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TÓM TẮT

Cây cam được xác định là một trong số các cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh Nghệ An, đã và đang cho hiệu
quả kinh tế cao, làm giàu cho nhiều huyện. Nghiên cứu này dựa vào số liệu điều tra 264 hộ sản xuất cam trên địa
bàn 3 huyện, kết hợp với phỏng vấn sâu cán bộ khuyến nông và thương lái thu mua cam. Các phương pháp phân
tích số liệu bao gồm thống kê mô tả và so sánh, mô hình hồi quy hàm sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện
tích, năng suất cam của tỉnh Nghệ An đã liên tục tăng trong vòng 5 năm qua, thu nhập bình quân/ha khoảng 143
triệu đồng/niên vụ. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới phát triển sản xuất cam bao gồm: thị trường và tiêu thụ sản
phẩm, khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại, vốn sản xuất, giống cây và thuốc BVTV, nước tưới, đất đai. Trên cơ sở phân
tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất
cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Từ khóa: Cam, hàm sản xuất, Nghệ An.

Factors Affecting Orange Production Development
at Farm Level in Nghe An Province
ABSTRACT
Orange is considered one of the key cash crops in Nghe An, which brings high economic efficiency and
contributes significantly to local economy in several districts. The study used data collected from the structured
survey with 264 orange producers in three districts and in-depth interviews with extension workers and orange
traders. Descriptive and comparative statistics analysis and regression with production function were used. Results
showed that orange planting area and productivity increased in the past five years, bringing about VND 143 million
/ha/year. The main factors affecting orange production development in Nghe An province included market and
marketing of products, climate, pests, capital, planting materials, peicides, water and land. Recommendations for
orange production development in Nghe An province were proposed accordingly.
Keywords: Orange, production function, Nghe An.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghò An hiòn có trên 4.000 ha cam, đät sân
lþĉng 22.594 tçn/ nëm (Tổng cýc Thống kê,
2016). Cåy cam đã dæn khîng đ÷nh đþĉc v÷ trí là
cây trồng chû lăc xóa đùi giâm nghèo, góp phæn
phát triðn kinh tï - xã hội cûa đ÷a phþĄng trong
nhĂng nëm gæn đåy. UBND tõnh Nghò An đã ra
Quyït đ÷nh 3773/QĐ-UBND vî viòc phê duyòt
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quy hoäch phát triðn cây có múi cûa tõnh đïn
nëm 2020, tæm nhón nëm 2030 nhìm hình
thành các vùng cåy ën quâ có múi têp trung, áp
dýng tiïn bộ khoa học kč thuêt tiïn tiïn nhìm
đem läi các sân phèm có chçt lþĉng cao, phát
huy đþĉc hït các lĉi thï vî thổ nhþĈng khí hêu
nhìm giúp nhân dân làm giàu ngay trên quê
hþĄng mónh. Tuy nhiín, phát triðn sân xuçt
cam trín đ÷a bàn tõnh Nghò An đang ch÷u ânh
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hþćng bći nhiîu yïu tố dén tĆi phát triðn sân
xuçt còn mang tính tă phát, giống cam cøn đĄn
điòu, chþa đáp Āng đþĉc yêu cæu truy xuçt
nguồn gốc và sân phèm cam hiòn nay ć Nghò
An chþa thêt să khîng đ÷nh đþĉc v÷ thï cänh
tranh trên th÷ trþąng trong nþĆc và quốc tï.
Nghiên cĀu này nhìm xác đ÷nh đþĉc các yïu tố
ânh hþćng và đî xuçt các giâi pháp chû yïu
nhìm phát triðn sân xuçt cam trín đ÷a bàn tõnh
trong thąi gian tĆi.

mô tâ và thống kê so sánh vĆi các kiðm đ÷nh số
trung bình (t-test và F-test). Hồi quy đþĉc sā
dýng phân tích các yïu tố ânh hþćng tĆi nëng
suçt cam, sā dýng hàm sân xuçt (Gujarati, 2006)
chäy trên phæn mîm STATA 12.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng phát triển sân xuất cam
trên địa bàn tînh Nghệ An

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1.1. Khái quát chung tình hình phát triển
sản xuất cam tại tỉnh Nghệ An

Số liòu thĀ cçp đþĉc thu thêp tÿ niên giám
thống kê tõnh Nghò An và báo cáo cûa các phòng
ban chĀc nëng. Số liòu sĄ cçp đþĉc thu thêp tÿ
phúng vçn cçu trúc cho niên vý cam 2016 - 2017
vĆi tổng số méu là 264 hộ. Các huyòn đþĉc chọn
theo tiíu chô đäi diòn cho vùng và diòn tích sân
xuçt cam, bao gồm các huyòn Nghöa Đàn, QuĊ
Hĉp và Tân KĊ. PhþĄng pháp chọn méu ngéu
nhiên theo quy mô, vĆi quy mô nhú (dþĆi 1 ha),
trung bình (1 - 1,5 ha) và lĆn (> 1,5 ha). Ngoài ra,
phúng vçn såu cüng đþĉc thăc hiòn vĆi một số
cán bộ khuyïn nông và thþĄng lái thu mua cam.
PhþĄng pháp phån tôch số liòu bao gồm thống kê

