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TÓM TẮT 

Sản xuất cam tại huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An đã trở thành hoạt động kinh tế quan trọng, tạo nguồn sinh kế và 

giải quyết việc làm cho nông dân địa phương. Tuy vậy, việc gia tăng nhanh chóng diện tích cam trong vòng 3 năm 

qua tại huyện cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của sự tăng trưởng này. Nghiên cứu này dựa trên số liệu thứ cấp và 

số liệu điều tra 89 hộ và trang trại trồng cam, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu các cán bộ, thương lái trên địa bàn 

huyện Quỳ Hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ sản xuất cam với quy mô bình quân 1,73 ha/hộ, mang lại thu 

nhập trên 300 triệu đồng/ha/vụ. Tuy vậy, việc mở rộng quy mô diện tích chưa gắn liền với tổ chức sản xuất hình 

thành vùng hàng hóa lớn và liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ. Bên cạnh đó, sâu bệnh phá hoại , chất lượng các đầu 

vào, hạ tầng sản xuất, là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và hiệu quả sản xuất cam. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu đề xuát một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển sản xuất cam, khai thác tiềm năng và lợi thế 

trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 

Từ khóa: Cam, phát triển sản xuất, Quỳ Hợp. 

Development of Orange Production in Quy Hop District, Nghe An Province 

ABSTRACT 

Orange production in Quy Hop district, Nghe An province is an important economic activity, which provides 

livelihoods and jobs for local farmers. However, the accelerating expansion of orange area in 2012-2014 period also 

poses a question on the quality of the growth. The study employed secondary data and primary data collected from a 

survey of 89 farm households, in depth interviews with government officers and orange traders in Quy Hop district. 

Results show that orange production has brought a considerable income for farmers, with average size of orange 

farm of about 1.73ha, generating more than VND 300 million/ha/season. However, while orange area is rapidly 

expanded, the organization of production towards commercial and large scale with cooperation/linkages in production 

and marketing is still very weak. Besides, farmers face with a number of problems in production, especially pest, 

diseases, input quality, irrigation and transportation. Some recommendations were proposed to promote orange 

production and to exploit natural advantage in Quy Hop district. 

Keywords: Orange production, Quy Hop. 

1. MỞ ĐẦU 

Cam là cåy trồng mang läi nguồn thu nhêp 

cao cho người dån Quỳ Hợp góp phæn xåy dựng 

thương hiûu “Cam Vinh” ngày càng vững chíc 

cho tþnh Nghû An. Trong những nëm gæn đåy, 

sân xuçt cam ở các huyûn vùng Tåy Bíc Nghû 

An nói chung và huyûn Quỳ Hợp nói riöng ngày 

càng phát triùn câ v÷ diûn tých cũng như trünh 

độ thåm canh. Theo số liûu thống kö nëm 2014, 

diûn tých cam của huyûn Quỳ Hợp đät 

khoâng1.100 ha, gçp gæn 2 læn so với nëm 2012. 

Tuy nhiön tëng trưởng này được đánh giá là tự 

phát, manh mún (Vån Nhi, 2014), bộc lộ một số 

vçn đ÷ như chçt lượng cam chưa đồng đ÷u, giá 

câ phụ thuộc nhi÷u vào thương lái nön thu nhêp 

của người trồng cam còn chưa ổn định. Do vêy, 

xác định các nguyön nhån cân trở và cơ hội phát 

triùn sân xuçt cam täi huyûn Quỳ Hợp có ý 

nghÿa thiøt thực đối với người dån và chýnh 
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quy÷n địa phương. Nghiön cứu này nhìm phån 

tých thực träng phát triùn sân xuçt cam täi 

huyûn Quỳ Hợp trön cơ sở đó, đ÷ xuçt các giâi 

pháp chủ yøu nhìm phát triùn sân xuçt cam täi 

huyûn trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thêp số liệu 

Chọn điểm nghiên cứu: Nëm 2014, Huyûn 

Quỳ Hợp có diûn tých tự nhiön khoâng 94.172ha, 

bao gồm 1 thị trçn, 20 xã, trong đó có 11 xã có 

diûn tých trồng cam, xã có diûn tých cam lớn 

nhçt là Minh Hợp (750ha) và Bíc Sơn (2ha). Ba 

xã được chọn dựa trön tiöu chý ti÷m nëng phát 

triøn sân xuçt cam, gồm Minh Hợp, Vën Lợi, và 

Nghÿa Xuån. 

