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TÓM TẮT 

Vùng gò đồi huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có diện tích 16.191,07 ha. Hiện trạng sử dụng đất 
nông nghiệp không mang lại hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau như hệ thống cây trồng không phù 
hợp, sử dụng đất thiếu quy hoạch. Hiện tại có 7 loại hình sử dụng đất: chuyên lúa nước (LUT1), 2 
lúa - 1 màu (LUT2), 1 lúa - 2 màu (LUT3), rau - màu (LUT4), cây ăn quả (LUT5), cây lâu năm khác 
(LUT6) và rừng (LUT7). Trên quan điểm sử dụng bền vững, các loại hình được sắp xếp theo thứ tự 
LUT4, LUT2, LUT3, LUT5, LUT6, LUT7 và LUT1. Loại hình LUT cho hiệu quả kinh tế cao nhất (giá trị 
gia tăng đạt 55.420.000 đ; giá trị sản xuất đạt 81.470.000 đ và hiệu quả đồng vốn là 2 lần). Loại  hình 
chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nhất (giá trị gia tăng 15.458.000 đ, giá trị sản xuất là 27.598.000 
đ và hiệu quả đồng vốn l,22 lần. Trong điều kiện của Nam Đàn, trên vùng gò đồi, chúng tôi đề xuất 
áp dụng các loại hình sau: Chuyên lúa 953,48 ha, 2 lúa - 1 màu 906,43 ha, 1 lúa - 2 màu 27,0 ha, rau - 
màu 1.341,10 ha, cây ăn quả 66,0 ha, rừng 5.199,8 ha. 

Từ khoá: Đánh giá đất; hiệu quả sử dụng đất, loại hình sử dụng đất, sử dụng đất bền vững.  

SUMMARY 

The low - hill area of Nam Dan District, Nghe An province consists of 16,191.07 ha. Land use has 
been less effective due to unsuitable cropping system and lack of land use planning. There are 7 land 
use types: only paddy rice (LUT1), 2 paddy rice crops- upland crops (LUT2), 1 paddy rice- 2 upland 
crops (LUT3), vegetables - upland crops (LUT4), fruit (LUT5), perennial crops (LUT6) and forest 
(LUT7). With respect to sustainable land use, these cropping patterns can be classified in the 
following order LUT4, LUT2, LUT3, LUT5, LUT6, LUT7, LUT1. The LUT4 has highest economic 
efficiency, while LUT1 has lowest economic efficiency.  

Key words: Cropping system, land use type, land use efficiency, low- hill area.     

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Vïng gß ®åi NghÖ An nãi chung vμ Nam 
§μn nãi riªng cã ®Þa h×nh phøc t¹p, phÇn lín 
lμ ®Êt dèc, nghÌo dinh d−ìng. H¬n n÷a ®iÒu 

kiÖn t−íi tiªu, hÖ thèng giao th«ng gÆp nhiÒu 
trë ng¹i. Kü thuËt trång trät ®−îc ¸p dông 
còng rÊt kh¸c nhau trong ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh 
cô thÓ. VÊn ®Ò ®Æt ra cho ph¸t triÓn bÒn 
v÷ng vïng gß ®åi lμ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ 
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s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng d©n c− nh−ng 
®ång thêi ph¶i b¶o vÖ tμi nguyªn m«i tr−êng 
rÊt dÔ bÞ ph¸ vì, suy tho¸i ®Êt (NguyÔn V¨n 
HiÒn, 2008). §Ó gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng 
nghiÖp bÒn v÷ng vïng gß ®åi nãi chung vμ 
Nam §μn nãi riªng, hiÖu qu¶ sö dông ®Êt 
n«ng nghiÖp vïng gß ®åi ®−îc ®¸nh gi¸ ®Ó 
lμm c¬ së ®Ò xuÊt lo¹i h×nh sö dông triÓn 
väng. 

2. ph−¬ng ph¸p NGHI£N CøU 

§iÒu tra thu thËp vμ xö lý c¸c nguån sè 
liÖu vμ tμi liÖu cã s½n t¹i c¸c phßng, ban chøc 
n¨ng cña huyÖn vμ tØnh. 

§iÒu tra x¸c ®Þnh c¸c lo¹i h×nh sö dông 
vμ c¸c hÖ thèng sö dông ®Êt t¹i vïng gß ®åi 
cña huyÖn c¨n cø vμo b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö 
dông ®Êt, b¶n ®å ®Þa h×nh, trªn c¬ së ®Þnh 
nghÜa vÒ vïng gß ®åi cña Lª §øc An (1995), 
Vò Tù LËp (1990) vμ cña NguyÔn TrÇn 
Träng vμ cs., 1994, sö dông phÇn mÒm 
Mapinfo. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vμ hiÖu qu¶ sö 
dông ®Êt theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra n«ng 
th«n nhanh (RRA) th«ng qua h¬n 100 phiÕu 
®iÒu tra n«ng hé. 

