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1. Giới thiệu chung về Việt Nam 

 Điều kiện sinh thái, khí hậu, địa hình và đất đai 

Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây Bắc giáp Lào, 

phía Tây Nam giáp Campuchia và phía Đông giáp biển. Tổng diện tích lãnh thổ là hơn 

330.000 km2, với hơn ¾ là vùng núi và cao nguyên. Với phần đất liền trải dài trên 15 vĩ độ, 

từ 8°30´ Bắc tới 23°22´ Bắc, Việt Nam có sự đa dạng lớn về các đặc điểm địa hình và khí 

hậu. Về tổng quát, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ trung bình năm vào 

khoảng 23oC, mỗi năm mặt trời chiếu sáng khoảng 2.300 giờ, lượng mưa khoảng từ 1.500-

2.000 mm/năm, bức xạ nhiệt khoảng 100 – 130 Kcal/cm2/năm và độ ẩm trung bình khoảng 

75-90%. Tuy nhiên những số liệu này luôn có sự dao động lớn giữa các vùng và phụ thuộc 

nhiều vào tọa độ và độ cao. 

 

Hình 1: Những khu vực sinh thái thuộc phần lãnh thổ đất liền Việt Nam 

                                                 
1Báo cáo trình bày tại hội thảo “Agroforestry: the way forward”, 8-10 October, 2015, New Delhi, India 
2Liên hệ: phamthisenprc@gmail.com 
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Về hành chính, phần lãnh thổ lục địa Việt Nam được chia thành 59 tỉnh và 5 thành phố trực 

thuộc Trung ương. Nhưng theo điều kiện sinh thái, lãnh thổ lại được chia thành 7 vùng sinh 

thái nông nghiệp, gồm trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, duyên hải Bắc 

Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long (Hình 1). 

Mỗi khu vực này có những điều kiện tự nhiên và văn hoá riêng biệt. 

Trung du và miền núi phía Bắc (gồm Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ) có địa hình phức tạp, 

được tạo thành bởi những dãy núi cao và hiểm trở với ngọn núi cao nhất là đỉnh Phan Si 

Păng, cao 3.142 mét. Hơn 85% diện tích của vùng là địa hình dốc, với 62% diện tích đất có 

độ dốc hơn 25o, 16% có độ dốc từ 15 – 25o. Khí hậu cận nhiệt đới với 4 mùa riêng biệt (xuân, 

hạ, thu và đông). Tại những vùng núi cao trong khu vực (Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn 

La, Hà Giang, Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang và một phần của tỉnh Hoà Bình), 

mùa đông có thể rất lạnh, khí hậu ở đây phù hợp cho cả các cây ôn đới và cận nhiệt đới. Tại 

những khu vực này, những giống cây lương thực hàng năm (ngô, sắn, lúa cạn) được trồng 

trên những sườn đồi trong khi lúa nước được thâm canh ở những diện tích đất bằng phẳng, 

gồm các cánh đồng hoặc các thung lũng. Ở đây cũng có nhiều những diện tích đất lâm nghiệp 

để trồng các cây lấy gỗ khác nhau. 

Vùng đồng bằng sông Hồng với khí hậu cận nhiệt gió mùa, có mùa đông lạnh và khô. Toàn 

bộ khu vực châu thổ cao chưa đến 3 mét so với mặt nước biển, phần lớn chỉ 1 mét hoặc thấp 

hơn. Châu thổ được bồi phù sa từ các hệ thống sông qua hàng triệu năm, phần lớn diện tích 

được sử dụng để canh tác lúa nước. Các cây trồng cạn được trồng vào vụ thứ 3 (vụ đông, sau 

khi thu hoạch vụ lúa thứ 2), hoặc trong các khu vườn, đất bãi ven sông. Các loại cây ăn quả, 

phần lớn gồm các cây cận nhiệt đới (quít, nhãn, chuối, đu đủ, ổi, …), được trồng chủ yếu tại 

vườn gia đình. 

Duyên hải Bắc Trung bộ, do có dãy Trường Sơn xuất phát từ Tây Tạng và tỉnh Vân Nam 

thuộc Tây Nam Trung Quốc, chạy theo hướng Bắc-Nam, dọc biên giới giữa Việt Nam và 

Lào, Campuchia), có đặc điểm khí hậu, đất đai và địa hình đặc biệt, với một mùa hè rất khô 

và nóng, có gió Lào thường xuyên thổi qua. Vùng này có thể trồng được cả cây nhiệt đới lẫn 

cận nhiệt đới. Tuy nhiên ở đây hạn hán thực sự là một vấn đề khó khăn. Ngoài ra, sản xuất 

dọc ven chiều dài bờ biển luôn phải đối mặt với các vấn đề về gió bão, đất cát nhiều và xâm 

ngập mặn. Cũng có những cánh đồng phù sa để thâm canh lúa nước, rau màu, cây có củ và 

trồng các loại cây ăn quả. Trên các diện tích đồi núi, nhiều loại cây trồng cạn, cây ăn quả và 

cây lâm nghiệp được sản xuất. 

Vùng duyên hải Nam Trung bộ gần như nóng ấm quanh năm, với 2 mùa, mùa khô và mưa. 

Hai mùa này ở dây không tương đồng với các mùa mưa và mùa khô ở các vùng khác; Trong 

khi ở miền Bắc và miền Nam mùa hè (mùa nóng) thường ẩm ướt, mưa nhiều thì tại miền 

Trung mùa hè lại rất khô. Khu vực ven biển thường chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán vào 
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mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa. Ở đây có lúa nước, cây trồng cạn. cây ăn quả, cây công 

nghiệp và các cây lâm nghiệp, tuy nhiên qui mô thường là nhỏ. 

Khu vực Tây Nguyên có những dãy núi khúc khuỷu, những cánh rừng rộng lớn và đất đai 

màu mỡ, với 5 cao nguyên đất đỏ badan trải dài suốt địa phận các tỉnh Dak Lak, Gia Lai và 

Kon Tum. Khu vực này chiếm khoảng 16% diện tích đất canh tác và 22% diện tích rừng cả 

nước. Nơi đây có khí hậu gió mùa điển hình với 2 mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Hộ nông dân 

có quy mô sản xuất lớn hơn so với ba khu vực kể trên. Cây công nghiệp (cao su, cà phê, hồ 

tiêu, mía đường) là những sản phẩm chính. Rừng nguyên sinh vẫn còn được duy trì tương đối 

tốt. 

Đông Nam bộ có độ cao 100-200 m so với mực nước biển, khí hậu gió mùa. Cây trồng chủ 

yếu là các loại cây công nghiệp lâu năm và hàng năm (cao su, cacao, hồ tiêu, hạt điều, dừa, 

mía đường, đậu tương, lạc,…). Ngoài ra còn có những vườn cây ăn quả nhiệt đới với quy mô 

lớn, và một số diện tích đất lâm nghiệp để trồng rừng. Lúa nước được thâm canh với tổng 

diện tích gieo trồng khoảng 160.000 ha/năm. 

Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long) là khu vực thấp, dưới 3 m so với mực nước biển, 

nhiều nơi dưới 1 m. Vùng này có nhiều hệ thống kênh rạch chằng chịt. Với hơn 10.000 km2 

diện tích lúa nước, đồng bằng này là một trong những vựa lúa chính của cả thế giới. Điểm 

cực nam, Mũi Cà Mau hay còn gọi là Mũi Bãi Bùng, được bao phủ bởi rừng rậm và rừng 

ngập mặn. Nhiều khu vực thường xuyên bị ngập úng (trong nhiều tháng hoặc nhiều ngày 

trong tháng), đất nhiễm phèn, phù hợp cho cây tràm sinh trưởng và phát triển nhiều. Khu vực 

này cũng có khí hậu nhiệt đới điển hình. Quy mô hộ và qui mô ô thửa ở đây thường lớn hơn 

so với ở miền Bắc và miền Trung. Sản phẩm nông nghiệp chính là lúa gạo, thuỷ sản và nhiều 

loại quả nhiệt đới. Những miệt vườn thương mại tại đây có quy mô lớn nhất trên toàn quốc. 

Nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, nông lâm nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc và chăn 

nuôi thuỷ sản, được coi là trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam (MARD, 2009). 

 

 Dân số, dân tộc và văn hóa, tập quán canh tác 

Dân số Việt Nam hiện nay là hơn 90 triệu người, và được dự đoán sẽ lên tới hơn 100 triệu 

vào năm 2015 và 104 triệu vào năm 2050 (Nguyễn Văn Tuấn, 2013). Dân số Việt Nam là sự 

kết hợp của 54 dân tộc. Người Việt, hay còn gọi là người Kinh chiếm phần lớn, tới hơn 80% 

tổng dân số. Người Kinh, người Hoa và người Khmer là những dân tộc sinh sống chủ yếu tại 

những đồng bằng phù sa và vùng ven biển của đất nước. 51 dân tộc thiểu số còn lại định cư 

chủ yếu trên những vùng trung du và núi cao. Mỗi dân tộc đều có truyền thống, văn hoá và 

ngôn ngữ riêng, vì thế Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng lớn về văn hoá và tri thức bản địa. 