Chọn méu nghiên cứu: Đối tượng thu thêp 

thông tin sơ cçp bao gồm các hộ và trang träi 

trồng cam. Trong đó, có 20 trang träi có trồng 

cam được chọn ngéu nhiön, 69 hộ được chọn 

ngéu nhiön phån tæng theo 3 quy mô phổ biøn: 

44 hộ có quy mô dưới 1,5ha; 20 hộ có quy mô trồng 

cam từ 1,5 - 2,5ha và 5 hộ có quy mô trön 2,5ha. 

Nội dung phỏng vçn v÷ tünh hünh sân xuçt, tiöu thụ 

cam, khó khën và kø hoäch sân xuçt trong thời 

gian tới. Phỏng vçn såu được thực hiûn với một số 

cán bộ huyûn, xã phụ trách nông nghiûp, 11 người 

buôn bán cam täi địa phương v÷ giá câ, các khó 

khën và cơ hội cho phát triùn sân xuçt cam täi 

địa phương. 

2.2. Phân tích số liệu 

Phương pháp phån tých số liûu bao gồm bao 

gồm thống kö mô tâ và thống kö so sánh các số 

bünh quån. Phån tých phương sai ANOVA được 

sử dụng đù kiùm định một số giá trị bünh quån 

giữa các quy mô sân xuçt. Häch toán chi phý và 

køt quâ sân xuçt cũng được sử dụng trong phân 

tých kinh tø của hoät động sân xuçt cam của các 

hộ. Một số chþ tiöu køt quâ và hiûu quâ sân xuçt 

cam được týnh chung cho toàn bộ méu đi÷u tra. 

Phân tích chi phí – lợi ých với chþ tiöu giá trị 

hiûn täi thuæn (NPV) và hû số hoàn vốn nội bộ 

(IRR) đù cung cçp thöm thông tin v÷ hiûu quâ 

trong sân xuçt cam, với giâ định các biøn như 

giá đæu vào, giá đæu ra, công nghû... không thay 

đổi và chu kỳ sân xuçt cam phổ biøn hiûn nay ở 

huyûn là 12 nëm. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Thực träng phát triển sân xuçt cam täi 

huyện Quỳ Hợp 

Trước nëm 2002, cam trön địa bàn được 

trồng và quy hoäch chủ yøu ở Xã Tam Hợp 

huyûn Quỳ Hợp do hai nông trường tổ chức chþ 

đäo các công nhån trực tiøp sân xuçt là Nông 

trường quốc doanh Xuån Thành và Nông trường 

Quốc doanh 3/2 (nay læn lượt là Công ty TNHH 

một thành viön Nông nghiûp Xuån Thành, và 

công ty TNHH một thành viön Nông công 

nghiûp) (Sau đåy gọi chung là Công ty Nông 

nghiûp CTNN). Từ nëm 2002 sau khi các nông 

trường thực hiûn cơ chø khoán theo Nghị định 

NĐ01/CP chýnh phủ và quyøt định số 82 của 

tþnh Nghû An, các nông trường thực hiûn cổ 

phæn hóa giao khoán đçt đøn các hộ sân xuçt là 

con em cán bộ, công nhån viön của nông trường. 

Từ nëm 2007, sau khi được Cục Sở hữu trý tuû 

bâo hộ chþ dén địa lý thương hiûu cam Vinh, cåy 

cam Quỳ Hợp có đi÷u kiûn phát triùn mänh. 

Trung tåm nghiön cứu cåy ën quâ Phủ Quỳ đã 

hỗ trợ trồng thöm hai giống cam mới Xã Đoài và 

V2, cam Xã Đoài có chçt lượng cao, phục vụ thị 

trường vào dịp Tøt. Ngoài ra, các CTNN và 

phòng nông nghiûp huyûn có têp huçn kỹ  

thuêt cho các hộ nông dån, cung ứng vêt tư đæu 

vào trâ chêm cho các hộ. Hiûnnay các đơn vị  

sân xuçt cam chủ yøu là hộ nông dån và các 

trang träi.Nhi÷u hộ đã mänh dän chuyùn đổi 

diûn tých cåy mýa có hiûu quâ kinh tø thçp sang 

trồng cam.  

