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PHAÙT TRIEÅN, KHAI THAÙC VAØ BAÛO VEÄ

TAØI NGUYEÂN NÖÔÙC PHÍA NAM 

ÑAËC TÍNH NÖÔÙC CUÛA MÍA VAØ ÑIEÀU

THÖÏC TRAÏNG TÖÔÙI CHO CT CAÏN

KYÕ THUAÄT TÖÔÙI CHO MÍA VAØ ÑIEÀU

ÑEÀ XUAÁT CHEÁ ÑOÄ, KYÕ THUAÄT TÖÔÙI

KIEÁN NGHÒ CAÙC NC TiẾP TỤC
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TX. t©y Ninh

TP. Biªn Hoµ

TP.§µ L¹t

TX.Phan ThiÕt

TX.Plei Ku

TP.Nha Trang

TX. Kon Tum

TX.Qui Nh¬n

TX. Tuy Hoµ

TP.§Ç N½ng

TX. Tam Kú

TX. Qu¶ng Ng·i

TP.Bu«n Ma Thuéc

TX. Phan Rang Th¸p Chµm

TAØI NGUYEÂN NÖÔÙC PHÍA NAM

QuQuảảngng phphúú 5000Ha5000Ha

PhPhổổ PhongPhong 3600 Ha3600 Ha

BBììnhnh ĐĐịịnhnh 5753 Ha5753 Ha

TuyTuy HòaHòa 3310 Ha3310 Ha

SơnSơn HòaHòa 14000 Ha14000 Ha

NinhNinh Hòa4500 HaHòa4500 Ha

Cam Cam RanhRanh 14416 Ha14416 Ha

KonTumKonTum 3000 Ha3000 Ha

An An KhêKhê 7000 Ha7000 Ha

BourBonBourBon GLaiGLai 4170 Ha4170 Ha

333 333 ĐĐắắkLkLắắkk 3000 Ha3000 Ha

ĐĐắắkNôngkNông 2300 Ha2300 Ha

La La NgNgàà 6200Ha6200Ha

BourBonBourBon TN 24.271 HaTN 24.271 Ha

TâyTây NinhNinh 12.875 Ha12.875 Ha

NưNướớcc TrongTrong 4400 Ha4400 Ha

NinhNinh ThuThuậậnn 3000 Ha3000 Ha

BBấấtt llợợii, , mâumâu thuthuẫẫnn

-- NhiNhiềềuu bbấấtt llợợii vvàà mâumâu
thuthuẫẫnn

-- ĐãĐã xxáácc đđịịnhnh titiềềmm năngnăng
ngunguồồnn ccáácc LV.LV.

-- GGắắnn ccáácc TT SX TT SX mmííaa
đưđườờngng vvớớii ccáácc LV LV 
nhnhằằmm chuchuẩẩnn bbịị GQ GQ ccáácc
vvấấnn đđềề::

-- VVùùngng mmííaa khôngkhông ccóó N.N.

-- VVùùngng ccóó N, K N, K ccóó CT.CT.

-- VVùùngng ccóó N, CT, N, CT, tưtướớii ?.?.

-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh QH ?.QH ?.



 QuyQuy hoahoaïïchch phaphaùùtt trietrieåånn tataøøii
nguyeânnguyeân nnööôôùùcc ôôûû ÑÑBSCLBSCL

 QuyQuy hoahoaïïchch
nguonguoàànn nnööôôùùcc
ññeeáánn 2015:2015:

HiHiệệpp HòaHòa 2500 Ha2500 Ha

NagarjunaNagarjuna 13.265 Ha13.265 Ha

BBếếnn TreTre 6880 Ha6880 Ha

TrTràà VinhVinh 9500 Ha9500 Ha

SSóócc TrăngTrăng 6000 Ha6000 HaPhPhụụngng HiHiệệpp 5300 Ha5300 Ha

VVịị ThanhThanh 5000 Ha5000 Ha

KiênKiên GiangGiang 900 Ha900 Ha

CCàà MâuMâu 3400 Ha3400 Ha



Hệ thống sông Mê
Kông

Sông Mêkông hàng
năm đổ ra biển
khoảng 475 km3 
nước trong đó

- 18% từ thượng
nguồn đổ về
(24% diện tích
lưu vực)

- 55% từ Tây Trường
Sơn tham gia
(28% diện tích
lưu vực )

- 10% từ Đông Bắc
Thái Lan (19% 
diện tích lưu vực
)

- 17% từ những phần
lưu vực còn lại
(29% diện tích
lưu vực )

TRUNG QUỐC

MYANMAR
VIỆT NAM

LÀO

THÁI LAN

VỊNH THÁI LAN

CAMPUCHIA

BIỂN ĐÔNG

HÀ NỘI

Hải Nam

Hải Phòng
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Đà Nẵng

Nha Trang

Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh

VIENTIANE

BANGKOK

Cần Thơ

Đồng Hới

PHNOMPENH

Lưu vực sông MeKong

Đồng bằng sông Cửu Long

GHI CHÚ

LLööuu vvöïöïcc soângsoâng MeâMeâ

KoângKoâng baobao gogoààmm 6 6 

nnööôôùùcc lalaøø TrungTrung QuoQuoáácc. . 