- C¸c chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 
kinh tÕ bao gåm: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt 
(GTSX); Tæng chi phÝ biÕn ®éng (CPB§); Gi¸ 
trÞ gia t¨ng (GTGT); HiÖu qu¶ ®ång vèn 
(HQ§V); Gi¸ trÞ ngμy c«ng (GTNC). Gi¸ vËt 
t−, s¶n phÈm ®−îc tÝnh t¹i ®Þa ph−¬ng 
nghiªn cøu vμo thêi ®iÓm n¨m 2008.  

- ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x· héi: Kh¶ 
n¨ng ®¶m b¶o an toμn l−¬ng thùc vμ cung 
cÊp c¸c s¶n phÈm cho nhu cÇu t¹i chç; Kh¶ 
n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c kiÓu sö 
dông ®Êt ë hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai; Kh¶ n¨ng 
thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lμm cho 
n«ng d©n cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt.  

- ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ m«i tr−êng: 
Møc sö dông ph©n bãn; Møc sö dông thuèc 
b¶o vÖ thùc vËt; §é che phñ ®Êt cña c©y 
trång. 

- Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu. C¸c sè liÖu 
tæng hîp ®−îc xö lý vμ x©y dùng b¶ng biÓu 
b»ng b¶ng tÝnh Excel.  

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

3.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vïng gß ®åi 
       huyÖn Nam §μn 

Tæng diÖn tÝch cña vïng gß ®åi ®−îc x¸c 
®Þnh lμ 16.191,07 ha, chiÕm 55,07% diÖn tÝch 
tù nhiªn cña huyÖn, trong ®ã: ®Êt n«ng 
nghiÖp 12.560,58 ha, ®Êt phi n«ng nghiÖp 
864,57 ha, ®Êt ch−a sö dông 2.765,92ha 
(H×nh 1). 

Vïng gß ®åi Nam §μn cã hÖ thèng sö 
dông ®Êt kh¸ ®a d¹ng vμ phong phó. Toμn 
vïng cã 7 lo¹i h×nh sö dông ®Êt víi 25 hÖ 
thèng c©y trång (B¶ng 1) . 

3.2. HiÖu qu¶ sö dông ®Êt vïng gß ®åi  
        huyÖn Nam §μn 

§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c lo¹i h×nh sö dông 
®Êt ®−îc xem xÐt ë c¸c mÆt: kinh tÕ, x· héi 
vμ m«i tr−êng b»ng c¸c chØ tiªu cô thÓ. ViÖc 
®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hμnh cho tÊt c¶ c¸c lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt dùa trªn c¸c kÕt qu¶ thu 
®−îc trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra pháng vÊn 
n«ng hé vμ c¸c c¸n bé ®Þa ph−¬ng. Trong ®ã, 
hiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc xem lμ ®iÓm khëi ®Çu 
cho viÖc lùa chän c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
trong t−¬ng lai. 

3.2.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ  

HiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng 
qua c¸c chØ tiªu tæng chi phÝ vËt chÊt, tæng 
gi¸ trÞ s¶n xuÊt, thu nhËp hçn hîp, gi¸ trÞ 
ngμy c«ng, hiÖu qu¶ mét ®ång chi phÝ. §Ó 
thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gi¸ vμ lùa chän c¸c 
lo¹i h×nh sö dông ®Êt, c¸c chØ tiªu kinh tÕ 
®−îc ph©n thμnh c¸c cÊp kh¸c nhau. Møc 
ph©n chia theo c¸c nhãm hiÖu qu¶ ®−îc thÓ 
hiÖn trong b¶ng 2. Møc ph©n chia nμy chØ cã 
ý nghÜa so s¸nh t−¬ng ®èi vμ chØ ¸p dông cho 
®iÒu kiÖn cô thÓ cña vïng gß ®åi huyÖn Nam 
§μn (NghÖ An).  
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864,57 (ha)
5,34%

2,765,92(ha) 
17,08%

12.560,58(ha)
77,58%

Đất nông nghiệp  Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng
 

H×nh 1. DiÖn tÝch, c¬ cÊu sö dông ®Êt vïng gß ®åi n¨m 2007 

B¶ng 1. C¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 

Các loại hình sử dụng đất Ký hiệu Các hệ thống cây trồng Diện tích (ha) 
Lúa xuân -lúa mùa 1163,31 

Chuyên lúa 
LUT1 

 Lúa mùa 81,00 
Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai lang 191,57 
Lúa xuân - Lúa mùa - Ngô đông 527,03 2 lúa - màu 

LUT2 
 
 Lúa xuân - Lúa mùa - Đậu tương 7,00 

1 lúa - 2 màu LUT3 Ngô xuân - lúa mùa - ngô đông 27,00 
Lạc xuân - đậu hè - Ngô đông 795,68 
Lạc xuân - đậu tương - đậu cô ve 41,00 
Lạc xuân - lạc thu - xu hào 100,00 
Ngô xuân - đậu tương - ngô đông 17,73 
Dưa chuột - đậu hè - cà chua 27,40 
Lạc xuân - dưa hấu - ngô đông 20,11 
Mướp - dưa hấu - đậu cô ve 316,95 