Tổng diûn tých cam của toàn huyûn đät xçp 

xþ 1.100 ha nëm 2014, gçp gæn 2,5 læn so với 

nëm 2012 (Bâng 1). Tuy vêy, có thù thçy nëng 

suçt cam khá chững khoâng 19 tçn/ha và có xu 

hướng giâm nhõ qua ba nëm, do ânh hưởng của 

thời tiøt và nhi÷u yøu tố khác. Các giống cam chủ 

yøu trồng trön địa bàn huyûn là cam V2, cam Xã 

Đoài, Cam Vân Du, Cam Bù (Quýt PQ). Hiûn nay 

chưa có thống kö đæy đủ diûn tých từng giống cam 

trön địa bàn huyûn. 
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Bâng 1. Diện tích và sân lþợng, nëng suçt Cam cûa huyện Quỳ Hợp qua các nëm 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm  
2012 

Năm 
2013 

Năm 
 2014 

So sánh (%) 

13/12 14/13 BQ 

Tổng diện tích Ha 434,0 766,9 1.078,1 176,7 140,6 157,6 

DT trồng mới Ha 14,0 308,5 306,1 2.203,6 99,2 467,6 

DT cho thu hoạch (ha) Ha 420,0 458,4 772,0 109,1 168,4 135,6 

Năng suất Tấn/ha 19,2 18,9 19,0 98,4 100,5 99,5 

Sản lượng  Tấn 8.064,0 8.663,8 14.668,0 107,4 169,3 134,9 

Nguồn: Số liệu thống kê phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Hợp 

Bâng 2. Thông tin chung về nông hộ và trang träi trồng cam 

Chỉ tiêu ĐVT 
Trang Trại 

(n = 20) 
Hộ trong NT 

(n = 59) 
Hộ ngoài NT 

(n = 10) 
Chung 

Chủ hộ là nam % 75,0 67,8 90,0 70,8 

Tuổi chủ hộ Năm 46,7 50,6 47,0 49,3 

Lao động NN Người 1,9 2,2 2,6 2,2 

Số năm trồng cam Năm 10,3 10,9 6,7 10,3 

Diện tích cam Ha 2,06 1,68 1,34 1,73 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015 

3.2. Thực träng phát triển sân xuçt cam täi 

các hộ nông dân và trang träi ở huyện  

Quỳ Hợp 

3.2.1. Thông tin chung về hộ và trang träi 

trồng cam 

Trön 70% chủ hộ và trang träi đ÷u là nam, 

tuổi trung bünh của các chủ hộ và trang träi 

tương đối cao (trön 49 tuổi) và trünh độ học vçn 

chủ yøu høt cçp 2. Các hộ và trang träi đã trồng 

cam từ khá låu, bünh quån số nëm kinh nghiûm 

trong trồng cam của chủ hộ/ trang träi là 10 

nëm (Bâng 2). Không có sự khác biût lớn giữa 

các hộ và trang träi v÷ đðc điùm chủ hộ , nhưng 

các hộ trồng cam ngoài CTNN có số nëm kinh 

nghiûm dường như ýt hơn. Diûn tých cam bünh 

quån của các hộ và trang träi là 1,73 ha, chiøm 

trön 60% tổng diûn tých đçt nông nghiûp của hộ, 

trong đó theo køt quâ đi÷u tra trön 90% diûn 

tých là các hộ được các CTNN giao khoán đù 

trồng cam, diûn tých còn läi là do một số hộ và 

trang träi đã chuyùn đổi diûn tých hoðc chủ động 

thuö đçt trồng cam của các hộ khác. 

3.2.2. Cơ giới hóa trong sân xuçt cam 

Theo số liûu đi÷u tra, gæn 30% số hộ và 

trang träi đæu tư mua máy cày đçt đù phục vụ 

sân xuçt, hæu høt các hộ còn läi thuö máy thêm 

chý một số hộ cày bìng tråu (khoâng 80% diûn 

tých cam được cày bìng máy). Tçt câ các hộ, 

trang träi đã đæu tư máy bơm và sử dụng bünh 

phun thuốc såu, khoâng 60% hộ là đã đæu tư 

bünh phun bìng máy. Riöng các hộ gia đünh 

trồng cam quy mô lớn và trang träi hæu høt đã 

đæu tư máy cít cỏ và các loäi máy khác như máy 

phun thuốc, máy bơm nước động cơ công suçt 

lớn. Viûc thu hoäch và vên chuyùn chủ yøu sử 

dụng nhån công, các thương lái sử dụng phương 

tiûn vên chuyùn mua täi vườn. 

3.2.3. Thông tin vþờn cam cûa các hộ và 

trang träi 

Trong 1,73ha đçt trồng cam, 74% diûn tých 

của các hộ, trang träi đi÷u tra ở thời kỳ kinh 

doanh, chủ yøu vườn cam đang trong thời kỳ 

đþnh cao cho quâ, cụ thù ở giai đoän sáu nëm 

(23,6% số hộ) và bây nëm tuổi (31.5% số hộ). 
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Giống cam chủ yøu là Xã Đoài và V2 (được trồng 

nhi÷u nhçt bởi khoâng 2/3 số hộ và trang träi). 

