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Mô hình CSA sản xuất cam sành Hà Giang theo hướng 

CĐM tại 3 huyện vùng thấp phía Nam 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng xây dựng mô hình CSA trồng mới, thâm 

canh cải tạo vườn cam các huyện phía Nam (Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên). 

a) Vùng phân bố của cây cam Sành Hà Giang 

 Khu vực xây dựng các mô hình CSA về cây cam Sành Hà Giang thuộc phạm vi 

địa giới hành chính của 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, thuộc phía Nam của 

tỉnh Hà Giang có tọa độ địa lý từ 22
O 
09’ đến 23

O 
03’ Vĩ độ Bắc và từ 104

O 
26’ đến 105

O 

09’ Kinh độ Đông;  

 Khu vực xây dựng các mô hình CSA về cây cam Sành Hà Giang có tổng diện tích 

tự nhiên là 338.586,7 ha với 62 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó huyện Bắc Quang có 

109.873,69 ha; huyện Quang Bình có 79.188,04 ha và huyện Vị Xuyên có 149.524,99 ha. 

Trên địa bàn vùng nghiên cứu có các tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 279; Tỉnh lộ 178, Tỉnh lộ 

183 chạy qua. 

 Các huyện trong vùng dự án tuy là những huyện miền núi thuộc phía nam của tỉnh 

Hà Giang, nhưng có địa hình thấp hơn các huyện khác trong tỉnh. Đây là khu vực trồng 

cam tập trung, có chất lượng quả cam cao, bao gồm 38 xã thuộc 3 huyện Bắc Quang, 

Quang Bình và Vị Xuyên. Vùng nghiên cứu có vị trí địa lý tương đối thuận lợi để giao 

lưu với các trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh.  

b) Địa hình, địa mạo 

 Các huyện trong vùng xây dựng dự án là những huyện miền núi thấp của tỉnh Hà 

Giang, toàn vùng có thể chia thành 3 dạng địa hình chính như sau: 
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Hình 1: Sơ đồ địa hình vùng trồng cam phía Bắc tỉnh Hà Giang 

 - Địa hình núi cao trung bình: Với độ cao từ 700 - 1.500 m, phần lớn đất ở khu 

vực địa hình này có độ dốc trên 25 
O
. Địa hình chia cắt mạnh tạo ra các tiểu vùng với các 

điều kiện khí hậu khác nhau, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp đa canh.  

 - Địa hình đồi núi thấp: Có độ cao thay đổi từ 100 - 700 m, phân bố ở hầu hết các 

xã. Địa hình chủ yếu ở dạng đồi bát úp hoặc lượn sóng thuận lợi cho phát triển các loại 

cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả, chè, chăn nuôi gia súc và trồng rừng. 

 - Địa hình thung lũng: Gồm các dải đất bằng thoải hoặc lượn sóng ven sông Lô, 

sông Con, sông Sảo và sông Bạc. Do địa hình khá bằng phẳng có điều kiện giữ nước và 

tưới nước nên hầu hết đất đã được khai thác trồng lúa và các loại cây hoa màu và cây 

công nghiệp ngắn ngày, hình thành cụm công nghiệp và phát triển chăn nuôi. 

 Tuy cây cam được trồng trong hầu hết các xã, song chỉ có những cây cam được 

trồng ở vùng đất đai nằm ở khu vực vùng thấp dọc theo lưu vực sông Lô, sông Con trong 

lòng chảo của 3 huyện mới cho loại quả đặc sản mang tên Cam sành Hà Giang. Vùng này 

gồm 39 xã, có địa hình thấp, lượn sóng và là khu vực trồng cam tập trung, chất lượng quả 

cam cao. 

 Vùng trồng cam sành có đặc điểm địa hình khá đặc trưng: Phía Tây và Tây Nam 

được bao bọc bởi vòng cung cuối của cao nguyên Bắc Hà, gồm các dãy núi Khau En, núi 

Cô Tiên, núi Khau Ham... phía Đông được bao bởi dãy đồi núi thấp của các dãy núi Cấm, 

núi Cao Đường, núi Đán Phục... giáp với tỉnh Tuyên Quang. Dạng địa hình đó đã tạo 
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thành bình phong ngăn chặn các hướng gió và tạo nên một tiểu vùng khí hậu độc đáo, 

mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều, mùa đông lạnh và khô kéo dài. Đây là điều kiện thời tiết 

khá lý tưởng cho cây cam sinh trưởng và phát triển. Hơn nữa, do địa hình dốc thoải nên 

việc thoát nước rất dễ dàng, thuận lợi cho trồng cam. Địa hình có độ chia cắt trung bình, 

hình lượn sóng, độ dốc trung bình từ 3 đến 15 
O
, hướng dốc không ổn định. 

c) Thủy văn, sông ngòi 

 Vùng dự án các huyện phía Nam của tỉnh Hà Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu của 

chế độ thuỷ văn của hệ thống các sông và suối nhỏ, trong đó sông Lô là lớn nhất, đoạn 

chảy qua vùng nghiên cứu dài khoảng 50 km, các sông nhỏ hơn có sông Con, sông Bạc, 

sông Sảo. Ngoài ra, còn có nhiều khe suối chủ yếu chỉ có nước vào mùa mưa và có khả 

năng cung cấp nước tưới bổ sung cho sản xuất vụ hè thu.  