Cả nước có khoảng 450.300 hộ hiện đang phải đối mặt với sự thiếu lương thực và, tỉ lệ hộ 

nghèo cả nước là khoảng 11.3-11.5% vào 2013 (Tổ chức Ngân hàng Thế giới, 2013). Đói 
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nghèo tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, nơi có 18% hộ nghèo. Vùng núi phía Tây Bắc là 

nơi có tỉ lệ nghèo cao nhất, 28.55% (MOLISA, 2013). Tỷ lệ hộ nghèo nói chung cao hơn ở 

các cộng đồng dân tộc thiểu số (50%) so với các dân tộc khác (8.5 %). Thiếu an ninh lương 

thực vẫn còn phổ biến ở cộng đồng các dân tộc thiểu số, với hơn 30% được coi là còn thiếu 

ăn. 

Như vậy, Việt Nam có sự đa dạng rất lớn về điều kiện sinh thái, khí hậu, địa hình, đất đai, sắc 

tộc và văn hoá. Về tổng quát, những hộ nông dân ở phía Bắc và miền Trung có quy mô, diện 

tích canh tác nhỏ hơn, diện tích ô thửa chỉ từ vài chục đến vài trăm mét vuông. Xuôi về phía 

nam, quy mô ngày càng lớn hơn, và diện tích ô thửa lên tới vài hay hàng chục héc ta. 

Tại những vùng núi cao, cây trồng cạn ngắn ngày (chủ yếu là ngô, sắn) và các loại cây lâu 

năm (cây rừng, cây ăn quả và cây công nghiệp) được trồng trên đất dốc, và lúa nước được 

thâm canh tại các ruộng bậc thang hoặc trên các vùng đất bằng phẳng trong các thung lũng 

hoặc ở đồng bằng nhỏ. Tại đây cũng có diện tích đất lâm nghiệp để trồng rừng hoặc để  rừng 

tái sinh. Cây ăn quả, bán nhiệt đới và ôn đới, thường được trồng tại các vườn gia đình hay 

những vùng đất dốc gần nhà ở. 

Tại vùng đất đồi và trung du, chủ yếu là các cây trồng cạn ngắn ngày (sắn, ngô, đậu) và cây 

công nghiệp (cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, mía đường,…) được trồng trên các cao nguyên 

hoặc đất dốc, lúa gạo được sản xuất ở các đồng bằng. Rừng trồng được qui hoạch trên các 

đỉnh đồi nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước và bảo vệ đất. Cây ăn quả được trồng trong các 

vườn gia đình hoặc trên các nương, sườn dốc gần nhà ở. 

Ở những vùng châu thổ, lúa gạo trồng thâm canh, 2 hoặc 3 vụ mỗi năm. Các cây trồng cạn 

được trồng vào vụ 3 (vụ đông, sau khi thu hoạch vụ lúa thứ 2) hoặc trong các khu vườn, đất 

bãi ven sông. Các loại cây ăn quả, phần lớn gồm các cây cận nhiệt đới và nhiệt đới (quít, 

nhãn, chuối, đu đủ, ổi, sầu riêng…), được trồng chủ yếu tại các vườn gia đình. Ngày nay, 

ngày càng nhiều diện tích trồng lúa được chuyển sang trồng các cây trồng cạn hoặc cây ăn 

quả do lợi nhuận cao hơn. Nhiều những vườn cây ăn quả và rau xanh thương mại cũng đã 

được hình thành. 

Tại những khu vực ven biển và vùng trũng thường bị xâm ngập mặn, rừng ngập mặn hoặc 

rừng tràm là phổ biến, kết hợp cùng với nuôi trồng thuỷ sản hoặc sản xuất lúa gạo. 
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Ảnh 13: Phong cảnh đặc trưng miền núi(a,b), cánh đồng vùng trung du (c), Tây Nguyên 

(d), duyên hải  (e), châu thổ (f), vùng trũng Tây Nam bộ (g), và rừng ngập mặn (h) 

                                                 
3Các ảnh được chụp bởi: Phạm Thị Sến 
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 Những tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu cần thay đổi trong 

nông nghiệp và nông lâm kết hợp 

Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (IPCC, 

2007). Theo MONRE (2011), trong vòng 50 năm qua, mực nước biển đã dâng cao thêm 

khoảng 20 cm, và đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng phải gánh chịu 

nhiều hậu quả nhất trên thế giới. Theo những kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển tại 

Việt Nam sẽ dâng cao từ 75 cm – 1m so với giai đoạn 1980-1999 vào cuối thế kỉ này, và khi 

đó khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 

3% diện tích các tỉnh ven biển sẽ bị ngập úng (bao gồm hơn 20% diện tích thành phố Hồ Chí 

Minh); Khoảng 10 - 12% dân số Việt Nam sẽ bị tác động trực tiếp và GDP quốc gia sẽ bị 

giảm 10%. Ảnh hưởng của biển đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp tuỳ thuộc nhiều vào loại 

cây trồng và các vùng sinh thái nông nghiệp. Dự báo về tác động của biến đổi khí hậu tới 

năng suât cây trồng được tóm tắt trong Bảng 1 (Ngân hàng Thế giới, 2010).  

Bảng 1: Dự báo tác động tới năng suất cây trồng của BĐKH 

Vùng sinh thái  
Khả năng bị ảnh hưởng của BĐKH nếu không thực hiện 

các giải pháp phù hợp 

Tây Bắc NS lúa giảm 11.1-28.2%; NS các cây trồng khác giảm 5.9-

23.5 %  

Đông Bắc NS lúa giảm 4.4-39.%; NS các cây trồng khác giảm 2.7-

38.3% 

Đồng bằng sông Hồng NS lúa giảm 7.2-32.%; NS các cây trồng khác giảm 4.1-

32.9% 

Duyên hải Bắc Trung bộ NS lúa giảm 7.2-32.6%; NS các cây trồng khác giảm 4.1-

32.9% 

Duyên hải Nam Trung bộ NS lúa giảm 8.4-27.0%; NS các cây trồng khác giảm 4.0-

20.9% 

Tây Nguyên NS lúa giảm 11.1-42.0%; NS các cây trồng khác giảm 7.5-

45.8% 

Đông Nam Bộ NS lúa giảm 4.3-8.8%; NS các cây trồng khác giảm 3.0-

22.7% 

Tây Nam Bộ (ĐB sông Cửu 

Long) 

NS lúa giảm 6.3-12.0%; NS các cây trồng khác giảm 3.4-

26.5% 

 

2. Các hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam  

Cho dù vẫn còn xa lạ với thuật ngữ “nông lâm kết hợp”, từ lâu, người Việt Nam đã thực hành 

nông lâm kết hợp và đã phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp với khí hậu, địa 
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hình và điều kiện đất đai tại mỗi địa phương, đáp ứng mục đích sử dụng của mình. Ngày nay 

nhiều những hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống vẫn được duy trì ứng dụng. Tuy nhiên, 

cùng với những tiến bộ khoa học trong hai lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, và nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên, và để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nhiều hệ thống nông lâm kết hợp 

(NLKH) mới đã được phát triển. Có thể chia những hệ thống NLKH hiện có trong sản xuất 

vào các nhóm dưới đây: 

(1) Vườn tạp truyền thống (cây ăn quả + cây lấy gỗ + cây trồng hàng năm + cây thuốc): 

Trong vườn gia đình, rất đa dạng về kích cỡ (thường từ hàng trăm tới hàng nghìn mét 

vuông), nhiều giống, loại cây được trồng theo mật độ và thiết kế phù hợp để có thể sử 

dụng tối ưu các nguồn tài nguyên ánh sáng, đất và nước. Trước đây, vườn tạp được phát 

triển bởi hầu hết các hộ dân ở các vùng đồng bằng và rất nhiều hộ ở vùng trung du và 

miền núi để lấy gỗ, lương thực, thức ăn chăn nuôi, thảo dược và củi đốt dùng cho nhu cầu 

trong gia đình. Ngày nay, vườn tạp được phát triển cả ở vườn gia đình và ở đất đồi, đất 

ruộng tại hầu hết các làng bản trong cả nước, thường với quy mô lớn hơn, nhưng lại có 

mức độ đa dạng sinh học thấp hơn, đặc biệt là khi sản xuất hướng tới mục tiêu thương 

mại (Phạm Thị Sến, 2008; Nguyễn Hữu La, 2014). Quy mô vườn tại những khu vực như 

Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thường lớn hơn so với ở miền 

Bắc và miền Trung. 

  

 

 

Ảnh 2: Một số vườn tạp ở tỉnh Hòa 

Bình4 

                                                 
4 Các ảnh được chụp bởi: Phạm Thị Sến 
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Thông thường, trong một vườn tạp thường có những cây trồng sau: 

- Cây lâu năm: gỗ (xoan, bạch đàn, thông,…), tre và nhiều loại cây ăn quả; giống và 

loại tuỳ vào các điều kiện khí hậu và đất đai và sở thích cũng như mục đích của nông 

hộ; 

- Cây trồng thường niên: ngô, đậu, kê, cây có củ, cây gia vị. Chủng loại và giống tuỳ 

thuộc vào điều kiện khí hậu địa phương và nhu cầu, sở thích của nông hộ; 

- Cây thuốc: các loại dược liệu như húng chanh, hương nhu, gai, ngải cứu,… 

- Các cây cảnh và ong mật cũng có thể được kết hợp nuôi trồng trong vườn. 