MyanmaMyanma, , ThaThaùùii LanLan, , 

LaLaøøoo, , CaêmpuchiaCaêmpuchia vavaøø

VieVieäätt Nam. Nam. ChieChieààuu dadaøøii

soângsoâng lalaøø 4800 km4800 km

SSÖÛÖÛ DUDUÏÏNG NNG NÖÖÔÔÙÙC C ÑÑBSCL PHABSCL PHAÛÛI GAI GAÉÉN KEN KEÁÁT VÔT VÔÙÙI KEI KEÁÁ HOAHOAÏÏCH KHAI THACH KHAI THAÙÙC SOÂNG MEÂ KOÂNGC SOÂNG MEÂ KOÂNG



CAÙC CHÆ TIEÂU TOÅNG LÖÔÏNG DOØNG CHAÛY

 Bình quaân cuûa theá giôùi : 7000 m3/ ngöôøi/naêm
 Döôùi 2500 m3/ngöôøi/naêm laø thieáu nöôùc
 Vieät Nam xaáp xæ : 10.000 m3/ngöôøi/naêm
 Nguoàn phaùt sinh treân laõnh thoå : 4000 m3/ngöôøi/naêm
 Khaû naêng ñieàu tieát doøng chaûy

 Thaùi Lan : 29%
 AÁn Ñoä : 13.5%
 Haøn Quoác : 11%
 Pakistan   : 9.2%
 Vieät Nam  : 5%

 Duyeân haûi Mieàn Trung :  
 Toång löôïng doøng chaûy : 102 tyû m3
 BQ ñaàu ngöôøi : 6.500 m3/ngöôøi/naêm
 Khaû naêng ñieàu tieát : 3.4 / 102 = 3% ; 4.8 /1 02 = 4%



ÑÒNH HÖÔÙNG KHAI THAÙC PHAÙT TRIEÅN VAØ BAÛO VEÄÑÑÒNH HÒNH HÖÖÔÔÙÙNG KHAI THANG KHAI THAÙÙC PHAC PHAÙÙT TRIET TRIEÅÅN VAN VAØØ BABAÛÛO VEO VEÄÄ

NoNoááii mamaïïngng heheää thothoáángng cacaùùcc hohoàà chchöùöùaa

Phuïc hoài doøng chaûy moâi tröôøngPhuPhuïïcc hohoààii dodoøøngng chachaûûyy moâimoâi trtrööôôøøngng

PhuPhuïïcc hohoààii vavaøø phaphaùùtt trietrieåånn rröøöøngng ññaaààuu nguonguoàànn

SSöûöû duduïïngng nnööôôùùcc ññaa mumuïïcc tieâutieâu vavaøø tietieáátt kiekieäämm

QuaQuaûûnn lylyùù, , khaikhai thathaùùcc

theotheo llööuu vvöïöïcc

ÑÑieieààu chuyeu chuyeåån nn nööôôùùc gic giööõa caõa caùùc lc lööu vu vöïöïcc



Nghiªn cøu vÒ mÝa

Chuù yù laø do ñaëc tính chæ laáy thaân neân
neáu giöõ ñoä aåm trong khoaûng toái öu
coäng vôùi quy trình chaêm soùc toát thì
toác ñoä vöôn cao vaø phaùt trieån theo
ñöôøng kính caây mía laø vöôït troäi, daãn
ñeán naêng suaát taêng laø ñieàu ñaõ ñöôïc
thöïc tieãn chöùng minh

Chöa coù caùc nghieân cöùu cuï theå veà cheá
ñoä töôùi cho mía, Laø loaïi caây laáy thaân laø
chính neân coù theå töôùi vaøo moïi luùc, neáu
coù ñuû nöôùc vaø ñoä aåm haï thaáp. Töôùi
ñuùng thôøi ñieåm coøn coù taùc duïng taêng soá
caây treân moät buïi mía cuõng laø yeáu toá
goùp phaàn taêng naêng suaát. 