 Nguồn nước ngầm ở trong vùng hiện chưa có kết quả thăm dò đầy đủ nhưng qua 

sơ bộ khảo sát ở các giếng nước ăn của dân ở độ sâu từ 10 - 20 m cho thấy trữ lượng đủ 

dùng cho sinh hoạt của người dân kể cả mùa khô. Do địa hình đồi núi dốc lớn, nguồn 

nước ngầm ở sâu nên việc đầu tư khai thác rất phức tạp và kém hiệu quả. 

 Hệ thống sông, suối trên ở khu vực này có lòng hẹp và khá dốc, do đó trong điều 

kiện mưa lớn và tập trung, độ che phủ của các thảm thực vật trên vùng đồi núi thấp đã tạo 

nên dòng chảy mạnh gây lũ lớn ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông trong mùa mưa 

bão. Ngoài ra, sự có mặt của con sông Lô, sông Con chảy qua địa bàn vùng nghiên cứu, 

cộng với những con sông suối nhỏ khác đã tạo ra một kiểu khí hậu khá đặc trưng cho 

vùng này. Khí hậu được điều hòa, nguồn cung cấp nước ổn định, lượng mưa hàng năm 

thuộc diện lớn nhất trong cả nước là những yếu tố đặc thù hết sức thuận lợi cho cây cam 

phát triển. 

d) Khí hậu 

 Khí hậu của tỉnh Hà Giang mang nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa kết 

hợp với khí hậu á nhiệt đới vùng núi cao, có mùa đông lạnh kéo dài, lạnh nhất từ tháng 

Mười Hai đến tháng Một năm sau. Mùa hè nóng, mưa nhiều, nóng nhất vào tháng Bảy và 

tháng Tám. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,22 
O
C (cao nhất là 40

O
C, thấp nhất là 2,2 

O
C). Biên độ dao động nhiệt độ trong trong ngày từ 6 - 7 

O
C. Tổng lượng nhiệt trong năm 

từ 8.300 - 8.500
 O

C. 

 Vùng thấp trồng cam phía bắc của tỉnh Hà Giang chịu ảnh hưởng chung của khí 

hậu toàn tỉnh. Tuy nhiên do là những huyện vùng thấp, phía Tây và Đông được bao bọc 

bởi các dãy núi nên có những đặc thù riêng về khí hậu. Khu vực này có khí hậu nhiệt đới 

nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, nhưng do nằm sâu trong lục địa nên ảnh 

hưởng của mưa bão trong mùa hè, gió mùa Đông Bắc trong mùa đông kém hơn các nơi 

khác thuộc vùng Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Chế độ gió mùa có sự tương phản rõ: 

Mùa hè trùng với gió mùa Đông Nam kéo dài từ tháng Năm đến tháng Mười Một, thời 

tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông trùng với gió mùa Đông Bắc kéo dài từ tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh, khô và ít mưa. 
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 - Lượng mưa: Vùng nghiên cứu là một trong những khu vực có lượng mưa cao 

nhất ở nước ta. Lượng mưa bình quân hàng năm là 4.665 mm nhưng phân bố không đồng 

đều. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả 

năm; đặc biệt tập trung vào các tháng 7, 8, 9 nên thường gây úng ngập cục bộ ở các vùng 

thấp trũng. 

 Lượng mưa biến động thất thường qua các năm và phân bố không đều theo vùng 

lãnh thổ.  

 Tuy nhiên, do vùng nghiên cứu được bao bọc bới các dãy núi, phía Tây là dãy núi 

Tây Côn Lĩnh (là một trong những dãy núi cao nhất Việt Nam), phía Bắc là cao nguyên 

đá Đồng Văn, phía Đông là các dãy núi Cấm, núi Cao Đường, núi Đán Phục, thêm vào 

đó, do địa hình vùng nghiên cứu có dạng lòng máng mở ra ở phía Nam, đã tạo điều kiện 

ngăn chặn sự xâm nhập của khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Mặt khác tạo sự 

xâm nhập nguồn ẩm từ phía Nam lên phía Bắc, tạo ra một vùng mưa lớn nhất của tỉnh, 

đối lập với khu vực khác trong tỉnh.  

 So sánh với yêu cầu về lượng mưa của cây cam, có thể thấy rằng lượng mưa tại 

vùng nghiên cứu rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây cam. Tuy nhiên, 

trong một số năm, lượng mưa phân bổ không đều và khắc nghiệt, lại rơi vào các thời kỳ 

sinh trưởng quan trọng của cây cam, làm cho cây cam rụng lá, hoa và quả, thường là 

nguyên nhân chính gây mất mùa.  

 - Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình của các vùng trồng cam đều nằm trong khoảng 20 - 

25 
O
C. Hơn nữa, khi so sánh với các yêu cầu sinh thái, có thể thấy rằng không có tháng 

nào trong năm có nhiệt độ trung bình lớn hơn 30
O
C hoặc nhỏ dưới 14

O
C, chứng tỏ yếu tố 

nhiệt độ tại các vùng này thích hợp cao đối với cây cam. 

 - Lượng bốc hơi: Bình quân của vùng chiếm 63,8% lượng mưa trung bình hàng 

năm. Đặc biệt trong mùa khô từ tháng Mười Một đến tháng Tư năm sau lượng bốc hơi 

hàng tháng cao hơn lượng mưa từ 2 - 4 lần, gây ra khô hạn cho cây trồng vụ đông xuân. 