Đåy là hai loäi giống cam có chçt lượng tốt, được 

đánh giá là hai loäi cam ngon nhçt, song yöu cæu 

rçt cao v÷ kỹ thuêt chëm sóc và chçt đçt. Khoâng 

40% hộ trồng quýt PQ - đåy giống dú týnh và cho 

nëng suçt, tþ lû đêu quâ cao nhçt. Vån Du là 

giống cho nëng suçt cao, ýt såu bûnh song vị ngon 

không bìng hai giống V2 và Xã Đoài.  

3.2.4. Năng suçt và sân lþợng cam năm 2014 

 Nëng suçt quýt PQ cao nhçt trong số các 

giống cam, đät khoâng gæn 29 tçn/ha, tiøp theo 

là cam Vån Du đät 18 tçn/ha, cam V2 và Xã 

Đoài có nëng suçt thçp hơn, đät læn lượt là 9,51 

tçn/ha và 15,93 tçn/ha (Bâng 2). Hai giống cam 

này khó týnh, kòn đçt, rçt nhi÷u såu bûnh, tþ lû 

đêu quâ thçp. Vü vêy, nëng suçt thçp; đðc biût 

là giống V2 có những hộ nëng suçt chþ đät 2,5 

đøn 3 tçn/ha. Kiùm định ANOVA cho thçy 

không có sự khác biût đáng kù nëng suçt các 

giống cam V2, Vån Du và Quýt PQ giữa các hộ 

và trang träi, trừ giống cam Xã Đoài (Bâng 3) do 

có sự khác biût đæu tư và tuổi cåy giữa các trang 

träi và hộ. Tổng sân lượng cam bünh quån mỗi 

hộ và trang träi đät 21,24 tçn/hộ trong niön vụ 

2014 - 2015. 

3.2.5. Liên kết trong sân xuçt cam 

Mðc dù sân xuçt được khối lượng cam khá 

lớn song hợp tác trong sân xuçt và tiöu thụ sân 

phèm còn hän chø. Khoâng 1/3 số hộ, trang träi 

køt hợp mua chung phån bón, giống cåy trồng từ 

các địa phương khác. Hộ cùng các trang träi hợp 

tác, trao đổi thông tin v÷ giá câ thị trường (trön 

97% hộ đi÷u tra). Ngoài ra, với các hộ sân xuçt 

thuộc diûn tých đçt giao khoán CTNN, đ÷u được 

các CTNN phối hợp với các tổ chức Nhà nước, 

các doanh nghiûp têp huçn kỹ thuêt cho các hộ 

trồng cam, cung cçp cåy giống và đứng ra làm 

týn chçp cho các hộ nông dån vay phån bón trâ 

chêm. Trön 38% số hộ và trang träi được đi÷u 

tra đi÷u tra trâ lời có hợp tác với doanh nghiûp 

hoðc tư thương là những người cung cçp đæu 

vào phån bón, thuốc bâo vû thực vêt, cåy giống. 

Gæn 20% số hộ và trang träi được đi÷u tra trâ lời 

có hợp tác với các hộ bán buôn, thương lái song 

sự liön køt này chþ bìng miûng dú thay đổi, mức 

giá mua đæu vào và đæu ra phụ thuộc vào thị 

trường từng mùa vụ, từng nëm. 

3.2.6. Tiêu thý sân phèm 

Könh tiöu thụ sân phèm cam Quỳ Hợp khá 

đơn giân, nông dån bán toàn bộ cam cho người 

mua buôn (địa phương và ngoài tþnh). Theo 

phỏng vçn người mua buôn ngoài huyûn , 

khoâng 59% lượng cam được thương lái mua và 

bán cho người bán ló và người tiöu dùng täi 

thành phố Vinh . Khoâng 1/4 lượng cam của các 

hộ, trang träi theo các lái buôn ở các huyûn khác 

v÷ các thị trường khác trong tþnh. Khối lượng 

cam còn läi của các hộ theo các thương lái ngoài 

tþnh được tiöu thụ täi các thị trường như Thanh 

Hóa và Hà Nội. 

