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TÓM TẮT 

Trong mùa khô, đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn sâu vào nội đồng gây bất lợi 

trong sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Mục tiêu nghiên cứu 

nhằm đánh giá ảnh hưởng xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre, nơi có ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hệ sinh thái nông nghiệp. Nghiên 

cứu được thực hiện qua thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp 100 nông hộ của xã Định 

Trung và xã Bình Thới nơi chịu ảnh hưởng nặng của xâm nhập mặn. Kết quả khảo sát cho 

thấy xâm nhập mặn năm 2019-2020 tại xã Định Trung độ mặn lên đến 17-20‰ và xã Bình 

Thới 20-22‰, ảnh hưởng đến các mô hình trồng lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản, gây 

thiệt hại 70%. Đối với mô hình trồng cây ăn trái bị thiệt hại với diện tích là 470 ha. Nuôi 

trồng thủy sản mức độ thiệt hại cao đối với mô hình nuôi công nghiệp với diện tích 462 ha. 

Vấn đề nhận thức về xâm nhập mặn có 95% người dân hiểu biết về mặn và 18% có kinh 

nghiệm ứng phó với hạn mặn. Giải pháp kỹ thuật canh tác nông nghiệp và thay đổi mô 

hình canh tác được nghiên cứu trước đây là giải pháp cần áp dụng. Mặt khác, tăng cường 

công tác khuyến nông là yếu tố rất cần thiết. 

Từ khoá: Kỹ thuật canh tác, mô hình canh tác, sản xuất nông nghiệp, xâm nhập mặn 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

là vùng đang bị tác động nghiêm trọng 

bởi biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là 

tác động đến nguồn tài nguyên nước mặt 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Diễn 

biến của thời tiết ngày càng theo hướng 

bất lợi cho các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp ở ĐBSCL (Trần Quốc Đạt và 

ctv., 2012; Van et al., 2012) và trong 

điều kiện hiện tại, ĐBSCL đã và đang 

gánh chịu những tác động tiêu cực đáng 

kể như: xâm nhập mặn sâu, ô nhiễm 

nguồn nước mặt, lũ lụt, hạn hán kéo dài, 

cạn kiệt nguồn nước (ĐoànThu Hà, 

2014). Xâm nhập mặn và khô hạn là hai 

trong số những mối đe dọa đáng quan 

tâm đối với sản xuất nông nghiệp và 

sinh kế người dân vùng ĐBSCL, khi 

xâm nhập mặn và khô hạn kéo dài dẫn 

đến tình trạng thiếu nước ngọt, làm ảnh 

hưởng đến đời sống và sản xuất nông 

nghiệp. Hơn thế nữa, trong tương lai 

(năm 2030) nếu mực nước biển dâng cao 

thêm 20 cm và lưu lượng nước mùa kiệt 

giảm 22% thì xâm nhập mặn trên các 

sông chính của ĐBSCL sẽ vào sâu hơn 

14 km so với kịch bản gốc (xâm nhập 

mặn 1998) và diện tích xâm nhập mặn 

mở rộng ra hầu hết các vùng được ngọt 

hóa thuộc các dự án ngăn mặn (Trần 

Quốc Đạt và ctv, 2012). 

Bến Tre là một trong những tỉnh được 

đánh giá chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn 

nhiều nhất. Với đường bờ biển dài khoảng 

65 km và địa hình tương đối thấp nên 

Bến Tre thường xuyên chịu tác động 

mạnh từ xâm nhập mặn gay gắt kéo dài 

từ 6-7 tháng/năm, độ mặn cao đã khiến 

cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó 

khăn, cũng như thiệt hại lớn về kinh tế. 

Quá trình xâm nhập mặn xảy ra thông 

qua Cửa Đại, sông Hàm Luông và sông 

Cổ Chiên. Ước tính đến năm 2100, nhiệt 

độ Trái Đất có thể tăng lên 1,1-6,4 oC và 

hiện tượng băng tan làm nước biển dâng 

tại Việt Nam với tốc độ 2,5-3,0 cm/thập 

kỷ thì tỉnh Bến Tre chịu ảnh hưởng của 

xâm nhập mặn 50,1% diện tích (Hoàng 

Minh Hiền và Nguyễn Hữu Ninh, 2008). 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, khi mực 

nước biển dâng lên 1m thì đến 50% diện 

tích các huyện của tỉnh Bến Tre bị ngập 

mặn (Monre, 2012). 

