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TÓM TẮT
Đồng Hỷ là một huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên với 15
xã và 3 thị trấn, có tổng diện tích tự nhiên 45.440,70 ha, Trong đó đất nông
nghiệp 39.888,20 ha, chiếm 87,78% tổng diện tích đất tự nhiên [2]. Đồng Hỷ
có địa hình mang đặc điểm chung của vùng miền núi, đó là địa hình chia cắt,
thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ cao trung bình 80 m so với mặt
nước biển và phân thành 3 vùng rõ rệt. Tuy vậy, huyện Đồng Hỷ có quỹ đất
nông nghiệp khá lớn, điều kiện thiên nhiên ở đây tương đối thuận lợi cho phát
triển sản xuất nông nghiệp. Một số loại hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu
quả kinh tế cao như là LUT: Chuối - gừng; Chè (vùng 1); LUT: Riềng, chè
(vùng 2); LUT: Chuyên rau, ớt, táo, ổi (vùng 3). Các loại hình sử dụng đất có
hiệu quả kinh tế thấp ở cả 3 vùng chủ yếu là LUT trồng lúa. Những kiểu sử
dụng đất cho hiệu quả xã hội cao nhất là trồng chuối, gừng (vùng 1); riềng
(Vùng 2), ổi, ớt (vùng 3), thấp nhất là loại hình sử dụng đất 1 lúa (cả 3 vùng).
Ngoài ra, theo kết quả điều tra việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc bảo
vệ thực vật cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới môi trường.
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