 

(2) Hệ thống VAC (cây ăn quả + cây lấy gỗ + cây thường niên + nuôi trồng thuỷ sản + chăn 

nuôi): VAC là viết tắt của Vườn-Ao-Chuồng. VAC là hệ thống sản xuất được kết hợp từ 

3 yếu tố, gồm trồng trọt (cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp), nuôi trồng thủy sản và 

chăn nuôi. Theo Ngo The Dan (2008), trong một hệ thống VAC, cây trồng và vật nuôi 

cùng tồn tại với sự tương tác qua lại mật thiết lẫn nhau và với môi trường xung quanh 

dưới tác động của người nông dân – chủ vườn (Biểu đồ 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ1a: Sự tương tác giữa 3 yếu tố 

trong hệ thống VAC5 

Biểu đồ 1b: Thiết kế của một hệ thống VAC 

truyền thống5 

VAC được phát triển từ rất lâu tại tất cả các vùng quê Việt Nam, nhưng chỉ đến những năm 

1960 mới có sự đầu tư nghiên cứu và phát triển hệ thống sản xuất tổng hợp này (Ngo The 

Dan, 2008; Nguyen Thi Hoa và Catacutan, 2013). Thiết kế cơ bản của một hệ thống VAC 

truyền thống được miêu tả qua Biểu đồ 1b. Mỗi hệ thống đều sử dụng một cách hợp lý và 

hiệu quả những nguồn tài nguyên đất đai, nước tới và ánh sáng để sản xuất lương thực và tạo 

lợi nhuận kinh tế. Trong VAC, năng lượng và chất thải được tái chế một cách hiệu quả. 

                                                 
5 By Ngo The Dan (2008) 
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Những sản phẩm thứ cấp và chất thải được tái chế thành khí biogas, phân bón và những sản 

phẩm hữu dụng khác (Ngo The Dan, 2008). Hệ thống này, vì thế, rất thân thiện với môi 

trường và rất linh hoạt, có khả năng thích ứng với những dao động của khí hậu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3: Một số mô hình VAC tại tỉnh Nam 

Định6 

 

Những thành phần chính của VAC: 

- Trồng trọt (Vườn): Trong hệ thống VAC yếu tố vườn tương tự như trong hệ thống 

vườn tạp nói trên. Các loại cây lâu năm và cây thường niên được trồng theo nhiều 

tầng sao cho các cây đều có thể hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng để sinh trưởng 

và cho sản lượng, hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu cây trồng phổ biến nhất thường là (i) 

khu vực xung quanh vườn là các cây lấy gỗ, tre, mây và dây leo; (ii) khu vực chính 

giữa vườn là các loại cây ăn quả hoặc một số loại cây trồng chính khác do chủ vườn 

lựa chọn sản xuất; và (iii) trong các góc vườn dưới tán các cây lớn là những cây trồng 

hàng năm (rau xanh, đậu, gia vị và cây dược liệu). 

- Nuôi trồng thuỷ sản (Ao): Mỗi hệ thống VAC đều có một hoặc vài ao được đào ở 

giữa vườn hoặc một bên mép của khu vườn để (i) nuôi trồng thuỷ sản (cá, tôm, rùa, 

các loài lưỡng cư); (ii) dự trữ nước; và (iii) trồng cây (khoai nước, bèo tấm, 

mướp,…). 

                                                 
6 Photos taken by Pham Thi Sen 
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- Chăn nuôi (Chuồng): Trâu, bò, lợn, gà, thỏ,… thường được lựa chọn tuỳ vào điều 

kiện khí hậu cụ thể và cơ sở vật chất, mục đính sử dụng của hộ gia đình. Ong mật 

cũng có thể được nuôi. Chuồng trại được xây dựng ở những nơi phù hợp. 

Từ lâu, VAC là hợp phần cấu thành kinh tế tự cung tự cấp của các gia đình nông thôn Việt 

Nam. VAC còn là nét văn hoá, nét đẹp của cảnh quan nông thôn. Giờ đây, VAC được thực 

hành khắp cả nước; nhiều hộ phát triển thâm canh VAC nhằm mục đích thương mại. Từ 

những năm 1960, nhiều đối tác liên quan đã tham gia đầu tư hỗ trợ phát triển và tăng cường 

thâm canh sản xuất VAC, bao gồm VACVINA (Hội làm vườn Việt Nam), mạng lưới khuyến 

nông quốc gia, các viện nghiên cứu khoa học, chính quyền địa phương và cả một số nhà kinh 

doạnh (Pham Thi Sen at al., 2008). 

(3) Hệ thống VACR (cây lâm nghiệp + cây ăn quả + cây hàng năm + nuôi trồng thuỷ sản + 

chăn nuôi): VACR là viết tắt của Vườn-Ao-Chuồng-Rừng. VACR thực chất là hệ thống 

VAC có thêm yếu tố Rừng. Hệ thống này chủ yếu có ở những vùng trung du và vùng cao 

(Ngo The Dan, 2008), có thể ở các diện tích gần nhà hoặc xa nhà ở của nông dân, và 

thường có diện tích lớn hơn so với VAC. VACR thhường được phát triển nhằm mục đích 

thương mại. VACR có ba dạng (Agrosiviculture, Agrosivipastoral, and Sivipastoral). 

Thiết kế điển hình của một hệ thống agrosivipastoral được thế hiện trong Biểu đồ 2 (Lê 

Trọng Cúc, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Thiết kế điển hình của một 

hệ thống VACR7 

 

Các thành phần của VACR: 

- Rừng (R): thường được trồng trên đỉnh đồi, có thể gồm rừng tái sinh hoặc rừng trồng, 

có thể chỉ có cây rừng, hoặc cây rừng kết hợp cây nông nghiệp hoặc cây thuốc. Phần 

lớn cây trong rừng trồng là keo (cả keo lai và keo không lai), thông, cao su, quế, tre, 

phi lao, bạch đàn,… Cây trồng xen thường là những cây dược liệu hoặc một số cây 

                                                 
7 Theo Lê Trọng Cúc (2011) 
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trồng hàng năm (phần lớn là ngô, sắn và đậu), và đôi khi có cả cây ăn quả (chuối, na, 

sầu riêng,…) và cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê,…), tuỳ vào điều kiện khí hậu, 

đất đai, nhu cầu thị trường và mục đích sử dụng của nông dân. 

- Vườn, ao và chuồng: tương tự như với hệ thống VAC đã trình bày ở trên. 

- Trong một số trường hợp, có thể bao gồm cả ruộng lúa nước ở phía dưới để sản xuất 

lương thực. 

 

 

Ảnh 4a: Một góc của một hệ thống 

VACR tại Yên Báie8 

 

Ảnh 4b: Vịt và cả được nuôi dưới ao của 1 

hệ thống VACR8 

 

(4) Hệ thống rừng ngập mặn và chăn nuôi thuỷ sản (cây rừng + cá/tôm): Hệ thống này 

được áp dụng trên khoảng 447.000 hecta đất bị xâm ngập mặn ở vùng ven biển Việt Nam. 

Chỉ riêng tỉnh Cà Mau có khoảng 103.000 hecta, và Sóc Trăng 5.000 hecta. Thiết kế và 

diện tích của các hệ thống này dao động nhiều, tùy thuộc vào điều kiện từng hộ và điều 

kiện từng tại các địa phương (Nguyen Huu La, 2014; Nguyen Xuan Bach, 2011). Thông 

thường, mương rạch thường được đào xung quanh các ô rừng cây để nuôi tôm hoặc cá, 

hoặc nuôi xen (Ảnh 5). 

                                                 
8 Photos taken by Pham Thi Sen 
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Ảnh 5: Một hệ thống nuôi tôm trong rừng ngập mặn ở tỉnh Cà Mau9  

  

(5) Hệ thống rừng tràm kết hợp cây nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản (cây tràm + lúa  

+ cá/tôm + cây ăn quả): Những hệ thống này được áp dụng chủ yếu tại Đồng bằng sông 

Cửu Long, nơi có những diện tích lớn thường xuyên bị ngập úng (tại các tỉnh Cà Mau, 

Đồng Tháp và Kiên Giang). Thiết kế có thể khác nhau giữa các cộng đồng và các hộ nông 

dân, tuy nhiên thường bao gồm (i) những mương rạch để nuôi cái hoặc tôm, (ii) những ô 

lúa, (iii) những khu vực trồng xen lúa và tràm và (iv) những rừng  tràm (Biểu đồ 3, Ảnh 

6). 

 

 

Diagram 3: A typical layout of a melaleuca with crops and aquaculture system10  

                                                 
9 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
10  Theo Nguyen Viet Khoa at al. (2006) 
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Ảnh 6: Một hệ thống rừng tràm-lúa-thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp11 

 

(6) Hệ thống rừng kết hợp với nương  và vườn, có thể kết hợp hoặc không kết hợp chăn 

nuôi gia súc (Cây rừng + cây trồng cạn + cây vườn + gia súc): Những hệ thống này chủ 

yếu áp dụng ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên bởi những hộ có diện tích đất lớn 

(từ vài hecta) trên cùng một sườn đồi hoặc cả ngọn đồi. Thiết kế và các loại, giống cây 

trồng của hệ thống này rất đa dạng, tuỳ thuộc vào đặc điểm khí hậu, đất đai và địa hình 

của các địa phương và sở thích cũng như mục đích sử dụng của nông dân. 