Cåy cam đþĉc xác đ÷nh là một trong 13 cây
trồng hàng hóa chû lăc cûa tõnh Nghò An đồng
thąi đåy là cåy trồng đã và đang cho hiòu quâ
kinh tï cao, là cây có thð làm giàu cho nhiîu
huyòn nhþ Nghöa Đàn, QuĊ Hĉp. Tÿ nëm 2012
đïn nay, diòn tôch và cĄ cçu cam trín đ÷a bàn
tõnh có să thay đổi rõ ròt, vó đåy là giai đoän cây
cam cûa nhiîu hộ hït thąi kĊ kinh doanh và
phâi chuèn b÷ trồng mĆi. Diòn tích cam cûa tõnh
Nghò An trong thąi gian qua tëng khá nhanh,
tÿ 2.667 ha nëm 2012 lín xçp xõ 4.700 ha vào
nëm 2016 và nëng suçt đþĉc câi thiòn đáng kð
(Hình 1).

Tấn/ha

Ha
15,52

5000
4500
4000

14,02
12,42

12,94

14,00

3500

2500

16,00

12,98
2676

3000

1503

8,00

870

2000

6,00

1500
1000

12,00
10,00

1197

546

18,00

2121

1742

1860

2039

2082

4,00
2,00

500
0

0,00
2012

2013

Diện tích kinh doanh

2014

2015

Diện tích kiết thiết

2016

2. Năng suất

Hình 1. Diện tích, năng suất cam trên địa bàn tînh Nghệ An
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (2017)

187

Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hiòn nay tõnh Nghò An têp trung sân xuçt
cam täi các huyòn miîn Tåy, trong đù huyòn
QuĊ Hĉp và Nghöa Đàn là vùng trọng điðm.
3.1.2. Thông tin cơ bản về hộ điều tra
Chû hộ sân xuçt cam chû yïu là nam vĆi độ
tuổi trung bình gæn 47 tuổi, hæu hït đã tốt
nghiòp cçp II và có nhiîu nëm kinh nghiòm
trong nghî trồng cam, đặc biòt là các hộ có quy
mô lĆn (Bâng 1), xuçt phát điðm họ là nhĂng
công nhân trồng cam cûa các nông trþąng cü
(nông trþąng Xuån Thành, nông trþąng 3-2,

Nông trþąng Cą Đú). Các hộ trồng cam chû yïu
sā dýng lao động gia đónh là chônh, viòc thuê lao
động ngoài xây ra ć một số ít hộ vào thąi điðm
chuèn b÷ trồng mĆi hoặc thu hoäch.
Đçt sân xuçt cûa các hộ điîu tra chû yïu
đþĉc nhên khoán tÿ các công ty TNHH một
thành viên Xuân Thành, Công ty TNHH 3-2, và
Công ty TNHH sông Con đð trồng cây công
nghiòp dài ngày nhþ cao su, chè, môa và cam.
Trong nhĂng nëm gæn đåy do các cåy trồng
cänh tranh khác nhþ cao su, chè, môa cho hiòu

Bâng 1. Thông tin chung về hộ điều tra
Chỉ tiêu

Giá trị

1. Tỷ lệ người được phỏng vấn là nam giới (%)

73,11

2. Tuổi (năm)

46,94

3. Số năm đi học (năm)

9,25

4. Số lao động của hộ (người)

4,41

- Số lao động gia đình

2,66

- Số lao động gia đình sản xuất cam

2,13

5. Kinh nghiệm trồng cam (năm)

9,24

Bâng 2. Điều kiện sân xuất của các hộ điều tra
Qui mô
Chỉ tiêu

Tính chung
(n = 264 )

Nhỏ
(n = 63)

Vừa
(n= 125)

Lớn
(n = 76)

1. Diện tích trồng cam (m2)

8695,24

11630,40

16235,53

12255,69

Kiến thiết cơ bản

3582,54

3648,00

3888,16

3701,52

Kinh doanh

5112,70

7982,40

12347,37

8554,17

2. Số mảnh trồng cam

2,33

2,02

1,82

2,04

Máy cày

6,35

23,20

38,16

23,48

Máy cắt

71,43

77,60

89,47

79,55

Bình phun

95,24

97,60

96,05

96,59

Xe chuyên chở

41,27

29,60

36,84

34,47

Máy bơm

93,65

92,00

96,05

93,56

Giếng khoan

47,62

60,80

59,21

57,20

Ô tô

0,00

3,20

2,63

2,27

Xe vận chuyển

3,17

8,00

5,26

6,06

Lán, trại

7,94

20,80

26,32

19,32

3. Tài sản phục vụ sản xuất (% hộ có)
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quâ kinh tï thçp nên diòn tích cåy cam đþĉc mć
rộng và chiïm trên 60% tổng diòn tôch đçt sân
xuçt cûa hộ (tČ lò này ć các hộ thuộc huyòn Tân
KĊ thçp hĄn). Bónh quån mỗi hộ có trên 1,2 ha
cam các loäi (Bâng 2). Cùng vĆi să phát triðn
cûa xã hội, sân xuçt cam trín đ÷a bàn (đặc biòt
vùng Minh Hĉp, QuĊ Hĉp) đã đþĉc cĄ giĆi hóa,
các hộ trồng cam đã đæu tþ mua các trang thiït
b÷ máy mùc nhþ máy phun thuốc, máy cít cú,
máy bĄm nþĆc, thuí máy cày đð phýc vý sân
xuçt cam, tuy nhiên các trang thiït b÷ đð phýc
vý cho viòc thu hoäch và bâo quân sau thu
hoäch chþa đþĉc các hộ chú trọng (Bâng 2).
MĀc sā dýng các đæu vào trong chëm sùc

