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Quản lý sâu hại và dịch bệnh chủ động/phòng ngừa

• Canh tác tái sinh thành công yêu cầu một cách tiếp cận cả

nông trại. Điều này có nghĩa là quản lý cây trồng hay vật

như là bộ bộ phận của hệ thống, hơn là quản lý riêng lẽ

chúng.

Văn hóa kiểm soát sâu

hại và dịch bệnh



Hình thành hệ sinh thái tự nhiên để phòng ngừa hoặc

giảm sâu hại

Sức khỏe đất

• Sức khỏe của đất là điều tiên quyết để thực hiện thành

công phục hồi canh tác hữu cơ tái sinh;

• Hầu hết các sâu hại và dịch bệnh lợi dụng cơ hội tấn công

các cây trồng yếu “stressed”

• Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng đất để hạn chế thấp nhất

sâu hại và dịch bệnh gây hại

• Đất tốt có giàu vi sinh vật có lợi, dinh dưỡng và cấu trúc tốt

Phương pháp truyền thống kiểm soát 

sâu hại và dịch bệnh



Sức khỏe Đất

Lúa mì được trồng

với phân ủ 

compost giúp cánh

đồng mì không bị

bệnh đốm trắng

Lúa mì được

trồng trong điều

kiện bón phân

hóa học phải

phun thuốc chữa

bệnh đốm trắng



Lúa mì bị bệnh đốm trắng và phun thuốc hóa học

– đạt sản lượng 1,6 tấn/ ha



Lúa mì được trồng trên đất sử dụng phân compost 

kháng bệnh đốm trắng – đạt sản lượng 6,5 tấn/ha



Côn trùng gây hại sẽ

được kiểm soát bằng

cách cải thiện dinh

dưỡng cho đất và

mức độ vật liệu hữu

cơ giúp tăng sức

khỏe cho cây trồng

Cây trồng khỏe có

khả năng chống lại

sâu hại và dịch bệnh

Sức Khỏe cho Đất



Hình thành hệ sinh thái phòng ngừa hoặc giảm sâu hại

Đa dạng sinh học

• Cánh đồng đa dạng sinh học đồng nghĩa với ít cơ hội phát

triển cho các loài sâu hại và dịch bệnh.

• Mục đích hình thành mô hình hệ sinh thái đa dạng bền

vững để phòng ngừa và kiểm soát hầu hết sâu hại và dịch

bệnh

Phương pháp truyền thống 

kiểm soát sâu hại và dịch bệnh



Tăng cường hệ sinh thái

Tăng cường chức năng sinh thái (EFI)

• Tối ưu hóa các dịch vụ hệ sinh thái để tận dụng đa dạng
sinh học chức năng.

• Đa dạng sinh học được tăng cường nhờ nắng – các lá cây
hấp thụ năng lượng mặt trời qua quá trình quang hợp

• EFI sử dụng hệ sinh thái thay vì tăng cường thuốc hóa
học.

• EFI áp dụng khoa học sinh thái nông nghiệp để tăng
cường đa dạng sinh học trong nông nghiệp và từ đó cung
cấp đa dạng các dịch vụ hệ sinh thái cho nông nghiệp.



Tăng cường hệ sinh vật

Đất



Tăng cường hệ sinh vật

Đất

Vi sinh vật kiểm soát sâu hại và dịch bệnh như thế

nào?

Chống các mầm bệnh, ví dụ: ăn các sâu hại và dịch bệnh

● Động vật nguyên sinh ăn các vi khuẩn, sinh vật héo úa

● Nấm ăn tuyến trùng

● Tuyến trùng ăn tuyến trùng

Sản sinh kháng sinh để tiêu diệt các mầm bệnh

Đàn áp mầm bệnh bằng cách tăng cường quân số hơn chúng



Tăng cường hệ sinh vật

Đất
Vi sinh vật giúp cây trồng như thế nào?