Huyện Bình Đại hiện có trên 70% dân 

số sống bằng nghề nông nghiệp và lao 

động nông nghiệp, do đặc điểm địa hình 

của huyện có chế độ thủy triều thuộc 

dạng bán nhật triều không đều, với các 

đặc điểm chính: đỉnh triều cao, chân 

thấp. Diện tích sản xuất của vùng ngọt 

và ngọt hóa bị thu hẹp đáng kể, diện tích 

vùng mặn tăng lên, đặc biệt là các xã 

ven biển của huyện Bình Đại chất lượng 

môi trường đất, tầng địa chất bị thay đổi 

theo chiều hướng tiêu cực cho sản xuất 

nông nghiệp. Chính vì vậy, nghiên cứu 

được thực hiện với các mục tiêu: Đánh 

giá tác động của xâm nhập mặn, khô hạn 

đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của 

người dân. Nghiên cứu được thực hiện 

tại xã Bình Thới và Định Trung (Hình 1); 

theo báo cáo tình hình xâm nhập mặn 

tỉnh Bến Tre của Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TNMT) năm 2019, đây là hai xã 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt 

xâm nhập mặn - khô hạn cuối năm 2018 

và đầu năm 2019.  
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện tại hai xã 

Định Trung và Bình Thới, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre. Đây là hai xã chịu 

ảnh hưởng nặng nề do xâm nhập mặn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Vùng nghiên cứu vùng nghiên cứu huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thu thập số liệu thứ cấp và phân tích 

số liệu. Giai đoạn thu thập số liệu sơ cấp 

được thực hiện theo phương pháp phỏng 

vấn nông hộ (100 phiếu). 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

thứ cấp 

Các số liệu về bản đồ không gian và 

báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện được thu thập nhằm đánh giá hiện 

trạng vùng nghiên cứu và kiểm chứng 

với số liệu sơ cấp về tác động của xâm 

nhập mặn đến kinh tế - xã hội và môi 

trường (Bảng 1). 

 

Bảng 1. Tài liệu thu thập 

STT Số liệu thu thập Năm Nguồn cấp 

1 

Vị Trí địa lý, điều kiện tự nhiên, 

điều kiện kinh tế - xã hội huyện 

Bình Đại 

2019 

Cổng Thông tin điện tử huyện 

Bình Đại, Phòng Nông nghiệp 

huyện Bình Đại 

2 Bản tin độ mặn  2019-2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 

3 
Báo cáo xâm nhập mặn tỉnh Bến 

Tre 
2019-2010 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

4 
Báo cáo tình hình diễn biến xâm 

nhập mặn huyện Bình Đại 

2019-2020 Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

5 Số liệu nồng độ mặn 2019-2020 Trạm khí tượng thủy văn  
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2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

sơ cấp 

Các số liệu sơ cấp được thu thập 

thông qua phương thức phỏng vấn nông 

hộ bằng bảng câu hỏi đã thiết kế sẳn. 

Nông hộ được chọn 100 hộ sản xuất 

nông nghiệp và nằm trong vùng chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn phân 

bố điều trên địa bàn 2 xã Định Trung và 

Bình Thới. Thông tin phỏng vấn chủ yếu 

là: Đặc điểm sản xuất của nông hộ, nhận 

thức của nông hộ về xâm nhập mặn, diễn 

biến mặn trong mùa khô 2019-2020, tình 

hình sản xuất nông nghiệp năm 2019, 

những dự định trong việc sản xuất nông 

nghiệp và giải pháp ứng phó với xâm 

nhập mặn của người dân trong thời gian 

tới. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm thu thập được xử 

lý bằng phần mềm Microsoft Excel, 

được tính toán giá trị trung bình, độ lệch 

chuẩn, phân tích ANOVA và phép thử 

LSD (0,05) bằng phần mềm thống kê 

SPSS 22 để so sánh sự khác biệt ý nghĩa. 

