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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit với phương pháp ước lượng MLE nhằm phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ. Số liệu được thu thập bằng 

cách phỏng vấn trực tiếp 241 hộ canh tác táo tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, xác suất nông hộ áp dụng mô hình nhà lưới là 81,20% và các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến khả năng 

áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo như biến trình độ học vấn, lợi nhuận, nhận thức lợi ích nhà lưới, sự 

hỗ trợ và hình thức canh tác. Trong đó, biến nhận thức về lợi ích của nhà lưới và trình độ học vấn có ảnh hưởng 

mạnh nhất đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại đây. Để nâng cao khả năng 

áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo cần phải nâng cao nhận thức của nông hộ về lợi ích mô hình nhà 

lưới, khuyến khích xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính, đưa doanh nghiệp cùng tham gia vào mô hình cùng 

nông hộ. 

Từ khóa: canh tác táo, huyện Ninh Phước, mô hình logit, mô hình nhà lưới. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở Việt Nam, việc ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang là 

xu thế tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế. 

Tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ quyết định tiềm 

năng chất lượng và sản lượng sản xuất nông 

nghiệp thông qua sự phát triển và cải tiến kỹ 

thuật (Nguyễn Thị Lan, 2017). Trong thực tế, 

việc áp dụng các mô hình tiên tiến vào sản xuất 

nông nghiệp không những giúp nông dân tăng 

năng suất, chất lượng và lợi nhuận mà còn góp 

phần giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi 

trường, hướng tới xây dựng một nền sản xuất 

nông nghiệp bền vững (Matthieu & Cs, 2018; 

Lê Đăng Lăng và Lê Tấn Bửu, 2014). Tuy 

nhiên, việc quyết định có hay không tiếp nhận 

và áp dụng tiến bộ kỹ thuật đòi hỏi người nông 

dân cần phải thay đổi tư duy từ lối sản xuất theo 

thói quen, cảm tính bằng các biện pháp canh tác 

khoa học (Trương Thị Ngọc Chi, 2014).  

Ninh Thuận là địa phương có diện tích trồng 

táo lớn so với cả nước, với điều kiện khí hậu, 

thổ nhưỡng phù hợp nên diện tích cây táo được 

phát triển mạnh trong thời gian gần đây (khoảng 

1.100 ha) và được trồng tập trung chủ yếu tại 

huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn và 

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với nhiều 

giống táo mới có năng suất và chất lượng cao 

(Sở NN và PTNT tỉnh Ninh Thuận, 2019). 

Trong canh tác táo, việc kiểm soát dịch bệnh 

được xem là một yếu tố hết sức quan trọng vì 

táo rất dễ bị sâu bệnh, chim, côn trùng tấn công 

nhất là ruồi vàng. Nhằm giảm tối đa lượng thuốc 

bảo vệ thực vật và ngăn chặn ruồi vàng xâm 

nhập, nhiều nông hộ trồng táo tại Ninh Thuận 

đang đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật nhà lưới để bảo 

vệ mùa màng, nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm và phương pháp trùm lưới màng cho 

vườn táo được xem là phương pháp hiệu quả 

nhất. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp 

dụng nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, từ đó đề 

xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả 

năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác 

táo của nông hộ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái quát về công nghệ trong nông nghiệp 
Cách mạng công nghệ sẽ mang lại những tác 

động tích cực cho ngành nông nghiệp của các 

nước đang phát triển, nơi ngành nông nghiệp 

vẫn chiếm tỉ trọng tương đối cao trong nền kinh 

tế (WEF & ADB, 2017). Tại Việt Nam, xu 

hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực trồng 

trọt đang ngày càng định hình và phát triển, mặc 

dù chưa có một mô hình hoàn chỉnh về nông 
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nghiệp 4.0 nhưng đã có áp dụng công nghệ 4.0 