cây cam ânh hþćng rçt lĆn đïn nëng suçt và
chçt lþĉng cam quâ. Tùy thuộc vào kč thuêt,
điîu kiòn kinh tï, giống cam, tuổi cam, chçt đçt,
các hộ đã sā dýng các loäi phân bùn đäm, lân,
kali, phân chuồng, NPK và các loäi phân hĂu cĄ,
vôi bột đð bón cho cây cam vĆi liîu lþĉng, tČ lò
khác nhau và có să khác biòt giĂa các quy mô
(Bâng 3). Theo phúng vçn cán bộ khuyïn nông,
mĀc bùn phån vô cĄ trung bónh cao hĄn đ÷nh
mĀc khoâng 50%.
Theo đánh giá cûa các hộ sân xuçt cam và
thþĄng lái trín đ÷a bàn huyòn Nghöa Đàn, QuĊ
Hĉp và Tân KĊ giống V2 và xã Đoài là 2 giống
cam khó tính vĆi nëng suçt thçp chõ đät xçp xõ

Bâng 3. Các đầu vào chính trong sân xuất cam, thời kỳ kinh doanh
(Niên vụ cam 2016 - 2017, tính cho 1 ha)
Qui mô
Nhỏ (n = 63)

Vừa (n = 125)

Lớn (n = 76)

Tính chung
(n = 264 )

Ftest

N (kg)

555.34

445.80

434.22

468.61

3.927**

P (kg)

435.70

378.50

403.31

399.29

0.949ns

Chỉ tiêu

K (kg)

626.28

509.60

534.51

544.61

2.619*

Phân chuồng (kg)

24697.94

23460.75

20522.59

22910.15

1.713ns

Phân hữu cơ (kg)

27.59

192.00

0.00

97.49

1.199ns

1060.48

830.17

761.58

850.67

3.959**

9.35

32.71

56.39

32.69

30.05***

23411.05

19675.27

17252.42

19869.27

3.519**

Vôi (kg)
Lao động thuê (công)
Thuốc trừ sâu (nghìn đồng)

Ghi chú: ***,**,*: Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%,5%, và 10% tương ứng. NS: không có ý nghĩa thống kê

Tấn/ha
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Hình 3. Sân lượng cam
của các hộ theo giống

Tính
chung

V2
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Hình 2. Năng suất các giống cam
của hộ nông dân
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Bâng 4. Kết quâ và hiệu quâ sân xuất cam của các hộ điều tra (nghìn đồng)
Qui mô
Chỉ tiêu

Nhỏ
(n = 63)

Vừa
(n = 125)

Lớn
(n = 76)

Tính chung

F-test

1. Tổng chi phí

98.633

92.305

83.929

91.366

3,07**

Phân bón

46.823

42.251

38.422

42.240

3,11**

Vôi

2.682

2.028

1.900

2.110

4,35**

Thuốc trừ sâu

23.411

19.675

17.252

19.869

3,52**

Chi phí nhân công thuê

4.171

7.468

6.608

6.434

3,52**

Chi phí khấu hao

16.764

15.893

16.313

16.222

0,21ns

610

1.063

643

834

1,01ns

Chi phí lãi

4.172

3.926

2.791

3.658

4,22**

2. Giá trị sản xuất

Khác

239.386

229.664

239.072

234.692

0,86ns

3. Thu nhập hỗn hợp/ha

140.753

137.359

155.143

143.326

0,24ns

658

1.200,33

1.372

1.119

3,11**

4. Thu nhập hỗn hợp /lao động gia đình

Ghi chú: ***,**,*: Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%,5%, và 10% tương ứng. NS: không có ý nghĩa thống kê

10 tçn/ha (Hình 2), bên cänh đù quċt PQ, Vån
Du läi là cây trồng dñ tính vĆi nëng suçt đät
trên 20 tçn/ha và đåy là cåy trồng đang đþĉc
nhiîu đ÷a phþĄng cûa Nghöa Đàn mć rộng sân
xuçt. Sân lþĉng cam bình quân một hộ trong
niên vý 2016 - 2017 khoâng gæn 12 tçn/ha
(Hình 3).
Giá tr÷ sân xuçt bónh quån/ha hĄn 234 triòu
đồng vĆi thu nhêp hỗn hĉp cûa các hộ trồng cam
là hĄn 143 triòu đồng/ha (Bâng 4). Mặc dù các
hộ quy mô lĆn hĄn dþąng nhþ hþćng lĉi tính
kinh tï theo quy mô vĆi chi phí sân xuçt thçp
hĄn các hộ quy mô nhú. Kït quâ nghiên cĀu cho

thçy không có să khác biòt cù ċ nghöa thống kê
vî thu nhêp/ha trồng cam giĂa các quy mô, song
thu nhêp hỗn hĉp/công lao động gia đónh cao
hĄn vĆi các hộ quy mô lĆn hĄn do tên dýng công
lao động gia đónh (Bâng 4).
3.2. Các yếu tố ânh hưởng đến phát triển
sân xuất cam trên địa bàn tînh Nghệ An
Tiêu thý sân phèm đþĉc đánh giá là khù
khën lĆn nhçt trong phát triðn sân xuçt cam bći
khoâng 43% hộ nông dân, kï tĆi là thay đổi thçt
thþąng cûa khí hêu, thąi tiït gây giâm nëng
suçt và sâu bònh (Hình 4). Sâu bònh (cüng gåy