3.2.7. Kết quâ và hiệu quâ kinh tế trong sân 

xuçt cam 

Sân xuçt cam là hoät động mang läi thu 

nhêp lớn cho nông dån Quỳ Hợp, vụ cam 2013-

2014, bünh quån doanh thu mỗi hộ/trang träi là 

422,38 triûu đồng/ha, và thu nhêp trön 300 triûu 

đồng/ha (Bâng 4). Tuy nhiön, có sự khác biût v÷ 

Bâng 3. Nëng suçt và sân lþợng cam cûa các hộ và trang träi niên vý 2014 - 2015 

 Trang trại (n=20) Hộ trong NT(n=59) Hộ ngoài NT(n=10) F kiểm định Chung (n=89) 

Năng suất (tấn/ha)      

V2 10,21 7,74 9,50 2,11
NS 

9,51 

Xã Đoài 19,82 13,34 15,00 10,54***
 

15,93 

Vân Du 15,00 18,14 18,46 0,87
 NS 

18,14 

Quýt PQ 29,00 28,27 33,13 0,72
 NS 

28,87 

Tổng sản lượng  29,95 18,62 19,29 17,97*** 21,24 

Ghi chú: ***, ns: cò ý nghïa thống kê ở mức 1% và không cò ý nghïa thống kê  

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra,  2015 
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 Bâng 4. Hiệu quâ kinh tế trong sân xuçt cam vý niên vý 2014 – 2015 (tính trên 1 ha) 

Chi tiêu 
Trang trại 
(n = 20) 

Hộ trong NT 
(n = 59) 

Hộ ngoài NT 
(n = 10) 

Kiểm định 
F 

Chung 
(n = 89) 

Doanh thu (TR) (triệu đồng) 627,56 358,15 391,01 17,62*** 422,38 

Tổng chi phí (TC) (triệu đồng) 107,16 92,52 93,98 2,17
NS 

95,97 

Thu nhập (MI) (triệu đồng) 520,40 265,63 297,04 19,20*** 326,41 

MI/LĐ gia đình (triệu đồng) 272,59 130,67 123,24 26,29*** 161,73 

NPV (triệu đồng) 1132,68 

IRR (%) 87,39 

Ghi chú: ***, ns: cò ý nghïa thống kê ở mức 1% và không cò ý nghïa thống kê  

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra, 2015 

hiûu quâ kinh tø giữa trang träi và các hộ, trong 

đó các trang träi đät hiûu quâ kinh tø cao hơn do 

tiøp cên thị trường đæu vào tốt hơn, trồng giống 

cam chçt lượng hơn (chủ yøu cam Xã Đoài), chþ 

khai thác tới những nëm cho đþnh cao v÷ nëng 

suçt rồi thay thø chứ không kòo dài như hộ nông 

dån. Mỗi lao động gia đünh có thu nhêp khoâng 

160 triûu đồng/nëm từ sân xuçt cam 

Sử dụng phån tých chi phý - lợi ých cho sân 

xuçt cam với chu kỳ vòng đời bünh quån phổ 

biøn täi huyûn là 12 nëm NPV = 1.132,68 triûu 

đồng/ha và IRR = 87% . Đi÷u này cho thçy, đæu 

tư vào sân xuçt cam trön địa bàn Quỳ Hợp có 

týnh khâ thi cao v÷ mðt kinh tø. 

3.3. Các yếu tố ânh hþởng tới phát triển 

sân xuçt cam täi huyện Quỳ Hợp 

Chçt đçt và trünh độ thåm canh của hộ 

nông dån được đánh giá là hai yøu tố cơ bân täo 

đi÷u kiûn thuên lợi cho phát triùn sân xuçt cam. 

Các khó khën khác bao gồm Såu bûnh, giống, 

vốn, thiøu đçt sân xuçt... trong đó, vçn đ÷ v÷ 

såu bûnh, vốn, giống là các vçn đ÷ cơ bân nhçt 

(Bâng 5). 

Bâng 5. Đánh giá cûa hộ và trang träi về các yếu tố ânh hþởng tới phát triển  

sân xuçt cam täi huyện Quỳ Hợp (% số hộ và trang träi) 

Chỉ tiêu 
Mức đánh giá 

Rất cao Cao TB Thấp Rất thấp 

1. Yếu tố thuận lợi      

Chất đất 10,1 36,0 53,9 0,0 0,0 

Trình độ thâm canh 10,1 64,0 22,5 3,4 0,0 

2. Yếu tố Khó khăn      

Vốn 24,7 24,7 34,8 12,4 3,4 

 Giống 18,0 40,4 34,8 6,7 0,0 

Manh mún đất đai 3,4 18,0 49,4 29,2 0,0 

Lao động 0,0 2,2 50,6 43,8 3,4 

Giá cam thấp 0,0 3,4 43,8 3,4 49,4 

Bảo quản cam 0,0 3,4 36,0 11,2 49,4 

Sâu bệnh 70,8 29,2 0,0 0,0 0,0 

Chất lượng đầu vào  39,3 33,7 16,9 10,1 0,0 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra, 2015 
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3.3.1. Sâu bệnh trong sân xuçt cam 