 - Độ ẩm không khí: Bình quân cả năm từ 84 - 87%, tuy nhiên trong mùa khô độ 

ẩm trung bình giảm khá mạnh chỉ còn khoảng 77%. Cụ thể tại huyện Bắc Quang là 87%, 

thường cao hơn các vùng khác trong tỉnh; tại trạm khí tượng Hà Giang 84%, tại trạm khí 

tượng Hoàng Su Phì là 85%. Độ ẩm tại các xã vùng thấp có giá trị thấp hơn so với các xã 

vùng cao và có chiều hướng tăng lên theo hướng từ Nam tới Bắc.  

 - Hướng gió thịnh hành: Do vùng nghiên cứu bị bao bọc bởi các dãy núi phía Bắc, 

phía Tây và phía Đông, nên hướng gió chính của vùng là giá mùa Đông Nam (từ tháng 5 

đến tháng 11), vùng ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Tốc độ gió trung bình từ 

34 - 35 m/s. 

- Sương muối và mưa đá: Chỉ xuất hiện đột xuất, ít ảnh hưởng đến sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân trong vùng.  

e. Đặc điểm đất đai (thổ nhưỡng) 
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Diện tích trồng cam sành tại Hà Giang tập trung chủ yếu trên Nhóm đất đỏ vàng (F) 

với diện tích là 3.852,38 ha, chiếm 92,64 % diện tích điều tra (DTĐT), các Nhóm đất 

khác chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ như: Đất phù sa (P) có 237,03 ha chiếm 5,70 % 

DTĐT; Đất thung lũng có diện tích là 68,92 ha, chiếm 1,66% DTĐT. 

 Hầu hết các nhóm đất trong vùng trồng cam sành có tầng đất dày (thường trên 120 

cm), có lẫn sỏi sạn nhưng tỷ lệ không nhiều. Thành phần cơ giới biến đổi từ cát pha thịt 

đến thịt pha sét. Đất hầu hết có phản ứng từ rất chua đến chua vừa. Tổng cation kiềm trao 

đổi và dung tích hấp thu trong đất chỉ đạt mức trung bình đến thấp. Hàm lượng cacbon 

hữu cơ tổng số ở mức trung bình thấp, ngoại trừ một số diện tích thuộc Nhóm đất thung 

lũng đạt mức khá. Hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu (N, P, K) hầu 

hết ở mức trung bình đến thấp. 

 Kết quả đặc thù về thổ nhưỡng vùng trồng cam sành Hà Giang được thể hiện ở 

Bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị đặc thù của các chỉ tiêu dinh dưỡng đa lượng và vi lượng trong đất trồng 

cam sành Hà Giang 

Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính 
Giá trị đặc thù Giá trị bình 

thường Ngưỡng dưới Ngưỡng trên 

Cát %       39,07        63,88   54.62 ± 0.15 

Thịt %       12,10        27,44   18.56 ± 0.16  

Sét %       18,23        38,93  31.23 ± 0.34  

pHKCl          3,83          4,75  4.02±0.11  

OC %         0,91          1,81  1.53±0.14  

N tổng số %         0,08          0,16   0.11±0.03  

P2O5 tổng số %         0,03          0,10   0.08±0.01  

K2O tổng số %         0,48          1,13   0.76±0.01  

P2O5dt mg/100g đất         2,26          8,44   5.89±0.21  

K2O dễ tiêu mg/100g đất         3,39          8,75  7.13±0.85  

Độ chua trao đổi lđl/100g đất         0,70          3,60  2.58±0.21  

Al3+ lđl/100g đất         0,51          2,85   1.84±0.45  

H+ lđl/100g đất         0,15          0,63  0.42±0.26  

Tổng cation kiềm 

trao đổi lđl/100g đất         1,27          2,38  2.12±0.91  

Dung tích hấp thu 

(CEC) lđl/100g đất         7,95        12,89   9.15±0.56  
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Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính 
Giá trị đặc thù Giá trị bình 

thường Ngưỡng dưới Ngưỡng trên 

B ppm         1,99          5,43   3.99±0.64  

Mo ppm         0,20          1,69  1.2±0.87  

Zn ppm       32,59        75,70   61.14±0.34  

Cu ppm       16,18        38,89   28.54±0.34  

Co ppm       10,46        22,37  18.26±0.46  

f) Điều kiện kinh tế - xã hội  

Tổng dân số của 03 huyện là 287.144 người. Trong đó dân số của huyện Bắc Quang là 

110.330 người; huyện Quang Bình là 62.302 người; huyện Vị Xuyên là 105.512 người. 

Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của huyện Bắc Quang là 514 

kg/người/năm; huyện Quang Bình là 653 kg/người/năm; huyện Vị Xuyên là 504 

kg/người/năm (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang, năm 2015). 

Việc trồng cam Sành đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn người 

lao động tại địa phương và lao động thời vụ từ các nơi khác đến trong mùa thu hoạch.  

g) Hiện trạng sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp 

 Tổng diện tích tự nhiên của 03 huyện thuộc vùng cam của tỉnh Hà Giang là 

344.579 ha. Trong đó, huyện Bắc Quang có 108.366 ha đất tự nhiên; huyện Quang Bình 

có 77.463 ha đất tự nhiên; huyện Vị Xuyên có 158.750 ha đất tự nhiên. Tình hình sử 

dụng đất và sản xuất nông nghiệp được thể hiện như sau: 

