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GIỚI THIỆU 

 

Lúa gạo cung cấp lương thực cho hơn một nửa dân số thế giới. Đối với người Châu Á, 

hạt gạo không chỉ tượng trưng cho thức ăn, mà còn là cả đời sống của họ. Ở phía Nam 

Ấn Độ, gạo có mặt trong hầu hết các bữa ăn hằng ngày. Lúa gạo đóng vai trò quan trọng 

cho sự tồn vong của nhiều quốc gia, cho nên rất nhiều nguồn đầu tư khác nhau nhằm mục 

đích gia tăng năng suất lúa cao nhất có thể thông qua thâm canh tăng vụ liên tục. Nhưng 

khi trải qua thời gian canh tác lúa lâu dài, chúng ta nhận ra rằng hướng phát triển này là 

một con dao hai lưỡi. Chúng ta chú trọng sử dụng các giống cao sản, thuốc trừ sâu và 

phân bón hóa học để tăng năng suất, nhưng đồng thời lại góp phần tạo điều kiện cho dịch 

hại ngày một gia tăng. Nông dân càng lúc càng phải tăng nguồn phân bón đầu vào, dẫn 

đến gánh nặng về tài chính. Trong khi cuộc cách mạng xanh (sự ra đời của giống cao sản 

và phân thuốc hoá học) đang đi vào ngõ hẹp khi mà năng suất thu được đôi lúc không đủ 

bù đắp chi phí đầu vào, nhiều nông dân bây giờ lại muốn trở về hướng canh tác bằng 

phương pháp truyền thống ngày xưa với hy vọng tạo ra thực phẩm an toàn và nguồn thu 

nhập ổn định. Nông nghiệp hữu cơ và giống cây trồng bản địa truyền thống chính là giải 

pháp bền vững nhằm khắc phục những vấn đề khó khăn được gây ra bởi chính nền nông 

nghiệp đã quá lạm dụng hoá chất. 
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Giống cây trồng 

Thế nào là giống tốt 

Hạt giống tốt là nền tảng cho cây trồng phát triển khỏe mạnh. Cây con từ những giống tốt 

sẽ phát triển nhanh và khoẻ và tăng khả năng kháng sâu bệnh. Vậy giống lúa tốt được 

hiểu đúng phải như thế nào? Hạt lúa đem trồng hiệu quả nhất là từ 6-8 tháng sau thu 

hoạch. Nếu để lâu hơn, khả năng nảy mầm sẽ giảm. Gieo sớm quá cũng không tốt, vì 3 

tháng đầu là thời gian hạt lúa ngủ. Nhìn chung, có thể gieo trồng trong khoảng thời gian 

từ 3-8 tháng sau thu hoạch. 

Giống lúa phải sạch bệnh và thuần chủng. Khử lẩn kỹ đối với lúa giống, loại bỏ lúa lép, 

làm sạch hạt giống. Hạt giống cũng không nên bị hư hại, có lỗ, hay bị tác động cơ học 

mạnh, vì chúng không thể nảy mầm. 

Cách cơ bản để phân lập hạt giống tốt 

Có một cách đơn giản để loại bỏ những hạt lúa kém chất lượng. Khi ngâm lúa vào trong 

nước, những hạt giống chắc khỏe sẽ chìm xuống dưới đáy, còn phần lúa lép nổi lên trên. 

Nguyên nhân là vì hạt giống tốt có phần gạo chắc và đặc nên sẽ chìm, lúa xấu và lúa non 

sẽ rỗng và xốp nên chúng nổi vì nhẹ hơn.  

Phương pháp phân lập hạt giống kỹ hơn 

Ngâm hạt giống vào nước là cách đơn giản để thu hạt giống tốt. Tuy nhiên, đôi lúc một 

số hạt giống bị tổn thương ít và không thể nảy mầm nhưng vẫn chìm xuống đáy. Cách tốt 

nhất là sử dụng nước muối, vì dung dịch muối có nồng độ chất tan cao hơn nước, từ đó 

những hạt giống bị hư hại dù ít hay nhiều đều nổi lên. Phương pháp này được áp dụng để 

tách hoàn toàn tất cả các hạt xấu ra khỏi những hạt giống tốt. 

Dùng một quả trứng gà để xác định lượng muối thích hợp cần sử dụng. Trứng gà được 

đặt vào chậu chứa nước, sau đó thêm muối vào từ từ, khuấy đều cho tan hết, rồi lại thêm 

muối, cho đến khi quả trứng bắt đầu nổi lên thì dừng. Lấy quả trứng ra và ngâm hạt giống 

vào rồi trộn đều. Tất cả những hạt giống kém chất lượng đều sẽ nổi lên mặt nước. Những 

hạt giống được chọn bằng phương pháp này có tỉ lệ nảy mầm rất cao. Trước khi sạ, hạt 

giống nên được rửa lại bằng nước lạnh, vì hàm lượng muối cao quá có thể ảnh hưởng đến 

khả năng nảy mầm của hạt. Phương pháp này đặc biệt có ích đối với trường hợp lúa có 

nhiều hạt lép. 

Xử lý hạt giống bằng nước tiểu bò 

Sau khi chọn được hạt giống tốt, nên xử lý hạt giống bằng nước tiểu bò để kiểm soát các 

bệnh do vi khuẩn và nấm. Những hạt giống được xử lý bằng phương pháp này có tỉ lệ 

kháng bệnh cao. Để tiến hành, rót nửa lít (500ml) nước tiểu bò vào một cái chậu lớn, cho 

thêm 2,5 lít nước vào. Nếu số lượng hạt giống lớn, có thể cho thêm nước tiểu bò và nước 

theo tỉ lệ 1 phần nước tiểu bò: 5 phần nước. Không nên cho nước tiểu bò nhiều quá vì có 

thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất hạt giống. 
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Hạt giống nên được cho vào túi vải, ngâm vào dung dịch khoảng nửa tiếng (30 phút). Sau 

đó, để hạt giống ráo nước ở nơi mát mẻ và gieo trồng. Do có nhiều công dụng kháng 

khuẩn nên nước tiểu bò được sử dụng rộng rãi để xử lý hạt giống trong nông nghiệp hữu 

cơ. 

Chuẩn bị vườn ươm mạ 

Trước khi gieo giống để lấy mạ, đất cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đất trồng cần được làm 

màu mỡ để đảm bảo cho mạ sinh trưởng tốt. Nông dân hữu cơ thường sử dụng phương 

pháp bón phân xanh kết hợp với cày xới. 

Cây sầu đâu (neem) và cây đậu dầu (pongamia) được trồng phổ biến ở trong các làng ở 

Ấn Độ. Lá của chúng được sử dụng làm phân xanh rất tốt và đặc biệt là không tốn tiền 

mua. Trước tiên cần thu gom lá tươi và chất thành từng đống cạnh ruộng. Cần lưu ý tách 

những nhánh cây ra khỏi lá trước khi bón cho đất, vì những cành cây lớn sẽ lâu phân hủy 

và gây khó khăn cho việc cày xới. Khi bón, nên rải lá đều trên mặt ruộng. 

 

Cây đậu dầu (pongamia, Millettia pinnata) 

Dùng máy xới hoặc thủ công để lá trộn đều với đất và vùi lấp xuống dưới. Những lá này 

sẽ bị phân hủy theo thời gian, đồng thời sinh ra những chất có lợi cho đất. Sau cày xới, 

cần để đất nghỉ ngơi một tuần, đây là khoảng thời gian cần thiết cho lá cây phân hủy. Quá 

trình này vừa bổ sung đạm cho đất vừa tiêu diệt mầm bệnh còn ẩn náu ở vụ trước bằng 

những chất tiết ra từ lá cây. Sau một tuần, ruộng nên được cày xới kỹ (2 lần) trước khi 

xuống giống. 
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Chăm sóc vườn ươm mạ 

Sau một tuần gieo giống, vườn ươm sẽ xanh mướt mạ non. Để trồng một công lúa, cần 

60-80m2 đất trồng mạ. Do mật độ trồng dày, nên vườn ươm mạ thường dễ bị sâu bệnh tấn 

công ở giai đoạn đầu. Những nhóm phổ biến như rầy xanh và sâu tơ có thể gây hậu quả 

lớn cho cây mạ. Có thể sử dụng 5% dịch chiết từ hạt cây sầu đâu để kiểm soát chúng. 