THTHÖÏÖÏC TRAC TRAÏÏNG TNG TÖÖÔÔÙÙI CHO CAÂY TROI CHO CAÂY TROÀÀNG CANG CAÏÏN: KHOÂNG THEN: KHOÂNG THEÅÅ
TTÖÖÔÔÙÙI; TOI; TOÁÁN COÂNG, TON COÂNG, TOÁÁN THÔN THÔØØI GIAN, TOI GIAN, TOÁÁN NN NÖÖÔÔÙÙCC

Riêng cây

mía diện tích

có tưới chỉ

chiếm 4-6%, 

Cây điều tỷ

lệ này còn ít

hơn. Hiện tại

có 196733 

Ha mía

(phía nam); 

Thu 

8.716.000 

tấn mía; 

321000 Ha 

điều thu

308000 tấn

Riêng cây

mía diện tích

có tưới chỉ

chiếm 4-6%, 

Cây điều tỷ

lệ này còn ít

hơn. Hiện tại

có 196733 

Ha mía

(phía nam); 

Thu 

8.716.000 

tấn mía; 

321000 Ha 

điều thu

308000 tấn



§§ÆÆC TÝNH C TÝNH NN¦¬¦¬cc ccññaa cc©©yy ®®iÒuiÒu

Ngươc vơi cây mía, 
điều là cây trồng lấy
hạt và kỷ thuật tưới
cần được áp dụng
chính xác về thời
điểm thì mới mang
lại hiệu quả; Cây
điều không được tưới
ra hoa ít hơn và số
quả đậu cũng rất ít. 
Nếu được tưới kích
thích vào đúng lúc thi
cây ra hoa nhiều và số
trái đậu tăng rất cao



Laø nhöõng

gioáng caây

chòu haïn toát, 

thöïc teá laø

chuùng phaùt

trieån toát trong

ñieàu kieän khoâ

raùo vaø thoaùng

khí

LaLaøø nhnhööõngõng

giogioáángng caâycaây

chòuchòu hahaïïnn totoáátt, , 

ththöïöïcc teteáá lalaøø

chuchuùùngng phaphaùùtt

trietrieåånn totoáátt trongtrong

ññieieààuu kiekieäänn khoâkhoâ

raraùùoo vavaøø thoathoaùùngng

khkhíí

Neáu ñöôïc

töôùi ñuùng

thôøi ñieåm

ñuùng löôïng

chuùng seõ cho

naêng suaát

cao vaø chaát

löôïng saûn

phaåm toát

Neáu ñöôïc

töôùi ñuùng

thôøi ñieåm

ñuùng löôïng

chuùng seõ cho

naêng suaát

cao vaø chaát

löôïng saûn

phaåm toát

Caây ñieàu caàn

töôùi luùc ra

hoa, keát traùi

vaø giöõ traùi

ñaäu cao, 

khoaûng thôøi

gian 2-3 

thaùng. Coøn

laïi laø khoâng

caàn töôùi.

Caây ñieàu caàn

töôùi luùc ra

hoa, keát traùi

vaø giöõ traùi

ñaäu cao, 

khoaûng thôøi

gian 2-3 

thaùng. Coøn

laïi laø khoâng

caàn töôùi.

Tuy nhieân

chuùng khaùc

nhau cô baûn

laø caây ñieàu

cho traùi, haït; 

Caây mía cho

thaân caây neân

cheá ñoä töôùi

cuõng raát khaùc

nhau

Tuy nhieân

chuùng khaùc

nhau cô baûn

laø caây ñieàu

cho traùi, haït; 

Caây mía cho

thaân caây neân

cheá ñoä töôùi

cuõng raát khaùc

nhau

Caây mía coù

voøng ñôøi

daøi, töôùi toát

nhaát laø luùc

daâm caønh

vaø ñeå nhaùnh

vaø coù theå

töôùi lieân tuïc

trong thôøi

kyø khoâ haïn

CaâyCaây mmííaa cocoùù

vovoøøngng ññôôøøii

dadaøøii, , ttööôôùùii totoáátt

nhanhaáátt lalaøø luluùùcc

daâmdaâm cacaøønhnh

vavaøø ññeeåå nhanhaùùnhnh

vavaøø cocoùù thetheåå

ttööôôùùii lieânlieân tutuïïcc

trongtrong thôthôøøii

kykyøø khoâkhoâ hahaïïnn

Caây mía vaø caây ñieàu ñeàu coù ñoä aåm toái öu naèm trong khoaûng 50-75% ñoä

aåm toái ña ñaát. Lượng nước cần trung bình hiện nay cho 1Ha mía là

2500-3000m3, cây điều 1500-2000m3, nếu tưới TKN sẽ ít hơn nhiều, ví

dụ nếu tưới TKN cho cây điều thì LNC chỉ còn là 628m3/ha

Caây mía vaø caây ñieàu ñeàu coù ñoä aåm toái öu naèm trong khoaûng 50-75% ñoä

aåm toái ña ñaát. Lượng nước cần trung bình hiện nay cho 1Ha mía là

2500-3000m3, cây điều 1500-2000m3, nếu tưới TKN sẽ ít hơn nhiều, ví

dụ nếu tưới TKN cho cây điều thì LNC chỉ còn là 628m3/ha

ÑÑAAËËC TC TÍÍNH VANH VAØØ AAÛÛNH HNH HÖÖÔÔÛÛNG TNG TÖÖÔÔÙÙI CUI CUÛÛA CAÂY MA CAÂY MÍÍA VAA VAØØ CAÂY CAÂY ÑÑIEIEÀÀUU



Ñoäng thaùi aåm toái öu cuûa caây troàng caïn

Vuøng aåm toái öu cho ñieàu vaø
mía öùng vôùi 0, 5 ñeán 0,75 

ñoä aåm toái ña ñoàng ruoäng

Söùc chöùa aåm cöïc tieåu toái öu

Ñoä aåm heùo caây (giôùi haïn heùo)