Bảng 2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của khu vực trồng cam 

ĐVT: ha 

Đất sử dụng 
Huyện Bắc 

Quang 

Huyện Quang 

Bình 
Huyện Vị Xuyên 

Đất tự nhiên 108.366 77.463 158.750 

Cây lâu năm 10.267,9 5.787,9 8.096,3 

Cây lương thực có hạt 11.217,0 8.257,5 11.308,1 

Đất trồng lúa 7.956,6 5.571,8 6.199,2 

Diện tích lúa cạn 143,5 - 4,7 

Diện tích lúa mùa 4.860,4 3.634,1 4.346,5 

Đất trồng ngô 3.260,4 2.685,7 5.108,9 

Đất trồng khoai lang 312,3 265,3 120,5 

Đất trồng sắn 605,0 1.152,3 243,5 
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Đất trồng lạc 2.613,5 2.290,8 963,4 

Đất trồng đậu tương 243,3 346,7 319,9 

Đất trồng chè 5.695,6 2.795,7 3.544,8 

Cây ăn quả 3.861,2 2.202,3 1.152,2 

Đất trồng cam quýt 3.144,3 1.951,4 559,7 

Diện tích cam quýt cho 

thu hoạch 

1.186,9 488,7 62,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang, 2015) 

Bảng 3. Sản lượng nông sản của một số cây trồng 

thuộc 03 huyện phía Nam tỉnh Hà Giang 

ĐVT: tấn 

Cây trồng 
Huyện Bắc 

Quang 

Huyện Quang 

Bình 
Huyện Vị Xuyên 

Cây lương thực có hạt 57.014,6 40.672,0 53.192,0 

Lúa 45.246,4 31.943,1 35.031,3 

Ngô 11.768,3 8.729,7 18.160,6 

Khoai lang 2.033,4 1.574,0 672,4 

Sắn 5.747,5 9.564,1 2.107,2 

Lạc 7.723,0 4.740,9 1.694,9 

Đậu tương 343,2 434,1 285,6 

Búp chè tươi 25.596,5 7.909,7 12.511,6 

Cam, quýt 9.870,8 3.615,4 449,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang, 2015) 

2. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại khu mô hình  

Qua khảo sát cho thấy, các mô hình trồng cam tại khu vực vùng thấp phía Bắc tỉnh 

Hà Giang đều được trồng bằng cành chiết giống Cam sành Hà Giang. Độ tuổi cây trung 

bình từ 8 – 10 năm tuổi chiếm 70% diện tích, và khoảng 30% diện tích có độ tuổi 15 – 18 

năm. Mật độ trồng tại các mô hình dao động từ 700 – 800 cây/ha. Riêng tại mô hình 

trồng cam xã Yên Hà, huyện Quang Bình các hộ sản xuất ở đây đã tham gia trong Tổ hợp 

tác sản xuất cam theo hướng VietG P. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa thực sự chặt 

ch , nhiều hộ chỉ đăng ký tham gia nhưng không thực hiện, hoặc nhiều hộ thực hiện 

nhưng chưa đầy đủ một số khâu, k  thuật sử dụng còn mang nặng tính chủ quan, theo 

kinh nghiệm là chính. Điều đó dẫn đến:  
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- 80% số cây trong vườn có biểu hiện cằn c i;  

- Sâu bệnh hại: Xuất hiện nhiều loại có mặt tham gia gây hại, trong đó: 

  Nhện hại:   80% số cây điều tra đều có sự xuất hiện gây hại của nhện hại, gồm: 

Nhện đỏ cam (Panonychus citri Mc Gregor); Nhện rám vàng (Phyllocoptruta oleivora 

Ashmead); Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus Banks);  

  Côn trùng hại: 10 - 20% số điểm điều tra bắt gặp các loài côn trùng sau: Bọ xít 

xanh vai nhọn (Rhynchocoris humeralis Thunb), Rệp muội bông (Aphis gossypii Glover, 

Rệp muội cam màu xanh (Aphis citricola Van der Goot); 1 - 10% số điểm bắt gặp: Rệp 

muội cam màu đen (Toxoptera aurantii Fonsc.), Rệp sáp giả cam (Planococcus citri 

Risso) ; Rệp sáp mềm nâu (Coccus hesperidum L.) ; Rệp sáp vảy đỏ (Aonidiella aurantii 

Mask.) ; Rệp sáp vảy trắng (Unaspis citri Comst.) ; Xén tóc xanh đục cành (Chelidonium 

argentatum Dallas.) và Rầy chổng cánh (Diaphorina citri Kuway.) . 

  Bệnh hại:   80% số cây có địa y (Nấm cộng sinh rêu); 15 - 20%  số cây bị nứt 

vỏ do nhiễm Phytophthora citricola Sawada; Các loại bệnh: Bệnh phấn trắng (Oidium 

tingitanium Cater.), Bệnh thán thư (Collectotrichum gloeosporioides Penz.), Bệnh đốm 

tảo (Cephaleuros virescenns Kunze.), Bệnh lớp muội đen (Capnodium citri Berkeley et 

Desmazieres.), Bệnh nấm muội đen (Meliola citri), Bệnh loét cam (Xanthomonas 

campestris pv. Citri Hasse Dye), Bệnh thối quả màu xanh (Penicillium digitatum Sacardo 

và Penicillium italicum  ehmer)  có tỷ lệ xuất hiện từ 10 – 20 %. 