3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Diễn biến xâm nhập mặn năm 

2019-2020 huyện Bình Đại, tỉnh Bến 

Tre 

Qua kết quả khảo sát từ phỏng vấn 

nông hộ cho thấy năm 2019-2020 độ 

mặn của nước ở sông cao nhất từ trước 

đến nay, mặn xâm nhập diễn ra sớm, 

vượt mức xâm nhập mặn lịch sử năm 

2016. Các kênh rạch trong huyện không 

còn nước ngọt để bơm tưới lúa, một số 

xã lúa chết trên diện rộng. Xâm nhập 

mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 

xuất và sinh hoạt của người dân. Mặn 

xâm nhập rất nhanh và sâu vào trong các 

sông chính, độ mặn 1‰ bao phủ toàn 

tỉnh Bến Tre. So với trung bình các năm 

trước, xâm nhập mặn sớm hơn từ 2 đến 

3 tháng (tùy vị trí trên các sông). So với 

năm 2015-2016, độ mặn 4‰ xâm nhập 

từ 10 km đến 25 km trên các sông chính, 

thì độ mặn năm 2019-2020 cao hơn từ 

3‰ đến 7‰, mặn xâm nhập sâu vào nội 

đồng khoảng 85 km. 

Kết quả thu thập số liệu thứ cấp từ 
Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre năm 

2019-2020 sông Cửa Đại độ mặn lên đến 

4‰ xâm nhập cách cửa sông khoảng 85 

km, độ mặn 1‰ xâm nhập cách cửa 

sông khoảng 95 km. Có sự kết hợp của 

xâm nhập mặn từ cửa sông vào và độ 

mặn từ sông Ba Lai và sông Hàm Luông 

sang. Xâm nhập mặn sâu nhất mùa khô 

2019-2020 đã xuất hiện vào những ngày 

giữa tháng 4/2020. Kết quả trình bày ở 

Hình 2 cho thấy độ mặn được đo tại 3 

trạm Bình Đại, Lộc Thuận, Giao Hòa 

trong mùa khô năm 2019-2020, trong đó 

độ mặn tại trạm Bình Đại vào tháng 

4/2020 là cao nhất so với trạm Lộc 

Thuận và Giao Hòa do đây là nơi tiếp 

giáp với cửa sông nên độ mặn lên tới 

27,7‰, độ mặn thấp nhất được đo tại 

trạm này 15,8‰ vào giữa tháng 12/2019 

cao hơn rất nhiều lần so với trạm Lộc 

Thuận và Giao Hòa. Định Trung và Bình 

Thới là hai xã có diện tích sản xuất nông 

nghiệp nhiều của huyện có độ mặn lên 

đến 17-20‰ và 20-22‰ (4/2020). Tại 

trạm Lộc Thuận độ mặn cao nhất 17,3‰ 

vào tháng 4/2020 và thấp nhất là 2,02‰. 
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Trong khi đó tại trạm Giao Hòa độ mặn 

cao nhất là 8,7‰ và thấp nhất là 0,1‰. 

Tại 3 trạm này đều có đỉnh mặn xuất 

hiện vào tháng 3 đến tháng 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Diễn biến của xâm nhập mặn tại vùng nghiên cứu  

Huyện Bình Đại nằm ở hạ lưu sông 

Mê Công, tiếp giáp với biển nên chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều biển 

Đông với chế độ bán nhật triều không 

đều thông qua 2 cửa sông Ba Lai và Cửa 

Đại làm nước biển thường xuyên xâm 

nhập. Theo Sở TNMT tỉnh Bến Tre, 

(2010), địa hình tương đối thấp nên dễ bị 

ảnh hưởng xâm nhập mặn. Sông ngòi 

Bình Đại có hệ thống sông ngòi dày đặc, 

trong đó 2 nhánh sông lớn là Ba Lai và 

Cửa Đại, nước mặn từ biển vào các sông 

làm nước mặn đi sâu vào trong nội đồng.  

Các đập thủy điện ở thượng nguồn 

sông Mê Công, các dự án chuyển nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp ở vùng 

Đông Bắc Thái Lan, sự hình thành các 

khu công nghiệp, khu dân cư dọc theo 

hai bờ sông (Trần Thị Lệ Hằng và ctv., 

2015); Dòng chảy sông Mê Công thất 

thường hơn: mùa khô ít nước hơn, mùa 

lũ phức tạp hơn (Lê Anh Tuấn, 2011). 

Nhưng nguyên nhân trên làm hạn chế 

lượng nước đổ về vào mùa khô dẫn tới 

nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng 

của huyện. 