ở một số khâu trong sản xuất. Trong đó, các 

công nghệ đang được áp dụng nhiều nhất là hệ 

thống thiết bị máy móc được kỹ thuật số hóa, 

gắn cảm biến và kết nối internet (IoT sensors) 

hoặc được kết hợp với hệ thống nhà lưới, nhà 

kính, nhà màng để tạo thành hệ thống canh tác 

thông minh trong nhà, được điều khiển tự động 

hoặc bán tự động với quy trình khép kín (Lê 

Quý Kha, 2018). Tuy nhiên, việc áp dụng các 

công nghệ số hóa trong nông nghiệp ở các nước 

đang phát triển gặp nhiều khó khăn do việc thiếu 

tiếp cận thông tin, thiếu khả năng kết nối, sự 

phân mảnh của thị trường, thiếu các mô hình 

kinh doanh bền vững về tài chính để thu hút các 

nhà đầu tư tư nhân trong việc cung cấp các giải 

pháp sáng tạo cho nông nghiệp quy mô nhỏ 

(Uwe & Cs, 2016). 

Mặt khác, các nghiên cứu đã chỉ ra khả năng 

áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của 

nông hộ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như lao 

động, trình độ học vấn, cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp (Nguyễn Thị Lan, 2017; Trịnh Thanh 

Nhân, 2016; Huỳnh Trường Huy, 2007), kinh 

nghiệm, diện tích, tham gia tổ chức xã hội, vay 

vốn (Hồng Minh Hoàng & Cs, 2018; Nguyễn 

Thị Lan, 2017; Trịnh Thanh Nhân, 2016; 

Trương Thị Ngọc Chi, 2014), sự quan tâm của 

chính quyền (Matthhias. S, 2018; Trịnh Thanh 

Nhân, 2016).  

2.2. Nguồn số liệu 
Theo Tabachinick & Fidell (1996), khi sử 

dụng các phương pháp hồi quy, kích thước mẫu 

cần thiết được tính theo công thức: n ≥ 50 + 8p. 

Trong đó: n là kích thước mẫu tối thiểu cần 

thiết, p là số lượng biến độc lập trong mô hình. 

Do đó, 9 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 

được đề xuất thì cỡ mẫu cần điều tra là n ≥ 

50+8*9 = 122 quan sát. Vậy với cỡ mẫu 241 

quan sát, dữ liệu đã đảm bảo thực hiện kiểm 

định mô hình nghiên cứu. Số liệu được thu thập 

từ các hộ gia đình trồng táo tại huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận. Số liệu được thu thập 

thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi 

soạn sẵn. Ngoài ra, còn thu thập các thông tin 

thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các 

tài liệu, các báo cáo, các nghiên cứu trong và 

ngoài nước được thu thập qua các nguồn khác 

nhau để phục vụ cho nghiên cứu. Các thông tin 

đã thu thập được tổng hợp, tính toán và phân tích 

bằng phần mềm Excel, SPSS và Limdep 9.0. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu  
Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi 

quy logit được sử dụng để xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà 

lưới trong canh tác táo của nông hộ tại huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Mô hình hồi 

quy logit được sử dụng nhằm dự đoán và giải 

thích mối quan hệ của các biến trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, kinh tế, 

giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, cũng như trong 

lĩnh vực nông nghiệp (Pannapa Changpetch, 

Dennis K.J. Lin, 2015). 

Mô hình hồi quy đa thức được thể hiện như 

sau:  

  
0 1 1 2 2Logit(P) = Ln = + X + X +...+ X
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Các hệ số hồi quy sẽ được ước lượng bằng 

phương pháp ước lượng hợp lý cực đại 

(Maximum Likelihood Estimation).Giá trị Pi 

xác suất nông hộ thứ i áp dụng nhà lưới trong 

canh tác táo (P = 1: nếu hộ áp dụng nhà lưới 

trong canh tác táo; P = 0: nếu hộ không áp dụng 

nhà lưới trong canh tác táo), nên mô hình được 
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Xi  là biến độc lập với X1 tuổi chủ hộ (năm); 