Chuyên rau, màu 

 
 
 
 

LUT4 
 
 
 
 Ớt xuân - dưa hấu - cải bắp 203,504 

Chanh 528,30 
Cam 87,70 
Na 23,80 
Hồng xiêm 74,80 
Vải 34,00 
Nhãn 23,80 
Bưởi 20,10 

Cây ăn quả 

 
 
 

LUT5 
 
 

Chuối 482,60 
Cây lâu năm khác LUT6 Dâu nuôi tằm 66,00 

Thông 50,75 
Rừng trồng LUT7 

Bạch đàn, keo, tre… 3.209,05 

Đất nông nghiệp  Đất phi nông nghiệp  Đất chưa sử dụng 

864,57 (ha) 
5,34% 

2,765,92 (ha)
17,08% 

12.560,58 (ha)
77,58% 
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B¶ng 2. Ph©n cÊp møc ®é ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ sö dông ®Êt 

Cấp 
đánh giá Ký hiệu 

GTSX 
(Tr.đ ha/năm) 

GTGT 
(Tr.đ/ha/năm) 

GTNC 
(1000đ/công) 

HQĐV 
(lần) 

Rất cao VH > 60 >40 >55 >2,5 

Cao H 40-60 25-40 45-55 2-2,5 

Trung bình M 20-40 10-25 35-45 1,5-2 

Thấp L <20 <10 <35 <1,5 
 

B¶ng 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt chÝnh 

GTSX GTGT GTNC HQĐV 
Loại hình 

sử dụng đất (1000đ) Mức 
CPBĐ 

(1.000đ) 
Số công LĐ 

(công) (1000đ) Mức (1000đ/ 
công) Mức (lần) Mức 

Chuyên lúa 27.598 L 12.140 405 15.458 M 36,79 M 1,22 L 

2 lúa - màu 49.383 H 21.692 762 27.692 H 36,36 M 1,28 L 

1 lúa - 2 màu 43.470 H 22.735 685 20.735 M 30,27 L 0,91 L 

Chuyên rau, màu 81.476 VH 26.056 940 55.420 VH 56,81 VH 2,05 H 

Cây ăn quả 50.862 H 21.806 466 29.055 H 62,92 VH 1,39 L 

Cây lâu năm khác 52.000 H 14.080 1.720 37.920 H 22,05 L 2,69 VH 

Rừng trồng 59.000 H 5.848 452 17.717 M 39,34 M 3,05 VH 

 

Trªn c¬ së  ph©n cÊp nμy, LUT chuyªn 
lóa cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt lμ 55,195 triÖu 
®ång/ha víi chi phÝ lμ 24,280 triÖu ®ång/ha. 
Yªu cÇu lao ®éng ®èi víi c©y trång cña LUT 
nμy lμ 810 c«ng/ha. Gi¸ trÞ ngμy c«ng cña 
LUT nμy 38,17 ngh×n ®ång/c«ng.  

Trªn quan ®iÓm s¶n xuÊt cã lîi nhuËn 
kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë Nam §μn, khi 
xem xÐt hiÖu qu¶ kinh tÕ, chóng t«i cho ®iÓm 
theo träng sè lÇn l−ît lμ: GTGT - 50% sè 
®iÓm, GTSX - 25% sè ®iÓm vμ HQ§V - 25% 
sè ®iÓm tèi ®a vμ thu ®−îc b¶ng ®Þnh møc 
tiªu chuÈn (B¶ng 4). 

Víi c¸c tiªu chuÈn nªu trªn, tæng hîp 
sè liÖu tõ b¶ng 3, kÕt qu¶ ®−îc tr×nh bμy ë 
b¶ng 5. 

3.2.2. HiÖu qu¶ x· héi 

Ph¹m vi nghiªn cøu chØ ®Ò cËp ®Õn mét 
sè chØ tiªu nh− sau: 

- Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an toμn l−¬ng thùc 
vμ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cho nhu cÇu t¹i chç.  

- Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c 
kiÓu sö dông ®Êt ë hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai. 

- Kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt 
viÖc lμm cho n«ng d©n cña c¸c lo¹i h×nh sö 
dông ®Êt.  

Sù ph©n bè c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
trong vïng xuÊt ph¸t tõ tËp qu¸n s¶n xuÊt 
cña nh©n d©n ®Þa ph−¬ng, tõ nhu cÇu tiªu 
thô cña thÞ tr−êng. §èi víi vïng gß ®åi, s¶n 
xuÊt l−¬ng thùc lμ ngμnh ®ãng vai trß quan 
träng hμng ®Çu víi môc tiªu phÊn ®Çu lμ 
ph¶i ®¶m b¶o an toμn l−¬ng thùc. Do ®ã, 
trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x· héi, kh¶ n¨ng 
®¶m b¶o an toμn l−¬ng thùc vμ cung cÊp c¸c 
s¶n phÈm cho nhu cÇu t¹i chç ®−îc quan 
t©m tr−íc tiªn. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng tiªu 
thô s¶n phÈm vμ thu hót lao ®éng gi¶i 
quyÕt viÖc lμm cho n«ng d©n cña c¸c lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt ®−îc xÕp ngang nhau. 