 Ngoài ra, còn có sự xuất hiện với tần suất thấp, ít gây hại hoặc gây hại nhẹ của các 

đối tượng sâu, bệnh hại khác như: Ruồi đục quả phương Đông (Bactrocera dorsalis), 

Bệnh vàng lá greening (Liberobacter asiaticum), Bệnh tàn lụi hay bệnh tristeza 

(Closterovius)  ; 

- Diện tích cây bị tàn lụi cần trồng bổ sung, thay thế cây trồng mới, hoặc tỉa thưa 

chiếm khoảng 10 – 12%; 

- Năng suất trung bình 3 năm trở lại đây là khá thấp so với năng suất tiềm năng (Năng 

suất trung bình đạt 8 – 10 tấn/ha, so với tiềm năng có thể đạt 20 – 25 tấn/ha); 

- Các biện pháp k  thuật được áp dụng trong vườn sản xuất còn hạn chế và cần phải 

khắc phục, gồm:  

a  Thi t    vư n: 40 – 50 % diện tích thuộc khu mô hình được lựa chọn đều trồng 

không theo thiết kế và quy hoạch đầy đủ; 40 – 50% diện tích được trồng theo  hàng, băng 

nhưng chưa thiết kế đầy đủ  dẫn đến gia tăng hiện tượng xói mòn đất, khó khăn trong 

việc chăm sóc, thu hoạch  đồng thời đất đai ngày càng bạc màu, tăng chi phí cải tạo đất, 

chăm sóc, thu hoạch cũng như ảnh hưởng xấu tới môi trường, làm giảm hiệu quả kinh tế, 

trực tiếp hoặc gián tiếp làm giảm hiệu quả sản xuất của người dân.  

    h n   n: 100% diện tích cam thuộc vùng dự án sử dụng phân bón vô cơ tổng hợp 

N.P.K trong quá trình chăm sóc. 

  V  lượng   n: Tùy theo kinh nghiệm và khả năng đầu tư, liều lượng bón không có 

sự thống nhất giữa các hộ sản xuất, theo đó: 50% diện tích được bón với lượng 4.800 – 

5.600 kg/ha; 30 % diện tích bón với lượng 4.000 – 4.400 kg/ha; Và 20% được bón với 

liều lượng   3.200 kg/ha. 
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Chủng lo i ph n: Thông thường phân bón lần 1, 2, 3 sau thu hoạch là N.P.K.S 

Lâm Thao (Tỷ lệ: 10.5.5.9). Bón thúc quả: 50% diện tích dùng phân tổng hợp N.P.K Hà 

Nội (Tỷ lệ 10:1:7); 40% diện tích sử dụng N.P.K.S Lâm Thao (Tỷ lệ: 12.5.10.14); Và 

10% diện tích không xác định  được chủng loại (Tùy theo, mua được loại nào thì bón loại 

đó). 

Số l n và th i gian   n: Chưa có công thức chung về số lần và thời gian bón của 

các hộ trong khu xây dựng mô hình, cụ thể:  

- 50% diện tích bón 3 lần (Lần 1 sau thu hoạch – Tháng 01, các lần sau cách lần 

trước 2,5 – 3 tháng); 

- 30% diện  tích bón 4 – 5 lần (Lần 1 sau thu hoạch, các lần sau cách lần trước 2); 

- 20% diện tích bón 6 lần (Lần 1 sau thu hoạch, các lần sau cách lần trước 1 tháng). 

 Sử dụng ph n h u cơ: Một lượng diện tích  nhỏ (10 - 12%), được người dân sử 

dụng phân hữu cơ (Phân gà, phân trâu) để bón thay cho phân N.P.K tổng hợp ở lần bón 

sau thu hoạch quả, với liều lượng 20 – 30 kg/cây (16 – 24 tấn/ha). 

 Sử dụng ph n   n qua lá  chất đi u ti t sinh trư ng: Khoảng 40% diện tích được 

người trồng sử dụng phân bón bổ sung qua lá và chế phẩm ra hoa, đậu quả 2 – 3 lần (Kết 

hợp với phun thuốc trừ sâu, bệnh vào các tháng đầu năm). Còn lại 60% diện tích chưa 

được sử  dụng phân bón theo hình thức này. 

c   uản l  dịch h i: Dịch hại được các hộ sản xuất quản lý theo kinh nghiệm. Định kỳ 

là phun thuốc bảo vệ thực vật với khá nhiều số lần phun trong một chu kỳ sản xuất, thông 

thường khoảng 12 – 15 lần/năm, một số hộ (khoảng 20%) phun từ 15 – 17 lần/năm  (Cá 

biệt có hộ có thể phun tới 20 lần/năm). 

Chủng loại thuốc BVTV: Nhiều năm trở lại đây, người trồng liên tục sử dụng các dạng 

thuốc trừ sâu, nhện thương phẩm có hoạt chất Cypermethrin  Feno ucar  … trộn lẫn với 

các dạng thuốc trừ bệnh có hoạt chất Sulfur  Validamycin A  Macoze   … để phòng trừ 

dịch hại. Trong đó, Cypermethrin là hoạt chất được sử dụng phổ biến  với 70 – 80% diện 

tích. 

Cypermethrin là hoạt chất phổ rộng có thể tác động diệt trừ  nhiều loại  sâu hại, 

nhện hại, đồng thời hoạt chất Sulfur cũng có tác dụng với nhiều loại bệnh hại và cả nhện 

hại. Điều dễ nhận ra là việc sử dụng h n hợp thuốc BVTV này có hiệu quả trong phòng 

trừ các loại sâu, bệnh hại cho sản xuất cam tại mô hình. Tuy nhiên, với số lần sử dụng 

quá nhiều  trong một mùa vụ, đồng thời việc sử dụng liên tục Cypermethrin liên tục s  dễ 

hình thành tính kháng thuốc, và đương nhiên xu thế liều lượng và số lần sử dụng s  phải 

tăng lên. Điều đó có nghĩa với cách sử dụng thuốc như hiện tại s  ngày càng phải sử dụng 

nhiều hơn cả về số lần và liều lượng.  

