
Quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên, Việt Nam   

   
Nước ngày càng trở nên khan hiếm tại tỉnh Đăk Lăk thuộc khu vực Tây Nguyên Việt Nam đang trở thành mối lo ngại 
của đất nước. Chính vì thế, việc xây dựng cơ chế quản lý nước một cách bền vững được ưu tiên đặc biệt (Chiến lược 
quốc gia về tài nguyên nước 2006 - 2010). Các chính sách về nước của Việt Nam đang được chú trọng và tập trung 
vào công tác quản lý nhu cầu về nước. Cách tiếp cận này sẽ quản lý nước được bền vững cũng như làm tăng hiệu quả 
sử dụng nước. 
 
Để quản lý vấn đề khan hiếm nước, đồng thời khuyến khích phát triển ở vùng này, cơ sở hạ tầng về cấp nước ở Việt 
Nam đã được đầu tư xây dựng trong hơn một thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, hạ tầng cấp nước mới đầu tư không hẳn tồn 
tại trên khía cạnh kinh tế. Nhằm đạt được các kết quả tốt về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, Luật Tài nguyên nước 
của Việt Nam (1998) quy định phải quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước, đồng thời các tổ chức, cá nhân phải khai thác 
tài nguyên nước một cách hợp lý, có hiệu quả.  

Dự án quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên, Việt Nam góp phần xây dựng chính sách tổng hợp nhu cầu nước 
ở cao nguyên Đăk Lăk của Việt Nam. Cộng tác viên thực hiện dự án là các nhà thủy văn học, nông học, kinh tế học 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Ôxtrâylia, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây 
Nguyên. Trong báo cáo này đề cập tóm tắt về dự án.  

Giá trị biên của nước khi tưới cà phê vào mùa khô và những 
cơ hội tăng hiệu quả sử dụng nước 

Mục đích nghiên cứu

1. Đánh giá giá trị nước tưới vào mùa khô trong sản xuất cà phê quy mô nhỏ. 
2. Xác định khả năng tăng hiệu quả sử dụng nước tưới đối với các vườn cà phê ở vùng cao nguyên    
 Đăk Lăk. 

Phương pháp nghiên cứu

Tiến hành khảo sát 106 điểm trồng cà phê, lựa chọn ngẫu nhiên trong sáu huyện của khu vực cao nguyên Đăk Lăk 
(Buon Don, Cu m’gar, Krong Ana, Krong Buk, Krong Pak, và Buôn Ma Thuật).(Buon Don, Cu m’gar, Krong Ana, Krong 
Buk, Krong Pak, and Buon Ma Thuot).

Tóm tắt kết quả nghiên cứu 1



Giáo sư Jeff Bennett
The Crawford School of Economics and Government

Đại học Quốc gia Ôxtrâylia
Acton  ACT  0200

AUSTRALIA

ĐT:  +612 6125 0154
Fax:   +612 6125 8448

Email:          jeff.bennett@anu.edu.au

Những hàm ý của chính sách về nước
Hiệu quả sử dụng nước tưới
Bằng cách chuyển đổi các hoạt động quản lý tưới mùa khô, các 
chủ vườn cà phê ở khu vực cao nguyên Đăk Lăk có thể sử dụng 
nước tưới được hiệu quả hơn. Sản lượng đầu ra của họ sẽ tăng 
lên và chi phí cho việc tưới sẽ giảm đáng kể mà không cần 
phải quan tâm đến tưới công nghệ mới.

Lượng nước tưới đầu vào mỗi cây cần có
Ở vùng cao nguyên Đăk Lăk, khi các chủ vườn dùng hơn 550 
lít nước tưới cho một cây cà phê trong mỗi lần tưới, lượng 
nước thừa sẽ từ phần dưới gốc cây chảy đi vào trong đất 
bazan. Lượng nước tưới 650 lít cho một cây cà phê hiện 
tại cho cà phê nên giảm xuống ở mức tối đa chỉ là 550 lít. 

Chương trình tưới cho cà phê Robusta ở Đăk Lăk
Để đạt được sản lượng cà phê tối đa bởi chương trình tưới, các 
chủ vườn cà phê ở Đăk Lăk cần bắt đầu triển khai tưới trước 
nửa đầu tháng Một, ở lần tưới đầu nên tưới nhiều nước cho cây 
nhằm kích thích cây đâm nhiều chồi, nhiều lộc. Các lần tưới sau 
đó cách nhau khoảng 16 đến 21 ngày cho đến khi hết mùa khô. 