B»ng ph−¬ng ph¸p cho ®iÓm vμ chän 
träng sè theo 40:30:30 cho 3 chØ tiªu ph©n 
cÊp trong b¶ng 6. 
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B¶ng 4. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ møc hiÖu qu¶ kinh tÕ 

GTGT GTSX HQĐV Tổng hợp Mức hiệu quả 
của các chỉ tiêu Điểm Tổng điểm Mức chung 

VH >40 >20 >20 >80 VH 

H 40-30 20-15 20-15 80-50 H 

M 30-20 15-10 15-10 50-30 M 

L <20 <10 <10 <30 L 

B¶ng 5. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 

GTGT GTSX HQĐV Tổng hợp 
LUT 

Điểm Tổng điểm Mức chung 

LUT1 23 6 7 36 L 

LUT2 31 15 7 53 M 

LUT3 28 12 5 45 M 

LUT4 45 25 16 86 VH 

LUT5 33 15 8 56 H 

LUT6 38 17 18 73 H 

LUT7 25 19 21 65 H 

B¶ng 6. Ph©n cÊp møc ®é hiÖu qu¶ x· héi (®iÓm) 

Mức đánh giá Ký hiệu Khả năng cung cấp 
sản phẩm 

Khả năng đảm bảo 
thị trường 

Khả năng thu hút 
lao động 

Tổng điểm 

Rất cao VH 40-30 30-25 30-25 >90 

Cao H 30-20 25-15 25-15 90-70 

Trung bình M 20- 0 15-10 15-10 70 - 50 

Thấp L < 10 < 10 < 10 < 50 

B¶ng 7. HiÖu qu¶ x· héi cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vïng gß ®åi  

LUT Khả năng cung cấp sản 
phẩm 

Khả năng đảm bảo 
thị trường 

Khả năng thu hút 
lao động Đánh giá chung 

Chuyên lúa 30 20 10 60 M 

2 lúa - màu 40 30 20 90 VH 

1 lúa - 2 màu 20 20 10 50 L 

Chuyên rau màu 40 30 30 90 VH 

Cây ăn quả 40 30 10 80 H 

Cây lâu năm 10 10 30 50 L 

Rừng 20 30 10 60 M 
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HiÖu qu¶ x· héi cña c¸c lo¹i h×nh sö 
dông ®Êt vïng gß ®åi huyÖn Nam §μn ®−îc 
biÓu diÔn ë b¶ng 7, trong ®ã: 

- Nhãm lo¹i h×nh sö dông ®Êt 2 lóa - 
mμu, chuyªn rau, mμu, c©y ¨n qu¶ ®¹t hiÖu 
qu¶ cao. Trong t−¬ng lai, lo¹i h×nh nμy ®−îc 
dù kiÕn më réng ®Ó phï hîp víi kh¶ n¨ng 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña vïng vμ thÞ tr−êng 
trong khu vùc. Tuy nhiªn víi c©y ¨n qu¶ ®ßi 
hái møc ®Çu t− ban ®Çu cao nªn kh¶ n¨ng 
më réng phô thuéc vμo h−íng −u tiªn ®Çu t− 
ph¸t triÓn cña ®Þa ph−¬ng.  

- Lo¹i h×nh sö dông ®Êt chuyªn lóa ®−îc 
n«ng d©n coi lμ lÊy c«ng lμm l·i nªn ®¹i bé 
phËn c¸c hé trång lóa chñ yÕu tËn dông lao 
®éng trong nhμ, s¶n phÈm cung cÊp cho gia 
®×nh lμ chñ yÕu, gi¸ trÞ ngμy c«ng lao ®éng 
(38.170 ®), nªn hiÖu qu¶ x· héi chØ ®¹t ë 
trung b×nh. 

- C¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt: 1 lóa - 2 
mμu, c©y l©u n¨m kh¸c ®¹t hiÖu qu¶ x· héi ë 
møc thÊp. So víi c¸c LUT chuyªn lóa, 2 lóa 
mμu, chuyªn rau, mμu th× LUT 1 lóa - 2 mμu 
vμ c©y l©u n¨m kh¸c kh«ng ®¶m b¶o ®−îc 
kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n phÈn. C¸c lo¹i h×nh 
nμy thu hót møc lao ®éng thÊp v× gi¸ trÞ 
ngμy c«ng thÊp. 

- Lo¹i h×nh sö dông ®Êt rõng cã kh¶ 
n¨ng thu hót lao ®éng ®¹t ë møc trung b×nh, 
nh−ng kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n phÈm vμ tiªu 
thô lu«n ë møc ®¶m b¶o  nªn hiÖu qu¶ x· héi 
ë møc trung b×nh. 