Söùc chöùa aåm cöïc ñaïi toái öu

Ñoä aåm baõo hoøa (ñoä aåm toái ña)



Người dân đã thấy rõ vai trò của tưới nước nhưng:NgưNgườờii dândân đãđã ththấấyy rõrõ vaivai tròtrò ccủủaa tưtướớii nưnướớcc nhưngnhưng::

Vùng không có nguồn, không có giải pháp tưới. Vùng không có nguồn, không có giải pháp tưới. 

Nhiều trang trại đã mạnh dạn đầu tư tưới và thu hiệu quả tốt (đầu

tư 67tr/2ha tưới nhỏ giọt, thu 280Tấn mía/2ha-Gia Lai)

Nhiều trang trại đã mạnh dạn đầu tư tưới và thu hiệu quả tốt (đầu

tư 67tr/2ha tưới nhỏ giọt, thu 280Tấn mía/2ha-Gia Lai)

Nền sản xuất nhỏ, người dân rất khó đầu tư cho hệ thống tưới, 

dù họ biết rằng tưới là có hiệu quả tốt cho năng suất, sản lượng.

Nền sản xuất nhỏ, người dân rất khó đầu tư cho hệ thống tưới, 

dù họ biết rằng tưới là có hiệu quả tốt cho năng suất, sản lượng.

Các nhà máy mạnh dạn đầu tư tưới và thu kết quả hấp dẫn: La 

Ngà đầu tư tưới 58Ha đạt NS: 100T/Ha; Nhà máy Lam Sơn đầu tư

tưới nhỏ giọt 100Ha đạt năng suất 150T/Ha

CCáácc nhnhàà mmááyy mmạạnhnh ddạạnn đđầầuu tưtư tưtướớii vvàà thuthu kkếếtt ququảả hhấấpp ddẫẫnn: La : La 

NgNgàà đđầầuu tưtư tưtướớii 58Ha 58Ha đđạạtt NS: 100T/Ha; NS: 100T/Ha; NhNhàà mmááyy Lam Lam SơnSơn đđầầuu tưtư

tưtướớii nhnhỏỏ gigiọọtt 100Ha 100Ha đđạạtt năngnăng susuấấtt 150T/Ha150T/Ha

Hầu hết diện tích cây trồng cạn là không được tưới (mía, điều), 

Nếu có thì chỉ là tưới thủ công trong một diện tích rất nhỏ

Hầu hết diện tích cây trồng cạn là không được tưới (mía, điều), 

Nếu có thì chỉ là tưới thủ công trong một diện tích rất nhỏ

THTHỰỰC TRC TRẠẠNG TƯNG TƯỚỚI CHO CÂY TRI CHO CÂY TRỒỒNG CNG CẠẠNN





NgưNgườờii nôngnông dândân
nnààyy đangđang gigiớớii thithiệệuu
vvớớii chuyênchuyên giagia VVụụ
KHCN KHCN BBộộ NNNN--

PTNT PTNT vvềề hihiệệuu ququảả
khikhi tưtướớii chocho điđiềềuu

đđúúngng kkỹỹ thuthuậậtt

NNếếuu tưtướớii đđúúngng ththờờii điđiểểmm, , 
đđúúngng kkỹỹ thuthuậậtt chchúúngng tata
hohoàànn totoàànn ccóó ththểể tăngtăng

năngnăng susuấấtt vvàà ssảảnn lưlượợngng lênlên
ttừừ 1,5 1,5 đđếếnn 2 2 llầầnn chocho câycây
mmííaa, , câycây điđiềềuu vvàà câycây ccàà

phêphê



TưTướớii rãnhrãnh chocho mmííaa ttừừ hhệệ ththốốngng ốốngng ddẫẫnn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211Thaùng
Giai ñoaïn
.sinh tröôûng

W%

SCACÑ

ÑACH

90-95% SCACÑ

Ra hoa -
Keát traùi

Thu hoaïch

Sô ñoà töôùi aåm tieát kieäm nöôùc cho caây ñieàu

Khoâng töôùi, ñoä aåm = 50 - 60% SCACÑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211Thaùng
Giai ñoaïn
.sinh tröôûng

W%

SCACÑ

ÑACH

90-95% SCACÑ

Ra hoa -
Keát traùi

Thu hoaïch

Sô ñoà töôùi aåm tieát kieäm nöôùc cho caây ñieàu

Khoâng töôùi, ñoä aåm = 50 - 60% SCACÑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211Thaùng
Giai ñoaïn
.sinh tröôûng