X2 trình độ học vấn (năm); X3 kinh nghiệm sản 

xuất táo của hộ (năm); X4 diện tích trồng táo 

(1000m2); X5 lợi nhuận (triệu đồng/1000m2); X6 

nhận thức về lợi ích nhà lưới (sử dụng thang đo 

Likert và tổng hợp từ các biến như cải thiện chất 

lượng hoạt động và quản lý; cải thiện hiệu quả 

quản lý; giảm hư hại và tăng năng suất; giảm chi 

phí sản xuất; tiết kiệm thời gian chăm sóc); X7 

sự hỗ trợ (sử dụng thang đo Likert và tổng hợp 

từ các biến như dịch vụ khuyến nông luôn hỗ trợ 
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giải quyết khó khăn; tập huấn và hướng dẫn kỹ 

thuật nhà lưới luôn có sẵn; tư vấn về sử dụng 

mô hình nhà lưới luôn có sẵn; sự hỗ trợ tài chính 

từ chính phủ); D1 giới tính chủ hộ (D1 = 1: nam, 

D1 = 0: nữ); D2 hình thức canh tác (D2 = 1: canh 

tác theo Vietgap; D2 = 0: canh tác thông 

thường). 

Đồng thời, phương pháp hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha cũng được sử dụng nhằm đo 

lường độ tin cậy của thang đo (Nguyễn Đình 

Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Thang đo 

Likert được sử dụng để đánh giá mức độ đồng ý 

của nông hộ với 1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: 

Không đồng ý; 3: Trung lập; 4: Đồng ý; 5: Hoàn 

toàn đồng ý. 

 

Bảng 1. Các biến độc lập và kỳ vọng dấu trong mô hình 

Tên biến 
Kỳ 

vọng 

dấu 

Giải thích 

X1 
(Tuổi chủ hộ) 

(+) 
Chủ hộ càng lớn tuổi thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong tìm 
hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật nên khả năng áp dụng 

mô hình càng thấp. 

X2 

(Trình độ học vấn) 

 

(+) 

Trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì mức độ nhận 

thức của hộ về những lợi ích mô hình nhà lưới mang lại 

càng cao. 

X3 

(Kinh nghiệm) 
(-) 

Chủ hộ có kinh nghiệm lâu năm thì khả năng nhận biết rủi 

ro thường cao nên xác suất chọn áp dụng mô hình càng thấp. 

X4 

(Diện tích trồng táo) 

 

(+) 

Diện tích trồng táo càng lớn thì dễ áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất nên khả năng áp dụng mô hình càng cao. 

X5 

(Lợi nhuận) 

 

(+) 

Lợi nhuận trồng táo càng cao thì nông hộ có khả năng đầu 

tư vào mô hình càng lớn. 

X6 

(Nhận thức lợi ích nhà lưới) 

 

(+) 

Khi nông hộ nhận thức rõ những lợi ích từ mô hình nhà 

lưới thì khả năng áp dụng mô hình càng cao 

X7 

(Sự hỗ trợ) 
(+) 

Nếu chính quyền địa phương quan tâm và có chính sách hỗ 

trợ kịp thời sẽ tăng khả năng áp dụng mô hình của nông hộ. 

D1 

(Giới tính) 
(+) 

Nếu giới tính chủ hộ là nam thì khả năng tham gia mô hình 

sẽ cao hơn chủ hộ là nữ. 

D2 

(Hình thức canh tác) 

 

(+) 

Nếu nông hộ có tham gia hợp đồng thì có nhiều cơ hội hơn 

trong đảm bảo đầu ra sản phẩm 
 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu quả tài chính trong sản xuất táo của 

nông hộtại huyện Ninh Phước 

3.1.1. Một số đặc điểm về nhân khẩu học và xã 

hội học của hộ điều tra 
Qua khảo sát 241 nông hộ trồng táo có 96 hộ 

có áp dụng mô hình nhà lưới chiếm tỷ lệ 39,83% 

và 145 hộ không áp dụng mô hình chiếm tỷ lệ 

60,17%. Kết quả thống kê từ Bảng 2 cho thấy 

phần lớn chủ hộ là nam với độ tuổi trung bình 

của chủ hộ vào khoảng 46 tuổi. Trong đó nhóm 

tuổi từ 40 đến 50 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất 

32,3% (nhóm hộ áp dụng mô hình nhà lưới) và 

35,2% (nhóm hộ không áp dụng mô hình nhà 

lưới). Ở độ tuổi này nông hộ vẫn còn đủ sức 

khoẻ để trực tiếp tham gia sản xuất. 

