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TÓM TẮT
Đề tài nhằm đánh giá (1) khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế và (2) xác
định các loài cây thủy sinh chịu mặn và ý kiến của người dân về các loài cây
thủy sinh chịu mặn trong các mô hình tôm-lúa tại tỉnh Bạc Liêu. Đề tài được
thực hiện bằng cách thu thập số liệu thứ cấp về diện tích, sản lượng, năng suất
của mô hình tôm-lúa giai đoạn năm 2013-2017 của 3 huyện: Hồng Dân,
Phước Long và Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, kết hợp phỏng vấn trực tiếp 30 hộ dân
ở mỗi huyện. Kết quả cho thấy cây năn tượng (Scirpus littoralis) được người
dân chọn trồng trong vụ tôm chiếm 48,9% tổng số 90 hộ dân phỏng vấn.
Phước Long trồng nhiều cả năn tượng (13/30 hộ) và năn kim (12/30 hộ), trong
khi năn bộp là loài cây trồng chủ yếu trong vụ tôm ở Hồng Dân (23/30 hộ).
Ngoài ra, bồn bồn cũng được lựa chọn trồng ở cả ba huyện. Một bụi đỏ, F lai
và OM5451 là các giống lúa chịu mặn phổ biến trong mô hình tôm-lúa. Mô
hình tôm-lúa mang lại lợi nhuận kinh tế ổn định, lợi nhuận trung bình của các
mô hình tôm-lúa là 24,5 triệu/ha/năm, trong đó lợi nhuận từ con tôm là 22,8
triệu/ha/năm. Có 76,7% hộ dân ở Giá Rai, 80% hộ dân ở Hồng Dân và Phước
Long trong nhóm hộ khảo sát đều mong muốn chuyển đổi sang mô hình nuôi
tôm trồng cỏ trên đất lúa để ứng phó với điều kiện thời tiết ngày càng phức
tạp hơn.
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