W%

SCACÑ

ÑACH

90-95% SCACÑ

Ra hoa -
Keát traùi

Thu hoaïch

Sô ñoà töôùi aåm tieát kieäm nöôùc cho caây ñieàu

Khoâng töôùi, ñoä aåm = 50 - 60% SCACÑ

CHECHEÁÁ ÑÑOOÄÄ TTÖÖÔÔÙÙI CHO CAÂY I CHO CAÂY ÑÑIEIEÀÀUU

SơSơ đđồồ chchếế đđộộ tưtướớii chocho câycây điđiềềuu theotheo ththờờii giangian

TưTướớii ththủủ côngcông chocho câycây điđiềềuu ttốốnn 15001500--2000 m2000 m33/Ha; /Ha; TươiTươi TKN : 650mTKN : 650m33/Ha/Ha



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211Thaùng
Giai ñoaïn
.sinh tröôûng

W%

SCACÑ

ÑACH

90-95% SCACÑ

70–75% SCACÑ

Ra hoa
keát traùi

Sô ñoà kyõ thuaät töôùi tieát kieäm nöôùc cho caây nhaõn

Thu hoaïchLôùn-Chín

85% SCACÑ

Khoâng töôùi, ñoä aåm = 50 – 60% SCACÑ
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SCACÑ

ÑACH

90-95% SCACÑ

70–75% SCACÑ

Ra hoa
keát traùi

Sô ñoà kyõ thuaät töôùi tieát kieäm nöôùc cho caây nhaõn

Thu hoaïchLôùn-Chín

85% SCACÑ

Khoâng töôùi, ñoä aåm = 50 – 60% SCACÑ

CHECHEÁÁ ÑÑOOÄÄ TTÖÖÔÔÙÙI CHO MI CHO MÍÍAA

ỔỔnn đđịịnhnh đưđườờngng vvàà thuthu hohoạạchchMMọọcc mmầầmm đđẻẻ nhnháánhnh

SơSơ đđồồ chchếế đđộộ tưtướớii chocho câycây mmííaa theotheo ththờờii giangian

TưTướớii ththủủ côngcông chocho câycây mmííaa ttốốnn 25002500--3000 m3000 m33/Ha; /Ha; TươiTươi TKN : 1200mTKN : 1200m33/Ha/Ha



DiDiễễnn bibiếếnn đđộộ ẩẩmm theotheo chichiềềuu ddààii rãnhrãnh ccủủaa PP PP tưtướớii rãnhrãnh



VVỚỚI CÂY ĐII CÂY ĐIỀỀU:U: Đ Đềề nghnghịị ngongoàài tưi tướới thi thủủ công, công, ứứng dng dụụng tưng tướới nhi nhỏỏ gigiọọtt

ĐĐỐỐI VI VỚỚI CÂY MI CÂY MÍÍA :A : Đ Đềề nghnghịị ứứng dng dụụngng

 TưTướới rãnh ti rãnh từừ đư đườờng ng ốống phân phng phân phốối đi đểể titiếết kit kiệệm nưm nướớcc

 TưTướới phun mưa li phun mưa lớớn cho vn cho vùùng tng tậập trungp trung

 TưTướới nhi nhỏỏ gigiọọt vt vớới vi vùùng khan hing khan hiếếm nưm nướớc, c, gò đgò đồồi.i.

LLỰỰC CHC CHỌỌN KN KỸỸ THUTHUẬẬT TƯT TƯỚỚI CHO MI CHO MÍÍA VA VÀÀ Đi ĐiỀỀUU



§èi víi c©y ®iÒu:
Vïng s¶n xuÊt: 

X©y dùng c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung ®Ó ®Çu t bµi b¶n.
Gièng: 

Ngêi s¶n xuÊt b×nh chän gièng, nh©n gièng
BiÖn ph¸p kü thuËt:

¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt th©m canh tæng hîp:
BiÖn ph¸p tíi:

Tíi khi ra hoa ®Ëu qu¶ cho n¨ng suÊt cao nhÊt.
BiÖn ph¸p che phñ:

Che phñ ®Êt b»ng x¸c thùc vËt (r¬m r¹, c©y) ®Òu cã t¸c dông tèt 
®Õn sinh trëng, ph¸t triÓn thêi kú c©y con vµ n¨ng suÊt ®iÒu. 

Ph©n bãn:
MËt ®é: Cha x¸c ®Þnh ®îc mËt ®é trång 

CÇn thiÕt nghiªn cøu chÕ ®é tíi cho c©y ®iÒu trªn mét sè vïng s¶n 
xuÊt tËp trung



§èi víi c©y mÝa:

VÒ gièng:

X¸c ®Þnh gièng cho n¨ng suÊt cao, chÞu h¹n tèt.