 

  

Ảnh 7: Một hệ thống NLKH gồm rừng, nương và vườn ở Quảng Ninh (trái) và Lào 

Cai (phải)12 

 

- Rừng, trồng hoặc rừng tái sinh, ở trên đỉnh. Rừng trồng chủ yếu là các cây thông, keo, 

quế, hồi, trẩu, mộc lan, táo mèo, tre, nứa…. Đôi khi, các cây lấy gỗ còn được trồng ở 

                                                 
11 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
12 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
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sườn đồi hay dọc theo những đường ranh giới giữa ô nương hay đường phân chia đất 

giữa các nông hộ (Nguyen Van Khoa et al., 2006). 

- Diện tích nương, có hoặc không có bậc thang, được sử dụng để sản xuất lương thực. 

Những khu bậc thang được dùng để trồng lúa nước (chủ yếu nhờ nước trời). Những 

khu không có bậc thang dùng để trồng các cây trồng cạn (chủ yếu là ngô, lúa nương 

và sắn). Các cây lương thực có thể được trồng chuyên canh hoặc xen canh (cùng với 

đậu, bí ngô, rau xanh, cây ăn quả). Nông dân cũng thường áp dụng những phương 

pháp khác nhau (hàng rào xanh, rào bằng đá, rào bằng băng cỏ) để bảo vệ đất khỏi bị 

xói mòn. 

- Trong vườn, thường có kích thước nhỏ, nông dân thường trồng đa dạng các loại cây 

khác nhau, tùy thuộc với mục đích sử dụng hoặc thương mại (chè, đậu, rau xanh, cây 

thuốc, chuối và các loại cây ăn quả khác), tuỳ vào điều kiện khí hậu và đất đai. 

Thông thường, các loại động vật (gà, lợn và đôi khi là gia súc lớn) được nuôi bên dưới tán 

cây trong vườn hoặc trong rừng. Do phần lớn các hộ dân tại vùng cao không có diện tích 

đất sở hữu trên một sườn đồi đủ lớn, hệ thống này ít được thực hành hơn so với những hệ 

thống khác đã nêu ở trên. 

(7) Hệ thống xen canh cây nông nghiệp trong rừng tái sinh (rừng tái sinh + cây trồng): Hệ 

thống này được áp dụng tại các vùng trung du và vùng cao tại miền Bắc và miền Trung 

Việt Nam. Do phần lớn những vùng rừng tái sinh đều có mật độ cây thưa, rừng nghèo, 

nông dân có thể xen canh những loại cây khác nhau để thêm thu nhập. Cây xen canh có 

thể là cây thuốc, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và cây hàng năm: 

- Cây thuốc: ba kich, đằng sâm, sa nhân, gừng...  

- Cây ăn quả: chủ yếu là chuối, đào, dứa 

- Cây lương thực: khoai lang, khoai sọ, ngô, sắn 

Mục đích của việc xen canh là nhằm ngăn ngừa xói mòn đất và tạo thêm thu nhập. 

 
 

Ảnh 8: Sa nhân13 and dứa14 xen trong rừng 

                                                 

13http://www.tintucnongnghiep.com 

14 http://www.vinhphuc.gov.vn 

http://www.tintucnongnghiep.com/
http://www.vinhphuc.gov.vn/
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(8) Hệ thống xen canh cây lâu năm với rừng trồng (cây gỗ + cây trồng lâu năm): hệ thống 

này được áp dụng trên các sườn đồi, chủ yếu ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên. 

Thông thường, cây gỗ thường là keo (cây lai, hoặc Acasia mangium hoặc Acasia 

auriculiformis), bạch đàn, quế, hồi, mộc lan, cao su và tre. Cây nông nghiệp lâu năm chủ 

yếu là cây ăn quả (cam quít, chuối, xoài, vải, nhãn), cây công nghiệp (chè, cà phê) và cây 

thuốc (ba kích, đẳng sâm). Thiết kế của hệ thống này rất đa dạng, ví dụ cây gỗ và cây ăn 

quả có thể được trồng xen với mật độ khác nhau, theo hàng hoặc không theo hàng. Đôi 

khi, trong 1-3 năm đầu khi mới thiết lập hệ thống, những cây lương thực hàng năm như 

đậu, lúa cạn, sắn, khoai lang, ngô,… có thế được trồng xen canh vào giữa các hàng cây 

lâu năm. Mục đích của việc xen canh này là giảm xói mòn đất và tạo thêm nguồn thu 

nhập cho hộ gia đình (Nguyen Huu La, 2014). 

 

  

Ảnh 9: Chè xen trong rừng cao su với lúa nương (trái)15, và cà phê chè xen trong 

rừng cao su (phải)16 ở Tây Bắc 

 

(9) Hệ thống xen canh cây hàng năm với rừng trồng (hệ thống taungya) (cây lấy gỗ + 

cây hàng năm): hệ thống này được áp dụng trên các vùng đồi núi, chủ yếu ở Đông Bắc, 

Tây Bắc và miền Trung. Những cây được trồng trong rừng thường là họ keo (lai, Acasia 

mangium hoặc Acasia auriculiformis), bạch đàn, quế, hồi, mộc lan, cây lá kim, xoan và 

cao su. Thông thường, những cây trồng hàng năm là sắn, rong riềng và ngô, nhưng cũng 

có thể gồm một số các cây họ đậu (đậu nành, đậu đen, đậu xanh), gừng, khoai sọ và lúa 

nương. Cây lâu năm thường được trồng và chăm sóc như thông thường, như khi không 

được xen canh. Khác với các hệ thống nông lâm kết hợp khác, hệ thống này chỉ áp dụng 

xen canh cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp trong vòng 2-3 năm đầu khi mới trồng rừng, 

khi cây rừng còn nhỏ. Khi cây gỗ đã đủ lớn và tán lá che phủ gần như cả bề mặt đất thì 

                                                 
15 Nguồn:  Nguyen Huu La (2014) 
16 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
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việc xen canh không còn phù hợp. Mục đích của việc xen canh này là giảm xói mòn đất 

và tạo thêm nguồn thu nhập cho nông hộ. 

 

  

Picture 10: Xen khoai sọ (trái)17 và sắn (phải)18 trong rừng  trồng ở miền núi phía Bắc 

 

(10) Hệ thống nuôi gia súc dưới tán rừng trồng hoặc rừng tái sinh (gia súc + rừng): Theo 

truyền thống, nông dân thường chăn thả gà, lợn, bò, trâu, dê,… dưới tán cây rừng trồng 

hoặc rừng tái sinh. Ngày nay hệ thống này được vẫn được áp dụng, nhưng ít hơn, bởi 

nông dân ở các vùng cao, nhất là ở Đông Bắc, Tây Bắc và miền Trung (http7; http8).. 

Nếu cỏ mọc tự nhiên trong rừng không đủ cho gia súc, nông dân có thể trồng thêm một 

số loại cỏ như panicum, ruzi, guatamela, paspalum vv dưới tán cây hoặc ven rừng. Họ 

cũng có thể dựng chuồng hoặc không dựng chuồng cho gia súc, và cũng có thể kết hợp 

nuôi ong. 

 

 
 

Picture 11: Nuôi gia súc dưới tán rừng19 

                                                 
17 Nguồn: Nguyen Huu La (2014) 
18 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
19 Ảnh được chụp bởi Phạm Thị Sến 
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(11) Hệ thống trồng xen cỏ chăn nuôi trong rừng (cỏ  + rừng): Với mục đích cải thiện 

chất lượng thức ăn chăn nuôi đồng thời giảm xói mòn đất, nhiều loại cỏ (guatemala, 

guinea, vetiver, paspalum, piscanthus, VA06, pulato, ruzi...) đã được trồng xen trong 

rừng hoặc những vườn cây ăn quả. Cỏ có thể được trồng thành băng đồng mức hay xen 

giữa các hàng cây. Rừng có thể là rừng trồng (keo, cao su,…) hoặc tái sinh (tre hay 

rừng hỗn hợp). Cỏ được thu hạch làm thức ăn chăn nuôi, tươi hoặc qua chế biến (http 5; 

http 6). 

  

Ảnh 12: Cỏ trong rùng cao su ở miền núi phía Băc20  và trong vườn cà phê ở Dak 

Nong21 

 

 

(12) Hệ thống xen canh cây hàng năm trong những vườn cây ăn quả hoặc cây công 

nghiệp lâu năm (Cây ăn quả/công nghiệp lâu năm + cây hàng năm): Hệ thống này khá 

phổ biến ở tất cả các vùng trên cả nước. Tuy nhiên, cây ăn quả và cây công nghiệp lâu 

năm không được coi là cây rừng tại Việt Nam, vì vậy hệ thống này không được coi là 

hệ thống nông lâm nghiệp. Cây ăn quả và cây công nghiệp (mít, xoài, cam, bưởi, điều, 

cà phê, chè, dừa, na, chuối, vải, nhãn, mắc ca,…) được trồng như thông thường, và các 

cây hàng năm (lúa, ngô, sắn, khoai lang, bơ, rau các loại, gừng, rong riềng, cây dược 

liệu,…) được xen canh vào giữa các hàng cây lâu năm. Những cây hàng năm có thể 

được trồng xen trong suốt vòng đời của cây trồng chính, hoặc chỉ trong những năm đầu, 

khi cây trồng chính còn nhỏ, tuỳ vào ưu tiên và mục đích của hộ nông dân. 