Tiêu thụ sản phẩm

42,8

Thời tiết khí hậu

23,48

Sâu bệnh

17,8

Vốn

7,58

Thuốc BVTV
Cây giống
Nước tưới

4,17
1,52
1,14

Khác

0,76

Đất

0,76

Hình 4. Khó khăn nhất trong phát triển sân xuất cam của hộ điều tra (% ý kiến)
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ra bći một phæn thąi thiït) đþĉc cho là yïu tố
quan trọng nhçt ânh hþćng tĆi phát triðn sân
xuçt cam cûa khoâng 18% số hộ. Các yïu tố
khác đþĉc cho là quan trọng nhçt bao gồm: vốn,
thuốc BVTV, cây giống, nþĆc tþĆi, đçt đai.
3.2.1. Tiêu thụ sản phẩm
Theo ý kiïn cûa các hộ nông dân, tÿ nëm
2008 trć läi đåy (khi cam Vinh đþĉc bâo hộ chõ
dén đ÷a lô) ngþąi tiêu dùng câ nþĆc biït đïn nên
giá câ cam đþĉc câi thiòn. Cho tĆi nay, hiòn tþĉng
không bán đþĉc cam đã không cøn song hiòn
tþĉng các tþ thþĄng ép giá vén xây ra, đặc biòt
vào thąi điðm thu hoäch rộ. Theo phúng vçn
thþĄng lái, th÷ trþąng tiêu thý cam Vinh chính là
ć thành phố Vinh, các huyòn khác trong tõnh, Hà
Nội và một số tõnh lân cên khác. GiĂa các tþ
thþĄng vĆi các hộ nông dån chþa cù mối liên kït
ràng buộc nên hiòn tþĉng giá cam dao động thçt
thþąng vén còn diñn ra, cý thð theo phúng vçn
thþĄng lái, giá cam V2 khoâng 45.000 đ/kg nëm
2011, tëng lín 50.000 đ/kg nëm 2014 song niín vý
2016 - 2017 chõ đät dþĆi 40.000 đ/kg). Viòc tiêu
thý tă do, không theo chuỗi nên hiòn tþĉng cam
Vinh b÷ trà trộn vĆi cam tÿ các đ÷a phþĄng khác
cüng phổ biïn. Th÷ trþąng đæu ra không ổn đ÷nh
gây ra tâm lí ngäi đæu tþ, là yïu tố hàng đæu cân
trĉ să phát triðn sân xuçt cam trín đ÷a bàn tõnh
Nghò An hiòn nay. Theo số liòu thống kê, diòn tích
cam, quýt cûa câ nþĆc đã tëng tÿ 68,8 nghìn ha
nëm 2011 lín 97,5 nghón ha vào nëm 2016, trong
đù các tõnh miîn Bíc nhþ Høa Bónh, Bíc Giang,
Hâi DþĄng, Hþng Yín cù să chuyðn đổi nhanh
chóng sang sân xuçt cây có múi. Trong một vài
nëm tĆi, mĀc cung sân phèm cam së cao, ânh
hþćng đáng kð tĆi tiêu thý cam cûa nông dân.

3.2.2. Khí hậu, thời tiết
Thąi tiït khí hêu là yïu tố khách quan ânh
hþćng trăc tiïp rçt lĆn đïn hiòu quâ sân xuçt
cam. Trong nhĂng nëm gæn đåy do thąi tiït có
nhiîu biïn động thçt thþąng, hän hán, úng lýt đã
ânh hþćng không nhú tĆi sân xuçt cam cûa đa số
hộ sân xuçt (Bâng 5). Thąi tiït khíc nghiòt hĄn
đặc biòt có nhĂng đĉt mþa axit đã làm cho cam
cûa các hộ b÷ rýng quâ, lá vàng và đặc biòt là
hiòn tþĉng cam ngĄ (cam xĄ, không ngọt) xuçt
hiòn trên diòn tích cam kinh doanh cûa các hộ,
gây tổn thçt rçt lĆn cho các hộ trồng cam. Bên
cänh đù, thąi tiït biïn động đã täo điîu kiòn xuçt
hiòn nhiîu loäi sâu bònh gây häi trên cây cam,
làm tëng chi phô sân xuçt và ânh hþćng không
nhú tĆi chçt lþĉng và méu mã cam quâ.
3.2.3. Sâu bệnh
Tçt câ các hộ đîu gặp khù khën vî sâu
bònh trong sân xuçt cam (Hình 4). Hiòn nay,
thąi tiït ngày càng thçt thþąng, kč thuêt bón
phân và sā dýng thuốc bâo vò thăc vêt ngày
càng vþĉt ngþĈng làm cho sâu bònh càng nhiîu
và khâ nëng phøng trÿ càng khó. Qua khâo
sát, có gæn 94% số hộ có cam b÷ bònh loét, gæn
86% số hộ có bònh thối gốc, gæn 85% số hộ có
cam b÷ bònh sâu vë bùa, hĄn 74% số hộ có cam
b÷ bònh nhòn đú. Chính vì sâu bònh nhiîu đã
làm cho chçt lþĉng cam giâm xuống, hiòn
tþĉng cam “ngĄ” ngày càng nhiîu. HĄn nĂa, do
thu nhêp tÿ trồng cam trong một số nëm gæn
đåy đþĉc câi thiòn nên nhiîu hộ mć mang thêm
diòn tích trồng cam, kð câ trên nhĂng diòn tích
không có tiîm nëng cüng nhþ khai thác quá
mĀc đçt nên sâu bònh cüng nhiîu hĄn (phúng
vçn cán bộ khuyïn nông).