3.2.3. HiÖu qu¶ m«i tr−êng 

HiÖn nay, t¸c ®éng m«i tr−êng diÔn ra 
rÊt phøc t¹p vμ theo nhiÒu chiÒu h−íng kh¸c 
nhau. §èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c©y 
trång ®−îc ph¸t triÓn tèt khi phï hîp víi quy 
tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt vμ ®Æc tÝnh, chÊt 
l−îng cña ®Êt. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt d−íi sù ho¹t ®éng qu¶n lý cña con 
ng−êi sö dông hÖ thèng c©y trång sÏ t¹o nªn 
nh÷ng ¶nh h−ëng rÊt kh¸c nhau ®Õn m«i 
tr−êng (§ç Nguyªn H¶i, 2001). 

Nghiªn cøu nμy chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè 
¶nh h−ëng vÒ mÆt m«i tr−êng cña c¸c kiÓu 
sö dông ®Êt hiÖn t¹i th«ng qua c¸c chØ tiªu 
nh− møc sö dông ph©n bãn; møc sö dông 
thuèc b¶o vÖ thùc vËt vμ ®é che phñ ®Êt.  

• VÒ møc sö dông ph©n bãn 

§Ó ®¸nh gi¸ møc ®Çu t− ph©n bãn vμ 
x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña chóng ®Õn vïng 
sinh th¸i, ®Ò tμi tiÕn hμnh tæng hîp 100 
phiÕu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ®Çu t− ph©n bãn 
cho tõng c©y trång vμ so s¸nh kÕt qu¶ víi 
tiªu chuÈn bãn ph©n c©n ®èi cho c¸c c©y 
trång cña NguyÔn V¨n Bé (2000) (B¶ng 8). 

Qua sè liÖu b¶ng 8 cho thÊy, l−îng ph©n 
bãn, tû lÖ bãn ph©n trung b×nh gi÷a 
N:P2O5:K2O ®èi víi c©y trång cña vïng gß ®åi 
huyÖn Nam §μn ch−a hîp lý. §Æc biÖt ph©n 
chuång cßn ®−îc sö dông qu¸ Ýt, thËm chÝ 
theo bμ con n«ng d©n cho biÕt, ®èi víi c©y dμi 
ngμy chØ ®−îc bãn khi trång. Víi møc bãn 
trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh ph©n bãn ®−îc sö 
dông ë ®©y ch−a thÓ g©y « nhiÔm ®Êt. Tuy 
nhiªn, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ 
sö dông ®Êt vμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÒn 
v÷ng cña vïng cÇn ph¶i cã h−íng dÉn cô thÓ 
tû lÖ ph©n bãn N:P2O5:K2O c©n ®èi cho tõng 
c©y trång. 

• VÒ møc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt 

Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
t¹i vïng gß ®åi huyÖn Nam §μn, phÇn lín 
c¸c n«ng hé ®Òu sö dông thuèc b¶o vÖ thùc 
vËt theo h−íng dÉn cña c¸n bé hîp t¸c x· 
n«ng nghiÖp hoÆc c¸n bé b¶o vÖ thùc vËt cña 
®Þa ph−¬ng. L−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt 
®−îc sö dông t−¬ng ®èi réng r·i, hÇu hÕt c¸c 
lo¹i c©y trång (trõ chuèi) ®Òu phun thuèc b¶o 
vÖ thùc vËt Ýt nhÊt 1 lÇn/vô. HÇu hÕt thuèc 
®−îc sö dông ®óng chñng lo¹i vμ cã xuÊt xø 
râ rμng (B¶ng 9). 
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B¶ng 8. L−îng ph©n bãn cho c©y trång ®−îc ®−îc sö dông (N, P2O5, K2O) 

Lượng bón Tiêu chuẩn* 

Cây trồng N 
kg/ha 

P2O5 
kg/ha 

K2O 
kg/ha 

Phân 
chuồng 
tấn/ha 

N 
kg/ha 

P2O5 
kg/ha 

K2O 
kg/ha 

Phân 
chuồng 
tấn/ha 

Lúa xuân 64,4 51 50 8 120-130 80-90 30-60 8-10 

Lúa mùa 66,24 52,7 50 8 80-100 50-60 0-30 6 - 8 

Ngô 86,6 51,8 63,5 6 150-180 70-90 80-100 8 - 10 

Lạc 86 50 75 6 30 60-90 45-60 8 - 12 

Đậu  tương 55,2 68 60 1,5 20-30 40-60 40-60 5 - 6 

Khoai lang 8 10 3 6 50-60 40-50 60-90  

Mướp 121,6 60 68 7 80-100 60-80 100-120 15-20 

Cải bắp 78,2 11,9 50 4 160-190 60-80 100-120 15-20 
Cà chua 101,2 30,6 55 8 180-200 90-180 150-240 20-25 

* Theo Nguyễn Văn Bộ (2000)  

B¶ng 9. T×nh h×nh sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho mét sè c©y trång  

Cây trồng chính Tên thuốc Số lần phun Liều lượng sử dụng 

Padan 95SP 1 -2 lần/vụ 0,8kg a.i/ha 
Applaud 10WP 1 - 2 lần/vụ 1kg a.i/ha Cây lúa 
Basudin 40EC 1 lần/vụ 0,9 kg a.i/ha 