Ngoài ra, nước tiểu bò cũng được sử dụng trong giai đoạn này để phòng trừ bệnh đạo ôn. 

Nước tiểu bò được pha loãng đến 10%, sau đó phun cách 7 ngày khi có dấu hiệu của 

bệnh đạo ôn xuất hiện. Trong giai đoạn này, cần chú ý thăm vườn ươm thường xuyên để 

kịp thời phát hiện sâu bệnh khi vừa mới xuất hiện, nhằm áp dụng biện pháp phòng trừ kịp 

thời. 

Cấy mạ 

Mạ có thể cấy sau khi được 3-7 tuần tuổi. Trước khi cấy, cần tưới nước vườn ươm để dễ 

dàng tách mạ nhằm tránh gây tổn thương cho hệ rễ. Ngoài ra có thể phun dung dịch thạch 

cao (gypsum) để làm cho đất trở nên mềm, dễ tách rời hơn. Khoảng 15-20g thạch cao đủ 

để sử dụng cho 200-300m2 mạ. Với phương pháp cấy mạ thông thường, ước tính có đến 

25% số mạ bị tổn thương khi nhổ ra khỏi vườn ươm. Nếu không áp dụng thạch cao, mỗi 

công đất cần đến 10kg hạt giống. Nhưng nếu phun thạch cao, thì chỉ cần 7,5kg hạt giống 

là đủ. 

Chuẩn bị đất ruộng để xuống giống 

Trong lúc vườn ươm đang chuẩn bị đến giai đoạn cấy mạ, đất ruộng cũng cần được chuẩn 

bị. Bên cạnh cày xới và làm bằng mặt ruộng, đất cũng cần được bổ sung chất dinh dưỡng 

bằng phân chuồng, lá sầu đâu, phân vi sinh (như Azospirillum) và hổn hợp phun tự pha 

Jeevamrutham (sẽ có hướng dẫn pha chế). Tất cả các biện pháp trên đều nhằm làm gia 

tăng hệ vi sinh có ích cho đất trồng. 

Phân xanh 

Tất cả những phụ phẩm dễ phân hủy từ thực vật đều có thể đưa vào đất, để chúng tự phân 

rã và hình thành dưỡng chất. Quá trình này được gọi là tạo phân xanh. 

Sử dụng phân chuồng 

Phân chuồng có thể được sử dụng thay thế cho phân xanh khi nguồn phụ phẩm nông 

nghiệp không có nhiều ở địa phương. 

Phương pháp áp dụng phân chuồng và phân vi sinh 

Sau khi ruộng được tạo phân xanh, cày xới và san bằng, bước cuối cùng là bón phân thúc 

và phân vi sinh. Loại phân này không giống phân xanh hoặc phân chuồng vì chúng được 

cây hấp thụ ngay. Do đó, những loại phân thúc và phân vi sinh này sẽ cung cấp dinh 

dưỡng cho đất nhanh chóng (sử dụng phân vi sinh, Jeevamrutham,...) 
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Tiến hành cấy mạ 

Khi cấy lúa cần đảm bảo khoảng cách và mật độ hợp lý. Cấy quá dày gây tốn nhiều chi 

phí, nhưng lại làm giảm năng suất lúa vì chúng phải chia nhau ánh sáng, dưỡng khí và 

dinh dưỡng. 

Đối với lúa ngắn ngày, khoảng cách giữa các cây mạ là 15×10 cm, còn đối với giống 

trung và dài ngày lần lượt là 20×10cm và 20×15cm. Ngoài ra, tính theo hàng, cứ mỗi 2,5 

mét lúa thì bỏ một hàng đất trống rộng khoảng 3 tấc. Mẹo nhỏ này giúp ánh sáng mặt trời 

có thể chiếu đến những phần dưới của cây, giảm tỉ lệ rầy nâu, và dễ bón phân chuồng hay 

phun thuốc trừ sâu sinh học cho lúa. 

25 ngày sau cấy 

Ruộng nên được dọn cỏ 25 ngày sau cấy, bởi đây là giai đoạn lúa ngắn ngày bắt đầu đẻ 

nhánh. Nếu để cỏ lan quá nhiều sẽ làm giảm tỉ lệ đẻ nhánh của lúa, ảnh hưởng đến năng 

suất. Sau khi làm cỏ, phân ủ từ cây sầu đâu (neem cake) được rải đều lên mặt ruộng với tỉ 

lệ 25kg cho 4 công đất. Bón phân trong giai đoạn này giúp tăng khả năng đẻ nhánh. 

Lúa thường bị nhiều sâu bệnh tấn công ở thời gian này. Nên thăm đồng thường xuyên để 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn trước khi chúng thành dịch. Sâu cuốn lá, sâu phao và rầy 

nâu xuất hiện phổ biến nhất trong giai đoạn đẻ nhánh. Dùng hổn hợp phun gừng, tỏi, ớt 

để kiểm soát sâu cuốn lá. Sâu phao có thể hạn chế bằng phương pháp dùng dây kéo trên 

mặt ruộng nhằm loại bỏ chúng ra khỏi bề mặt lá. Dùng bẩy dính vàng để quản lý rầy nâu. 

45 ngày sau cấy 

Đối với cây lúa trung hoặc dài ngày, quá trình đẻ nhánh sẽ diễn ra trong giai đoạn sau 45-

50 ngày. Đây là thời gian cỏ dại bắt đầu phục hồi trở lại. Làm cỏ và bón phân như hướng 

dẫn ở trên trong giai đoạn này. Đối với giống lúa cứng cây (coarse rice), có thể phun 

Panchagavyam (sẽ có hướng dẫn pha chế) trong giai đoạn này như là chất kích thích sinh 

trưởng. 

Sâu bệnh gây hại chính trong thời gian này là cuốn lá lớn vệt đỏ, rầy xanh, muỗi hành và 

rệp phấn trắng. Sâu cuốn lá lớn có thể dùng dây để loại chúng. Rầy xanh được kiểm soát 

bằng bẫy dính vàng. Còn đối với rệp phấn trắng, có thể dùng dung dịch pha chế 5 lá để trị 

(xem phụ lục 1). 

Giai đoạn lúa đứng cái chuẩn bị làm đòng 

Đây là lúc đầu bông lúa dần dần được hình thành. Giai đoạn này rất quan trọng trong sự 

phát triển của cây lúa, do sự hình thành và phát triển của đòng sẽ ảnh hưởng đến năng 

suất. Để giúp cây lúa phân hóa tốt, có thể áp dụng hổn hợp phun Panchagavyam ngay lúc 

này. Panchagavyam là dung dịch kích thích sinh trưởng, được tạo ra bằng sự kết hợp của 

5 nguyên liệu có nguồn gốc từ bò và một vài sản phẩm sinh học khác. Trong giai đoạn 
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lúa đẻ nhánh và đứng cái, có thể phun 3% Panchagavyam đối với giống lúa cứng cây. 

Còn giống lúa thường, chỉ cần phun 3% Panchagavyam một lần trong giai đoạn đứng cái. 

Trong giai đoạn lúa trổ bông, nên phun 10% sữa kem (buttermilk, tương tự sữa chua lên 

men) hoặc 3% nước dừa (tender coconut) để giúp quá trình trổ bông tốt hơn và tăng năng 

suất. Chu kỳ này lúa dễ bị tấn công bởi sâu đụt thân, sâu lông vàng và bọ xít hôi. Bướm 

của sâu đụt thân có thể tiêu diệt bằng bẫy dẫn dụ chứa hooc-môn pheromone, sâu lông 

vàng được kiểm soát bằng dịch phun sầu đâu và bọ xít hôi được diệt trừ bằng dung dịch 

phun 5 lá. 