3.2. Ảnh hưởng của xâm nhập mặn 

đến sản xuất nông nghiệp và thủy sản 

tại huyện Bình Đại 

Huyện Bình Đại có tổng diện tích đất 

tự nhiện 42.758,5 ha trong đó chủ yếu là 

đất sử dụng nông nghiệp với diện tích 

33.351,8 ha chiếm tỉ lệ 78%. Xâm nhập 

mặn đã làm thiệt hại đến các mô hình 

canh tác lúa, rau màu, cây ăn trái và nuôi 

trồng thủy với mức độ thiệt hại từ 30-

70% và trên 70% được trình bày trong 

(Bảng 2). 
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Bảng 2. Mức độ thiệt hại cây trồng và thủy sản do ảnh hưởng xâm nhập mặn 

Kiểu sử dụng đất 
Tổng diện 

tích đất (ha) 

Mức độ thiệt hại 

(ha) 

30 - 70% > 70% 

Đất trồng lúa 2.434,54 12,7 3,5 

Đất trồng cây hàng năm khác 1.122,19 31,6 58,1 

Đất trồng cây ăn trái 10.037,29 138,9 332,0 

Đất nuôi trồng thủy sản 15.982,19 301 167,1 

 

Đối với mô hình trồng cây ăn trái chủ 

yếu là bưởi và nhãn. Trong đó bưởi bị 

thiệt hại cao nhất với diện tích là 234,35 

ha và nhãn với diện tích thiệt hại là 

209,26 ha. Nuôi trồng thủy sản mức độ 

thiệt hại cao đối với mô hình nuôi công 

nghiệp chủ yếu là hàu và tôm sú. 

3.2.1. Ảnh hưởng xâm nhập mặn 

đến sản xuất lúa 

Xâm nhập mặn đã gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường đất bị suy 

thoái gây nhiều tác động có hại, đất bị 

nhiễm mặn làm giảm diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất, 

chất lượng sản phẩm từ nông nghiệp 

giảm đáng kể. Hạn mặn gây ảnh hưởng 

mạnh khi lúa đang trong giai đoạn trổ 

bông. Nguyên nhân chính là do xâm 

nhập mặn đến sớm và lấn sâu đất liền 

khoảng 85-95 km. Diện tích lúa Đông 

Xuân (Vụ 3) bị thiệt hại thiệt hại trên 

30-70% chủ yếu tại xã Bình Thới. Mức 

độ thiệt > 70% (Hình 3). 

 

Hình 3. Diện tích lúa bị thiệt hại vụ đông xuân 
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3.2.2. Ảnh hưởng xâm nhập mặn 

đến sản xuất rau màu 

Tổng diện tích rau màu bị thiệt hại 

trong mùa khô ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn là 89,7 ha, trong đó thiệt hại từ 30-

70% là 31,6 ha, thiệt hại trên 70% là 

58,10 ha (Hình 4), trong đó xã Bình 

Thới chịu ảnh hưởng nhiều nhất 

(65,5ha). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Diện tích rau màu thiệt hại do xâm nhập mặn tại 2 xã Định Trung và Bình 

Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

3.2.3. Ảnh hưởng xâm nhập mặn 

đến vườn cây ăn trái 

Tổng diện tích cây ăn trái bị ảnh 

hưởng 470,91 ha, thiệt hại từ 30-70% là 

138,9 ha, thiệt hại trên 70% là 332,01 ha 

(Hình 5) chủ yếu là nhãn, ổi, xoài và các 

loại cây có múi. Trong đó thiệt hại nặng 

nhất là bưởi và nhãn chủ yếu ở xã Định 

Trung. Tổng diện tích bưởi thiệt hại 

234,35 ha, diện tích nhãn thiêt hại 

209,26 ha. Do nắng nóng kéo dài hầu hết 

các vườn cây ăn trái của người dân đều 

bị thiếu nước tưới, nước mặn làm cho 

cây rụng lá và cháy lá, rụng trái.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Diện tích cây ăn trái bị thiệt hại tại 2 xã Định Trung và Bình Thới, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 
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3.2.4. Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy sản 

 