Cây ngô Vibasa 10H 1 lần/vụ 1,5kg a.i/ha 
Rơgo 40% 1 lần/vụ 0,7 - 0,8 kg a.i/ha 

Cây lạc 
Phares 50SC 1 lần/vụ 0,7 lít/ha 
Ethofenprox 50EC 2 - 3 lần/vụ 0,8 - 1,0 kg a.i/ha 

Đậu tương 
Fenralerate 20EC 2 - 3 lần/vụ 0,8 - 0,9 kg a.i/ha 
Decis 2,5EC 3 lần/vụ 0,6 - 0,7 kg a.i/ha 
Endosulphan 30EC 3 lần/vụ 0,5 kg a.i/ha Cà chua (dưa chuột...) 
Daconil 75WP 2 lần/vụ 2,3kg/ha 

Regent 5SC 3 lần/vụ 0,7 - 0,8 kg a.i/ha 
Bắp cải, su hào… 

Oncol 20EC 3 lần/vụ 0,8 - 0,9 kg a.i/ha 

Pegasus 50EC 1 lần/năm 0,45 - 0,82kg/ha 
Basudin 40EC 1-2 lần/vụ 0,9 kg a.i/ha 
Regent 1-2 lần/vụ 0,7 - 0,8 kg a.i/ha 
Bitox 40EC 1 lần/năm 0,9 - 1,2 kg a.i/ha 

Cây ăn quả 

Sherpa 25EC 2 lần/năm 0,9 - 1,0 kg a.i/ha 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra) 

- §èi víi c¸c c©y rau nh−: cμ chua, d−a 
chuét, bÇu bÝ, b¾p c¶i, su hμo. Qua kÕt qu¶ 
®iÒu tra cho thÊy, sè lÇn sö dông thuèc b¶o 
vÖ thùc vËt nhiÒu h¬n so víi c¸c c©y trång 
kh¸c, cô thÓ cμ chua 5 - 6 lÇn/vô, d−a chuét 
7 - 8 lÇn/vô, bÇu bÝ 4 - 5 lÇn/vô. C¸c lo¹i 
thuèc th−êng sö dông nh−: Decis 2,5EC trõ 

s©u ®ôc qu¶, Daconil 75WP vμ 
Endosulphan 30EC trõ bä phÇn ë cμ chua, 
d−a chuét, bÝ xanh; Regent 5SC vμ Oncol 
20EC trõ s©u t¬, s©u khoang, bä nh¶y ë b¾p 
c¶i, rau c¶i… 

Nh−  vËy, ®èi víi c¸c c©y rau, do sè lÇn 
phun thuèc nhiÒu, h¬n n÷a cã lÇn phun ngay 
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tr−íc khi thu ho¹ch nªn l−îng thuèc b¶o vÖ 
thùc vËt cßn d− trong ®Êt vμ trong s¶n phÈm 
rau qu¶, cã kh¶ n¨ng g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn 
m«i tr−êng ®Êt, n−íc vμ chÊt l−îng s¶n 
phÈm. Tuy nhiªn, møc sö dông nμy còng 
ch−a « nhiÔm m«i tr−êng ®Õn møc b¸o ®éng 
vμ thùc tÕ ë Nam §μn trong nh÷ng n¨m qua 
ch−a cã vô ngé ®éc nμo do rau t−¬i g©y ra. 

• §é che phñ ®Êt 
Møc ®é che phñ ¶nh h−ëng tíi kh¶ n¨ng 

chèng xãi mßn ®Êt. Nh×n chung møc che phñ 
cμng cao ®Êt ®−îc b¶o vÖ cμng tèt, l−îng ®Êt 
bÞ xãi mßn cμng Ýt. §èi víi møc ®é che phñ ®Êt 
cña c©y trång, c¨n cø vμo thêi gian c©y trång 
cã mÆt vμ mËt ®é cña chóng ®Ó chia ra: che 
phñ rÊt cao (VH), che phñ cao (H), che phñ 
trung b×nh (M) vμ che phñ thÊp (L). CÇn chó 
ý r»ng, c¸c c©y trång ng¾n ngμy ®Òu ®−îc 
trång trªn ®Êt cã ®é dèc thÊp (<80). Theo ®ã, 
kÕt qu¶ thu ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 10.  

NÕu cho r»ng, møc sö dông ph©n bãn vμ 
sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ch−a lμm ¶nh 
h−ëng xÊu tíi m«i tr−êng th× møc ®é che phñ 
trë nªn yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ m«i 
tr−êng cña c¸c LUT. 

Cã thÓ kÕt luËn hÇu hÕt c¸c LUT ®¹t møc 
trung b×nh (M) vÒ hiÖu qu¶ m«i tr−êng, riªng 
LUT 1 (chuyªn lóa) ®¹t møc cao (H).   

