv.  Ảnh hưởng của việc này đến sức khỏe có thể dễ dàng
nhận thấy được.
Sâu, bệnh hại ngày càng tăng: mỗi năm tăng 3-5 %  Sự suy giảm
đa dạng sinh học: các động vật sống trong những chân ruộng thấp
chịu ảnh hưởng nhiều nhất (cua, nhái) cũng do việc sử dụng thuốc
bvtv không đúng nguyên tắc.
 Tác động của các yếu tố bên ngoài: Một số tác động tiêu cực có
thể nhận thấy như mỏ đất hiếm ở Bản Hom (sức khỏe), nhà máy
gạch tuy-nen (Bình Lư và Nà Tăm) làm ảnh hưởng đến chất lượng
ngô. 

III. Kết luận và đề nghị
3.1. Kết luận
Nông nghiệp vẫn phát triển theo nhịp độ cao, chủ yếu theo hướng nâng cao năng
suất nông sản: thể hiện qua sự đa dạng về số lượng giống và các nhà cung cấp ở địa
phương

 Trong bối cảnh hiện nay, ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách
thức, trong đó biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất.
 Nghiên cứu và ứng dụng KH được triển khai thường xuyên và rộng rãi. Tuy nhiên
việc ứng dụng còn dừng lại ở quy mô nhỏ.
 Hạn chế đến từ tập quán canh tác lạc hậu, thiếu bền vững đang là rào cản đối với
mục tiêu phát triển kinh tế nói chung.

3.2. Đề nghi
 Những yếu tố về sản xuất bền vững cần được tính toán đến khi xây dựng kế hoạch
phát triển sản xuất.
Thúc đẩy và hỗ trợ những mô hình canh tác tốt/tiến bộ KHKT và hỗ trợ nông dân
ứng dụng những mô hình này hay những sáng kiến từ cộng đồng trong sản xuất bền
vững. Những giống bản địa cần có những chính sách phù hợp để bảo tồn, phát triển
 Nâng cao nhận thức người dân về biến đổi khí hậu; cung cấp kiến thức sản xuất
bền vững tới cộng đồng.
 Có giải pháp kiểm soát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, nhất là sử dụng/buôn bán
và xử lý bao bì thuốc bvtv.

TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN!