Bâng 5. Những khó khăn về thời tiết khí hậu của hộ điều tra
Qui mô
Nhỏ (n = 63)

Vừa (n = 125)

Lớn (n = 76)

Tính chung
(n = 264 )

Mưa, nắng thất thường hơn

63,49

58,40

68,42

62,50

Nhiệt độ biến động mạnh

7,94

6,40

11,84

8,33

Hạn hán

61,90

68,00

72,37

67,80

Úng lụt

28,57

36,80

32,89

33,71

Khác

3,17

5,60

3,95

4,55

Chỉ tiêu
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93,56

Bệnh loét cam quýt

85,98

Bệnh thối gốc chảy nhựa

84,85

Sâu vẽ bùa
74,24

Nhện đỏ
64,77

Sâu đục thân

61,74

Bệnh vàng lá

55,68

Sâu Bệnh khác
Rầy, rệp

37,50

Bọ xít

37,50

Hình 4. Tỷ lệ sâu bệnh thường gặp của các hộ điều tra (% hộ gặp)
3.2.4. Vốn
Cam là cåy ën quâ yêu cæu khít khe vî
chëm sùc ngay khi mĆi thąi kĊ kiïn thiït cĄ bân
và đøi húi một lþĉng vốn lĆn ngay tÿ đæu, trung
bình khoâng 110 triòu đồng/ha . Đð có vốn mć
rộng sân xuçt cam các hộ phâi lçy thu nhêp tÿ
các cây trồng khác đð đæu tþ cho cam thąi kĊ
kiïn thiït cĄ bân song hộ gặp các khù khën nhþ
không vay đþĉc vốn, hoặc vay vĆi lãi suçt cao,
phâi vay bên ngoài hoặc Āng trþĆc vĆi giá cao
hĄn, ânh hþćng không nhú tĆi viòc mć rộng sân
xuçt và đæu tþ thåm canh cåy cam trín đ÷a bàn.
3.2.5. Giống, phân bón thuốc bảo vệ
thực vật
Trín đ÷a bàn có khá nhiîu cĄ sć cung cçp
giống cam và một số hộ đã tă đi chọn mít ghép

đð ghép cây giống. Song có trên 50% số hộ điîu
tra lo sĉ và phân ânh viòc nguồn giống hiòn nay
trín đ÷a bàn không säch mæm bònh khi các cĄ sć
cung cçp cây giống chõ dăa vào bên ngoài cûa
cåy đð lăa chọn mít ghép và không thăc hiòn
quy trình làm säch mæm bònh trong mít ghép
(Bâng 6). Vì vêy vþąn cam cûa các hộ gia đónh
xuçt hiòn rçt nhiîu sâu bònh ânh hþćng đïn
sinh trþćng cûa cåy cüng nhþ chçt lþĉng quâ,
méu mã quâ. Nông dân có phân ánh giống cam
cûa họ đang b÷ thoái hùa cho nëng suçt và tõ lò
đêu quâ thçp và tõ lò quâ đìp thçp. Cù trþąng
hĉp hộ mua giống V2 vî trồng nhþng khi cåy ra
quâ läi là cam Vân Du, hay cam khác.
Cam là cây trồng có yêu cæu đæu tþ cao vî
mĀc sā dýng phân bón và thuốc BVTV. Có gæn
23% số hộ cho rìng giá một số loäi thuốc BVTV

Bâng 6. Khó khăn về giống và thuốc bâo vệ thực vật của hộ điều tra (% ý kiến)
Qui mô
Chỉ tiêu
1. Khó khăn về giống

Nhỏ
(n = 63)

Vừa
(n = 125)

Lớn
(n = 76)