Những kết quả chính
Sản lượng
Các chủ vườn cà phê được cho biết, trung bình mỗi hecta đạt khoảng 
3,8 tấn cà phê hột, hay nói cách khác là mỗi cây cà phê được cỡ 3,8 kg. 
Sử dụng phân bón
Các chủ vườn cà phê sử dụng lượng phân bón lớn hơn rất nhiều 
so với lượng phân bón tối ta quy định. 

Lượng bón trung bình 
thực tế cho từng cây

Lượng bón cho từng 
cây theo quy định 

0,44 kg đạm (N), 
0,19  kg lân (P) 
0,41 kg Kali (K) 

0,25 kg N
0,09 kg P
0,27 kg K.

Sử dụng nước tưới
Các chủ vườn cà phê dùng 1.050 lít nước để tưới cho mỗi cây. 
Trong mùa khô, trung bình tưới khoảng 3,8 lần. Như vậy, lượng 
nước tưới cho mỗi cây cà phê trong mùa khô là 4.000 lít hoặc 
4.200 m3 cho một hecta với mật độ cây là 1.050 cây. Lượng 
nước tưới đầu vào này thực sự lớn hơn nhiều so với lượng nước 
được kiến nghị để có thể đạt tối đa sản lượng cà phê ở Đăk Lăk. 
Lượng kiến nghị đầu vào cũng rất khác nhau từ 400 đến 650 lít 
nước cho một cây trong từ hai đến bốn lần tưới vào mùa khô. 

Giá trị biên của nước tưới
Giá trị biên của nước tưới để đo giá trị bổ sung thêm cho kết 
quả sản phẩm đầu ra của cây cà phê khi được sử dụng nước 
bổ sung. Đối với các chủ vườn cà phê ở Đăk Lăk thì cho thấy 
kết quả bằng không. Điều đó có nghĩa là các chủ vườn cà phê 
không tăng được sản lượng đầu ra khi mà họ sử dụng hơn 
550 lít nước để tưới cho một cây trong mỗi lần tưới - tưới quá 
nhiều sẽ làm giảm lợi nhuận mà thực tế họ có thể thu được. 

Chương trình tưới 
Chương trình tưới và các hoạt động tưới thực tế hiện nay cho thấy 
rất kém hiệu quả. 
Tiềm năng lợi nhuận 
Nếu một chủ vườn cà phê:
1. dùng 550 lít cho một cây trong mỗi lần tưới
2. khoảng cách giữa các lần tưới là 20 ngày
3. tưới ba lần trong thời điểm mùa khô
thì trung bình sẽ dùng 1.700 m3 nước cho một hecta cà phê trong thời gian của mùa khô.  
Và sẽ thu được khoảng 5 tấn cà phê cho mỗi hecta với những điều kiện phát triển và nguồn phân bón tối ưu.

Tiết kiệm nước
Nếu các chủ vườn cà phê ở vùng cao nguyên Đăk Lăk chấp nhận áp dụng tưới ba lần cách đều nhau với tổng lượng nước cho mỗi 
cây là 550 lít trong mỗi lần tưới, mật độ là 1.050 cây/hecta, mỗi năm lượng nước sử dụng cho cả 130.000 hecta cà phê Robusta vào 
mùa khô sẽ giảm 340.000 ML. Lượng nước tiết kiệm được tương đương với khoảng 30% lượng nước trung bình hàng năm 
đổ vào tầng ngậm nước tự do của cao nguyên.
Báo cáo đầy đủ về từ trang web: http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/staff/jeff_bennett/vietnam/RR6Coffee.pdf

Bộ đầy đủ các báo cáo nghiên cứu đề cập chi tiết tất cả các lĩnh vực mà dự án nghiên cứu có thể tải về từ trang web: 
https://www.crawford.anu.edu.au/staff/jb_vietnam.php

Dự án nghiên cứu quản lý sử dụng nước ngầm ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu nông 
nghiệp quốc tế của Ôxtrâylia (ACIAR) tài trợ www.aciar.gov.au
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