Tăng độ màu mỡ đất 

Đất trồng là nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với người nông dân vì nó là nơi để cây cối 

mọc lên. Độ màu mỡ của đất sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, từ đó ảnh hưởng đến 

cuộc sống của hàng triệu người trên trái đất. Canh tác lúa có mối liên hệ gắn bó phức tạp 

nhưng chặt chẽ với tính chất tự nhiên của đất trồng. Cây lúa không ngừng lấy dinh dưỡng 

trong đất từ khi gieo trồng cho đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, nguồn dinh dưỡng 

trong đất là có giới hạn, nên nông dân cần bù lại dưỡng chất cho đất đã được cây hấp thụ. 

Yếu tố quan trọng nhất trong nông nghiệp hữu cơ là cần duy trì trạng thái cân bằng giữa 

dinh dưỡng và thành phần hữu cơ trong đất. 

Phần này sẽ cho chúng ta thấy bằng cách nào những sinh vật sống trong đất có thể được 

duy trì và khôi phục thông qua biện pháp hữu cơ. 

Sử dụng phù sa 

Vùng nước là một hệ thống chảy liên tục, chúng chứa vô số sinh vật sống và có chu trình 

tuần hoàn. Khi những sinh vật sống trong nước chết đi, xác của chúng được lắng đọng 

dưới đáy nước dần hình thành nên lớp trầm tích. Vi khuẩn dần dần phân hủy trầm tích để 

tạo nên phù sa. Vì vậy, đây là nguồn phân hữu cơ rất tốt, chứa nhiều nguyên tố dinh 

dưỡng. Phù sa có thể được thu gom và bón cho ruộng. 

Đến mùa khô, một số nơi có nước trở nên khô hạn, lúc này ta có thể thu gom đất phù sa 

dễ dàng bằng cách lấy lớp đất bề mặt. Phù sa dày hay mỏng còn tùy thuộc vào địa thế của 

sông hồ. Thông thường, hầu hết phù sa bồi đắp chỉ dày khoảng 20cm. Khi lấy phù sa, chỉ 

nên nạo vét phần đất bề mặt, vì sâu hơn nữa là tầng đất mặt, nơi độ màu mỡ không bằng 

phù sa ở trên cùng. 

Đất phù sa nên được rải đều trên mặt ruộng trước khi cày xới. Đất phù sa không chỉ giàu 

đạm mà còn có nhiều phốt pho và kali. Bổ sung phù sa cho đất cũng giúp làm tăng độ dày 

của lớp đất chứa dưỡng chất và gia tăng khả năng giữ nước. Đất phù sa cung cấp dinh 

dưỡng một cách từ từ và liên tục trong thời gian khá dài. 
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Sử dụng phân xanh 

Những phần dễ phân hủy của cây đều có thể bón cho đất và để chúng phân hủy tạo thành 

phân. Có thể trồng những cây tạo phân xanh trên ruộng, sau đó cày để vùi lấp chúng 

xuống đất. Nên chọn thời gian cày sao cho chúng phân hủy trước khi xuống giống. 

Những nhóm cây họ đậu như cây lục lạc sợi (Sunhemp) hoặc điên điển (dainchaa). Cây 

họ đậu cộng sinh với nhóm vi khuẩn đặc biệt trong nốt sần, giúp chúng có khả năng hấp 

thu nitơ tự do trong không khí. Nitơ sau đó được chuyển hóa thành đạm. Sau khi cây chết 

và phân rã, đạm sẽ được bổ sung cho đất. 

Nhóm cây họ đậu nên được trồng ít nhất trước 2 tháng, sau đó mới gieo vụ chính. Thông 

thường trồng cây họ đậu từ 45-60 ngày, sau đó cày xới vùi lấp cây để tạo phân xanh ngay 

trước khi cây chuẩn bị ra hoa. Nếu để lâu hơn, thành phần chất xơ trong cây họ đậu tăng 

lên, làm chúng khó bị phân hủy. Sau khi cày, cần thời gian ít nhất 10 ngày để phân hủy 

và tạo phân xanh. 

Nếu không có điều kiện trồng cây phân xanh trên ruộng, có thể dùng lá cây để tạo phân 

xanh. Thu gom lá tươi từ cây bụi, sau đó rải đều lên mặt ruộng, để chúng tự phân hủy. Có 

thể sử dụng lá của cây sầu đâu (neem) hoặc đậu dầu (pongamia). Phương pháp này thay 

thế cho trồng cây phân xanh trong trường hợp không đủ nước để trồng trực tiếp trên 

ruộng. 

 

Cây lục lạc sợi 

Nguồn: https://www.feedipedia.org/node/313 
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Sử dụng phân chuồng 

Phân chuồng có thể được sử dụng thay thế cho phân xanh và đây cũng là nguồn dễ tìm 

đối với hầu hết nông dân. Phân chuồng chứa chất thải của vật nuôi và gia cầm. Chất thải 

từ động vật là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng vì có đến 60-75% đạm, phốt pho và 

kali có trong thức ăn được thải ra dưới dạng phân. 

Phân chuồng nên được bón và cày xới vùi lấp trong ngày vì nếu để trên đất quá lâu sẽ 

làm thất thoát dinh dưỡng do rửa trôi và nhiệt độ cao. Quá trình này có thể làm mất đến 

50% dưỡng chất. Cả phân xanh và phân chuồng đều cần thời gian để phân rã, do đó 

chúng cần có thời gian ít nhất một tuần trước khi xuống giống. 

Sử dụng phân vi sinh 

Azospirillum là nhóm vi khuẩn sống xung quanh rễ của cây lương thực và cỏ. Chúng có 

khả năng hấp thu nitơ trong không khí và chuyển hóa thành đạm có thể được cây sử 

dụng. Với 2kg của Azospirillum và 2kg của vi khuẩn phốt pho được trộn với 25kg phân 

chuồng, phân ủ trộn hoặc cát ướt và rải đều lên mặt ruộng. 

Khi Azospirillum được đưa vào đất, chúng sẽ nhân lên hàng triệu con và có thể cung cấp 

20-40kg phân đạm cho mỗi hecta trên mỗi vụ. Ngoài ra, Azospirillum cũng tiết ra nhiều 

chất kích thích sự phát triển của cây, từ đó giúp tăng năng suất lúa. Vi khuẩn phốt pho 

chuyển đổi lân không hòa tan thành dạng hòa tan, từ đó cây có thể hấp thu được. Những 

nhóm phân vi sinh này bổ sung dinh dưỡng lâu dài cho sự sinh trưởng của lúa, trổ đòng 

và cuối cùng là tăng sản lượng lúa thu hoạch. 

Xử lý hạt giống bằng phân vi sinh 

Hạt giống hoặc mạ có thể được xử lý bằng phân vi sinh trước khi xuống giống. Bột 

Azospirillum được trộn với nửa lít nước cháo lỏng để nguội. Nước cháo lỏng có vai trò 

như keo, giúp vi khuẩn bám dính lên hạt giống. Để xử lý 35kg hạt giống cần nửa kg 

Azospirillum. Lượng hạt giống này đủ để gieo cho 4 công đất. 

Xử lý rễ mạ với phân vi sinh 

Dung dịch Azospirillum có thể được sử dụng để xử lý mạ trước khi cấy. Nửa kg 

Azospirillum được trộn với 50 lít nước, thu được dung dịch loãng. Ngâm phần rễ của bó 

mạ vào dung dịch này, đảm bảo nước ngập tới hết phần rễ. Ngâm khoảng 10 phút trước 

khi cấy, giúp có đủ thời gian cho vi khuẩn bám vào hệ rễ và phát triển. 

Azospirillum tiết ra chất kích thích sinh trưởng giúp rễ phát triển mạnh, gia tăng mật độ 

rễ con và phân nhánh rễ, làm tăng khả năng hấp thu chất chất khoáng và nước. 