Fungus trapping root eating nematode



•Thực vật trổ hoa được xem như nơi ẩn náu của sâu bọ

•Nhiều côn trùng có lợi trên các cây trồng chính

Các loài có lợi như ong bắp ký sinh, ong ruồi và bộ cánh gân có thể ăn các ấu trùng

và sâu hại, giai đoạn sinh trưởng sống chủ yếu trong mật và phấn hoa

Mật và phấn rất cần thiết trong giai đoạn sinh trưởng cho các côn trùng có lợi

Nghiên cứu cho thấy tăng cường các cây trồng chính sẽ thu hút hàng nghìn

sinh vật có lợi có thể kiểm soát sâu hại

Đa dạng sinh học chức năng- sinh
thái nông nghiệp



Nơi sâu bọ ẩn náu

Các loài hoa cho mật, phấn, nơi giao cấu và ẩn náu

của côn trùng có lợi



Đa dạng các loại hình ẩn náu cho côn trùng

Trồng cây xung quanh khu vườn ở Mỹ

Thực vật ký sinh,  có tác dụng ngăn

sâu hại và gió



Cắt cỏ theo dải
Dành hàng cho cây trồng tăng chỗ ẩn náu côn trùng làm

tăng số lượng các loài côn trùng có lợi

Tăng cường chức năng hệ sinh thái

– Sinh thái nông nghiệp



Tăng cường sinh thái

nông nghiệp

Nơi ẩn náu

côn trùng

Nơi trú ẩn

được tạo ra

bởi việc cắt

cỏ theo dải



Tăng cường sinh thái, sinh thái nông nghiệp

Nơi ẩn náu côn

trùng

Khoảng cách giữa các hàng cây, 

hoa và bụi rậm tạo không gian trú

ẩn cho các côn trùng có lợi, các

loài chim, loài thằn lằn, ếch, etc.

Các con chim non ăn rất nhiều sâu

hại và cần bụi rậm

Cung cấp nguồn thức ăn cho vật

nuôi

Tạo nguồn sinh khối cho ủ 

compost

Vùng biên của vườn cây đa

dạng loài sinh thái, Bhutan



Lối đi giữa vườn – Đa dạng thảm

thực vật để tạo nơi trú ẩn

Thu hoạch rơm rạ, sinh chất để ủ phân hữu cơ

và khí gas hữu cơ

Đa dạng các loại lối đi giữa vườn cây

hữu cơ ở Kenya

Tạo môi trường

sống cho các loài

chim, ếch, thằn lằn

và các côn trùng có

lợi

Ngăn sự phát triển

của sâu hại và dịch

bệnh

Chắn gió cho cây

trồng

Thức ăn cho vật

nuôi

Họ đậu cung cấp

đạm cho đất



• Đa dạng các loại

cây trồng

• Trồng hoa dọc theo

lối đi

• Tạo bờ giậu

• Kiểm soát tốt côn

trùng

• Tạo sinh khối để

làm compost

NƠI TRÚ ẨN

Đa dạng các loại vườn truyền thống tại Tứ

Xuyên, Trung Quốc



Tăng cường hệ sinh

thái

Tận dụng tối đa

nắng mặt trời

Không nên trồng

cây san sát và phải

tìm ánh sáng

Cố định đạm và

cacbon trong đất – rễ

cung cấp thêm chất

dinh dưỡng thay vì

canh tranh dinh

dưỡng

Cây phân xanh

Hoa thu hút các

côn trùng có lợi

Duy trì nước và

đất – lớp phủ đất
Dây đậu leo lên thân cây ăn trái. Một

phương pháp hay và không bỏ bê vườn

cây ăn quả

Đa dạng sinh học ở Úc



Tăng cường hệ sinh

thái

Tạo không gian

thoáng để lấy tối

đa nắng mặt trời

Không nên trồng 

cây san sát và phải 

tìm ánh sáng

Cố định đạm và 

cacbon trong đất 

– rễ cung cấp 

thêm chất dinh 

dưỡng thay vì bón 

thêm phân

Hoa thu hút các 

côn trùng có lợi

Duy trì nước và 

đất – lớp phủ đất
Đây là phương pháp hay để ngăn cỏ dại và

bảo vệ vườn cây ăn quả

Đa dạng sinh học ở Ý



Không đa dạng sinh tháiTạo không gian 

thoáng để lấy tối 

đa nắng mặt trời

Không nên trồng 

cây san sát và phải 

tìm ánh sáng

Không cố định đạm

và cacbon trong đất 

Không có cây phân

xanh

Không có hoa thu 

hút các côn trùng 

có lợi
Không duy trì nước 

và đất – lớp phủ đất

Đất bị xói mòn do gió

và nước

Đây là ví dụ về thực hành tồi tệ trong kiểm

soát cỏ dại và nước

Không đa dạng sinh học



Trồng hoa và vườn nho ở UC Davis, Mỹ

Tăng cường đa dạng sinh học

nông nghiệp



Vụ chính cho các loài có lợi được trồng theo hàng xen canh

Tăng cường đa dạng sinh học 

nông nghiệp



NƠI TRÚ ẨN CÔN TRÙNG

03 nguyên tắc giúp tạo ra nơi trú ẩn của côn trùng

có lợi

1. Trồng hoa thu hút ong. Các côn trùng có lợi thích

các loài có nhiều mật và phấn hoa.