Theo køt quâ đi÷u tra, gæn 84% hộ có vườn 

cam hàng nëm bị såu xanh ën chçt diûp lục trön 

lá, gæn 98% số hộ có vườn cam bị såu vô bùa và 

nhûn đỏ phá hoäi gåy quën lá, mçt diûp lục gây 

mỏng lá, cåy hän chø quang hợp. Ngoài ra, hiûn 

tượng ngài chých hút quâ, làm tþ lû đêu quâ 

thçp, nëng suçt cam giâm mänh, vỏ cam bị sæn 

ânh hưởng đøn giá bán. Nëm 2014, såu bûnh 

gåy häi làm mçt mùa, gây tổn thçt nðng n÷ cho 

các hộ, có hộ trồng cam giống V2 chþ đät 3 

tçn/ha. Trön 80% các hộ có vườn cam đang gðp 

các bûnh như thán thư, ghó loòt, vàng lá, rụng 

lá, gåy chøt róc vào mùa đông là những bûnh 

chủ yøu gåy häi trön vườn cam của các hộ gia 

đünh. Ngoài các såu bûnh nói trön såu nhớt, ruồi 

vàng, såu cánh cam và bûnh nçm thối rú, nçm 

cành, rþ sít bít đæu xuçt hiûn gåy häi trön vườn 

cam của các hộ, tuy nhiön viûc phòng trừ còn 

chưa đät hiûu quâ mong muốn.  

3.3.2. Giống cam 

Chçt lượng giống ânh hưởng lớn køt quâ và 

hiûu quâ sân xuçt, tuy nhiön có 52,8% số hộ 

đi÷u tra lo sợ và phân ánh viûc nguồn giống hiûn 

nay trön địa bàn không säch mæm bûnh khi các 

cơ sở cung cçp cåy giống chþ dựa vào bön ngoài 

của cåy đù lựa chọn mít ghòp, không thực hiûn 

quy trünh làm säch mæm bûnh trong mít ghòp. 

Viûc cung ứng giống một phæn lçy từ các CTNN, 

một phæn từ các hộ gia đünh ươm trồng mang 

týnh tự phát nön chçt lượng và độ tin cêy không 

cao. Vü vêy, vườn cam của các hộ gia đünh xuçt 

hiûn rçt nhi÷u såu bûnh ânh hưởng đøn sinh 

trưởng của cåy cũng như chçt lượng và méu mã 

quâ. Khoâng 16% số hộ cho rìng giống cam của 

họ đang bị thoái hóa cho nëng suçt và tþ lû đêu 

quâ và quâ đõp thçp, đi÷u này ânh hưởng không 

nhỏ tới khâ nëng mở rộng phát triùn sân xuçt 

cam. Ngoài ra, các giống cam còn khá đơn điûu 

chủ yøu 3 giống cam Xã Đoài, Vån Du và V2, 

chiøm trön 90% (UBND huyûn Quỳ Hợp, 2015). 

3.3.3. Manh mún đçt đai 

Trön 20% số hộ cho rìng quy mô đçt trồng 

cam nhỏ, phån tán đang gåy khó khën cho các 

hộ trong vçn đ÷ mở rộng diûn tých cũng như đæu 

tư thåm canh trong sân xuçt cam và tiöu thụ 

cam, đðc biût khi muốn liön køt với người mua 

lớn (ý kiøn này chủ yøu của các hộ quy mô dưới 

1ha và phân tán trên khoâng 3 - 4 mânh). Do 

quy hoäch vùng sân xuçt cam chưa có nön nông 

dån nhi÷u xã tự phát trồng cam, kù câ ở những 

vùng không phù hợp, dén đøn tünh träng phát 

sinh såu bûnh, nëng suçt, hiûu quâ thçp. 

3.3.4. Bâo quân và tiêu thý sân phèm 

Các kiøn thức v÷ bâo quân sân phèm là một 

khái niûm hoàn toàn mới đối với 100% các hộ và 

trang träi được phỏng vçn mðc dù có những hộ 

có mức sân lượng gæn 40 tçn cam/nëm. Khoâng 

92% các hộ chưa biøt cách bâo quân cam và 

chưa đæu tư xåy dựng các trang thiøt bị như kho 

länh đù bâo quân cam. Hiûn chưa có nhà máy 

chø biøn cam nào trön địa bàn huyûn, sân lượng 

cam mới chþ đáp ứng được thị trường trong 

khoâng từ tháng 10 nëm trước đøn tháng 4 nëm 

sau. Trong bối cânh diûn tých mở rộng và tiöu 

thụ phụ thuộc hoàn toàn vào tư thương, đåy là 

một yøu điùm đối với sân xuçt cam täi Quỳ Hợp. 