Xử lý phân vi sinh cho vườn ươm mạ 

Azospirillum cũng có thể được xử lý trực tiếp cho vườn ươm mạ trước khi cấy. Một kg 

Azospirillum được sử dụng đủ cho 200m2 vườn ươm. Azospirillum được trộn với 10kg 

phân chuồng và rải đều lên vườn ươm. Sau đó chờ khoảng 30 phút trước khi nhổ lên cấy. 
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Trong số những phương pháp xử lý giống nhằm gia tăng vi sinh vật có ích cho cây, 

phương pháp dùng Azospirillum kết hợp với phân chuồng là dễ thực hiện nhất. Bên cạnh 

đó vẫn còn những phương pháp truyền thống hiệu quả khác dựa vào nguồn nguyên liệu 

địa phương sẳn có. Sử dụng dung dịch pha Panchagavyam và Jeevamrutham là 2 phương 

pháp phổ biến nhất vì chúng không chỉ làm gia tăng mật độ vi sinh đất mà còn tạo phân 

bón cho cây phát triển. Điểm hay nhất của 2 phương pháp này là dung dịch hoàn toàn có 

thể tự pha chế ngay tại nhà, nguồn nguyên liệu có sẳn ở địa phương. 

Panchagavyam 

Panchagavyam có nghĩa là 5 thứ được lấy từ bò: nước tiểu, sữa, sữa bơ (buttermilk), phân 

và bơ tinh (ghee). Thoa đều một lớp bơ mỏng xung quanh mặt trong của bình pha chế. 

Bước này giúp ngăn nước rỉ ra từ những lỗ nhỏ trong bình. Một kg phân bò cộng với 

200ml bơ tinh (ghee), khuấy đều thành hổn hợp sền sệt. Đây là môi trường thuận lợi cho 

sự phát triển của rất nhiều vi sinh có lợi như Azospirillum, Rhizobium và Azotobacter. 

Khi xử lý Panchagavyam cho đất, nhóm vi khuẩn này sẽ nhân lên rất lớn. Ngoài những 

lợi ích từ vi sinh, Panchagavyam còn chứa chất kìm hãm sự phát triển của sâu hại và một 

số nấm bệnh. 

Sau khi khuấy phân bò và bơ tinh (ghee) thành hổn hợp, treo bình pha chế ở nơi thoáng 

mát. Đảo trộn hổn hợp cho đều vào mỗi sáng và tối cho đến khi đủ một tuần. Quá trình ủ 

lên men sẽ sinh ra nhiều khí, khuấy giúp thoát bớt khí ra ngoài, làm giảm mùi hôi và sẳn 

sàng hơn cho các bước tiếp theo. Sau khi ủ đủ một tuần, bỏ thêm vào 600ml đường thốt 

nốt, 2 quả chuối chín, 400ml sữa và 400ml sữa đông (curd). Sau cùng cho vào 600ml 

nước tiểu bò và 600ml nước dừa tươi. Khuấy đều và để nơi thoáng mát một tuần nữa là 

có thể sử dụng. Khi phun, hòa 300ml dung dịch Panchagavyam với nước sao cho đầy 

bình 10 lít, dùng để phun cho 4 công đất. 

Jeevamrutham 

Jeevamrutham là dạng đơn giản hơn của Panchagavyam vì chỉ gồm 2 nguyên liệu chính 

là phân và nước tiểu bò. Dung dịch này được sử dụng để gia tăng quần thể vi sinh có ích 

trong đất. Để pha Jeevamrutham cần chuẩn bị 10 lít nước tiểu bò, 10kg phân bò tươi, 2kg 

đường thốt nốt, 2 kg bột đậu, một nắm đất rừng hoặc đất chưa từng được sử dụng canh 

tác nông nghiệp hoá học (chọn đất có lá cây mục phía trên) và 200 lít nước. 

Trước tiên cho nước vào bồn chứa hoặc bình chứa, sau đó lần lượt bỏ phân bò, đường 

thốt nốt, bột đậu và đất rừng vào bồn, khuấy thật đều. Cuối cùng cho thêm nước tiểu bò 

vào. Sau khi pha xong, nên đậy kín bằng vải nhằm ngăn ruồi muỗi đẻ trứng. Dung dịch 

được khuấy thuận và ngược chiều kim đồng hồ liên tục mỗi buổi sáng và tối. Đến ngày 

thứ 3, dung dịch có thể được sử dụng và không được để quá 7 ngày tính từ ngày bắt đầu 

pha chế. Với liều lượng trên có thể dùng đủ cho 4 công đất. Khi sử dụng, pha loãng dung 
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dịch vào nước tưới hoặc phun trực tiếp. Dung dịch giúp phục hồi quần thể vi sinh có ích 

trong đất, kể cả đất đã bị thoái hóa.  

Phân ủ 

Chất thải từ gia súc (phân bò), rơm, cây khô và lá xanh có thể ủ thành phân bón bằng 

cách làm mục chúng. Quá trình này được gọi là tạo phân ủ. Có rất nhiều biện pháp tạo 

phân ủ, do đó có thể chọn biện pháp nào dễ làm đối với từng khu vực khác nhau. Ba 

phương pháp phổ biến nhất là: phân trùn quế, ủ chất đống và phương pháp NADEP. Phân 

trùn quế được tạo ra bởi trùn quế trong quá trình phân giải chất thải hữu cơ. Chất thải 

được trùn quế tiết ra được sử dụng như là nguồn phân rất tốt. Phương pháp ủ phân đống 

và NADEP phải phụ thuộc vào vi sinh vật để phân hủy các chất và tạo dinh dưỡng. Mỗi 

biện pháp đều có cái hay riêng, vì vậy nông dân nên chọn phương pháp nào khả thi nhất 

cho ruộng của mình. 

Trước khi tiến hành, cần tính toán những yếu tố quan trọng sau. Cần chọn vị trí để ủ 

phân, vì chúng ảnh hưởng đến chất lượng của phân ủ. Khu vực đặt phân ủ không được 

đọng nước hoặc đất thấp. Khu vực đất cao có bóng râm là tốt nhất. Cần chú ý không nên 

chọn khu vực bên dưới có nhiều rễ cây. Những sản phẩm nhựa, bọc ni-lon, xương gia 

súc, đá, thân cây to và thủy tinh không được để vào đống phân ủ. 

Phân trùn quế 

Phân trùn quế thu được từ quá trình sinh sản của trùn quế dựa vào nguồn thức ăn từ phân 

bò, đất và nông sản thừa. Bồn nuôi trùn quế có thể được xây bởi gạch hoặc đá với xi 

măng. Bồn chứa thường dài 2m, rộng 1m, và cao 0,8m là thích hợp. Với kích cở này có 

thể chứa từ 3000-4500 con trùn. Phía trên bồn nên xây mái lá để giữ ẩm và che chắn mưa 

gió. Có thể bỏ vào bồn bất kỳ phụ phẩm nông nghiệp nào hoặc tất cả những phần rau củ 

quả thừa và phân bò. Cũng có thể cho giun ăn một phần rơm lót chuồng (chứa cả phân và 

nước tiểu). Điều quan trọng là những thứ đưa vào cho trùn quế ăn phải được phân rã phần 

nào, vì nếu bỏ thức ăn tươi vào sẽ sinh nhiều nhiệt trong quá trình mục rửa, nếu đưa trùn 

quế vào trong giai đoạn này bồn đang nóng, chúng sẽ chết. Vật chất hữu cơ cho ăn nên 

được để phân hủy ít nhất 2-3 tuần trước khi bỏ vào bồn nuôi. Nước nên được phun bổ 

sung để làm ẩm hổn hợp cho ăn. Tuy nhiên, cũng không nên tưới quá nhiều làm đọng 

nước. Bồn nuôi nên có ống thoát nước ở đáy để thoát bớt nước thừa. 

Khi đưa trùn quế vào nuôi, cần đào một cái hố nhỏ, đặt một nắm trùn quế vào hố và che 

đậy lại. Số lượng trùn cần đưa vào tùy thuộc vào kích cở của bồn nuôi, thường 1kg trùn 

quế cho mỗi mét khối bồn nuôi. Sau khi bỏ đều trùn quế vào bồn chứa ở các vị trí khác 

nhau, lấy phân bò tươi rải đều thành từng khối nhỏ trên bề mặt để có thức ăn cho trùn quế 

ở giai đoạn đầu. Sau đó nên phun nước lần nữa để giữ ẩm. 