                                                 
20 Source: Nguyen Huu La (2014) 

21 http://m.baodaknong.org.vn 

http://m.baodaknong.org.vn/
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Picture 12: Intercropping rice in tea and maize in orchard in Son La province22
 

 

(13) Hệ thống cây trồng chính cùng với cây làm trụ, cây che bóng hoặc cây bảo vệ đa 

giá trị sử dụng (cây trồng chính + cây rừng nhằm mục đích che bóng/làm trụ hoặc bảo 

vệ): Thông thường, hệ thống này được áp dụng nhằm bảo vệ/hỗ trợ cho cây trồng chính, 

ví dụ như: 

- Tại những nơi có gió mạnh, gió cát, các cây rừng (tre, các cây lá kim,…) được trồng 

làm hàng rào bảo vệ hoa màu và đất (Le Trong Cuc, 2011).  

- Để giúp một số cây ưa bóng phát triển tốt, như cà phê và chè, các cây che bóng thích 

hơp, thường là xoan, muồng…được trồng với mật độ vừa phải để tạo bóng và đồng 

thời bảo vệ cây trồng chính khỏi bị ảnh hưởng của sương giá. 

- Đối với các cây thân leo, cần giá đỡ (hồ tiêu hoặc thanh long) cây lâu năm (ví dụ như 

cây muồng đen) được trồng để làm giá đỡ cho cây trồng chính. 

Ngày nay, những cây lâu năm có đa tác dụng được sử dụng ngày càng nhiều. Ngoài mục đích 

ban đầu là để bảo vệ, làm giá đỡ hay che bóng, các cây này còn tạo thêm nguồn thu nhập cho 

nông dân, chẳng hạn, một số cây ăn quả hoặc cây lấy gỗ có giá trị cao như mắc ca, soan, đào, 

sầu riêng, thông,… 

  

Picture 13: Melia as shading trees for tea and  Cassia as supporting trees for pepper23 

                                                 
22 Tác giả các ảnh: Phạm Thị Sến 
23 Tác giả các ảnh: Phạm Thị Sến 
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3. Hiện trạng nghiên cứu và phát triển nông lâm kết hợp 

Nông lâm kết hợp đã được nông dân Việt Nam thực hành từ lâu đời nay. Dù vậy ngày nay, 

phần lớn trong số họ vẫn còn khá xa lạ với thuật ngữ nông lâm kết hợp, và điều này cũng cho 

thấy việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức. 

Như đã đề cập ở trên, từ xã xưa, hầu hết người Việt Nam đã phát triển vườn tạp gồm nhiều 

các loại cây trồng hàng năm, lâu năm, cây lấy gỗ và cây rừng tại vườn gia đình hay trên 

nương, ruộng xa nhà ở, kết hợp hoặc không kết hợp chăn nuôi dưới các hình thức khác nhau 

(Pham Thi Sen at al., 2008). Gần đây, từ những năm 1960, đã có sự đầu tư để phát triển thâm 

canh vườn tạp nhằm gia tăng thu nhập và hiệu quả kinh tế. Cũng, từ đó 2 hệ thống nông lâm 

kết hợp truyền thống khác, VAC và VACR, đã được đầu tư nghiên cứu và phát triển (Ngo 

The Dan, 2008; Nguyen Thi Hoa và Catacutan, 2013). Hiện nay, các hệ thống vườn tạp và 

VAC vẫn rất phổ biến trên khắp cả nước. Tiếp theo là VACR, được ứng dụng nhiều tại những 

vùng cao nhưng cũng có thể được phát triển ở đồng bằng. Cùng với việc tăng cường đầu tư 

cho lĩnh vực nông và lâm nghiệp, gia tăng nhu cầu phát triển đa dạng cây trồng và vật nuôi 

cùng với đòi hỏi cấp bách về tăng trưởng sản lượng và thu nhập, nhiều mô hình nông lâm kết 

hợp khác, như đã nêu bên trên, cũng đã được nghiên cứu, thiết kế và mở rộng ứng dụng Việc 

thu thập, mô tả, bảo tồn, tư liệu hóa và phát triển nguồn gen cũng được quan tâm đầu tư nhiều 

hơn. Tuy nhiên vẫn còn những khoảng trống và hạn chế trong nghiên cứu, phát triển nông 

lâm kết hợp ở Việt Nam (Huy Dap and Vo Hung, 2013). 

 

 Thu thập, mô tả, bảo tồn và tư liệu hóa nguồn gen 

Theo kết quả khảo sát sơ bộ (MARD, 2005), có hơn 800 loài cây trồng tại Việt Nam, bao 

gồm 41 cây thực phẩm tinh bột, 95 cây thực phâm không tinh bột, 105 cây ăn quả, 55 loại rau 

xanh, 44  cây lấy dầu, 16 cây lấy sợi, 12 cây làm đồ uống, 181 cây dược liệu, 39 cây gia vị, 

29 cây che phủ đất, 50 cây cảnh, 49 cây lấy gỗ và 5 che bóng. 

Về cây nông nghiệp: trung tâm Tài nguyên Thực vật cùng với những viện nghiên cứu thành 

viên của Mạng lưới Tài nguyên gen thực vật nông nghiệp quốc gia đã thu thập và bảo tồn gần 

26.500 nguồn gen của 140 loài (La Tuan Nghia và ctv., 2013), gồm 80 loài cây có hạt chính 

thống trong ngân hàng gen hạt và 60 loài có hạt không chính thống và vô tính trên đồng 

ruộng hoặc trong ngân hàng gen in vitro. 

Về cây dược liệu:Viện Dược liệu (NIMM) đã thu thập và lưu giữ gần 900 loài cây dược liệu, 

trong đó có 888 loài đã được mô tả sơ bộ, 250 loài đã được mô tả đầy đủ và tư liệu hóa (http 

1). 
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Về cây lâm nghiệp:Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) đã nghiên cứu sự đa dạng 

di truyền của  100 loài, thu thập và bảo tồn 109 mẫu của 76 loài, bao gồm cả cây mọc  hoang 

dại và cây trồng (Phi Hong Hai, 2010; http 2). Trong khuôn khổ chương trình trồng rừng 

quốc gia (Chương trình 327), 104 loài cây đã được xác định là phù hợp để trồng rừng,  đó có 

cả những loài địa phương quý hiếm và đang bị đe doạ như Parashorea chinesis (chò chỉ), 

Diptericarpus alatus (dầu rái), Pterocarpus marocarpa (giáng hương quả to), Talauma (giổi), 

Aflezia xylocarpa (gỗ đỏ), Cupresus torulosa (hoàng đàn), Taxus chinensis (thông đỏ bắc), 

Cephalotaxus manii (đỉnh tùng), Pinus kwangtungensis (thông pà cò) etc. (http 3).  

Số lượng nguồn gen và loài cây đã được thu thập và bảo tồn được tổng hợp trong Bảng 2. 

Bảng 2: Số lượng nguồn gen và loài cây nông nghiệp và lâm nghiệp được bảo tồn 

  Số lượng 

nguồn gen  

  Số lượng 

nguồn gen  

Cây nông nghiệp 

 Cây ngũ cốc (ngân hàng gen hạt)  Cây hàng năm (tập đoàn đồng 

ruộng) 

1.  Gạo 7.883 39.  Khoai sọ 593 

2.  Cao lương 177 40.  Sắn 197 

3.  Kê 94 41.  Khoai mài 80 

4.  Lúa mì 156 42.  Khoai lang 565 

5.  Ngô 661 43.  Sắn dây 3 

6.  Yến mạch 54 44.  Rong riềng 108 

7.  Ý dĩ 68 45.  Riềng 24 

 Đậu đỗ (ngân hàng gen hạt)  Nghệ 126 

8.  Đậu các loại 1,521 46.  Gừng 233 

9.  Đậu triều 15 47.  Cây dược liệu 20 

10.  Đậu xương rồng 93 48.  Khoai tây 99 

11.  Đậu tương 526  Cây ăn quả (tập đoàn đồng ruộng) 

12.  Lạc 341 49.  Chuối 84 

13.  Vừng 305 50.  Ổi 33 

14.  Đậu tây 235 51.  Vải 36 

15.  Đậu khoai lang 57 52.  Nhãn 51 

 Rau xanh (ngân hàng gen hạt) 53.  Xoài 110 

16.  Bí bầu các loại 997 54.  Hồng 16 

17.  Cà  325 55.  Chanh leo 4 

18.  Cà chua 253 56.  Dứa 34 

19.  Bắp cải 702 57.  Bơ 29 

20.  Dưa và dưa chuột 310 58.  Dâu 37 

21.  Chùm ngây 13 59.  Mắc ca 3 

22.  Gia vị các loại 826 60.  Chôm chôm 7 

23.  Mồng tơi 100 61.  Cam 111 

24.  Mướp 399 62.  Bưởi 112 
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25.  Pot-hear 57 63.  Chanh 27 

26.  Rau dền 212 64.  Quít 72 

27.  Rau diếp 15 65.  Các loại cây có múi 

khác 

20 

 Cây công nghiệp (tập đoàn đồng 

ruộng) 

66.  Đu đủ 18 

28.  Ca cao 170 67.  Khế 19 

29.  Cà phê Arabica 153 68.  Me 13 

30.  Cà phê Robusta 87 69.  Sa kê 17 

31.  Hạt điều 49 70.  Hồng xiêm 5 

32.  Bông 544 71.  Sầu riêng 20 

33.  Hồ tiêu 23 72.  Thanh long 24 

34.  Chè 192 73.  Nho 28 

35.  Dâu tằm 154 74.  Vú sữa 8 

36.  Mía đường 98  Hoa (tập đoàn trong ống nghiệm) 

37.  Cỏ chăn nuôi 60 75.  Các  hoa 230 

38.  Cây che phủ và bảo 

vệ đất 

64 76.    