BiÖn ph¸p kü thuËt th©m canh:

- Che phñ nilon (cho vô 1 trång th¸ng 1 vµ th¸ng 2) cã t¸c

dông lµm cho mÝa n¶y mÇm, ®Î nh¸nh sím vµ tËp trung

lµm t¨ng n¨ng suÊt 28% so víi ®i chøng.

- Cã thÓ sö dông ph©n HCVS ®Ó bãn lãt thay cho ph©n 

chuång hoÆc ph©n xanh: víi lîng 3.000 kg HCVS + 1.500 

kg NPK,  ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n sö dông ph©n 

chuång lµm ®èi chøng.

- Nghiªn cøu x©y dùng chÕ ®é tíi cho c©y mÝa theo vùng.

- X©y dùng c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung ®Ó ®Çu t.



ĐĐỀỀ XUXUẤẤT KT KỸỸ THUTHUẬẬT TƯT TƯỚỚI CHO MI CHO MÍÍA VA VÀÀ ĐI ĐIỀỀUU

TƯỚI RÃNH, TƯỚI 
THẤM

TƯTƯỚỚI PHUN MƯA I PHUN MƯA 
LLỚỚNN

TƯTƯỚỚI PHUN MƯA I PHUN MƯA 
NHNHỎỎ, P, PHUN HUN 

SƯƠNGSƯƠNG

TƯỚI PHUN MƯA 
VỪA

TƯTƯỚỚI NHI NHỎỎ GIGIỌỌTT TƯỚI NGẦM

TỔNG HỢP LỰA CHỌN



KKỹỹ thuthuậậtt tưtướớii nhnhỏỏ gigiọọtt ccóó ththểể áápp ddụụngng chocho câycây điđiềềuu vvàà câycây mmííaa, , NhNhììnn
chungchung đâyđây llàà gigiảảii phpháápp phânphân phphốốii nưnướớcc ttớớii câycây trtrồồngng hhợợpp lýlý nhnhấấtt hihiệệnn
nay nay vvớớii nhinhiềềuu ưuưu điđiểểmm nhưnhư titiếếtt kikiệệmm nưnướớcc, , đđồồngng đđềềuu; ; thithiếếtt bbịị vvàà vvậậnn

hhàànhnh tưtướớii đơnđơn gigiảảnn phphùù hhợợpp đđểể tưtướớii chocho câycây điđiềềuu vvàà câycây mmííaa



KKỸỸ THUTHUẬẬT TƯT TƯỚỚI CHO MI CHO MÍÍA VA VÀÀ ĐI ĐIỀỀU HIU HIỆỆN NAYN NAY

 Người dân không cảm thấy cần thiết phải tưới cho mía và cây 
điều, tất cả đều trông vào ông trời quyết định. Họ chưa tin tưởng 
là nếu tưới đúng, đủ thì cây điều và cây mía đều cho năng suất và
sản lượng vượt trội.

 Mức đầu tư cho tưới là quá cao so với thu nhập từ cây mía và cây 
điều (một phần do sản xuất nhỏ lẻ, phân tán). Trong khi không tưới 
thì vẫn có thu hoạch, họ chưa thấy được hiệu quả của tưới nước.

 Một số trang trại có tưới hiện nay chủ yếu là tưới rãnh cho mía và 
tưới bằng vòi cầm tay cho điều. Một số nhà máy lớn như La Ngà là có
trang bị tưới phun mưa lớn. Lam Sơn tưới nhỏ giọt 100 ha

 Các khu vực trồng mía và điều đều là những vùng khó khăn 
nguồn nước, địa hình phức tạp (Riêng cây điều chủ yếu trồng trên 
vùng cao, đồi dốc) càng làm cho người nông dân ít quan tâm kỹ
thuật tưới cho hai loại cây này. 



SO SASO SAÙÙNH MONH MOÄÄT SOT SOÁÁ CHCHÆÆ TIEÂU TTIEÂU TÖÖÔÔÙÙI CUI CUÛÛA CAÂY CAA CAÂY CAØØ PHEÂPHEÂ

Phöông phaùp 

töôùi 

Thôøi gian töôùi 

(phuùt) 

Löôïng nöôùc 

töôùi (m3) 

Coâng töôùi 

(coâng) 

Ñoä aåm ñaït 

ñöôïc 

Töôùi tieát kieäm 2.2giôø) 85 0.37 14 - 15% 

Töôùi coå truyeàn 36giôø) 360 6 17 - 20% 

 

Phöông phaùp 

töôùi 

Thôøi gian töôùi 

(phuùt) 

Löôïng nöôùc 

töôùi (m3) 

Coâng töôùi 

(coâng) 

Ñoä aåm ñaït 

ñöôïc 

Töôùi tieát kieäm 17.0 giôø) 85 0,3 15 - 16% 

Töôùi coå truyeàn 31giôø 310 5.0. 18 - 20% 

 