Có thể xây mương dẫn nước nhỏ xung quanh miệng bồn để ngăn kiến vào tấn công trùn 

quế. Cuối cùng dùng bao bố phủ bề mặt bồn nuôi để duy trì độ ẩm. Trong quá trình nuôi, 
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cần giữ ẩm liên tục bồn chứa vì trùn quế rất nhạy cảm với độ ẩm. Phân trùn quế có thể 

được sử dụng sau 30 ngày nuôi. Lúc này phân có màu đen, nhẹ, xốp và giòn. Không cần 

phải thêm nước để giữ ẩm trong giai đoạn này vì đa số giun đã di chuyển xuống đáy bồn, 

phần phân trùn quế bên trên có thể được lấy ra bón cho cây. Phân trùn quế có độ thoáng 

khí cao, thẩm thấu tốt và giữ ẩm cao. 

Phân ủ đống 

Phương pháp này sử dụng quá trình phân rã hiếu khí phụ phẩm hữu cơ để tạo phân bón. 

Cần chuẩn bị một miếng đất nhỏ hình chữ nhật, quét sạch để chuẩn bị cho quá trình ủ 

phân. Đống phân ủ được chất lên thành nhiều lớp. Bên dưới đống ủ, đặt nhánh cây hoặc 

vật liệu cứng để làm nền dày khoảng 5cm để cho không khí có thể lưu thông vào bên 

trong đống ủ. Bên trên, chất một lớp lá tươi dày khoảng 15cm. Chỉ nên lấy phần lá tươi, 

bỏ đi cành cây vì chúng khó phân hủy. Sử dụng dung dịch phân bò pha loãng phun lên 

lớp lá cây để chúng trở nên ẩm. Tiếp tục chất lên rơm phân chuồng khô hoặc lá cây khô ở 

lớp tiếp theo cùng độ dày như lớp dưới và cũng sử dụng nước phân bò loãng để phun đều. 

Bề mặt trên cùng của đống ủ nên phủ một lớp dày phân bò và sau đó tưới nước phân bò 

pha loãng lần nữa. Nên cắm 2 cây tre lớn vào đầu và cuối đống ủ (khoảng 1/3 từ phần rìa 

đống phân ủ trở vào). Mục đích của những cây tre này là để kiểm tra quá trình phân rã 

diễn ra bên trong. Cứ chất theo thứ tự từng lớp như hướng dẫn ở trên cho đến khi cao 

khoảng 1,2m từ mặt đất. Khi chất đống ủ, nên kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng mỗi lớp đạt 

độ dày ít nhất 15cm. 

Sau khi xong, bao phủ toàn bộ đống ủ bằng bao bố nhằm duy trì độ ẩm bên trong đống ủ. 

Cứ 2-3 ngày phun nước một lần để làm ướt đống ủ. Nếu nhiệt độ bên trong đạt đến 50-

600C sau 5 ngày chứng tỏ quá trình phân rã đang diễn ra tốt. Nhổ cọc tre cắm trước đó ra 

để tạo thành một cái lỗ, giúp ta dễ kiểm tra nhiệt độ bên trong. Sau 30 ngày, tiến hành trở 

bề đống ủ. Sau 60 ngày, phân ủ sẽ khá là rời rạc và dễ vỡ vụn, màu nâu tối, dạng hột, nhẹ 

và giàu mùn. Lúc này ta có thể sử dụng để bón ruộng. 
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DỊCH BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN RUỘNG LÚA 

 
Loại sâu 

bệnh 

Giai đoạn 

mạ 

Giai đoạn đẻ nhánh 

đến đứng cái 

Giai đoạn trổ 

đòng đến thu 

hoạch 

Sâu hại 

Chích hút 

nhựa 
Bọ trĩ 

Rầy xanh, rệp phấn 

trắng 

Rầy nâu, rầy lưng 

trắng, rầy xanh, 

nhện gié, bọ xít hôi 

Ăn các bộ 

phận của 

cây 

Sâu đụt thân, 

muỗi hành 

Sâu đụt thân, muỗi 

hành, sâu gai (bọ gai), 

rầy, sâu cuốn lá, giòi 

đụt lá, sâu phao 

Sâu đụt thân, sâu 

xếp lá, sâu keo, sâu 

phao 

Bệnh hại 

Nấm Đạo ôn lá 
Đạo ôn lá, đốm vằn, 

thối thân 

Đạo ôn cổ bông, 

bệnh than vàng, 

thối bẹ, lem lép hạt 

Vi khuẩn - Cháy lá vi khuẩn Cháy lá vi khuẩn 

Vi rút 
Bệnh 

Tungro 
Bệnh Tungro - 

Tuyến trùng 
Bướu rễ, 

tiêm đọt sần 
Bướu rễ, tiêm đọt sần - 
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SÂU ĐỤT THÂN 

(Sâu đụt thân vàng – Scirpophaga incertulus, sâu đụt thân trắng – Scirpophaga innotata, 

sâu đụt thân sọc nâu – Chilo suppressalis và sâu đụt thân hồng – Sesamia inferens) 

 

Nguồn: https://harvestchoice.org/production/biotic/pest_profiles/chilo_partellus 
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Gây hại 

Sâu non mới nở sẽ treo trên lá bằng những sợi tơ tiết ra từ miệng, nhờ gió chúng thậm chí 

có thể bay đến những cây lận cận. Sâu gặm phần bẹ lá trước, sau đó chui vào thân. Do 

chúng ăn phần đọt non bên trong cây lúa nên dẫn đến chết đọt ở giai đoạn sinh trưởng và 

bạc bông ở giai đoạn trổ đòng đến chín. 

Bướm 

Bướm sâu đụt thân vàng: cánh trước của bướm cái có màu vàng sáng với chấm đen ở 

trung tâm. Bướm đực thì nhỏ hơn, có cánh vàng nhạt và không có chấm đen. 

Bướm sâu đụt thân trắng có hình dạng giống với bướm của sâu đụt thân vàng, nhưng 

chúng có màu trắng và không có đốm đen. Túm lông đuôi hơi trắng ở con cái. Bướm đực 

có kích thước nhỏ hơn con cái. 

Bướm sâu đụt thân sọc nâu: cánh trước của bướm có màu vàng nhạt với vảy màu nâu 

xám hiện lên. Cánh sau có màu trắng đến nâu vàng. Bướm đực nhỏ hơn bướm cái. 

Bướm sâu đụt thân hồng: cánh trước của bướm có màu vàng rơm, cánh sau có màu trắng. 

Bướm đực chỉ nhỏ hơn bướm cái một chút. 

Trứng 

Trứng sâu đụt thân vàng: bướm cái đẻ một cụm khoảng 150-200 trứng gần đầu lá ở mặt 

trên của lá non, được bao bọc bởi tơ và vảy có màu vàng sẫm bắt nguồn từ búi lông đuôi. 

Trứng sâu đụt thân trắng: bướm cái đẻ một cụm khoảng 150-200 trứng. Đám trứng của 

sâu đụt thân trắng có hình đĩa dẹt và được bao bọc bởi những sợi tơ. 

Trứng sâu đụt thân sọc nâu: bướm cái đẻ một cụm khoảng 300 trứng với nhiều kích cở 

khác nhau gần đầu lá hoặc cả trên bẹ lá. 

Trứng sâu đụt thân hồng: bướm cái đẻ khoảng 30-100 trứng mỗi đợt giữa bẹ lá và thân. 

Trứng có hình dạng hạt. 

Sâu non 

Sâu đụt thân vàng có đầu màu cam, mình hơi vàng trắng. 

Sâu đụt thân trắng có màu vàng nhạt, trên thân không có đốm. 

Sâu đụt thân sọc nâu có màu nâu nhạt hoặc màu hồng với 5 dòng kẻ ngang có màu nâu 

hoặc tím nhạt chạy suốt chiều dài cơ thể. Đường kẻ sọc xuất hiện ở lưng và bên hông. 