Cây rừng
 

1 Bạch đàn (ngân hàng 

hạt) 

11 loài 4 Các loài nhập nội 

(trong ống nghiệm) 

200  loài 

2 Keo (ngân hàng hạt) 6  loài 5 Tập đoàn các cây lấy 

bảo tồn chuyển tại 

những vườn bách thảo 

và rừng phòng hộ 

300  loài 

3 Các loài bản địa 

(thông, xoan, phi lao, 

sơn,…) 

30  loài   200  loài 

 

 

 Việc sản xuất và quản lý chất lượng cây giốn, hạt giống và phát triển 

giống 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thực hiện quản lý nhà nước đối với cây giống và 

hạt giống cung cấp bởi tất cả các nguồn trên toàn quốc. Chính sách của chính phủ khuyến 

khích và hỗ trợ mọi cá nhân và tổ chức tham gia vào việc cải thiện, phát triển giống cây trồng 

cũng như cải thiện chất lượng hạt giống, cây giống như đã được nêu lên trong Pháp lệnh 

giống cây trồng  (2004) và Nghị định về giống cây trồng  (1996). 

Hiện nay, việc sản xuất và cung cấp giống được thực hiện bới các hệ thống giống chính thống 

và không chính thống với sự tham gia của cả khối tư nhân và khối công. 

Hệ thống giống công cộng (nhà nước) bao gồm: 
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- Cấp quốc gia: Công ty Giống miền Nam và Công ty Giống miền Bắc tham gia vào 

việc sản xuất, nhập khẩu và cung cấp giống các loại cây trồng quan trọng (gạo, ngô, 

rau, cây ăn quả). 

- Các công ty/trung tâm giống cấp tỉnh sản xuất, cải thiện và cung cấp giống (chủ yếu là 

giống nguyên chúng và giống xác nhận) của các loại cây quan trọng (gạo, đậu, khoai 

tây, cây ăn quả). 

- Các công ty trực thuộc các viện khoa học nghiên cứu: giống của mọi loại cây trồng 

nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào các cây trồng chính. 

- Các hợp tác xã nông nghiệp: chủ yếu là lúa và cây ăn quả. 

Hệ thống giống tư nhân: bao gồm các công ty tư nhân (trong nước và liên doanh), những 

nhóm nông dân (cộng đồng) và các hộ dân. 

Nói chung hệ thống giống không chính thống cung cấp một phần lớn giống sử dụng trong sản 

xuất, đặc biệt là đối với những cây trồng phu.̣ Tỷ lê ̣giống cung cấp bới hệ thống chính thống 

tùy thuộc nhiều vào cây trồng, giống và địa phương. Ví dụ, đối với ngô, hê ̣thống giống chính 

thống cung cấp tới 80% tổng lươṇg giống sử dụng trong sản xuất, trong khi đối với cây ăn 

quả và những cây lâu năm khác thì con số này chỉ là 20%. Giống do nông dân sản xuất hiêṇ 

vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Cụ thể, giống của các cây và giống cây địa phương và cây trồng truyền 

thống chủ yếu được sản xuất bới nông dân. Biểu đồ 4 miêu tả các ngả đường tiêu thu ̣giống 

do nông dân sản xuất. 

 

Biểu đồ 4: Dòng chảy của nguồn giống không chính thức 

 

Đối với cây rừng: Hạt giống hoặc cây con được sản xuất và cung cấp bởi những vườn ươm, 

bao gồm các nhóm vườn ươm sau (Roshetko at al.., 2011):  
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- Những vườn ươm thuộc các cơ quan (các viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, 

các công ty tư nhân) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, và một phần nhỏ dành cho 

mục đích nghiên cứu. 

- Những vườn ươm dự án (thuộc các tỉnh, quốc gia hay các dự án phi chính phủ) sản 

xuất cây giống để trồng tại các khu vực thuộc dự án. 

- Những vườn ươm của các nhóm: cộng đồng hoặc nhóm các hộ nông dân chủ yếu sản 

xuất cây giống để trồng trên đất của mình(75%) hoặc nhằm đáp ứng nhu cầu thị 

trường (25%) qua những kênh không chính thống. 

- Những vườn ươm gia đình sản xuất chủ yếu để tự túc cây giống, một phần nhỏ để 

bán/trao đổi trong cộng. 

Năm 2010, theo Nhu Van Ky (2011), tại Việt Nam đã có hơn 2,000 vườn ươm, bao gồm 600 

vườn được chính phủ hỗ trợ (trực thuộc các công ty quốc gia hoặc viện nghiên cứu hoặc 

chính quyền địa phương), 1,400 vườn tư nhân và khoảng 20 vườn thuôc̣ các loại khác như 

vườn ươm cộng đồng hoặc của dự án (Biểu đồ 5). 

Những vườn ươm thuộc hộ gia đình hoặc cộng đồng thường có quy mô nhỏ, thường sản xuất 

dưới 100,000 cây hàng năm trong khi những vườn ươm cấp nhà nước hoặc môṭ số cơ sở tư 

nhân thường sản xuất số lượng lớn hơn rất nhiều. 

 

 

Biểu đồ 5: Hệ thống vườm ươm (nguồn: Nhu Van Ky, 2011) 

 

Sự đa dạng các nguồn và kênh của việc sản xuất giống cùng với quy mô nhỏ nói trên đã gây 

ra thách thức lớn trong vấn đề kiểm soát chất lượng cây giống. Một phần lớn haṭ  giống/cây 

giống sử dụng trong sản xuất đến từ các nguồn không chính thống hay không đươc̣ đăng kí, 

kiểm soat. Mặt khác, tiêu chuẩn chất lương giống mới chỉ được xây dựng cho các cây trồng 
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chính, chưa có tiêu chuẩn cho các cây trồng truyền thống, giống địa phương và cũng chưa có 

cho những loại cây trồng được coi là “thứ cấp” hoặc ít quan trọng. Vì vậy, rất khó để giám 

sát/kiểm soát chất lượng của giống/cây giống của những loại cây này. Một vấn đề khác, theo 

Nhu Van Ky (2011), đó là có một số lượng lớn các cơ sở sản xuất cây giống được đặt tại 

những địa điểm xa xôi hẻo lánh, và hệ thống kiểm soát chất lượng giống hiện tại chưa có đủ 

tiềm lực để bao quát hết. 

Về măṭ ky ̃ thuâṭ, có những loài cây có thể “dễ dàng nhân giống” và vì vậy, haṭ giống/cây 

giống của chúng thường được sản xuất với số lượng lớn, vượt nhu cầu. Ngược lại, đối với 

những cây “khó nhân giống”, lượng giống sản xuất ra còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc 

sản xuất cây giống vẫn chưa được đúng theo nhu cầu thị trường. Để các cơ sở quy mô nhỏ và 

các cộng đồng/hộ dân sản xuất và cung cấp giống chất lượng cần có những hỗ trợ về kĩ thuật 

và cơ sở hạ tầng. Dù vậy, hiện nay phần lớn trong số này đều chưa nhâṇ đc những hỗ trợ cần 

thiết. 

Dưới góc độ thị trường, những nhà sản xuất giống quy mô nhỏ thường không thể bán giống 

của họ cho những dự án lâm nghiệp hoặc nông lâm nghiệp của chính phủ, do cây giống của 

ho ̣chưa không đươc̣ đăng ký, trong khi lượng giống đăng kí (cung cấp bởi hệ thống chính 

thức) không đủ để đáp ứng nhu cầu. Mặt khác, có rất nhiều kênh thị trường giống không 

chính thức và vì vậy, rất khó để giám sát cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Về lai taọ, phát triển giống, do sự khác biệt cao về khí hậu, đất đai và tập quán, cùng với sự 

gia tăng của các vấn đề biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt (hạn hán, xâm ngập 

mặn, ngập úng, sương giá, gió lớn, bão cát,…), để có thể phát triển các hệ thống nông lâm kết 

hơp̣ phù hợp với những điều kiện khác nhau cần có những giống cây trồng có sức chịu đựng 

và thích ứng với điều kiện khác nhau. Dù vậy, hệ thống lai taọ giống cho tới nay mới chỉ tập 

trung chủ yếu vào các cây trồng chính và hướng tới muc̣ tiêu tăng năng suất. Các cây trồng 

truyền thống, địa phương và những loại cây kém quan trọng, có diêṇ tích sản xuất nhỏ hơn 

chưa có được sự quan tâm cần thiết. Thêm nữa, vẫn thiếu những loại cây có sức chịu hạn hán, 

xâm ngập mặn, ngập úng, lạnh nóng để phát triển các hệ thống nông lâm kết hơp̣ phù hơp̣ với 

các điều kiêṇ cu ̣thể. 