53,97

53,60

52,63

Tính chung
(n = 264 )
53,41

Cây giống khó mua

0,00

0,80

0,00

0,38

Chất lượng cây chưa đảm bảo

53,97

52,80

50,00

52,27

Giá thành cây con cao

0,00

2,40

9,21

3,79

2. Khó khăn về thuốc BVTV

61,90

66,40

53,95

61,74

Khó mua

15,87

2,40

1,32

5,30

Giá cao

26,98

30,40

6,58

22,73

Chất lượng không đảm bảo

38,10

52,00

47,37

47,35
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cho cam hiòn nay đang cøn cao. Điîu đáng lo
ngäi nhçt đối vĆi các hộ trồng cam trín đ÷a bàn
là chçt lþĉng phân bón và thuốc BVTV không
tốt, có hiòn tþĉng hàng giâ, kém chçt lþĉng ânh
hþćng tĆi nëng suçt, chçt lþĉng cam. Các hộ gia
đónh cho biït vþąn cam có hiòn tþĉng tõ lò rýng
quâ nhiîu, quâ b÷ sành, sæn sùi màu không đìp,
lá b÷ vàng và b÷ một lĆp cặn, býi thuốc bám läi
trên lá rçt nhiîu, sâu không chït và ngày càng
xuçt hiòn nhiîu loäi sâu lä.
3.2.8. Đất sản xuất và nước tưới
Chçt đçt là một trong nhĂng yïu tố góp
phæn quyït đ÷nh v÷ ngọt, ngon cûa các giống cây
ën quâ, đặc biòt đối vĆi cây cam. Tÿ đù ânh
hþćng đïn hiòu quâ kinh tï và khâ nëng phát
triðn sân xuçt cam trín đ÷a bàn tõnh. HĄn 42%
số hộ điîu tra cho rìng đçt trồng cam cûa hộ
đang cù hiòn tþĉng thoái hóa, bäc màu, độ phì
nhiêu giâm do đåy là đçt trồng cam låu nëm,
điîu này dén đïn chi phô đæu tþ phån bùn lĆn và
hän chï să phát triðn cûa cây cam vî số lþĉng
cüng nhþ chçt lþĉng (Bâng 7). Phæn lĆn diòn
tôch cam đþĉc trồng trên đçt đồi nín đçt có hiòn
tþĉng b÷ rāa trôi và bäc màu (hĄn 22% hộ phân
ánh). Đçt đang còn manh mún, nhú lê, chþa
đþĉc giao ổn đ÷nh là một trong nhĂng nguyên
nhân ânh hþćng đïn khâ nëng mć rộng phát
triðn sân xuçt cam cûa một số hộ trín đ÷a bàn.
Gæn 60% số hộ đã đæu tþ xåy dăng giïng
khoan hoặc mua các thiït b÷ nhþ máy bĄm nþĆc,
hò thống dây dén song do một số vþąn cam cûa
các hộ ć khu văc vùng sâu vùng xa, giïng đþĉc
khoan chõ có thð đâm bâo nguồn nþĆc vào mùa
mþa, vó vêy khoâng 13% số hộ cho rìng họ đang

gặp khù khën trong vçn đî nþĆc tþĆi cho cam,
phý thuộc vào khe suối là chính.
Ngoài ra, đþąng giao thông gồ ghî, nhiîu ổ
gà, trąi mþa đi läi khù khën, hò thống điòn còn
yïu, đþąng điòn không đâm bâo đð phýc vý tþĆi
tiêu và hæu nhþ các hộ phâi dùng dæu đð chäy
máy nổ bĄm nþĆc. Hò thống giao thông không
thuên tiòn gåy khù khën nhçt đ÷nh trong vçn đî
sân xuçt cam và tiêu thý làm tëng chi phô, sân
xuçt cûa các hộ. Lao động cüng là một yïu tố
khù khën, đặc biòt vào các thąi điðm thu hoäch
chính, trồng mĆi. Khù khën trong thuí lao động
có kč nëng dén tĆi viòc chëm sùc, bùn phån, tõa
cành không k÷p thąi vý và ânh hþćng đïn nëng
suçt cây cam. Kït quâ hồi quy mô hình vĆi biïn
phý thuộc là Ln (NS), vĆi NS là nëng suçt cam
(tçn/ha niên vý 2016 - 2017), đþĉc thð hiòn ć
bâng 8. Các yïu tố vî tuổi cây, giống cam đþĉc
đþa vào nhìm thð hiòn ânh hþćng cûa chu kĊ
nëng suçt cüng nhþ să khác biòt vî các giống
cam. Kït quâ cho thçy các hò số hồi quy này đîu
cù ċ nghöa thống kê (trÿ hò số cûa biïn giống
cam Vân Du) và dçu theo kĊ vọng. Điîu ngäc
nhiín là đæu vào quan trọng nhþ phån bùn vô cĄ
(N,P,K) không có tác dýng làm tëng nëng suçt
nĂa (không cù ċ nghöa thống kê) , thêm chí các
hò số này mang dçu âm. Quy mô sân xuçt
không có ânh hþćng tĆi nëng suçt cam (Bâng 8).
Nhþ thï, viòc đæu tþ phån bùn cæn xem xét thêt
kč trong bối cânh mĀc bùn đã cao hĄn so vĆi
khuyïn ngh÷ và hiòn tþĉng xói mòn, rāa trôi đã
và đang xây ra täi các vþąn cam. Ngoài ra, chçt
lþĉng phån bùn cüng cù thð ânh hþćng tuy
nhiín chþa cù bìng chĀng vî vçn đî này. Trong
khi đù, biïn Phân chuồng và Chi phí thuốc