Đầu sâu có màu nâu sáng hoặc cam. 

Sâu đụt thân hồng có màu trắng pha chút vàng, đầu có màu đen. Về sau, sâu chuyển 

thành tím hồng và đầu có màu nâu hoặc cam. Sâu không có các đường kẻ ngang trên 

thân. 
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Nhộng 

Nhộng sâu đụt thân vàng có màu xanh lục nhạt và được bao bọc bởi kén tơ màu trắng. 

Khi mới kết kén thì có màu nâu nhạt, về sau chuyển thành nâu đậm hơn. 

Nhộng sâu đụt thân trắng mềm và có màu trắng, về sau biến thành nâu. 

Nhộng sâu đụt thân sọc nâu có màu nâu đỏ, có 2 màu gà nổi đường gân trên mặt lưng 

trên. Đầu có 2 cái sừng ngắn. Đoạn cuối của nhộng có gai nhỏ chạy dọc cơ thể.  

Nhộng sâu đụt thân hồng có màu nâu hoặc nâu đậm, phủ nhẹ một lớp bột có màu hơi 

xanh dương. 

Nhóm cây bị gây hại ngoài lúa 

Sâu đụt thân vàng tấn công chủ yếu ở lúa. Ngoài ra, một số báo cáo khác cho thấy chúng 

còn tấn công cả lúa hoang. 

Sâu đụt thân trắng xuất hiện ở lúa hoang, một số nhóm cỏ như cỏ cháo, cỏ gà, mía. 

Sâu đụt thân sọc nâu tấn công ngô, bo bo, mía, kê, cỏ lồng vực,... 

Sâu đụt thân hồng chủ yếu xuất hiện ở ngô, bo bo, kê vàng.  

Kiểm soát sâu đụt thân 

- Cắt tỉa bớt đầu lá lúa trước khi cấy để loại bỏ trứng trên lá ở giai đoạn mạ. 

- Cắt bỏ gốc rạ ở vụ trước để tiêu diệt nhộng. 

- Cứ đặt 1 bẫy hooc-môn cho 4 công đất là đủ để quản lý dịch sâu đụt thân bùng phát. 

- Khi phát hiện bướm hoặc trứng sâu đụt thân trên ruộng, phun 5% dịch chiết từ hạt sầu 

đâu để ngăn chặn bướm đẻ trứng. 

- Nếu ruộng trước giờ không sử dụng thuốc trừ sâu, ong mắt đỏ sẽ điều khiển quần thể 

sâu đụt thân một cách tự nhiên. Phóng thích trứng của ong mắt đỏ (5000 trứng/công), 2 

hoặc 3 lần tùy thuộc vào mức độ xuất hiện của sâu đụt thân. 

- Chọn những giống lúa có khả năng kháng lại sâu như: Vikas, Sasyasri, Rasi, Cauvery, 

Swarnamukhi, Varsha và Pothana. 

- Cày sâu ở vụ hè để đưa nhộng của sâu đụt thân còn ẩn náu trong đất lên trên. Những 

con nhộng này sẽ bị chim ăn hoặc chết bởi nắng nóng. 

- Cắt đọt lúa 45 ngày sau sạ để loại bỏ trứng sâu. 

- Cắt bỏ, loại bỏ những cây lúa bị sâu đụt thân để tiêu diệt trứng, sâu hoặc nhộng còn ẩn 

nấp bên trong. 
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- Ngưng sử dụng thuốc trừ sâu để tạo điều kiện cho thiên địch phát triển như ong mắt đỏ, 

chuồn chuồn cỏ, bọ rùa,... 

- Sử dụng dung dịch phun tỏi ớt để tiêu diệt sâu non. 

- Trồng những cây dẫn dụ sâu như đậu bắp trên bờ đê. Diệt trừ trứng hoặc sâu non trên 

những cây này thường xuyên. 

- Trồng cây hàng rào như ngô, bo bo xung quanh ruộng, có thể kết hợp thêm với đậu đũa, 

đậu phộng, đậu xanh và đậu nành. Những cây này cao hơn lúa, nên tán cây đóng vai trò 

như hàng rào ngăn chặn dịch hại tấn công, nhưng lại là môi trường sống của nhiều thiên 

địch. 

- Cắm cọc, nhánh cây trên ruộng 2-3 cọc/công để thu hút chim đến ăn sâu. 
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MUỖI HÀNH, SÂU NĂNG 

(Rice gall midge, Orseolia oryzae) 

Muỗi hành trưởng thành có hình dạng như muỗi với cơ thể màu nâu vàng và chân dài 

với lông nâu sẫm. Con cái có màu đỏ sáng với phần bụng có màu nâu đỏ. 

Trứng được đẻ riêng lẻ trên cuống lá. 

Sâu năng có màu vàng sáng, không có đầu và chân. Chúng ở trong thân lúa và tiết ra 

chất độc tên cecidogen làm biến dạng đọt lúa thành cọng rỗng như cọng hành nên được 

gọi là muỗi hành. 

Quá trình hóa nhộng diễn ra trong “cọng hành”. 

Gây hại được thấy ở giai đoạn làm đòng, “cọng hành” mọc ra không có bông lúa ở trên. 

Lúa bị muỗi hành ở giai đoạn sớm hơn sẽ tăng đẻ nhánh nhưng làm cho cây lúa bị lùn lại. 

Mức độ gây hại ước tính dao động từ 8-50%. 

Những giống cây kháng muỗi hành: Basundhara, Luit, Sathyaranjan, Chandrama, 

Jayamati, Kapilee, Ketekijoha. 

Kiểm soát muỗi hành 

- Tránh độc canh. 

- Cấy sớm và đồng loạt. 

- Phun 5% dịch chiết từ hạt sầu đâu để đuổi muỗi trưởng thành trong giai đoạn xuất hiện 

đẻ trứng. 
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BỌ TRĨ, BÙ LẠCH 

(Thrips, Baliothrips biformis) 

Trưởng thành 

Có kích thước nhỏ, mảnh, màu nâu tối. Chúng có thể có cánh hoặc không. Cánh của 

chúng thường dài và hẹp, có lông dài. 

Trứng 

Được con cái đẻ ở khe hở nách lá. Mỗi con cái đẻ khoảng 25 trứng trong suốt vòng đời 2 

tuần. Trứng của chúng rất nhỏ và trong suốt lúc mới đẻ, về sau chuyển thành vàng nhạt. 

Ấu trùng 

Còn non thì không có màu, lớn lên chuyển thành vàng nhạt. Chân, đầu và ăng-ten (râu) 

chuyển thành màu tối hơn khi lột xác lần 2. 

Nhộng 

Có màu nâu, có cánh dẹp dài chạy dọc 2/3 chiều dài bụng. 

Gây hại 

Cả nhộng và con trưởng thành đều hút nhựa lá non. Phần đầu lá bị hút sẽ héo và xoắn lại. 

Chúng gây hại rất mạnh ở mùa khô, có thể dẫn đến thiệt hại 100% nếu dịch bệnh nghiêm 

trọng trong 20 ngày đầu sau sạ. 

Kiểm soát 

- Bơm nước cho ngập ruộng trong 2 ngày nếu phát hiện bọ trĩ đang gây hại. 

- Tạo môi trường cho thiên địch sinh sống. 

- Phun 5% dịch chiết từ lá cây ngũ trảo (Vitex negundo). 

- Phun 3% dịch chiết sầu đâu. 

- Phun 3% dung dịch pha chế từ 10 loại lá Dasaparni (xem phụ lục 2). 
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Cây ngũ trảo 
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BƯỚU RỄ DO TUYẾN TRÙNG 

(Root knot nematode, Meloidogyne graminicola) 

Gây hại 

Tuyến trùng có dạng như giun kim, sống trong đất và gây hại cây chủ (lúa). Ấu trùng nhỏ 

chui vào rễ, thường là khu vực gần kề đầu rễ. Khi vào trong, chúng bắt đầu ăn những tế 

bào lân cận và làm mô lúa chuyển thành những tế bào khổng lồ chứa nhiều nhân bên 

trong mỗi tế bào rễ lúa, do hệ nhân được tăng lên liên tục và tế bào nở ra. 