 

 Chế biến, tăng giá trị và phát triển sản phẩm 

Ngày nay, ngày càng nhiều hộ áp dụng nông lâm kết hơp̣ nhằm mục đích thương mại, và dữ 

liệu phân tích kinh tế (Le Trong Cuc, 2011; Nguyen Huu La, 2014; Nguyen Mai Phuong và 

Catacutan, 2015) cho thấy những hệ thống nông lâm kết hơp̣  đươc̣ trình bày ở trên đem lại 

lợi nhuận nhiều hơn so với sản xuất đôc̣ canh. Ví dụ, phân tích kinh tế một hệ thống rừng-

nương-vườn-gia súc (rừng + cà phê + cây ăn quả + cây hàng năm + gia súc) tại tỉnh Lâm 

Đồng (Hoang Dinh Quang and Tran Van Thin, 2010) cho thấy hệ thống này đem lại hơn 200 

triệu đồng trên một hecta, và cứ mỗi đồng đầu tư nông hô ̣thu về số tiền gấp 5,6 lần . 



 

 

25 

 

Tuy vậy, một trong những khó khăn chính là kết nối thị trường kém và giá cả bất ổn định. 

Nhìn chung, tại Việt Nam, thị trường dành cho nông sản và gỗ biến động nhiều giữa các mùa, 

các năm và giữa các địa phương. Không có liên kết bền vững cho sản phẩm và cơ chế điều 

tiết thị trường còn chưa phù hợp. Trở ngại trong vận tải (đường dài và xấu) cùng sự nghèo 

nàn các công nghệ bảo quản/chế biến cũng là những khó khăn cho tiêu thu ̣sản phâm. Nông 

dân phụ thuộc hoàn toàn vào những thương nhân/nhà thu mua địa phương để bán sản phẩm 

và thường không có hợp đồng mua bán. 

 

  

  

Ảnh 14: Sản phẩm gỗ đã được chế biến sẵn sàng để vận chuyển tới thị trường24 

 

Phần lớn những sản phẩm ngoài gỗ (hoa, lá, quả, tinh dầu,…) của những loại cây như quế, 

hồi, tràm thường được bán dưới dạng thô cho những công ty tư nhân để chế biến. Một phần 

đáng kể cũng được xuất khẩu, cả sản phẩm thô lẫn đã qua chế biến. Một vài loại lá, hoa cũng 

được dùng làm gia vị cho một số món ăn đăc̣ sản. 

Sản phẩm từ những cây công nghiệp (chè, cà phê, cao su, điều, dừa, cacao,…) phần lớn được 

bán dưới dạng thô cho các cơ sở chế biến địa phương. Một vài loại như chè và cà phê cũng có 

thể được sơ chế bởi hộ dân (chủ yếu là sấy khô) trước khi bán. Môṭ số it́ các hộ nông dân sơ 

chế để bảo quản, nhằm chờ đợi thời điểm bán được giá nhất. Tuy vậy, do thiếu các mối liên 

kết với thị trường cùng sư ̣ haṇ chế về kinh nghiêṃbảo quản sau thu hoạch cũng như 

                                                 
24 Tác giả các ảnh: Phạm Thị Sến 
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marketing, giá trị mà họ thu được thêm thường rất nhỏ, đôi khi có thể bi ̣ lỗ25. Sản phẩm đã 

được chế biến có thể được tiêu thụ tại thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài. 

Các sản phẩm quả phần lớn được bán và tiêu thụ tươi thông qua những nhà thu mua địa 

phương. Công nghệ bảo quản quả vẫn còn lạc hậu. 

Sản phẩm gỗ được bán trực tiếp và gián tiếp qua những nhà thu mua tới những cơ sở taị địa 

phương để chế biến và, sản phẩm gỗ sơ chế (Hình 14) được dùng để sản xuất giấy hoặc xuất 

khẩu. 

 

4. Hiện trạng giáo dục về nông lâm nghiệp 

Để phát triển một hệ thống sản xuất ở Việt Nam cần sư ̣tham gia của nhiền các bên liên quan 

Trong khi những hộ nông dân đóng vai trò quan trọng và quyết định, thì những người hàng 

xóm thông qua việc chia sẻ về thông tin và kinh nghiệm có thể tác động đến quyết định của 

chủ nông hộ. Chính quyền địa phương cũng có thể có vai trò với nhiều mức độ khác nhau; 

bằng việc ban hành và thi hành những chính sách hoặc kế hoạch ho có thể để tạo ra những 

thay đổi trong hệ thống sản xuất địa phương, bao gồm cả nông lâm kết hơp̣. Thị trường, 

thông thường cũng có thể tác động thúc đẩy hoặc cản trở phát triển một hê ̣thống sản xuất. 

Những nhà nghiên cứu và những chuyên gia có vai trò trong viêc̣ tăng cường năng lưc̣ và hỗ 

trợ nông dân trong việc quản lý cây trồng. Những tổ chức quần chúng địa phương (thường là 

hiệp hội làm vườn hoặc hiệp hội nông dân) có thể đóng vai trò trung gian giữa chính quyền 

địa phương, các viện nghiên cứu, mạng lưới khuyến nông và nông dân. Thêm nữa, để phát 

triển hiệu quả hệ thống nông lâm nghiệp cần sự giáo dục về mục tiêu lợi ích cho những người 

tham gia. 

Ngày nay, giảng daỵ về nông lâm kết hơp̣ đã được đưa vào chương trình đại học cũng như 

các chương trình khuyến nông nông nghiệp. Các trường có những môn hoc̣ liên quan tới 

nông lâm nghiêp̣ bao gồm Đại học Nông Lâm nghiệp Thái Nguyên (TUAF), Đại học Nông 

Lâm nghiệp Huế (HAFU), Đại học Nông Lâm nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HCMUAF) và Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam(VNUA). Một số mạng lưới để chia sẻ kinh nghiệm và thông tin 

về nông lâm kết hơp̣ cũng đã được thiết lâp̣, (v.d. Mạng lưới giáo duc̣ Nông lâm kết hơp̣ Việt 

Nam (Vietnam Network for Agroforestry Education -VNAFE) và Mạng lưới xa ̃hôị đào taọ 

lâm kết hơp̣(Social Forestry Training Network-SFTN).  

VNAFElà một mạng lưới quốc gia trực thuộc Mạng lưới Đông Nam Á (SEANAFE), được hỗ 

trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA). Trang chủ của VNAFE là 

http://www.socialforestry.org.vn. Các thành viên của VNAFE bao gồm: 

- Trường dạy nghề điện, nông nghiệp và lâm nghiệp Đông Bắc (VSEAF) 

- Viện khoa học ky ̃thuâṭ nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc (NOMAFSI) 

                                                 
25 Báo cáo phân tích giá trị cà phê arabica và chè shan tại một số tỉnh tây bắc của MCG (2015) thuộc dự án 

CSA, tại NOMAFSI 

http://www.socialforestry.org.vn/
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- Đại học Nông Lâm nghiệp Thái Nguyên (TUAF) 

- Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VFU) 

- Đại học Nông Lâm nghiệp Huế (HAFU) 

- Đại học Tây Nguyên (TNU) 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng 

- Đại học Nông Lâm nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HCMUAF) 

- Đại học Đà Lạt (DLU) 

SFTN: Thuộc Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp (SFSP) đươc̣ hỗ trợ bởi SDC,) được thành 

lập năm 2002. Các thành viên bao gồm TUAF, SFRI, VFU, HAFU, TNU, HCMUAF và các 

trung tâm khuyến nông của các tỉnh. 

Hai mạng lưới nói trên và những thành viên của hai maṇg lưới này cũng tâp̣ huấn nông dân, 

các cán bộ và sinh viên vè các ky ̃ thuâṭ liên nông lâm kết hơp̣. Họ cũng đồng thời hỗ trợ 

những sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ trong việc thưc̣ hiêṇ đề tài nghiên cứu luận án. 

Cũng cần kể tới vai trò quan troṇg của mạng lưới khuyến nông nhà nước gồm những trung 

tâm, các trạm và đôị ngũ nhân viên các cấp tỉnh, huyêṇ và xa,̃ thôn. Với sự tham gia của hê ̣

thống này hàng năm, hàng ngàn nông dân và cán bô ̣địa phương được tâp̣ huấn. 

Môṭ cách tổng quát, các kênh chuyển giao công nghệ đến với nông dân Việt Nam được thể 

hiện qua Biểu đồ 6. Theo kết quả nghiên cứu của NOMAFSI năm 2013, những cán bô 

khuyến nông nhà nước (trực thuộc DARD) là những đầu mối “liên hệ” chủ yếu chuyển tải ky ̃

thuâṭ tới nông dân trong việc tuyên truyền đổi mới kĩ thuật. Tiếp theo là viêc̣ chia sẻ giữa 

nông dân với nhau và việc cung cấp thông tin từ những nhà kinh doanh vâṭ tư sản xuất. 