Hình 6. Diện tích thủy sản bị thiệt hại tại tại 2 xã Định Trung và Bình Thới, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Xâm nhập mặn gia tăng dẫn đến nước 

mặn lấn sâu vào nội đồng, làm mất nơi 

sinh sống thích hợp của một số loại thủy 

sản nước ngọt, diện tích rừng ngập mặn 

bị thu hẹp ảnh hưởng đến nơi cư trú của 

một số loài thủy sản; Dịch bệnh xảy ra 

liên tục nên diện tích nuôi trồng thủy sản 

bị ảnh hưởng là 46,07 ha tập trung ở các 

xã Định Trung, Bình Thới. Trong đó, 

mô hình nuôi sò huyết và nuôi nghêu 

theo hợp tác xã chịu ảnh hưởng nhiều 

nhất. Vào tháng 3-4 dương lịch hàng 

năm đây là thời gian nghêu sinh sản, 

phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi 

trường bất lợi như nhiệt độ cao, độ mặn 

cao, dẫn đến nghêu chết hàng loạt tại các 

hợp tác xã trên địa bàn. Diện tích nuôi 

trồng thủy sản thiệt hại trên 70% là 

161,07 ha, thiệt hại từ 30-70% là 301 ha 

(Hình 6). 

3.3. Ảnh hưởng của hạn, xâm nhập 

mặn đến sinh kế của người dân  

3.3.1 Ảnh hưởng của hạn, xâm nhập 

mặn đến sinh kế của người dân 

Trước tình hình xâm nhập mặn, hệ 

thống công trình thủy lợi trên địa bàn 

huyện chưa được khép kín dẫn đến 

nguồn nước cấp tại các nhà máy nước 

sinh hoạt trên địa bàn đều bị nhiễm mặn 

trên 4‰ gây thiếu nước sinh hoạt cho 

người dân, rất nhiều hộ dân trên địa bàn 

phải bỏ tiền để mua nước ngọt về sử 

dụng với giá từ 150.000 đồng đến 

200.000 đồng/m3 nước ngọt tùy theo 

đoạn đường gần xa và được di chuyển 

bằng xe lôi, xe máy kéo. UBND huyện 

Bình Đại cũng đã tìm giải pháp xây 

dựng hệ thống lọc RO từ nước mặn 

thành nước ngọt cung ứng cho người 

dân.  



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 12 - 2021 

 

 

295 

 

Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy 

100% người dân nhận định rằng lĩnh vực 

sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu 

ảnh hưởng nặng nhất của việc xâm nhập 

mặn. Chất lượng nguồn nước mặt trên 

ruộng, sông, kênh gạch bị giảm xuống, 

hoạt động canh tác nông nghiệp gặp 

nhiều khó khăn do không đủ nước tưới 

và đa số các nguồn nước đều bị nhiễm 

mặn. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Hồ Thị Mỹ Nhiên, năm 2018 đã 

khảo sát 80 hộ cho thấy hạn mặn năm 

2016 mức độ gây thiệt hại đối với diện 

tích lúa dưới 30-70%, rau màu dưới 70%. 

Mô hình thủy sản thiệt hại lên đến 70%. 

Trong thời gian xâm nhập mặn gây ra, 

một số người dân phải di chuyển đến các 

thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai để xin việc thời vụ, đợi 

mùa vụ sau sẽ về và tiếp tục sản xuất.  

3.3.2. Những trở ngại và nhận thức 

của người dân về ảnh hưởng của hạn, 

mặn 

Theo kết quả phỏng vấn trực tiếp từ 

100 nông hộ trên địa bàn 2 xã Bình Thới 

và Định Trung cho thấy rằng độ tuổi và 

trình độ học vấn là tiêu chí quan trọng 

nhất để đánh giá nhận thức của người 

dân cũng như kinh nghiệm và khả năng 

lao động của nông hộ trong khu vực. 

Trình độ học vấn cấp 1 chiếm tỉ lệ 31% 

và cấp 2 chiếm 35%, điều này ảnh 

hưởng đáng kể đến nhận thức của người 

dân về các vấn đề của xã hội cũng như 

về môi trường và ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn. Ngoài ra nhóm tuổi từ 43-60 