SO SASO SAÙÙNH MONH MOÄÄT SOT SOÁÁ CHCHÆÆ TIEÂU TTIEÂU TÖÖÔÔÙÙI CUI CUÛÛA CAÂY NHOA CAÂY NHO



SO SASO SAÙÙNH MNH MÖÙÖÙC TC TÖÖÔÔÙÙI THEO 2 PP TI THEO 2 PP TÖÖÔÔÙÙII

3737262624242929SoSoáá lalaàànn ttööôôùùii ((lalaàànn))

3030242485858585
LLööôôïïngng ttööôôùùii moãimoãi lalaàànn

(m(m33//lalaàànn))

111011106246242040204024652465
MMöùöùcc ttööôôùùii TKN TKN 

(m(m33/ha//ha/vuvuïï))

28002800150015003800380050415041
MMöùöùcc ttööôôùùii cocoåå truyetruyeàànn

(m(m33/ha/vu/ha/vuïï))

TieâuTieâuÑÑieieààuuNhoNhoCaCaøø pheâpheâCaâyCaây trotroààngng

Möùc töôùi coå truyeàn neâu treân laø möùc töôùi ñaûm baûo ñuû nhu caàu phaùt trieån cuûa caây
troàng. Möùc töôùi ñieàu tra (1000m3/vuï) laø möùc töôùi chæ ñeå choáng haïn, cöùu caây troàng, 
khoâng ñaûm baûo nhu caàu naêng suaát cuûa caây troàng. 



3434

2626

NPVNPV

2.922.92

2.062.06

B/CB/C

27%27%

19%19%

IRRIRR

NhoNho

CaCaøø pheâpheâ

CaâyCaây trotroààngng

22

11

STTSTT

MOMOÄÄT SOT SOÁÁ CHCHÆÆ TIEÂU KINH TETIEÂU KINH TEÁÁ

 Giaù caø pheâ tính 15.000 ñ/Kg. Giaù nho tính 5.000 ñ/Kg. Caùc caây ñieàu, nhaõn, 
hoà tieâu chöa coù thu hoaïch neân chöa tính ñöôïc caùc chæ tieâu kinh teá. Tuy nhieân
caên cöù treân soá boâng vaø soá traùi ñaäu cuûa ñieàu coù theå khaûng ñònh töôùi cho ñieàu

ñuùng thôøi ñieåm, ñuùng kyõ thuaät ñaûm baûo taêng naêng suaát leân ít nhaát laø
100%
 Rieâng caây mía toång keát töø caùc moâ hình do trang traïi, nhaø maùy xaây döïng

coù theå khaûng ñònh töôùi nöôùc ñuùng kyõ thuaät coù theå ñöa naêng suaát mía taêng
töø 50 ñeán 85% so vôùi hieän nay
Phöông phaùp tính chæ tieâu kinh teá theo FAO.



MMỘỘT ST SỐỐ Đ ĐỀỀ NGHNGHỊỊ CHO PHCHO PHÁÁT TRIT TRIỂỂN NGN NGÀÀNH MNH MÍÍA ĐiA ĐiỀỀUU

 Căn cứ quy hoạch phát triển mía 2020: 300.000 Ha

 Căn cứ quy hoạch nang suất mía 2020 : 80T/Ha.

 Căn cứ quy hoạch sản lượng mía 2020 khoảng 24 triệu tấn

 Căn cứ mục tiêu 2015 tưới 20%; 2020 tưới 45% DT mía

NghiênNghiên ccứứuu, , dudu nhnhậậpp gigiốốngng Quy hoQuy hoạạch vch vàà KKỹỹ thuthuậật canh tt canh táácc

KIKIẾẾN NGHN NGHỊỊ

TTẬẬP TRUNG TIÊU CHP TRUNG TIÊU CHÍÍ
Giống mới, thuần chủng, ổn

định về năng suất, chất lượng
sản phẩm đạt yêu cầu. Chế
độ canh tác phổ thông. Phù

hợp khí hậu từng vùng.

Nghiên Nghiên 
ccứứuu

ccấấp nưp nướớc c 
Cho mCho míía, a, 

điđiềềuu

PhânPhân bbốố llạạii ccáácc vvùùngng ssảảnn
xuxuấấtt hhààngng hhóóaa nnếếuu ccầầnn. . HHììnhnh

ththàànhnh ccáácc ccụụmm, , nhnhóómm ssảảnn
xuxuấấtt ttậậpp trungtrung, , ssẽẽ thuthuậậnn titiệệnn
chocho tưtướớii vvàà phphốốii hhợợpp canhcanh

ttáácc



NC đNC đáánh ginh giáá ngunguồồn nưn nướớc phc phụục vc vụụ tư tướới cho vi cho vùùng SX mng SX míía va vàà đi điềều T/trungu T/trung

ĐĐốối vi vớới vi vùùng cng cóó ngunguồồn, gin, giảải quyi quyếết CT tưt CT tướới như thi như thếế nnàào cho ho cho hợợp lý, hp lý, hàài hòai hòa

ĐĐốối vi vớới vi vùùng cng cóó ngunguồồn nưn nướớc, cc, cóó CT thCT thìì gigiảải phi phááp, kp, kỹỹ thuthuậật tưt tướới ci cụụ ththểể ??