Bên cạnh đó, Cypermethrin là thuốc nhóm độc II, có chỉ số tác động môi trường 

tương đối cao (EIQ 36,35), độc với ong, cá và các loại côn trùng có lợi. Nên việc sử dụng 

nhiều loại hoạt chất này, ngoài việc làm tăng chi phí sản xuất thì còn ảnh hưởng xấu rất 

lớn tới môi trường, sức khỏe người sản xuất và có nguy cơ làm mất an toàn sản phẩm. 
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 Mặt khác, việc nhận diện các đối tượng dịch hại nguy hiểm tiềm ẩn gây thoái hóa 

của các hộ sản xuất còn rất hạn chế. Một số khu vực đã có hiện tượng cây bị lụi từ 5 – 

10% số cây trong vườn (Bệnh thối rễ, gốc) mà chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu 

(người sản xuất chỉ biết chặt bỏ đi khi cây bị bệnh).  

d  Các  iện pháp c t tỉa  định hình tán c y: Khoảng 80 – 90% cây ở các mô hình đều 

để phát triển một cách tự nhiên, hoặc cắt tỉa chưa hợp lý. Điều này dẫn đến hình dạng tán 

không đồng đều, sự giao tán làm cho vườn cam trở nên dày đặc, dịch hại phát sinh và 

phát triển nhanh, chất lượng quả thấp, nhiều cây có khuynh hướng không cho quả nhiều 

năm liền (khoảng 8 – 10% diện tích). 

e   uản l  độ ẩm: Hàng năm hầu như lượng mưa phân phối không đều, vì vậy nhiều 

thời điểm thiết yếu về nước của cây cam  bị khô hạn (Tháng 2 – 6 hàng năm). Người dân 

địa phương chưa có các biện pháp tưới đảm bảo đủ ẩm cho cây vào các giai đoạn thiết 

yếu đó. Hoặc khoảng 20% diện tích có sử dụng một số phương thức tưới, nhưng chưa 

hợp lý nên lượng nước cung cấp chưa đủ liều lượng, thiếu sự đồng đều. Vì vậy, ảnh 

hưởng xấu của việc quản lý độ ẩm (nước) đến sản phẩm quả đối với cây cam tại địa 

phương còn rất lớn. 

f   uản l  c  d i: 100% người sản xuất cam tại địa phương hiện tại quản lý cỏ dại bằng 

biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ một cách tràn lan, thiếu kiểm soát. Đây là nguyên nhân 

góp phần làm cho đất bị trai cứng, xói mòn bề mặt, ô nhiễm đất, môi trường  . Đồng 

thời cũng là nguyên nhân góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thoái hóa của vườn cam. 

 Các loại thuốc được sử dụng đều có hoạt chất là Glyphosate hoặc Paraquat.  

Với Glyphosate là thuốc thuộc nhóm độc III, ít độc với người và động vật máu 

nóng hơn các loại thuốc trừ cỏ hoạt chất Gramaxome (Nhóm độc II). Tuy nhiên, đây là 

loại thuốc có tác dụng lưu dẫn, phổ rộng nên khi sử  dụng chỉ cần lượng nhỏ tiếp xúc với 

lá hoặc bộ phận xanh của cây thì cũng làm ảnh hưởng đến cây trong vườn (5 – 8% số cây 

có hiện tượng dính vỏ, lá phát triển không bình thường). 

Với Paraquat, là loại thuốc cho hiệu quả cao trong diệt trừ cỏ dại, hiệu quả kinh tế 

cao. Tuy nhiên, loại thuốc này rất độc với người sử dụng (chưa có thuốc giải độc  hữu 

hiệu), và phân hủy rất chậm trong đất. 

g  Bảo quản trước và sau thu ho ch: 100% số hộ chưa có phương án bảo quản quả 

trước và sau thu hoạch. Do công tác bảo quản yếu kém làm cho thời gian cung ứng sản 

phẩm ra thị trường rất tập trung, góp phần làm cho giá trị thương phẩm quả bị  giảm đi rất 

nhiều.  

h) Sự liên k t sản  uất: Liên kết sản xuất giữa các hộ vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự gắn kết. 

Sự điều hành của Tổ sản xuất cam Xuân Khu còn chưa thực sự triệt để, nhiều hộ tự ý 

canh tác không theo quy trình cụ thể nào. 

i) Tiêu thụ sản phẩm:   

Sản phẩm cam trên địa bàn chủ yếu được mua, bán thông qua các tư thương ở địa 

phương, nông dân bán nông sản cho các tư thương thu gôm nhỏ, sau đó s  được chuyển 
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đến các đại lý thu gom lớn hơn và xuất đi các địa phương khác. Vì vậy, giá cả thường 

không ổn định, bị các tư thương ép giá.    

- Thu n lợi: Cam sành Hà Giang là sản phẩm nông nghiệp mang tính địa phương, có 

thương hiệu là một sản phẩm ngon đặc trưng, thời điểm thu hoạch từ cận đến sau Tết 

Nguyên Đán, nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mặt khác, hệ thống giao thông 

thuận lợi là yếu tố giúp cho sản phẩm nhanh chóng được phân phối đến các tỉnh khác, và 

đã tạo được một số thị trường lớn mang tính truyền thống, như: Phú Thọ,  ên Bái, Lào 

Cai, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hà Nội  . 