Bâng 7. Những khó khăn về đất sân xuất cam của hộ điều tra
Chỉ tiêu

Qui mô

Tính chung
(n = 264 )

Nhỏ (n = 63)

Vừa (n = 125)

Lớn (n = 76)

Đất được giao chưa ổn định

1,59

2,40

1,32

1,89

Diện tích đất nhỏ, manh mún

4,76

4,00

1,32

3,41

Đất thoái hóa

44,44

44,00

39,47

42,80

Đất dốc, rửa trôi

26,98

25,60

13,16

22,35

Khác

1,59

3,20

2,63

2,65
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Bâng 8. Kết quâ mô hình các yếu tố ânh hưởng đến năng suất cam
Tên biến

Giả thích biến

Hệ số

LN(N)

Đạm (kg)

-0,014NS

LN (P)

Lân (kg)

-0,002 NS

LN (K)

Kali (kg)

0,028 NS

LN (PC)

Phân chuồng (kg)

0,040**

LN (VOI)

Vôi (kg)

-0,003 NS

LN(BVTV)

Chi phí thuốc bảo vệ thực vật (nghìn đồng)

TUOICAY

Tuổi cây cam

TUOICAY2

(Tuổi cây cam)2

-0,004**

NAMHOC

Số năm đi học của lao động chính

0,077***

TAPHUAN

Tình trạng tập huấn của lao động chính
=1: được tập huấn

0,402***

GV2

=1 nếu là giống V2

-0,416***

GXADOAI

=1 nếu là giống cam Xã Đoài

-0,311***

GVANDU

=1 nếu là giống Vân Du

-0,096 NS

NUOCTUOI

=1: có đủ nước tưới

0,253**

QMN

=1: quy mô nhỏ

0,131 NS

QMV

=1: quy mô vừa

0,119 NS

CONS

Hệ số chặn

0,342 NS

N=

264

R2=

0,4976

Fqs=

15,29***

0,009*
0,127***

Ghi chú: ***,**,*: Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%,5%, và 10% tương ứng. NS: không có ý nghĩa thống kê

BVTV cù tác động tích căc tĆi nëng suçt cam
(Bâng 8). Nghiên cĀu cûa Ahmad et al. (2015)
cüng cho thçy rìng nông dân trồng cam ć tõnh
Mazandaran, Iran cüng đang đæu tþ quá mĀc
phân bón hóa học, làm giâm nëng suçt và tëng
rûi ro vĆi sĀc khúe con ngþąi.

tëng lín nhanh chùng trong vài nëm qua, kèm
theo đù là đæu tþ hò thống hä tæng cĄ sć (giao
thông và điòn, thûy lĉi) nhìm phýc vý tốt hĄn
cho diòn tôch cam đã đþĉc quy hoäch.
Giải pháp về kỹ thuật:

3.3. Các giâi pháp nhằm phát triển sân
xuất cam trên địa bàn tînh Nghệ An

Giống: Do d÷ch bònh đang ngày càng nhiîu
nín ngþąi sân xuçt rçt cæn nguồn giống säch bònh
và cho chçt lþĉng tốt. Đð đâm bâo đþĉc điîu này
tõnh cæn nång cao nëng lăc cho trung tâm giống
và hỗ trĉ các trung tâm giống cù điîu kiòn đð sân
xuçt và cung cçp giống chçt lþĉng cao. Tõnh cæn
quân lý chặt chë viòc các hộ nông dân tă sân xuçt
giống cung cçp cho hộ và nhĂng hộ lân cên đð
nguồn giống chçt lþĉng hĄn. Bín cänh đù, tõnh
cæn hỗ trĉ ngþąi sân xuçt cam trồng các giống cam
mĆi đð thay đổi nhìm giâm d÷ch bònh.

Giải pháp về qui hoạch: UBND tõnh Nghò
An cæn chi tiït hùa hĄn nĂa qui hoäch vùng sân
xuçt cam cho các huyòn, theo đù chú trọng các
vùng đçt phù hĉp và giĆi hän diòn tích nhçt
đ÷nh do diòn tích cam cûa các tõnh phía Bíc đã

Phân bón và áp dýng phân bón: Hiòn nay
bùn phån đäm cûa các hộ sân xuçt cam đang
vþĉt ngþĈng. Kït quâ phån tôch mô hónh cüng
cho thçy phån vô cĄ không cøn tác dýng tëng
thím nëng suçt nên cæn có nghiên cĀu kč vî kč