Những tế bào lân cận bên trong cũng bắt đầu phân chia theo, dẫn đến hình thành những 

khối u ở rễ. Trong bướu rễ có cả tuyến trùng đực và cái. Nốt u dần lớn lên, đồng thời con 

đực thay lông lần cuối, thụ tinh với con cái, sau đó rời khỏi khối u rễ. Con cái đẻ trứng có 

dạng một khối sền sệt bên ngoài rễ. Tuyến trùng phát triển mạnh trong điều kiện đất khô. 

Biểu hiện 

- Lá trở nên vàng, sau đó khô, tạo thành những mảng lúa vàng trên ruộng. 

- Cây bị nhiễm tuyến trùng sẽ có khối u ở rễ. 

Kiểm soát tuyến trùng 

- Sử dụng giống kháng tuyến trùng như TKM 6, Daya, Ptb 10 và Udaya. 

- Sử dụng phân ủ trộn từ lục bình. 

- Sử dụng phân xanh sầu đâu, 25kg/công. 

- Làm cỏ cũng có tác dụng hạn chế tuyến trùng. Luân canh cây lúa với đậu phộng, đay, 

lúa mì, khoai tây và đậu đen có thể giảm tuyến trùng gây hại. 
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Hình dạng cơ bản của tuyến trùng và cây lúa bị nhiễm tuyến trùng trong các nốt 

sần ở rễ 

Nguồn: Kumari, Chanchal & Dutta, Tushar & Banakar, Prakash & Rao, Uma (2016); 

https://farmwest.com/book/export/html/967; 

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5441464 
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BỆNH TIÊM ĐỌT SẦN 

DO TUYẾN TRÙNG, KHOANG CỔ 

(White tip nematode, Aphelenchoides beseyi) 

Gây hại 

Loài tuyến trùng này nằm trên hạt giống, thậm chí đối với lúa khô chúng cũng có thể tồn 

tại đến 2 năm. Chúng sẽ phát tán theo mạ hoặc theo hệ thống tưới tiêu. Tuyến trùng sống 

ở phần trên cây lúa, hậu quả dẫn đến 2-5cm ở đầu lá chuyển thành màu trắng hoặc vàng 

nhạt, sau đó chuyển thành nâu. 

Biểu hiện 

- Lá cờ ngắn hơn bình thường và xoắn lại ở đầu lá, lá thiếu sức sống, cây lúa bị lùn và 

bông nhỏ. Cây bị nhiễm cho hạt không có khả năng nảy mầm, tạo ra vỏ trấu ngoài và hạt 

bị biến dạng. 

- Tuyến trùng tồn tại ở giữa hạt gạo và vỏ trấu. Chúng sẽ tiếp tục gây hại ở vụ sau. 

Kiểm soát 

- Chọn giống lúa kháng tuyến trùng như Ratna, Sona, Bala, Annapurna, Krishna, TKM 

6,... 

- Xử lý hạt giống ở 520C trong vòng 10 phút, sau đó ngâm lần 2 khoảng 6 giờ để tiêu diệt 

hoàn toàn tuyến trùng. 

- Phơi lúa dưới nắng 6 tiếng đồng hồ liên tục 4 ngày vào tháng 4-5 cũng có thể làm chết 

tuyến trùng còn lưu lại trong hạt giống. 

- Dọn cỏ trong ruộng thường xuyên. 
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Tuyến trùng và cây lúa bị gây hại 
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RẦY XANH 

(Green leaf hopper, Nephotettix virescens) 

Rầy trưởng thành  

Có hình cái niêm màu xanh lục với chấm đen ở giữa cánh và mảng đen ở đuôi, di chuyển 

theo đường chéo. 

Trứng  

Được đẻ dưới lớp biểu bì theo hàng. 

Ấu trùng 

Có màu xanh, nhỏ hơn con trưởng thành, có cánh trong giai đoạn phát triển. 

Gây hại 

Cả rầy trưởng thành và ấu trùng đều chích hút nhựa lá, làm lá chuyển thành vàng và cây 

bị lùn. Rầy xanh là tác nhân truyền vi rut Tungro. 

Kiểm soát 

- Sử dụng biện pháp bơm thoát nước theo đợt bằng phương pháp SRI giúp kiểm soát rầy 

xanh rất tốt (sẽ có hướng dẫn ở phần sau). Phương pháp này gây khó khăn cho quá trình 

sinh trưởng của rầy xanh vì chúng chỉ thích độ ẩm cao. 

- Khi xuống giống, cứ khoảng 2 mét lúa chừa một hàng không cấy. Mẹo này làm cho 

không khí dễ lưu thông vào gốc lúa, giảm độ ẩm. 

- Sử dụng cát/urê hữu cơ trộn với dầu sầu đâu theo tỉ lệ 5:1, để qua đêm sau đó bón cho 

lúa vào sáng hôm sau. Phương pháp này giúp giảm quần thể rầy xanh, đồng thời phân urê 

hữu cơ sẽ từ từ được giải phóng vào nước. 

- Đặt bẫy đèn (một bẫy cho 4 công đất) có thể giúp giảm đáng kể mức độ gây hại của rầy. 

Chuẩn bị một bóng đèn (150-250W) treo trên một cái bể chứa nước và một lớp mỏng dầu 

hỏa. Rầy sẽ bị thu hút đến và chết trong bồn. 

- Chọn giống kháng rầy như Vikramarya, IR-20, Vedagiri, Bharani. 
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BỌ GAI, SÂU GAI 

(Rice hispa, Dicladispa armigera) 

Bọ trưởng thành  

Có kích thước nhỏ, màu xanh da trời nhạt với gai trên cánh. 

Trứng  

Được đẻ gần đầu lá, được chèn vào biểu bì lá. 
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Ấu trùng 

Đào hang chui vào giữa những lớp mô của lá. 

Nhộng  

Phát triển trong mô lá. 

Gây hại 

Lá bị khô do vết cắn nạo, trông như những mảng màu trắng trên lá. 

Kiểm soát 

- Xuống giống sớm để tránh đợt dịch hại nặng. 

- Phun 5% dịch chiết từ hạt sầu đâu để kiềm hãm sự phát triển của bọ trưởng thành. 
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SÂU XẾP LÁ 

(Rice leaf-folder, Cnaphalocrocis medinalis) 

Bướm  

Có màu cam hơi nâu với 2 đường gợn sóng màu sẫm trên cánh. 

Trứng  

Được đẻ trên bề mặt gần gân lá chính. 

Sâu non  

Có màu xanh lục, xếp lá lúa và ăn từ bên trong. 

Nhộng  

Được hình thành dần bên trong phần lá bị xếp. 

Gây hại 

Sâu non ăn lá lúa và trưởng thành, lá bị cuốn lại từ 2 bên hình thành 1 cái ống. Sâu bên 

trong sẽ ăn phần diệp lục màu xanh trên mặt lá và tiếp tục ẩn náu bên trong. Khi ruộng bị 

tấn công nặng, toàn bộ lá bị xếp sẽ khô và nhìn giống như bị cháy lá. Thiệt hại để lại như 

là một mảng trắng trên ruộng. 

Kiểm soát 

- Thả trứng của ong mắt đỏ (10000 trứng/công) từ 15 ngày sau khi xuống giống khoảng 

5-6 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. 

- Dùng nhánh cây có gai quét qua lại mặt lá theo hàng để mở những lá bị xếp ra, sâu rớt 

xuống mặt nước và chết. 

- Phun 5% dịch chiếc từ hạt cây sầu đâu để ngăn bướm đẻ trứng. 

- Phun dung dịch tỏi ớt để giết sâu non. 
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GIÒI ĐỤT LÁ, RUỒI ĐỤT LÁ 

(Whorl maggot, Hyderllia spp.) 