Đồng thời, trình độ học vấn của cả hai nhóm 

hộ không có chênh lệch nhiều và tập trung chủ 

yếu ở nhóm trung học cơ sở và trung học phổ 

thông, điều này tạo nhiều thuận lợi cho việc nắm 

bắt thông tin thị trường cũng như tiếp cận khoa 

học kỹ thuật mới trong việc trồng táo. Bên cạnh 

đó, kinh nghiệm là một trong những yếu tố có 

ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sản xuất, kinh 

nghiệm trồng táo giúp nông hộ hiểu rõ lợi ích 

của việc áp dụng mô hình nhà lưới. Dựa vào kết 

quả thống kê cho thấy, kinh nghiệm trong sản xuất 

của nông hộ trên 10 năm chiếm 27,1% (nhóm hộ 

áp dụng mô hình nhà lưới) và 32,4% (nhóm hộ 

không áp dụng mô hình nhà lưới) với quy mô sản 

xuất chủ yếu ở mức 1.000 – 5.000 m2. 
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Bảng 2. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn 

Chỉ tiêu 

Nhóm hộ áp dụng 
 mô hình nhà lưới 

Nhóm hộ không áp dụng 
 mô hình nhà lưới 

Tần số 
( Hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tần số 
( Hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

1. Giới tính chủ hộ     
Nam  54 56,3 106 73,1 
Nữ 42 43,7 39 26,9 

2. Tuổi chủ hộ     
<= 30 tuổi 5 5,2 5 3,4 
30 tuổi – 40 tuổi 15 15,6 30 20,7 
40 tuổi – 50 tuổi 31 32,3 51 35,2 
50 tuổi – 60 tuổi 29 30,2 42 29,0 
> 60 tuổi 16 16,7 17 11,7 

3. Trình độ học vấn     
Mù chữ 1 1,0 3 2,1 
Tiểu học 30 31,3 30 20,7 
Trung học cơ sở 44 45,8 79 54,5 
Trung học phổ thông 19 19,8 30 20,7 
Cao đẳng – Đại học 2 2,1 3 2,1 

4. Kinh nghiệm      
<= 5 năm 26 27,1 35 24,1 
5 năm – 10 năm 44 45,8 63 43,4 
10 năm – 15 năm 18 18,8 34 23,4 
15 năm – 20 năm 7 7,3 11 7,6 
> 20 năm 1 1,0 2 1,4 

5. Qui mô sản xuất     
<= 1.000 m2 17 17,7 21 14,5 
1.000 m2 – 5.000m2 70 72,9 106 73,1 
5.000 m2 – 10.000 m2 8 8,3 11 7,6 
> 10.000 m2 1 1,0 7 4,8 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2020 
 

3.1.2 So sánh hiệu quả tài chính trong sản 

xuất táo giữa hai nhóm hộ 

Kết quả so sánh hiệu quả trong sản xuất táo 

giữa 2 nhóm hộ được thể hiện ở bảng 3. 
 

Bảng 3. So sánh hiệu quả trong sản xuất táo giữa hai nhóm hộ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Nhóm hộ áp dụng  
mô hình nhà lưới 

Nhóm hộ không áp 
 dụng mô hình nhà lưới 

1. Chi phí sản xuất 1000đ/1000m2 17.841 19.283 
Chi phí vật chất 1000đ/1000m2 11.797 12.280 

Chi phí phân bón 1000đ/1000m2 6.117 7.072 
Chi phí thuốc BVTV 1000đ/1000m2 740 2.364 
Chi phí nước 1000đ/1000m3 1.680 1.754 
Chi phí khấu hao 1000đ/1000m2 2.540 465 
Chi phí khác  720 625 

Chi phí lao động  6.044 7.003 
Chi phí lao động nhà 1000đ/1000m2 4.644 5.203 
Chi phí lao động thuê 1000đ/1000m2 1.400 1.800 

2. Kết quả sản xuất    
Doanh thu 1000đ/1000m2 51.218 31.945 
Lợi nhuận 1000đ/1000m2 33.377 12.662 
Thu nhập 1000đ/1000m2 38.021 17.865 