Trónh độ học vçn, tình träng đþĉc têp huçn
hay chþa cûa lao động chính trồng cam, tình
träng nþĆc tþĆi đîu là các biïn có ânh hþćng
tích căc tĆi nëng suçt cam (Bâng 8). Điîu này
cüng đþĉc khîng đ÷nh bći nghiên cĀu cûa
Felippe et al. (2015) vî hiòu quâ kč thuêt trong
sân xuçt cây thuộc dòng cam quýt (citruit).
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thuêt bón phân hiòu quâ: liòu lþĉng, thąi điðm,
cách bùn đð sā dýng hiòu quâ phân bón, giâm
thiðu ô nhiñm môi trþąng. Các hộ nông dân nên
tëng cþąng bón phân chuồng câi täo đçt, cüng
nhþ nëng suçt và chçt lþĉng cam. Điîu đáng lþu
tåm là dþąng nhþ các hộ nông dån chþa nhên rõ
điîu này và không cho rìng đåy là yïu tố quan
trọng ânh hþćng tĆi hiòu quâ kinh tï sân xuçt
cam cûa hộ. Ngoài ra, các hộ cæn chú ý khai thác
đçt đai cho sân xuçt phâi có câ biòn pháp phýc
hồi, cho đçt nghõ ngĄi đð giâm sâu bònh, đâm bâo
nëng suçt và chçt lþĉng sân phèm.
Phòng trÿ d÷ch häi: Sâu bònh là một trong
nhĂng yïu tố ânh hþćng đáng kð tĆi sân xuçt
cam. Trong điîu kiòn thąi tiït biïn động thçt
thþąng, khai thác quá mĀc đçt đai cüng nhþ
viòc mć rộng sân xuçt hiòn nay, công tác dă tính
dă báo, chû động phòng trÿ d÷ch häi là cæn
thiït. Kït quâ mô hình vĆi ċ nghöa cûa biïn Têp
huçn và Chi phí thuốc BVTV cho thçy các hộ
sân xuçt cæn đþĉc và tham gia vào các lĆp têp
huçn phòng trÿ d÷ch häi cho cam. Trónh độ cûa
ngþąi dân vî kč thuêt chëm sùc cåy cam, hiðu
biït vî d÷ch bònh và th÷ trþąng cûa ngþąi sân
xuçt còn hän chï (điîu này đþĉc thð hiòn trong
mô hình hộ têp huçn cù nëng suçt tốt hĄn).
Chính vì vêy, cæn phâi thþąng xuyên tổ chĀc các
lĆp têp huçn đð nâng cao nhên thĀc, trónh độ
cho ngþąi sân xuçt cam.
Phân tích hồi quy cüng chõ ra rìng sân xuçt
cam có thð đã ć mĀc thåm canh cao nín đæu tþ
thím đæu vào khó có khâ tëng tëng nëng suçt.
Bći vêy, viòc áp dýng giống mĆi và quy trình
VietGAP nín đþĉc quan tâm nhìm tëng nëng
suçt, chçt lþĉng, giá tr÷ sân phèm.
Giải pháp về thị trường:
Các ban ngành cæn rà soát và quân lý th÷
trþąng đæu vào, đặc biòt chú ċ đïn giống, phân
bùn đð ngþąi nông dân yên tâm sân xuçt. Đối
vĆi tiêu thý, tõnh cæn cù chônh sách đð thúc đèy
tiêu thý cam và nång cao thþĄng hiòu cam
Vinh. Hỗ trĉ các DN, hĉp tác xã tham gia vào
sân xuçt cam theo qui trình VietGAP và khuyïn
khích DN cam kït tiêu thý sân phèm cho ngþąi
sân xuçt, câi tiñn méu mã bao bì sân phèm. Đối
vĆi hộ sân xuçt, cæn chû động tìm kiïm th÷

trþąng đæu ra thông qua nâng cao chçt lþĉng
sân phèm sân xuçt đû tiêu chuèn công nhên
cûa cam Vinh cüng nhþ thiït lêp quan hò tốt vĆi
thþĄng lái.

4. KẾT LUẬN
Trong giai đoän 5 nëm (2012 - 2016) diòn
tôch và nëng suçt cam trín đ÷a bàn tõnh Nghò
tëng lín đáng kð, diòn tôch tëng bónh quån
15,57% và nëng suçt tëng 5,73%. Hæu hït mỗi
hộ chõ trồng 1 - 2 giống cam nhþng nhón chung
đang chọn lọc đð chuyðn sang nhĂng giống cam
có chçt lþĉng và ít sâu bònh. Diòn tích sân xuçt
cam tính bình quân/hộ khoâng 1,2 ha. Thu nhêp
bình quân trong niên vý cam 2016 - 2017 xçp xõ
143 triòu đồng/ha. Phát triðn sân xuçt cam trên
đ÷a bàn tõnh b÷ ânh hþćng bći các yïu tố: Th÷
trþąng và tiêu thý sân phèm, Khí hêu thąi tiït,
Sâu bònh häi, Vốn sân xuçt, Giống cây và thuộc
BVTV, NþĆc tþĆi, đçt đai và một số yïu tố khác.
Tëng trþćng nëng suçt hiòn täi không cøn đþĉc
quyït đ÷nh bći đæu tþ phån bùn vô cĄ mà chû
yïu do đæu tþ kč thuêt (phòng trÿ d÷ch häi, kč
thuêt chëm bùn) và sā dýng phân chuồng. Trên
cĄ sć phân tích, ba nhóm giâi pháp nhìm đèy
mänh phát triðn sân xuçt cam trín đ÷a bàn tõnh
Nghò An đþĉc đî xuçt bao gồm nhóm giâi pháp
vî qui hoach (liín quan đçt đai, hä tæng), giâi
pháp vî kč thuêt (giống, phân bón, phòng trÿ
d÷ch häi) và giâi pháp vî th÷ trþąng.
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