Trong tiöu thụ, do khối lượng sân phèm lớn nön 

hiûn tượng òp giá vén xây ra đối với trön một 

nửa số hộ. Giá cam giao động thçt thường, giâm 

mänh vào 2012, hồi phục đôi chút nëm 2013 

song läi giâm vào nëm 2014 gåy ra tåm lý ngäi 

đæu tư của các hộ nông dån và trang träi. 

3.3.5. Thûy lợi & giao thông 

Trön 73% số hộ và trang träi đã đæu tư xåy 

dựng khoan giøng hoðc mua các thiøt bị như 

máy bơm nước, hû thống dåy dén. Tuy nhiön, 

gæn 2/3 số hộ cho rìng họ đang gðp khó khën 

trong vçn đ÷ thiøu nước tưới cho cam täi các 

diûn tých vùng xa, phụ thuộc vào khe suối là 

chýnh. Hû thống điûn yøu, đường điûn không 

đâm bâo đù phục vụ cho viûc tưới tiöu và hæu 

như các hộ phâi dùng dæu đù chäy máy nổ bơm 

nước Hû thống giao thông không thuên tiûn, hû 

thống yøu đã gåy khó khën nhçt định trong vçn 

đ÷ sân xuçt cam, làm tëng chi phý sân xuçt. 

3.3.6. Chçt lþợng đæu vào 

Hơn một nửa số hộ cho rìng phån bón các 

hộ mua vào chçt lượng không tốt, các hộ nông 

dån nghi ngờ bị trộn với hàng giâ, kòm chçt 
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lượng, vý dụ nhi÷u hộ phân ánh phån bón không 

tan, không cho køt quâ như trước đåy. Gæn 2/3 

số hộ được phỏng vçn nghi ngờ thị trường thuốc 

BVTV đang có nhi÷u vçn đ÷, khi các hộ nông 

dån chþ mua thuốc theo quâng cáo trön bao bü 

hoðc một số læn trong nëm các công ty thuốc 

BVTV v÷ giới thiûu sân phèm. Các hộ gia đünh 

cho biøt vườn cam có hiûn tượng tþ lû rụng quâ 

nhi÷u, quâ bị sành, sæn sùi màu không đõp, lá 

bị vàng và bị một lớp cðn, bụi thuốc bám läi trön 

lá rçt nhi÷u, såu không chøt và ngày càng xuçt 

hiûn nhi÷u loäi såu lä.  

3.4. Một số giâi pháp phát triển sân xuçt 

cam täi huyện Quỳ Hợp 

3.4.1. Tiềm năng và các điều kiện phát 

triển sân xuçt cam 

Tçt câ người mua buôn được phỏng vçn 

đánh giá cao chçt lượng cam Quỳ Hợp, đðc biût 

có chçt lượng tốt, vị ngọt thanh, có mùi thơm 

khác với vị ngọt đêm của các loäi cam khác trön 

thị trường, được nhên định có ti÷m nëng thị 

trường lớn. Gæn 90% số hộ và trang träi mong 

muốn và sïn sàng mở rộng diûn tých cam. Theo 

phỏng vçn cán bộ phòng nông nghiûp, tổng diûn 

tých đçt có thù trồng cam của huyûn là trön 

5.000ha, bởi vêy ti÷m nëng sân xuçt còn rçt  

lớn. Huyûn Quỳ Hợp đang có kø hoäch mở rộng, 

phát triùn sân xuçt cam, phçn đçu đøn nëm 

2020 tổng diûn tých sân xuçt cam của toàn 

huyûn đðt 2.100ha. 

3.4.2. Các giâi pháp 

Trön cơ sở phån tých hiûn träng, các yøu tố 

ânh hưởng cũng như ti÷m nëng phát triùn sân 

xuçt cam, các giâi pháp chủ yøu phát triùn sân 

xuçt cam của huyûn trong thời gian tới têp 

trung vào: 

(i) Giâi pháp quy hoäch: UBND huyûn và 

phòng nông nghiûp cæn đèy nhanh tiøn độ rà 

soát, phån loäi diûn tých đçt phù hợp đối với các 

loäi cåy trồng đù quy hoäch xåy dựng vùng sân 

xuçt hàng hóa cho từng loäi cåy trồng. 