Khi cho hiÖu qu¶ kinh tÕ lμ c¬ së hμng 
®Çu ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh ¸p dông mét lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt th× ta lÇn l−ît cã møc 
KHQKT chiÕm 50% sè ®iÓm vμ ®−îc chia ra 
c¸c møc: rÊt cao víi 40 - 50 ®iÓm, cao víi 40 -
30 ®iÓm, trung b×nh víi 30 - 20 ®iÓm vμ thÊp 
cã d−íi 20 ®iÓm; HQXH chiÕm 25% sè ®iÓm 

vμ chia ra c¸c møc: rÊt cao cã 25 - 20 ®iÓm, 
cao cã 20 - 15% ®iÓm, trung b×nh cã 15 - 10 
®iÓm vμ thÊp cã d−íi 10 ®iÓm; HQMT chiÕm 
25% sè ®iÓm vμ chia ra c¸c møc rÊt cao cã 25 
- 20 ®iÓm, cao cã 20 - 15% ®iÓm, trung b×nh 
cã 15 - 10 ®iÓm vμ thÊp d−íi 10 ®iÓm. 

Tæng hîp tõ c¸c b¶ng kÕt qu¶, ®ång thêi 
sö dông ®Þnh møc: trªn 90 ®iÓm lμ hiÖu qu¶ 
rÊt cao, 90 - 70 ®iÓm lμ cao, 70 - 50 ®iÓm lμ 
trung b×nh vμ d−íi 50 ®iÓm lμ hiÖu qu¶ thÊp 
(B¶ng 11). 

3.3. §Ò xuÊt c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt cã 
       hiÖu qu¶ vμ cã triÓn väng 

3.3.1. Nh÷ng c¨n cø lùa chän c¸c lo¹i h×nh  
           sö dông ®Êt 

§Ó lùa chän c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
dùa trªn c¬ së 5 nguyªn t¾c “®¸nh gi¸ qu¶n 
lý ®Êt ®ai bÒn v÷ng” cña FAO, ë vïng gß ®åi 
Nam §μn, mét lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®−îc 
xem lμ bÒn v÷ng ph¶i ®¹t ®−îc 3 yªu cÇu: 

- §¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao: lo¹i h×nh sö 
dông ®Êt bao gåm nh÷ng c©y trång cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao, t¹o ra khèi l−îng s¶n phÈm 
lín, ®−îc thÞ tr−êng chÊp nhËn. 

- §¹t ®−îc hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi: lo¹i 
h×nh thu hót ®−îc nhiÒu lao ®éng x· héi, t¹o ra 
nhiÒu viÖc lμm, mang l¹i thu nhËp cao, ®¶m 
b¶o ®êi sèng lu«n æn ®Þnh cho ng−êi lao ®éng. 

- §¶m b¶o vÒ hiÖu qu¶ m«i tr−êng: lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt Ýt g©y c¸c t¸c ®éng tiªu cùc 
cho m«i tr−êng ®Êt ®ai trong sö dông: ph¶i 
t¹o ®−îc kh¶ n¨ng che phñ lín, h¹n chÕ xãi 
mßn, rña tr«i ®Êt, kh«ng g©y ra « nhiÔm m«i 
tr−êng, ®¶m b¶o ®−îc c©n b»ng sinh th¸i vμ 
kh«ng lμm cho ®Êt bÞ suy tho¸i. 

B¶ng 10. Møc ®é che phñ ®Êt cña c¸c LUT 

LUT số Mức che phủ LUT số Mức che phủ LUT số Mức che phủ 

LUT 1 H LUT 4 M LUT 6 M 

LUT 2 M LUT 5 M LUT 7 M 

LUT 3 M     
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B¶ng 11. HiÖu qu¶ sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i h×nh trªn vïng gß ®åi huyÖn Nam §μn 

Đánh giá chung 
LUT KHQKT HQXH HQMT 

Tổng điểm Mức 

LUT1 L/15* M/13 H/18 46/100 L 

LUT2 M/25 VH/23 M/13 61/100 M 

LUT3 M/25 M/13 M/13 51/100 M 

LUT4 VH/45 H/18 M/13 76/100 H 

LUT5 H/35 H/18 M/13 61/100 M 

LUT6 H/35 L/8 M/13 56/100 M 

LUT7 H/35 M/13 M/13 61/100 M 

* Tử số là mức đánh giá, mẫu số là số điểm tương ứng 

B¶ng 12. §Ò xuÊt diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 
vïng gß ®åi huyÖn Nam §μn 

Loại hình sử dụng đất Diện tích hiện trạng Diện tích đề xuất Tăng (+), giảm (-) 

2 lúa 1163,31 953,48 -209,83 

2 vụ lúa - màu 725,60 906,43 +180,83 

1 vụ lúa - 2 màu 27,00 27,00  

Chuyên rau màu 585,59 780,92 +195,23 

Cây ăn quả 1.275,10 1.341,10 +66,00 

Cây lâu năm 13,70 13,70  

Rừng 3.259,80 5.199,80 +1.940,00 

 