3. Hiệu quả kinh tế       
Lợi nhuận/chi phí  Lần 1,87 0,66 
Thu nhập/chi phí  Lần 2,13 0,93 
Doanh thu/chi phí  Lần 2,87 1,65 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2020 
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Theo kết quả tính toán được thể hiện tại Bảng 

3 cho thấy, chi phí sản xuất táo của nông hộ 

trung bình là 18,704 triệu đồng/1000m2/vụ 

trong đó nhóm hộ áp dụng mô hình có chí phí 

sản xuất nhỏ hơn các hộ không áp dụng mô 

hình. Theo đó, hiệu quả của nông hộ trong sản 

xuất táo có áp dụng mô hình (lợi nhuận/chi phí 

là 1,87 lần và thu nhập/chi phí là 2,13 lần) cao 

hơn so với nông hộ không áp dụng mô hình (lợi 

nhuận/chi phí là 0,66 lần và thu nhập/chi phí là 

0,93 lần). Điều này phần nào lý giải tầm quan 

trọng của mô hình nhà lưới trong sản xuất táo 

hiện nay. 

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh 

tác táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

3.2.1. Nhận thức của nông hộ về lợi ích của 

mô hình nhà lưới trong canh tác táo 

Bảng 4 thể hiện nhận thức của nông hộ về 

các lợi ích khi áp dụng mô hình nhà lưới trong 

canh tác táo. Kết quả thống kê cho thấy, có sự 

khác biệt rõ rệt trong nhận thức của nông hộ về 

những lợi ích trong canh tác táo mà mô hình nhà 

lưới mang lại. Nhóm hộ áp dụng mô hình nhà 

lưới cho rằng việc cải thiện hiệu quả của quản 

lý vườn táo, giảm hư hại, chi phí sản xuất mà lại 

tăng năng suất đóng vai trò rất quan trọng, đặc 

biệt họ nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của 

việc cải thiện chất lượng hoạt động vườn táo 

(4,45) và tiết kiệm thời gian chăm sóc vườn táo 

(4,01). Trong khi nhóm hộ không áp dụng mô 

hình nhà lưới thì mức nhận thức về lợi ích chỉ ở 

mức trung bình, nhưng họ cũng đánh giá cao về 

việc cải thiện chất lượng hoạt động vườn táo 

(3,71) và cải thiện hiệu quả của quản lý vườn 

táo (3,55). 

 

Bảng 4. Các lợi ích khi áp dụng mô hình nhà lưới 

Khoản mục 

Nhóm hộ áp dụng  

mô hình nhà lưới 

Nhóm hộ không áp 

 dụng mô hình nhà lưới 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

 - Cải thiện chất lượng hoạt động vườn táo  4,45 0,60 3,71 1,09 

- Cải thiện hiệu quả của quản lý vườn táo  4,32 0,71 3,55 1,04 

- Giảm hư hại, tăng năng suất  4,36 0,72 3,47 1.11 

- Giảm chi phí sản xuất  3,89 0,98 3,17 1,29 

- Tiết kiệm thời gian chăm sóc vườn táo  4,01 0,95 3,38 1,05 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2020 
 

Mặt khác, kết quả thống kê cho thấy nhận 

thức của nông hộ về lợi ích của mô hình nhà lưới 

(gồm 5 biến quan sát) có hệ số Cronbach’s 

Alpha = 0,801 (> 0,6) và sự hỗ trợ (gồm 4 biến 

quan sát) có hệ số Cronbach’s Alpha = 0,787 (> 

0,6) nên đạt yêu cầu để đưa vào phân tích trong 

mô hình hồi quy. 

