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MỞ ĐẦU

Diện tích: 353.668,02 ha

Dân số: 2.160.000 người

Mật độ dân số: 611 người/km2

Sản lượng lúa đứng thứ 2 so với cả nước

An Giang

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2016

Nguồn: http://www.angiang.gov.vn



• Chương trình thử nghiệm điều tra đánh giá thoái

hóa đất của Bộ TNMT.

• Diện tích đất bị suy giảm độ phì là 113.061 ha,

chiếm 31,97% diện tích tự nhiên.

MỞ ĐẦU

2012

• UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tiếp tục điều tra đánh

giá thoái hóa đất kỳ bổ sung.

• Xem xét diễn biến, xu hướng đất bị suy giảm độ phì

nhằm đề xuất các giải pháp hạn chế và cải thiện.

2016



Đánh giá sự suy giảm độ phì 

của đất giai đoạn 2012-2016, 

chỉ ra những thay đổi của các 

đặc tính hóa học theo sự phân 

bố không gian và theo từng 

loại hình sử dụng đất

Mục tiêu

Giúp cho các nhà quản lý đề xuất các biện 

pháp hữu hiệu can thiệp để giảm thiểu và cải 

thiện quá trình suy giảm độ phì đã và đang 

diễn ra trên địa bàn

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Nguyên nhân suy giảm độ phì

Thâm canh, tăng vụ
Sử dụng nhiều phân hóa học nhưng 

không bổ sung lượng carbon hữu cơ 

trong rơm, rạ cho đất (đặc biệt vùng 

trong đê bao khép kín)

Các nhóm đất bị chua phèn, có pH thấp, 

nhiều độc tố phát sinh trong môi trường yếm 

khí. Vào đầu mùa mưa, các ion Al3+, Fe2+, 

Fe3+ dễ dàng được phóng thích làm pH 

trong dung dịch đất giảm nhanh. Đồng thời, 

các ion trên theo dòng chảy di chuyển đến 

các vùng khác gây ra hiện tượng phèn hóa, 

đặc biệt là những vùng thấp trũng.

Suy giảm nghiêm trọng nguồn 

nước lũ Lúa 2-3 vụ Rau màu



Hàm lượng carbon hữu cơ và các chất dinh dưỡng

trong đất bị rửa trôi do quá trình nuôi và tháo rửa các

ao.

Sự đào đắp làm xáo trộn các tầng đất (thường sâu

>2m) làm xảy ra hiện tượng lan truyền phèn (đối với

các vùng phèn) và phá vỡ cấu trúc đất, cũng như rửa

trôi đáng kể các ion tự do trong đất.

Các ao nuôi thường sử dụng vôi để giữ pH ổn định tuy

nhiên việc nuôi công nghiệp làm dư thừa các chất hữu

cơ cũng dẫn đến làm gia tăng độ chua trong đất.

Nguyên nhân suy giảm độ phì

Thủy sản



Phân bố trên nhóm đất xám, đất đỏ vàng; đây là nhóm đất có

hàm lượng dinh dưỡng thấp, thành phần cơ giới nhẹ, phân bố ở

địa hình có độ dốc khá lớn (>15o), một số nơi có độ che phủ

không đáng kể, nên nguy cơ xói mòn, rửa trôi rất cao dưới tác

động của dòng chảy vào mùa mưa, làm đất bị mất chất dinh

dưỡng, bạc màu.

Chủ yếu là các vùng đất phù sa bồi ven sông

thường bị ngập nước trong thời gian nhất định

vào mùa mưa lũ do nước sông dâng cao nên

được phù sa bồi đắp đồng thời cũng bị chính

dòng chảy làm xói mòn qua các năm.

Nguyên nhân suy giảm độ phì

Rừng

Cây lâu năm

Lúa 1 vụ

Đất đồi núi CSD

Đất bằng CSD



KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
47,23% DTTN

17,32% DTTN

112.321,38 ha

31,76%DTTN
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Hình 1: Bản đồ suy giảm độ phì đất tỉnh 

An Giang giai đoạn 2012-2016



Tổng diện tích đất bị suy giảm độ phì chiếm 31,76% DTTN (suy giảm nặng chiếm

17,32% DTTN). Đối với các chỉ tiêu hóa học suy giảm ở mức độ trung bình và nhẹ

phân bố với diện tích khá lớn (đặc biệt suy giảm nặng đối với lân tổng số và đạm

tổng số), trong khi các chỉ tiêu khác suy giảm với diện tích khá thấp (thấp nhất là

hàm lượng dung tích hấp thu suy giảm ở mức độ nặng).

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Kết luận

Đánh giá sự suy giảm độ phì của đất là rất khó vì hầu hết các tính chất hóa học của

đất hoặc thay đổi rất chậm hoặc có sự biến động lớn theo mùa do đó cần có sự

nghiên cứu dài hạn (khoảng 10 năm hoặc hơn) để đưa ra chuỗi số liệu so sánh

đảm bảo độ tin cậy hơn, phản ánh rõ hơn sự tác động của quá trình sử dụng đất

của con người và các điều kiện tự nhiên đến các đặc tính của đất, đặc biệt đối với

những nhóm đất có độ phì nhiêu cao.
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN

SỰ QUAN TÂM CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!