3.3.2. Lùa chän c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 

Tõ nh÷ng c¨n cø trªn vμ th«ng qua kÕt 
qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi vμ m«i 
tr−êng cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt trong 
b¶ng 11, c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®−îc ®Ò 
xuÊt nh− sau:  

LUT2: 2 lóa - 1 mμu, LUT3: 1 lóa - 2 
mμu ; LUT4: chuyªn rau, mμu ; LUT5: c©y 
¨n qu¶ ; LUT7: trång rõng. Riªng LUT1: 
chuyªn lóa, tuy hiÖu qu¶ ®¹t møc thÊp 
nh−ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o an toμn l−¬ng thùc 
nªn vÉn ®−îc ®Ò xuÊt ¸p dông, mÆc dï diÖn 
tÝch sÏ gi¶m; LUT7: C©y l©u n¨m (chñ yÕu lμ 
d©u nu«i t»m) ®−îc gi÷ nguyªn diÖn tÝch.  

Trªn c¬ së hiÖu qu¶ sö dông ®Êt, c¨n cø 
vμo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph−¬ng vμ trªn kÕt 

qu¶ x©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai (Lª VÜ 
Hoμng, 2008), diÖn tÝch c¸c lo¹i h×nh sö dông 
®Êt ®−îc ®Ò xuÊt thay ®æi (B¶ng 12). 

Lo¹i h×nh sö dông ®Êt 2 vô lóa gi¶m 
209,83 ha do chuyÓn sang 2 vô lóa mμu 
180,83 ha vμ 29 ha sang chuyªn rau mμu. 

Lo¹i h×nh sö dông ®Êt chuyªn rau mμu 
t¨ng 195,23 ha do chuyÓn tõ 2 vô lóa 29 ha 
vμ lo¹i h×nh sö dông ®Êt c©y hμng n¨m kh¸c 
166,23 ha. 

Lo¹i h×nh sö dông ®Êt trång c©y ¨n qu¶ 
t¨ng 66 ha lμ do c¶i t¹o tõ lo¹i h×nh sö dông 
®Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c. 

Khai th¸c 1.940 ha ®Êt ch−a sö dông 
®−a sö dông vμo môc ®Ých trång rõng. 
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4. KÕt luËn 
Vïng gß ®åi huyÖn Nam §μn tØnh NghÖ 

An cã tæng diÖn tÝch 16.191,07 ha, chiÕm 
55,07% diÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn, trong 
®ã: ®Êt n«ng nghiÖp 12.560,58 ha, ®Êt phi 
n«ng nghiÖp 864,57 ha, ®Êt ch−a sö dông 
2.765,92 ha. HiÖn nay trªn vïng nμy cã 7 
lo¹i h×nh sö dông ®Êt: LUT1: chuyªn lóa, 
LUT2: 2 lóa - mμu, LUT3: 1 lóa - 2 mμu. 
LUT4: chuyªn rau - mμu, LUT5: c©y ¨n 
qu¶, LUT6: C©y l©u n¨m, LUT7: trång 
rõng. 

HiÖu qu¶ sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i h×nh 
®−îc s¾p xÕp theo thø tù: LUT4, LUT2, 
LUT3, LUT5, LUT6, LUT7 vμ LUT1. XÐt vÒ 
hiÖu qu¶ kinh tÕ LUT chuyªn rau - mμu cho 
GTGT 55.420.000 ®, GTSX 81.470.000 ® vμ 
HQ§V lμ h¬n 2 lÇn; LUT chuyªn lóa cã 
hiÖu qu¶ thÊp nhÊt, víi GTGT lμ 15.458.000 
®, GTSX lμ 27.598.000 ® vμ HQ§V chØ 1,22 
lÇn. C¸c LUT cßn l¹i cã GTGT trong kho¶ng 
20.735.00 ® - 37.920.000 ®, GTSX dao ®éng 
43.470.000 - 59.000.000 ® , cßn HQ§V biÕn 
®éng rÊt lín tõ 0,9 ®Õn 3,05 lÇn. Mét c¸ch 
t−¬ng ®èi, ta s¾p xÕp hiÖu qu¶ x· héi theo 
thø tù: LUT4, LUT2, LUT5, LUT 7, LUT1, 
LUT 2 vμ LUT6. VÒ mÆt m«i tr−êng tÊt c¶ 
c¸c LUT chØ ®¹t møc trung b×nh, trõ LUT1- 
chuyªn lóa cã thÓ ®¹t møc cao. 

C¸c LUT ®−îc ®Ò xuÊt ¸p dông ë vïng 
gß ®åi Nam §μn víi diÖn tÝch cô thÓ nh− 
sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại hình 
sử dụng đất 

Diện tích 
hiện trạng 

Diện tích 
đề xuất 

2 lúa 1163,31 953,48 
2 vụ lúa - màu 725,60 906,43 
1 vụ lúa - 2 màu 27,00 27,00 
Chuyên rau màu 585,59 780,92 
Cây ăn quả 1.275,10 1.341,10 
Cây lâu năm 66,00 66,00 
Rừng 3.259,80 5.199,80 
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