chiếm tỉ lệ cao đây là nhóm tuổi lao 

động trung bình và về hưu, tuy ở nhóm 

tuổi này kinh nghiệm canh tác lâu năm 

sẽ phản ảnh khách quan về tình hình 

nhưng họ sẽ hạn chế trong việc tiếp thu 

thông tin cũng như nhận thức, tiếp cận 

thông tin đại chúng. Trong đó nhóm tuổi 

lao động trẻ, năng động sáng tạo, có khả 

năng tiếp thu cao lại chiếm tỉ lệ tương 

đối thấp (24%), phần lớn là di chuyển 

lên các trung tâm công nghiệp hoặc các 

đô thị lớn để làm việc. Khi hỏi về xâm 

nhập mặn thì có 95 hộ (chiếm 95%) trả 

lời “có nghe về xâm nhập mặn”, nguồn 

thông tin mà nông hộ tiếp cận được là 

qua đài truyền hình và đài phát thanh 

(chiếm 36%), người thân và hàng xóm 

(chiếm 47%) còn lại là qua báo, internet 

(chiếm 10%), các chương trình khuyến 

nông xã (chiếm 7%).  

3.4. Đề xuất một số giải pháp ứng phó 

với xâm nhập mặn tại huyện Bình Đại 

3.4.1. Giải pháp canh tác nông nghiệp  

Các kết quả nghiên cứu trước đây, các 

mô hình thử nghiệm thực tế sản xuất đạt 

hiệu quả kinh tế cao (Lâm Văn Tân và 

ctv., 2014) cần được áp dụng như sau: 

Ở tiểu vùng ngọt, các mô hình tôm 

càng xanh trong mương dừa, tôm càng 

xanh – lúa xen tôm càng xanh, các lóc 

trong bể bạt, lúa - bắp giúp hiệu quả kinh 

tế cao hơn các mô hình hiện tại canh tác 

độc canh một và hai vụ lúa và chuyên 

canh dừa. 

Tiểu vùng lợ, mô hình tôm sú luân 

canh với lúa xen tôm càng xanh cho hiệu 

quả cao hơn mô hình tôm sú - lúa mùa. 

Tiểu vùng mặn, mô hình tôm sú - tôm 

thẻ cho hiệu quả cao hơn mô hình tôm 

sú chuyên canh hai vụ. 
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Cần thay đổi tập quán canh tác, chú 

trọng bồi dưỡng đất đai, coi trọng vai trò 

của phân bón hữu cơ trong sản xuất 

nông nghiệp (Võ Thị Gương và ctv., 

2016). Bón phân hữu cơ và vôi giúp 

giảm nồng độ Na trao đổi và giảm ESP 

trong đất, đồng thời tăng đạm hữu dụng, 

lân dễ tiêu, kali trong đất. Trong điều 

kiện độ mặn 5‰, bón 5 T/ha phân hữu 

cơ và 0,5 T/ha vôi giúp cây lúa phát 

triển tốt, thành phần năng suất và năng 

suất lúa được cải thiện có ý nghĩa so với 

không bón (Lâm Văn Tân và ctv., 2014). 

Bón phân hữu cơ (với liều lượng 5 

tấn/ha phân hữu cơ bã bùn mía, 5 tấn/ha 

Bio Pro, bón kết hợp hoặc không với 

500 kg CaCO3/ha), giúp gia tăng độ pH 

của đất, giảm độc chất nhôm, giảm phần 

trăm natri trao đổi, đồng thời gia tăng 

hàm lượng đạm và lân hữu dụng trong 

đất, tăng khả năng chống chịu mặn của 

cây lúa, cây lúa sinh trưởng và phát triển 

tốt, tăng năng suất trên đất phèn nhiễm 

mặn (Lê Văn Dũng và ctv., 2018). Đối 

với ruộng lúa thì sử dụng các biện pháp 

bón phân hữu cơ và vôi giúp giảm nồng 

độ Na trao đổi và giảm ESP trong đất, 

đồng thời tăng đạm hữu dụng, lân dễ 

tiêu, kali trong đất giúp cây lúa phát 

triển tốt và năng suất lúa được cải thiện 

(Lâm Văn Tân và ctv., 2014; Lê Văn 

Dũng và ctv., 2018; Lâm Văn Tân và Võ 

Thị Gương, 2021). 

Ngoài việc tuân thủ quy hoạch do nhà 

nước triền khai, nhà nông cần chuyển 

đổi mô hình canh tác, giống cây trồng 

phù hợp với từng vùng đất, bám sát diễn 

biến thời tiết, thường xuyên đo độ mặn 

để ứng phó kịp thời. Sinh kế của người 

dân là trồng lại cây lấy ngắn nuôi dài xen 

canh hoa màu để giúp ổn định kinh tế, dự 

trữ nước đảm bảo cho việc tưới tiêu. 