(ii) Giâi pháp về giống: Do nguồn giống säch 

bûnh đang là quan tåm lớn của người nông dån, 

cæn nâng cao nëng lực và hỗ trợ các trung tåm 

giống của các CTNN trở thành điùm sân xuçt và 

cung cçp cåy giống chçt lượng cao, 

säch, đáp ứng nhu cæu sân xuçt trong khu vực; 

hỗ trợ nông dån câi täo vườn cam hiûn có 

và trồng mới giống cam Xã Đoài, V2, Vån Du 

theo hướng sân xuçt cam thåm canh, an toàn (ví 

dụ theo tiöu chuèn VIETGAP). Khâo nghiûm 

một số giống cam mới đù bổ xung giống mới có 

chçt lượng, râi vụ cam cùng với giống cam 

truy÷n thống như: giống cam chýn sớm CS, 

giống chýn muộn V2, giống Xã Đoài chýn muộn, 

giống quýt thu hoäch vào tháng 3 đøn tháng 4. 

(iii) Giâi pháp thð trường: Chýnh quy÷n và 

ban ngành liön quan cæn rà soát và quân lý thị 

trường các đæu vào như giống, phån bón, thuốc 

BVTV. Đối với thị trường đæu ra, cæn có giâi 

pháp đi kñm với quy hoäch vùng và phát triùn 

các vùng sân xuçt cam an toàn theo quy trünh 

VIETGAP như köu gọi, hỗ trợ cho các doanh 

nghiûp đæu tư ký køt hợp đồng tiöu thụ sân 

phèm cho nông dån, hünh thành các chuỗi sân 

phèm cam của huyûn Quỳ Hợp, cũng như đæu tư 

xåy dựng và tổ chức gín tem, nhãn hiûu được 

bâo quy÷n cho thương hiûu Cam Vinh. 

(iv) Giâi pháp kỹ thuêt: Hiûn täi, såu bûnh 

là một trong những quan tåm hàng đæu của hộ 

nông dån, do đó phòng Nông nghiûp huyûn và 

các CTNN cæn tëng cường hỗ trợ dự týnh, dự báo 

và hướng dén nông dån phòng trừ dịch bûnh, tổ 

chức các buổi têp huçn, tham quan giới thiûu 

khoa học kỹ thuêt mới v÷ giống, biûn pháp canh 

tác cho nông dân.  

(v) Giâi pháp tëng cường cơ sở hä tæng phục 

vụ sân xuçt và bâo quân: Køt hợp nhi÷u könh 

huy động vốn đù xåy dựng và nång cçp mäng 

lưới giao thông liön huyûn, liön thôn, nång cçp 

hû thống điûn đù phục vụ tốt hơn nhu cæu sử 

dụng các hộ, trang träi; cæn hỗ trợ tých cực của 

các tổ chức đoàn thù trong vçn đ÷ cung cçp 

thông tin v÷ khoa học kỹ thuêt, thị trường. 

4. KẾT LUẬN 

Trong giai đoän từ nëm 2012 - 2014, diûn 

tých và sân lượng cam trön địa bàn huyûn Quỳ 

Hợp không ngừng được nång cao với tốc độ tëng 

trưởng diûn tých bünh quån 57,6%/nëm. Cơ cçu 
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giống cam chuyùn dịch theo hướng tëng dæn tỷ 

trọng giống cam có chçt lượng đồng thời phát 

triùn thöm giống dú týnh trồng những vùng đçt 

không được thiön nhiön ưu đãi v÷ đçt và nước. 

Bünh quån mỗi ha cam các hộ và trang träi täo 

ra trön 422 triûu đồng ti÷n giá trị sân xuçt, 

mang läi cho các hộ nông dån, trang träi gæn 

330 triûu đồng thu nhêp hỗn hợp, và khâ thi v÷ 

mðt kinh tø. Tuy nhiön, thực tø mở rộng nhanh 

chóng diûn tých cam trong khi các yøu tố khác 

chưa phát triùn tương đồng ânh hưởng tới hän 

chø týnh b÷n vững trong phát triùn sân xuçt 

cam trön địa bàn, và đðc biût là quân lý såu 

bûnh, chçt lượng giống, phån bón, đçt đai, bâo 

quân và tiöu thụ sân phèm, thủy lợi và giao 

thông. Trön cơ sở phån tých thực träng, ti÷m 

nëng sân xuçt cam, nëm nhóm giâi pháp chýnh 

được đ÷ xuçt nhìm phát triùn sân xuçt cam täi 

huyûn Quỳ Hợp trong thời gian tới, bao gồm: 

quy hoäch, giống, thị trường, kỹ thuêt, và hä 

tæng cho sân xuçt. 
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