ĐĐốối vi vớới vi vùùng SX mng SX míía không ca không cóó ngunguồồn nưn nướớc thc thìì ttạạo nguo nguồồn ?; Chuyn ?; Chuyểển đn đổổi ?i ?

N. cN. cứứu ƯDTBKT xây du ƯDTBKT xây dựựng cng cáác mô hc mô hìình tiêu binh tiêu biểểu tưu tướới cho mi cho míía,a, đi điềều TTg. u TTg. 

NhiNhiệệmm vvụụ ccụụ ththểể ththủủyy llợợii phphụụcc vvụụ phpháátt tritriểểnn SX SX mmííaa, , điđiềềuu

N. cN. cứứu ƯDTBKT xây du ƯDTBKT xây dựựng cng cáác mô hc mô hìình nhnh nhỏỏ tư tướới cho mi cho míía,a, đi điềều hu hộộ gia đ gia đìình.nh.



Nghiên cứu

xây dựng hồ

chứa, hồ trữ

hoặc dẫn

nước từ nơi

khác đến cho

các vùng sản

xuất tập

trung

NghiênNghiên ccứứuu

xâyxây ddựựngng hhồồ

chchứứaa, , hhồồ trtrữữ

hohoặặcc ddẫẫnn

nưnướớcc ttừừ nơinơi

khkháácc đđếếnn chocho

ccáácc vvùùngng ssảảnn

xuxuấấtt ttậậpp

trungtrung

Quy hoạch

sắp xếp lại

các vùng sản

xuất chưa

phù hợp về

khả năng

nguồn nước

cũng như

địa hình

Quy hoạch

sắp xếp lại

các vùng sản

xuất chưa

phù hợp về

khả năng

nguồn nước

cũng như

địa hình

Ứng dụng

ngay các

tiến bộ kỹ

thuật về tưới

của nước

ngoài cho

các vùng sản

xuất hàng

hóa tập

trung

Ứng dụng

ngay các

tiến bộ kỹ

thuật về tưới

của nước

ngoài cho

các vùng sản

xuất hàng

hóa tập

trung

Hình thành

các khu sản

xuất mẫu với

các hệ thống

canh tác. hệ

thống tưới

tiêu chuẩn

(nhà nước và

nhân dân

cùng làm)

Hình thành

các khu sản

xuất mẫu với

các hệ thống

canh tác. hệ

thống tưới

tiêu chuẩn

(nhà nước và

nhân dân

cùng làm)

Nông dân

cần được

hỗ trợ vốn

ưu đãi

trong việc

xây dựng

hệ thống

tưới có ứng

dụng tiến

bộ kỹ thuật

NôngNông dândân

ccầầnn đưđượợcc

hhỗỗ trtrợợ vvốốnn

ưuưu đãiđãi

trongtrong viviệệcc

xâyxây ddựựngng

hhệệ ththốốngng

tưtướớii ccóó ứứngng

ddụụngng titiếếnn

bbộộ kkỹỹ thuthuậậtt

Cây mía và cây điều không cần nhiều nước nhưng cần tưới đúng

thời điểmvà thời lương. Có thể khảng định rằng cùng với hệ

thống giống mới kết hợp hệ thống tưới đúng thì mục tiêu năng

suất mía : 80T/Ha, điều : 4-5T/Ha là hoàn toàn khả thi.

Cây mía và cây điều không cần nhiều nước nhưng cần tưới đúng

thời điểmvà thời lương. Có thể khảng định rằng cùng với hệ

thống giống mới kết hợp hệ thống tưới đúng thì mục tiêu năng

suất mía : 80T/Ha, điều : 4-5T/Ha là hoàn toàn khả thi.

BBẢẢO ĐO ĐẢẢM NGUM NGUỒỒN NƯN NƯỚỚC TC TÖÖÔÔÙÙI CHO MI CHO MÍÍA VAA VAØØ ÑÑIEIEÀÀUU

ĐĐốốii vvớớii mmííaa ưuưu tiêntiên ccáácc nghiênnghiên ccứứuu chocho vvùùngng DHNTB DHNTB, , ĐNBĐNB..
ĐĐốốii vvớớii câycây điđiềềuu ưuưu tiêntiên NC NC chocho vvùùngng BBììnhnh PhưPhướớcc, , ĐĐồồngng NaiNai, , BBììnhnh
ĐĐịịnhnh vvàà ĐĐắắkk NôngNông, , xâyxây ddựựngng vvùùngng SX SX ttậậpp trungtrung caocao đđểể ƯDTBKT  ƯDTBKT 