Theo Lâm Văn Tân và Võ Thị Gương, 

(2021) chuyển đổi cơ cấu đất trồng lúa 

kém hiệu quả sang luân canh một số cây 

trồng có hiệu quả kinh tế cụ thể như: 

Vùng ngọt: mô hình canh tác lúa - màu 

(bắp nếp, đậu xanh,…); nuôi cá lóc 

trong bể bạt; tôm càng xanh - lúa xen 

tôm càng xanh; mô hình tôm càng xanh 

trong mương vườn dừa. Đây là loại cây 

có thời gian sinh trưởng ngắn, tiết kiệm 

được nước tưới nên khi hạn mặn xảy ra 

người trồng có thể chủ động được nước 

tưới, mặt khác việc luân canh loại cây 

trồng này còn mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải tạo 

đất. Vùng lợ: mô hình kết hợp tôm sú – 

lúa xen tôm càng xanh và vùng mặn: mô 

hình kết hợp tôm sú – tôm thẻ,… 

3.4.2. Giải pháp của trung tâm 

khuyến nông  

Thường xuyên cập nhật, thông báo 

thông tin cho người dân về độ mặn trên 

các sông, rạch để người dân có kế hoạch 

và hướng xử lý kịp thời đến khi chấm 

dứt xâm nhập mặn. Hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân đo độ mặn trước mỗi lần lấy 

nước, hạn chế tưới nước nhiễm mặn cho 

cây trồng khi nồng độ trên 0,5‰.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, khuyến cáo đặc biệt là đẩy mạnh 

công tác tư vấn tại chổ cho người dân 

các biện pháp canh tác giúp cây trồng 

phục hồi sau hạn mặn, qua các lớp tập 

huấn, hội thảo.  
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Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên 

tiến vào trong sản xuất và điều chỉnh lại 

cơ cấu cây trồng có kiểm soát và cải 

thiện khâu bảo quản sau thu hoạch; áp 

dụng các phương pháp tưới tiết kiệm, 

xác định đúng thời điểm tưới nước; tăng 

cường tích trữ, giảm thiểu thất thoát 

nguồn nước. 

4. KẾT LUẬN  

Xâm nhập mặn tại hai xã Định Trung 

và Bình Thới gây thiệt hại đến các mô 

hình canh tác lúa, rau màu, cây ăn trái và 

nuôi trồng thủy với mức độ thiệt hại từ 

30-70% và trên 70%. Đối với mô hình 

trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản bị 

thiệt hại cao đối với mô hình nuôi công 

nghiệp chủ yếu là hàu và tôm sú.Vấn đề 

nhận thức về xâm nhập mặn thì có 95% 

người dân hiểu biết về mặn và 18% có 

kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn.  

Cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật 

canh tác nông nghiệp như bón phân hữu 

cơ, vôi và thay đổi mô hình canh tác 

được nghiên cứu trước đây như: mô hình 

canh tác lúa - màu (bắp nếp, đậu 

xanh,…); tôm càng xanh - lúa xen tôm 

càng xanh; mô hình tôm càng xanh trong 

mương vườn dừa.. Mặt khác, tăng cường 

công tác khuyến nông là yếu tố rất cần 

thiết. 
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ABSTRACT 

Salinity intrusion has been severely occurred during dry season in The Mekong Delta, 

causing problem for agricultural production and people living in the coastal areas. The 

objective of this study was to evaluate the effect of saline intrusion on agricultural 

production in Binh Dai district, Ben Tre province. The study was conducted through data 

collection from directly interviewing 100 farmers in Dinh Trung and Binh Thoi communes 

where salinity intrusion affected in dry season. Results showed that saline intrusion in Dinh 

Trung commune led to high salinity up to 17-20‰ and Binh Thoi 20-22‰. High 

salinitycaused 70% damage to rice, vegetable, fruit and aquatic cultivation. 95% of 

farmers have aware of salinization  and 18% have experience to adapt to drought and 

salinity. Technical solutions were suggested based on previous studied, as organic manure 

and lime amendment for reducing salinity; applying suitable cropping system. On the other 

hand, strengthening agricultural extension is essential. 

Keywords: Agricultural production, cropping pattern, farming technique, salinity intrusion. 

 

 

 