Tuy nhiên, nông lâm nghiệp vẫn chưa có được sự quan tâm đúng đắn. Những cố gắng tuyên 

truyền và nghiên cứu nông lâm nghiệp cho tới nay vẫn chỉ nằm trong nỗ lực nghiên cứu nông 

hoặc lâm nghiệp riêng rẽ. Và nông lâm nghiệp vẫn chưa được đánh giá là một lĩnh vực hoàn 

toàn. 
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Biểu đồ 6: Các kênh tiếp cận với kĩ thuật của nông dân miền núi phía Bắc26 

 

 

5. Những ưu tiên nhằm khắc phuc̣ các thách thức, hạn chế và tâṇ duṇg các 

cơ hội để phát triển nông lâm kết hơp̣ taị Viêṭ Nam 

Những thách thức và hạn chế chính của nông lâm nghiệp Việt Nam gồm: 

- Nông hô ̣thường có quy mô nhỏ và sự phong phú của các sản phẩm có sản lượng nhỏ: 

đây thực sự là vấn đề đối với vùng đông bắc, tây bắc và duyên hải bắc trung bộ. Khi 

những hộ dân áp dụng nông lâm nghiệp với quy mô nhỏ (từ vài chục tới vài trăm mét 

vuông), sản phẩm của họ sẽ dư thừa cho việc tiêu thụ tại gia nhưng lại không đủ cho 

mục đích thương mại. 

- Thị trường hạn chế và bất ổn điṇh: “Khi một nông dân sản xuất  một sản phẩm, giá 

bán rất cao. Nhưng khi 10 nông dân sản xuất cùng một sản phẩm thì không ai mua cả” 

– đây là nhận định của nông dân khi đối với các măṭ hàng bán taị chơ ̣điạ phương. Đối 

với những sản phẩm hướng tới thị trường trong nước hoặc xuất khẩu, yêu cầu chất 

lượng, mẫu mã, thời gian vận chuyển, thời gian lưu kệ vv gây nên nhiều khó khăn, 

nhất là đối với nông dân với  trình độ và  điều kiện tài chính haṇ chế. 

- Thiếu các công nghệ phù hợp: Về nông sản, cho tới nay nhiều nỗ lực đã được thực 

hiện tập trung chủ yếu vào sản xuất chuyên canh để gia tăng sản lượng và thu nhập. 

Chưa có nhiều đầu tư cho việc phát triển xen canh và  nông lâm nghiệp kết hơp̣. Đối 

với cây lâm nghiêp̣, cả cây gỗ và cây không lấy gỗ cũng vâỵ; Phần lớn nỗ lực đều chủ 

                                                 
26 Source: Pham Thi Sen at al. (2015) 
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yếu nhằm phát triển kĩ thuật trồng rừng chứ chưa kết hợp nông và lâm nghiệp trong 

những điều kiện sinh thái khác nhau 

- Thiếu đa daṇg các giống cây/chủng loại cây phù hợp với đa daṇg các điều kiêṇ tư ̣

nhiên, và thiếu kiến thức, kinh nghiêṃ trong việc lựa chọn giống, cây phù hơp̣ cho 

những hoàn cảnh riêng biệt: Vấn đề này trở nên ngày càng quan trọng do những tác 

đôṇg bởi biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng và yêu cầu về đa dạng và chất 

lượng sản phẩm cũng ngày càng. 

- Số lượng giống/cây giống chất lượng có hạn: Nhiều loại cây trồng trong các  hê ̣thống 

nông lâm nghiệp kết hơp̣ không được coi là cây trồng ‘chính’,  và vì thế  không được 

quan tâm đúng mức để cải tiếngiống cũng như để kiểm soát chất lượng cây giống và 

haṭ giống. 

- Chưa có nghiên cứu đầy đủ về các tác động kinh tế, môi trường và xã hội của các 

dạng mô hình nông lâm nghiệp kết hơp̣ khác nhau tại các vùng sinh thái khác nhau 

của Việt Nam: Điều này gây khó khắn cho việc lâp̣ kế hoac̣h và lựa chọn hệ thống 

phù hợp cho hoàn cảnh cụ thể. 

- Khó khăn trong áp dụng cơ giới hoá vào các hê ̣thống nông lâm nghiệp: Điều này làm 

gia tăng nhu cầu về nhân lực lao động, môṭ khó khăn quan trọng đối với phần lớn các 

hộ nông dân. 

Điểm mạnh và cơ hội chính bao gồm: 

- Nông dân có kiến thức bản điạ: Như đã nói ở trên, tại các vùng miền nông dân đều đã 

sẵn có kinh nghiệm áp dụng các hình thức nông lâm nghiệp kết hơp̣ khác nhau. 

- Nguồn gen thưc̣ vâṭ dồi dào và phong phú, đã được nghiên cứu, thu thập và bảo tồn 

nhằm mục đích sử dụng trước mắt và lâu dài. 

- Nhu cầu về sản phẩm đăc̣ sản, địa phương gia tri ̣ ngày càng tăng: Đặc biệt, với các 

chính sách phát triển kinh tế thị thường, tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông 

lâm nghiệp này cũng ngày càng tăng lên. 

- Mạng lưới khuyến nông nhà nước đang ngày càng được phát triển cùng mối quan hệ 

cộng đồng vốn khăng khít của nông dân Viêṭ Nam: Điều này tạo điều kiện dễ dàng 

cho việc chuyển giao ky ̃thuâṭ cho nông dân trong và ngoài cộng đồng. 

- Có những viện nghiên cứu và các mạng lưới tham gia vào việc nghiên cứu và đào 

taoh về nông lâm nghiệp két hơp̣. 

Những định hướng và ưu tiên 

- Phát triển kĩ thuật sản xuất và bảo quản sản phẩm cây trồng phù hợp để nông dân áp 

dụng trong đa dạng các hệ thống nông lâm nghiệp khác nhau. Yêu cầu về đầu tư công 
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lao đôṇg vâ kinh nghiêṃ truyền thống của nông cần được quan tâm cân nhắc khi 

nghiên cứu phát triển và phổ biến ky ̃thuâṭ mới; 

- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển liên kết thị trường cho sản phẩm; 

- Có các chính sách/cơ chế hỗ trợ khối tư nhân tham gia phát triển liên kết chuối giá tri ̣ 

cho sản phẩm; 

- Thưc hiêṇ phân tích tác động của từng hê ̣ thống nông lâm nghiệp, nghiên cứu kiến 

thức bản xứ của nông dân cũng như các điều kiện kinh tế - xã hội và tự nhiên tại các 

khu vực khác nhau, và xác định các hê ̣thống tiềm năng phù hơp̣ cho từng hoàn cảnh 

cụ thể; 

- Cải thiện chất lượng haṭ giống/cây giống và đa dạng hoá chủng loại cây, giống cây 

nhằm đáp ứng nhu cầu đa daṇg về thích nghi trong các điều kiện đa daṇg khác nhau. 

Điều này cũng yêu cầu cần phát triển công nghê ̣ nhân giống và vườn ươm và tăng 

cường các hoaṭ đôṇg nghiên cứu lai taọ giống và bảo tồn nguồn gen; 

- Tăng cường các hoạt động tập thể (hoaṭ đôṇg côṇg đồng) bằng cách áp duṇg lâp̣ kế 

hoac̣h sử dụng đất chung cho cả côṇg đồng (community land use planning) để khắc 

phuc̣ các khó khăn liên quan tới quy mô nhỏ của nông hô ̣và ô thửa; 

- Tăng cường năng lưc̣ và nhận thức sử duṇg các maṇg lưới và các kênh chuyển tải 

thông tin, tâp̣ huấn. 

 

6. Tóm tắt và kết luận 

Nông dân Việt Nam từ lâu đã áp dụng nông lâm nghiệp. Ngày nay có tới 13 dạng mô hình 

nông lâm nghiệp trên cả nước, trong đó có hai dạng gồm (i) hệ thống xen canh cây lâu năm 

cùng vườn cây ăn quả hoặc rừng cây công nghiệp và (ii) hệ thống xen lẫn nông sản với cây 

che bóng/bảo vệ/hỗ trợ, chưa được coi là nông lâm nghiệp do cây ăn quả, cây công nghiệp và 

cây che bóng/bảo vệ/hỗ trợ chưa được coi là cây lâm nghiệp tại Việt Nam. 2 dạng khác bao 

gồm (i) vườn hỗn tạp và (ii) VAC là 2 dạng phổ biến nhất trên cả nước. Mô hình phổ biến thứ 

hai là VACR và hệ thống cây lâu năm hoặc hàng năm xen canh với rừng. Các mô hình khác 

như cây đươc + chăn nuôi thuỷ sản hoặc cây tràm + lúa gạo + chăn nuôi thuỷ sản chỉ được áp 

dụng cho những khu vực bị xâm ngập mặn. Hệ thống kết hợp chăn nuôi cùng rừng cũng được 

thực hiện ở nhiều nơi. 

Mỗi loại trong 13 mô hình nông lâm nghiệp trên đều có sự đa dạng cao cả về phương diện 

thiết kế lẫn phương diện giống và chủng loại, tuỳ vào điều kiện khí hậu, nước, đất, địa hình 

và thị trường địa phương và khả năng, mục đích và ưu tiên của nông dân. 

Tuy vậy, ngày nay vẫn còn phần lớn nông dân chưa quen với thuật ngữ “nông lâm nghiệp”, 

và đây là một trong những nguyên nhân khiến lĩnh vực này chưa được nỗ lực giáo dục, 

nghiên cứu và phát triển trong nước. Vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục, trong đó 

nổi bật là vấn đề phát triển công nghiệp chăm sóc cây trồng, ngành ươm trồng, đa dạng hoá 
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giống và chủng loại, gia tăng tiềm lực và nhận thức về hoạt động tập thể, cải thiện đóng góp 

của các cá nhân và phát triển liên kết thị trường. 
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Tài liêụ tham khảo 
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