3.2.2. Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong 

canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh 

Phước 

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy mô hình 

Logit. Những hệ số trình bày trong bảng 5 thể 

hiện hệ số hồi quy và tác động biên của các yếu 

tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng nhà lưới 

trong canh tác táo của nông hộ. Hệ số hồi quy 

của một yếu tố càng cao chứng tỏ tác động biên 

của yếu tố đó càng lớn. Hệ số R2 của mô hình là 

41,15% và Prob(F-stat) = 0,000 nhỏ hơn rất 

nhiều so với mức α = 5%, điều này cho thấy sự 

phù hợp của mô hình hồi quy logit và các biến 

trong mô hình giải thích được 41,15% đến khả 

năng áp dụng nhà lưới trong canh tác táo của 

nông hộ, xác suất nông hộ áp dụng mô hình nhà 

lưới là 81,20% (Y1/Y0).  
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Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logit 

Diễn giải Hệ số  Tác động biên 

Hằng số(C) 
 

-20,062 
(0,000) 

-1,614 

X1 

(Tuổi chủ hộ) 

0,018ns 

(0,575) 0,0014 

X2 

(Trình độ học vấn) 

1,363*** 

(0,000) 
0,1097 

X3 

(Kinh nghiệm) 

-0,259*** 

(0,000) 
-0,0208 

X4 

(Diện tích trồng táo) 

-0,169ns 

(0,496) 
-0,0136 

X5 

(Lợi nhuận) 

0,392*** 

(0,003) 
0,0316 

X6 

(Nhận thức lợi ích nhà lưới) 

0,736* 

                  (0,089) 
0,0592 

X7 

(Sự hỗ trợ) 

0,542* 

                  (0,059) 
0,0436 

D1 

(Giới tính) 

-0,524ns 

(0,376) 

-0,0461 

 

D2 

(Hình thức canh tác)  

0,118** 

(0,047) 
0,0097 

Log likelihood -162,03  

McFadden R-squared 0,4115  

Probability(LR stat) 0,0000  

      Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9 

Ghi chú: số trong ngoặc là giá trị P-value ; ***,**,* lần lượt là mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; ns không 

có ý nghĩa thống kê. 
 

Kết quả hồi quy từ bảng 8 cho thấy, các biến 

như trình độ học vấn, kinh nghiệm, lợi nhuận, 

nhận thức lợi ích nhà lưới, sự hỗ trợ và hình thức 

canh tác có ảnh hưởng đến khả năng áp dụng 

mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông 

hộ. Phương trình hồi quy được thiết lập như sau: 

Log�

�(� = 1)

�(� = 0)
= 20,062 + 0,018�� + 1,363�� 0,259�� 0,169�� + 0,392��               

+ 0,736�� + 0,542�� 0,524�� + 0,118�� 
 

Trong mô hình này, biến trình độ học vấn 

(X2), lợi nhuận (X5), nhận thức lợi ích nhà lưới 

(X6), sự hỗ trợ (X7) và hình thức canh tác (D2) 

có ảnh hưởng tích cực đến khả năng áp dụng mô 

hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ. 

Khi trình độ học vấn của chủ hộ tăng thêm 1 

điểm thì khả năng áp dụng mô hình nhà lưới 

tăng lên 10,97%. Điều này có được là do nông 

dân có trình độ học vấn cao hơn thì có thể dễ 

dàng hiểu và điều chỉnh quy trình sản xuất phù 

hợp theo các yêu cầu của nhà lưới. Mặt khác, 

nông dân có trình độ học vấn cao có thể tìm 
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kiếm được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhiều 

hơn, nhận thức được lợi ích mà mô hình canh 

tác nhà lưới đem lại nhanh hơn. Bên cạnh đó, 

nếu hình thức canh tác theo tiêu chuẩn Vietgap 

và lợi nhuận cũng làm tăng khả năng áp dụng 

mô hình nhà lưới. 

Mặt khác, khi có sự gia tăng kinh nghiệm thì 

sẽ làm giảm khả năng áp dụng mô hình nhà lưới 

trong canh tác táo. Điều này có thể được lý giải 

nông dân có nhiều kinh nghiệm coi trọng quyền 

tự chủ, nhờ vào sự hiểu biết, từng trải của họ để 

quản lý và canh tác táo. Do đó họ không sẵn 

sàng bỏ ra chi phí sản xuất lớn để thay đổi 

phương thức canh tác. 