2. Các loài hoa nhỏ thích hợp cho loài ong ký sinh

3. Sự đa dạng các loài tăng cường hiệu quả của tạo

điều kiện cho côn trùng có lợi



Tạo lịch thời Vụ của Côn Trùng

Có thể vạch kế hoạch để trồng hoa thu hút côn

trùng có lợi suốt năm



Bẫy cây trồng

• Bẫy cây trồng là sự đa dạng theo các loại côn trùng và được

sử dụng để bẫy các loài gây hại. Có nhiều phương pháp và

mô hình cho từng cây trồng khác nhau được áp dụng

Tạo cây trồng chính

• Việc này giúp các loài gây hại tránh xa vụ mùa chính. Chúng

sẽ thích vào vụ mùa bẫy hơn là vụ trồng chính

Tiếp tục trồng cây chống các loài côn trùng gây hại

• Việc này giúp các côn trùng gây hại tránh xa các cây trồng

chính vì chúng không thích các hợp chất phát xạ bởi cây

trồng

Tăng cường sinh thái nông

nghiệp



“Đẩy – Kéo” để kiểm soát sâu đục

thân và cỏ dại

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu sinh lý và sinh thái học côn trùng quốc tế (ICIPE)



Sử dụng

phương pháp

tự nhiên để

điều chỉnh phát

tán dịch hại

Đẩy-kéo
năng suất bắp

cao cùng với

năng suất của

trang trại (2 

đến 10X)

Tăng cường chức năng sinh thái

Phương pháp cho cả nông trại



Organic small holders feed the world 31

Tăng cường chức năng sinh thái

Chi thóc lép (The desmodium) triệt cỏ dại, cung cấp

nitơ, giữ đất và nước, chống sâu hại, thu hút thiên

địch và cung cấp thức ăn giàu đạm.



32

Tăng cường chức năng sinh thái

Cỏ Napier là bẫy của các loài đục thân bắp. Cọng cỏ sắc bén

và tiết dịch có thể tiêu diệt các loài sâu đục thân bắp khi chúng

đẻ trứng, cắt vòng đời và giảm số lượng sâu hại. Cung cấp

nguồn thức ăn cho vật nuôi.



33

Tăng cường chức năng sinh thái

Đẩy- Kéo và tạo nơi trú ẩn cho côn trùng có lợi ở vườn xoài, hoa lan và ớt

đã hoàn toàn kiểm soát được côn trùng, cung cấp dinh dưỡng, ngườn thức

ăn và khí gas tự nhiên. Khí gas bùn dùng ủ phân và được sử dụng như

phân. Đạt năng suất và chất lượng quả cao.

Trồng xen canh các loại cây

trồng cố định đạm miễn phí

Chi thóc lép chống sâu hại

và diệt cỏ dại

Cỏ linh lăng và chi thóc lép

(Alfalfa and Desmodium

) là nơi trú ẩn của các côn

trùng có lợi

Cỏ Napier bắt sâu hại

Đa dạng dịch vụ hệ sinh thái

sử dụng nắng mặt trời



Tăng cường sinh thái nông

nghiệp
Nơi trú ẩn

Tạo ranh hoa

hướng

dương ở 

Myanmar tạo

nơi ở cho

côn trùng có

lợi

Thu hút và

bẫy sâu hại

trước khi

chúng tấn

công cây

trồng



Phương pháp kiểm soát truyền thống – Tóm tắt

• Luân canh để ngăn vòng đời phát triển của sâu hại và dịch bệnh

• Không trồng cùng 1 loại cây trên 1 mảnh ruộng nơi mà trước đây

có nhiều sâu hại và dịch bệnh

• Cho đất nghỉ càng lâu thì càng ít sâu hại và dịch bệnh

• Thêm phân ủ/ phân ủ trà vào đất

• Cung cấp đủ canxi và boron trong đất

• Đảm bảo cân bằng khoáng chất – không để thiếu

• Sử dụng vật liệu trồng cây sạch và không ảnh hưởng cây trồng

• Không trồng chỉ 1 loại và đảm bảo sự đa dạng giống

• Mắc mồi, nhử mồi, bẫy và ngăn ngừa Pheromone 

• Kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn sự tấn công của sâu hại và

dịch bệnh

Văn hóa kiểm soát sâu hại và dịch

bệnh
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