-  h   h n: Chưa hình thành được các kênh tiêu thụ bền vững, việc quảng bá sản 

phẩm ở các thị trường lớn và chất lượng chưa được chú ý nhiều. Việc tiêu thụ sản phẩm 

chủ yếu theo 2 kênh chính: (1) các hộ trực tiếp mang sản phẩm đến thị trường tiêu thụ; 

(2) các hộ dân bán cho thương lái tại vườn, sau đó các thương lái mang sản phẩm quả  

cung cấp cho các thị trường Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Sau khi mua được, các 

thương lái tự do sử dụng các loại hóa chất bảo quản đối với sản phẩm, làm giảm chất 

lượng, uy tín của quả cam sành Hà Giang. 

3. Hiện trạng tưới tiêu, cơ sở hạ tầng khu mô hình  

a) Mô hình CSA thâm canh cải tạo vườn Cam sành giai đoạn sản xuất kinh doanh 

xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Hiện tr ng giao thông 

- Khu mô hình nằm cách QL2 6km, đường liên xã nối với QL2 là đường nhựa rộng 

8m, đường liên thôn vào khu mô hình là đường bê tông rộng 3m, đường nội đồng là 

đường mòn do dân tự mở để đưa phân bón, giống cây trồng vào canh tác. 

Hiện tr ng tưới. 

Hiện tại trong khu mô hình có các hồ nước phân tán, nên các hộ dân ở đây đã dùng 

máy bơm để bơm nước lên lưng chừng đồi tích vào các bể xây hoặc bồn nhựa với dung 

tích nhỏ để tưới cho phần cam ở phía dưới. Phần cam phía trên cao hoàn toàn được tưới 

bằng nước trời. 

Hiện tr ng điện. 

Điện 1 pha được kéo từ nhà dân lên để thắp sáng cho lán canh tác. Chưa có hệ thống 

điện 3 pha tới khu mô hình. Cách khu mô hình 200m có 1 trạm biến áp 100KVA. 
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Hình 2: Vị trí mô hình CSA thâm canh cải tạo vườn Cam sành giai đoạn sản xuất 

kinh doanh xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

b) Mô hình CSA thâm canh cải tạo vườn Cam sành giai đoạn sản xuất kinh doanh 

xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

Giao thông 

Mô hình cách Ủy ban nhân dân xã Yên Hà khoảng 10km. Đường vào các lô canh tác 

cam chưa được xây dựng, chủ yếu là đường mòn. Vào mùa mưa, tuyến đường với độ dốc 

lớn, cua gấp và trơn trượt gây khó khăn trong vận chuyển, đi lại của các hộ trồng cam 

Hiện tr ng tưới. 

Khu mô hình chưa được cấp nước từ bất kỳ một công trình thủy lợi nào; 

Nguồn nước tưới chính được khai thác từ các ao nhỏ nằm xung quanh chân đồi, trữ 

lượng không ổn định. Về mùa khô đa số các ao cạn nước. 

Các ao chứa này đa số là ao hình thành tự nhiên nằm xã khu tưới nên việc lấy nước rất 

khó khăn, chi phí nhiên liệu và nhân công cho 1 lần bơm tưới rất cao, về mùa khô tổng 

chi phí 1 giờ bơm tưới với lưu lượng 10m3/h có thể lên tới 500.000 đ 

Do khó khăn về nguồn nước cùng như địa hình nên nhiều diện tích cam tại đây không 

được tưới đủ nước, chỉ có nhưng diện tích trồng thấp ven đồi được tưới nước tương đối 

đủ nước. 

Biện pháp tưới: 

Biện pháp tưới được người dân áp dụng hiện nay là tưới dí. Nước được bơm từ các ao 

nhỏ ở dưới chân đồi bằng bơm dầu rồi được cấp đến các gốc cam bằng hệ thống vòi tưới 

cầm tay. Mặc dù đây là một giải pháp tưới có hiệu quả tiết kiệm không cao nhưng phù 

hợp với điều kiện địa hình có độ dốc lớn và trình độ quản lý vận hành của người dân tại 

đây. Nếu được hường dẫn các quy trình tưới và kiểm soát lượng nước khoa học hơn s  

giúp người dân tiết kiệm được lượng nước và nhân công tưới hiệu quá hơn đối với giải 

pháp tưới dí. 
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Hiện tr ng điện 

Đa số các hộ trồng cam sinh sống cách khu mô hình khoảng 400-1000m. Tại nhà của 

các hộ trồng cam đã có điện thắp sáng. Tuy nhiên, tại khu đồi trồng cam mới chỉ có 1 hộ 

kéo điện vào nhà ở sát chân đồi. 

 

Hình 3: Vị trí mô hình CSA thâm canh cải tạo vườn Cam sành giai đoạn sản xuất 

kinh doanh xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

c) Mô hình CSA sản xuất thâm canh cam sành trồng mới thân thiện môi trường và 

thích ứng BĐKH xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

Hiện tr ng giao thông 

Vị trí mô hình nằm cạnh tỉnh lộ 183, cách Ủy ban nhân dân xã V  Thượng  khoảng 

4km. Đường vào các vườn  cam chưa được xây dựng, chủ yếu là đường mòn. Vào mùa 

mưa, tuyến đường với độ dốc lớn, cua gấp và trơn trượt gây khó khăn trong vận chuyển, 

đi lại của các hộ trồng cam. 