Bảng 6 thể hiện kết quả dự đoán trong mô 

hình, với kết quả dự đoán đúng là 92,9%. Điều 

này có nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình là 

thích hợp cho việc giải thích khả năng áp dụng 

mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông 

hộ. Trong số 96 hộ áp dụng mô hình nhà lưới thì 

mô hình dự đoán được 88 hộ (36,5%) đúng với 

thực tế, trong số 145 hộ không áp dụng mô hình 

thì mô hình dự đoán được 136 hộ (56,4%) đúng 

với thực tế. 
 

Bảng 6. Kết quả dự đoán của mô hình 

Chỉ tiêu Số hộ 
Dự đoán của mô hình 

Y = 0 Y = 1 

Y = 0 145 

(60,2%) 

136 

(56,4%) 

9 

 (3,7%) 

Y = 1 96 

(39,8%) 

8 

(3,3%) 

88 

(36,5%) 

Tổng 241 92,9% 

Nguồn: Tính toán từ kết suất phần mềm Limdep 9 
 

3.3. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng 

cao khả năng áp dụng mô hình nhà lưới trong 

canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 
Qua kết quả phân tích thì để nâng cao khả áp 

dụng mô hình nhà lưới trong sản xuất táo thì cần 

một số khuyến nghị như: 

Nâng cao nhận thức của nông hộ về lợi ích 

của mô hình nhà lưới thông qua các lớp tập huấn 

khuyến nông. Việc tập huấn sẽ đánh giá hiệu 

quả mô hình mang lại, giúp nông hộ tiếp thu và 

áp dụng công nghệ mới vào sản xuất sẽ dễ dàng, 

cũng là cơ sở để nhân rộng mô hình nhà lưới. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính từ địa 

phương, địa phương nên hỗ trợ một phần hoặc 

toàn bộ kinh phí cho nông hộ làm nhà lưới, vì 

nông hộ hạn chế nguồn lực tài chính nên đầu tư 

nhà lưới không đủ chuẩn. Mặt khác, khuyến 

khích các doanh nghiệp cùng tham gia vào mô 

hình này để giúp cho nông hộ không phải lo làm 

nhà lưới riêng lẻ mà do chính các doanh nghiệp 

đầu tư trước cho nông dân. 

4. KẾT LUẬN 
 Bài báo đã phân tích được các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng áp dụng nhà lưới trong 

canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

khi áp dụng mô hình nhà lưới thì nông hộ trồng 

táo giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng hiệu quả tài 

chính và xác suất nông hộ trồng táo áp dụng mô 

hình là 81,20%. Mặt khác, các yếu tố như trình 

độ học vấn, lợi nhuận, nhận thức lợi ích nhà 

lưới, sự hỗ trợ và hình thức canh tác có ảnh 

hưởng đến khả năng áp dụng mô hình nhà lưới 

trong trồng táo của nông hộ, trong đó biến nhận 

thức về lợi ích của nhà lưới và trình độ học vấn 

có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng áp dụng 

mô hình trong sản xuất táo của nông hộ. Vì vậy, 

để tăng khả năng áp dụng mô hình nhà lưới 

trong sản xuất táo của nông hộ thì phải nâng cao 

nhận thức của nông hộ về lợi ích mô hình nhà 

lưới, khuyến khích xây dựng các chính sách hỗ 

trợ tài chính, đưa doanh nghiệp cùng tham gia 

vào mô hình cùng nông hộ.  
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THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECING TO PROBABILITY  
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SUMMARY 
The study used the Logit model with MLE estimate method to analyze factors affecting to probability of the 

envelope house model of farmers’ apple. The data were collected by directly interviewing 241 apple farmers in 

Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province. The result shows that the probability of the envelope house model of 

apple farmers is 81.20% and factors impact to probability of the envelope house models such as education, 

profitability, awareness of envelope house benefits, support and farming practices. In which, education and 

awareness of envelope house benefits have a great impact on the affecing to probability of the envelope house 

model of apple farmers. Finally, there are three main solutions for reorganizing the probability the envelope 

house model of apple farmers, including raising awareness of the farmers about the benefits of the envelope 

house model, encourage the development of financial support policies, businesses to participate with farmers in 

the model.  

Keywords:  apple production, envelop house model, logit model, Ninh Phuoc district. 
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