Hiện tr ng tưới 

Khu mô hình chưa được cấp nước từ bất kỳ một công trình thủy lợi nào; 

Nguồn nước tưới được người dân dùng ống nhựa D48 dẫn nước từ khe núi về khu 

vườn với khoảng cách từ  1-2km. Về mùa kiệt lượng nước từ các khe không ổn định nên 

không đáp ứng được lượng nước tưới do không có công trình trữ nước, về mùa mưa một 

số đoạn ống bị gãy và bị cuốn trôi do lũ gây ra.  

Do khó khăn về nguồn nước cùng như địa hình nên nhiều diện tích cam tại đây không 

được tưới đủ nước. 

Biện pháp tưới: 

Biện pháp tưới được người dân áp dụng hiện nay là tưới dí. Nước được dẫn từ khe núi 

bằng ống nhựa về đỉnh đồi rồi được cấp đến các gốc cam bằng hệ thống vòi tưới cầm tay. 

Mặc dù đây là một giải pháp tưới có hiệu quả tiết kiệm không cao nhưng phù hợp với 

điều kiện địa hình có độ dốc lớn và trình độ quản lý vận hành của người dân tại đây. Nếu 
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được hường dẫn các quy trình tưới và kiểm soát lượng nước khoa học hơn s  giúp người 

dân tiết kiệm được lượng nước và nhân công tưới hiệu quá hơn đối với giải pháp tưới dí. 

Hiện tr ng điện 

Đa số các hộ trồng cam không sinh sống gần khu mô hình. Tại nhà của các hộ trồng 

cam đã có điện thắp sáng. Tuy nhiên, tại khu đồi trồng cam mới chỉ có 1 hộ kéo điện vào 

khu lán sản xuất canh tác. 

 

Hình 4: Vị trí mô hình CSA sản xuất thâm canh cam sành trồng mới thân thiện môi 

trường và thích ứng BĐKH xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

d) Mô hình CSA sản xuất thâm canh cam sành trồng mới thân thiện môi trường 

và thích ứng BĐKH xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Hiện tr ng giao thông 

Khu mô hình nằm cách QL2 3km, cách thị trấn Vị Xuyên 10km, cách Tp. Hà Giang 

30km, đường vào khu mô hình từ QL2 là đường đường nhựa liên xã và đường bê tông 

liên xóm. Đường nội đồng khu mô hình có 1 đoạn đường cấp phối 

Hiện tr ng tưới. 

Hiện nay, đây là khu vực chưa có hệ thống kênh mương nội đồng, chưa có cơ sở hạ 

tầng tưới tiêu nên chưa chủ động được nước tưới, nguồn nước được sử dụng chủ yếu là 

nước trời.  

Khu mô hình nằm cạnh suối Bản Tàn. 

Hiện tr ng điện 

Cách khu mô hình 500m đã có tuyến đường điện 3 pha. 

4. Đánh giá sơ bộ về khó khăn thuận lợi  

a) Thuận lợi  

 Cam sành là cây trồng có vị thế quan trọng trong cơ cấu kinh thế nông nghiệp của 

tỉnh Hà Giang. Nhiều chính sách h  trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng được ưu tiên tập trung 

cho sản xuất cam. 
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 Khu được lựa chọn xây dựng mô hình người dân đã có truyền thống, kinh nghiệm 

canh tác cam từ lâu đời để phục vụ cho nhu cầu nội tiêu và các khu vực lân cận. 

 Người dân trồng cam trong khu vực lựa chọn thực hiện mô hình có nhu cầu sản 

xuất cam theo hướng hàng hóa, thâm canh cao trong canh tác cam sành. 

 Về tiêu thụ sản phẩm: Sản phẩm cam Sành Hà Giang do đã xây dựng được thương 

hiệu đổi với người tiêu dùng nên thị trường tiêu thụ rất ổn định. Hàng năm tư thương 

(nhà thu gom) trên địa bàn đến tận nhà vườn để đặt mua. Điều này giúp người trồng cam 

an tâm sản xuất. 

 Các xã tham gia mô hình có nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm tham 

gia trong sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là sản xuất cây ăn quả có múi) 

b) Khó khăn  

 Nguồn nước khó khăn gây cản trở người dân tưới nước theo đúng nhu cầu sinh 

trưởng của cây, gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng quả cam. 

 Hệ thống tưới: Tại khu vực được lựa chọn chưa có hệ thống tưới chủ động đã ảnh 

hưởng đến quá trình chăm sóc và mẫu mã sản phẩm. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa giá trị 

sản phẩm, tiết kiệm nguồn nước tưới, công lao động cần được đầu tư hệ thống tưới chủ 

động. 

 Canh tác: Trình độ canh tác của người dân còn có nhiều hạn chế. Người dân còn 

quá lạm dụng vào phân hóa học và thuốc BVTV dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, 

làm giảm chất lượng quả... 

 Chăm sóc, bón phân: Quá trình chăm sóc giữa các hộ sản xuất có sự khác biệt lớn 

do nhận thức cũng như điều kiện đầu tư. Do vậy, trong quá trình xây dựng mô hình cần 

h  trợ người dân trong viêc chăm sóc và bón phân cần đối nhằm năng cao giá trị sản xuất 

trên một đơn vị diện tích. 

 Liên kết sản xuất: Giữa các hộ sản xuất chưa có sự liện kết trong sản xuất cũng 

như tiêu thụ sản phẩm nên dễ dàng bị tư thương ép giá. Bên cạnh đó mối liên kết yếu 

giữa các hộ sản xuất tạo điều kiện để các sản phẩm quả cam khác trà trộn lấy thương hiệu 

cam Sành Hà Giang làm giảm giá trị thương hiệu và niềm tin của khách hàng.  

 