Ruồi trưởng thành  

Có cánh trong suốt, phần trước có màu trắng bạc. Ăng-ten có màu xám sẫm, đốt thứ 2 

của phần thân trong hiện chút màu bạc và có từ 7-10 sợi lông trước ăng-ten. Bụng có màu 

trắng bạc đến xám với màu nâu đen ở giữa của 3 đốt bụng. Chân có màu vàng trừ đốt lớn 

nối với thân (đốt đùi). Con cái dài khoảng 1,5-3,0 mm và thường lớn hơn con đực. 

Trứng  

Có hình dạng thon dài và màu trắng. Chúng có hình dạng như trái chuối và được bao bọc 

bởi lớp vỏ cứng. 

Giòi  

Không có chân bò. Lúc mới nở có màu trong suốt đến kem nhạt, khi trưởng thành chuyển 

sang màu vàng. Giòi trưởng thành có hình trụ với một cặp lỗ thở nhọn ở sau đuôi. 

Nhộng  

Có màu nâu sẫm và hơi giống hình trụ. Phần đuôi vuốt nhọn và có 2 gai thở phía sau. 

Kiểm soát 

- Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển. 

- Sử dụng phân xanh từ sầu đâu (25kg/công) trong giai đoạn cấy lúa. 

- Sử dụng cát trộn với 1% dầu hỏa bón cho khu vực bị tấn công. 
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SÂU PHAO 

(Case worm, Nymphula depunctalis) 

Bướm trưởng thành  

Có màu trắng sáng với những chấm màu đen hoặc nâu nhạt. 

Trứng  

Có hình tròn dẹp, màu vàng sáng, về sau có màu sẫm hơn. Trứng có 2 chấm tím, sau này 

phát triển thành mắt của sâu. 

Sâu non  

Có màu kem nhạt, đầu màu vàng nhạt. Ở lần lột xác thứ 2, sâu chuyển thành màu xanh 

lục. 

Nhộng  

Ban đầu có màu kem, về sau chuyển thành màu trắng bạc. 

Gây hại 

Sâu phát triển và gây hại mạnh ở nơi ngập nước. Sâu sống trong cái ống được cuộn lại từ 

lá lúa do chúng cắt ra, sau đó sâu dùng tơ để cuộn tròn lá quanh cơ thể chúng. Một phần 

nước được giữ trong ống để duy trì độ ẩm cho sâu và sâu thò đầu ra từ phần trên của ống. 

Sâu ăn phần mô xanh của lá, kết quả để lại biểu bì lá màu trắng. Ống lá chứa sâu nổi trên 

mặt nước và phát tán sâu đến những cây lúa khác. 

Kiểm soát 

- Không nên để nước ngập cây lúa quá lâu. 

- Thoát nước để tiêu diệt sâu phao nổi trên mặt nước. 

- Đổ một lớp dầu hỏa mỏng trên mặt ruộng, sau đó dùng dây kéo ngang lá lúa để làm sâu 

rơi xuống lớp dầu hỏa bên dưới. 

- Đặt lá cây Cleistanthus collinus (thuộc họ thầu dầu) trên ruộng (20kg/công). 

 

Lá và trái cây Cleistanthus collinus  
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RỆP PHẤN TRẮNG 

(Mealy bug, Brevennia rehi) 

Rệp trưởng thành  

Có màu trắng hơi đỏ hoặc hồng, cơ thể mềm, không có cánh, được bao bọc bởi lớp phấn 

trắng, nhìn giống mọt ẩm. Con đực trưởng thành, màu vàng nhạt, có một đôi cánh và 

phần đuôi có 2 sợi tơ trắng kéo dài. 

Trứng  

Có hình ô van hoặc thon dài, có màu trong suốt đến hơi vàng hoặc hơi hồng, được bao 

bọc bởi phấn. Khi trứng sắp nở sẽ chuyển sang màu đỏ xám. 
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Ấu trùng  

Đầu tiên nở ra từ trứng được gọi phổ biến là rệp bò (crawlers). 

Gây hại 

Cả ấu trùng và rệp trưởng thành đều hút nhựa cây, chúng sống cố định ở thân lúa, bên 

dưới bẹ lá. Lúa bị tấn công dần chuyển sang màu vàng và lùn. Lá bị rệp tấn công sẽ vàng 

và xoắn lại, lúa bị lép. Khí hậu khô, hạn hán thích hợp cho chúng phát triển và gây hại 

nặng hơn. 

Kiểm soát 

- Bơm nước thường xuyên. 

- Làm sạch cỏ, đặc biệt là lúa cỏ để cắt đứt vòng đời của rệp. 

- Chừa hàng khi cấy để thông thoáng khí, xới và vùi cỏ theo hàng. 

- Tạo môi trường cho thiên địch như ong ký sinh (Encyrtid wasps), bọ rùa. 

- Phun bằng dung dịch xà phòng rửa chén bằng máy phun áp suất mạnh. 

- Sử dụng nước tiểu bò để phun (pha một lít nước tiểu bò với 6-10 lít nước). 

- Phun bằng dịch chiết sầu đâu. Phun bằng dung dịch pha tỏi ớt. 

- Hòa 1 lít dầu hỏa với 99 lít nước. Nên cẩn thận với phương pháp này vì dầu hỏa có thể 

gây hại cho cây khi phun trực tiếp lên lá. Bỏ thêm 50g xà phòng rửa chén và khuấy đều 

để tạo nhủ tương. 

- Phun chế phẩm nấm ký sinh như Verticillium lecanii hoặc Beauveria bassiana (pha đến 

mật độ 2×10 khuẩn lạc/ml hoặc 5g/ml). Phương pháp này hiệu quả trong những tháng ẩm 

ướt. 

- Nhổ bỏ những cây nhiễm rệp làm thức ăn gia súc hoặc phơi dưới nắng để diệt rệp. 

  



44 
 

 



45 
 

RẦY NÂU 

(Rice brown plant hopper, Nilaparvata lugens) 

Rầy trưởng thành  

Có cánh, màu vàng rơm, di chuyển theo đường chéo. 

Trứng  

Thon dài có màu vàng nhạt, được đẻ vào bẹ lá hoặc giữa gân lá. 

Ấu trùng  

Rầy không có cánh, màu vàng tro pha chút xanh lục, di chuyển theo đường chéo. 

Gây hại 

Rầy trưởng thành và nhộng chích hút nhựa cây từ thân lúa, phần thân gần mặt nước. 

Ngoài ra, rầy cũng tiết ra chất độc làm cho lá chuyển thành vàng sớm. Dịch hại lan rộng 

nhanh theo mọi hướng, để lại những mảng tròn lúa khô lớn trên ruộng. 

Giống kháng rầy 

Basundhara, Sathyaranjan, Manoharsali, Chilarai, Chandrama. 

Kiểm soát 

- Sử dụng giống kháng rầy. 

- Bơm tháo nước thường xuyên (phương pháp SRI), làm cản trở quá trình sinh trưởng và 

phát triển bình thưởng của rầy, vì chúng đòi hỏi môi trường ẩm cao. 

- Chừa một hàng trống cứ sau mỗi 2m cấy lúa (phương pháp SRI) để cho ruộng thông 

thoáng khí, giảm độ ẩm. 

- Sử dụng cát/urê hữu cơ trộn với dầu sầu đâu theo tỉ lệ 5:1, giữ qua đêm và bón cho lúa 

vào sáng hôm sau sẽ làm giảm mật độ rầy và đồng thời giải phóng phân bón cho lúa vào 

nước. 

- Sử dụng thiên địch tự nhiên như bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus spp.), nhện sói (Lycosa 

spp.). 
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Bọ xít mù xanh ăn trứng và ấu trùng rầy nâu 
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Nhện sói ăn trứng và ấu trùng rầy nâu 

Nguồn: https://www.flickr.com/photos/ricephotos/857526442 
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RẦY LƯNG TRẮNG 

(White-backed planthopper, Sogatella furcifera) 

Rầy trưởng thành  

Có màu nâu đến đen với mình vàng và có thể thấy rõ một đường trắng trên lưng giữa 

cánh, từ đó chúng có tên rầy lưng trắng. Con đực có cánh dài hơn và con cái có cánh dài 

hoặc cánh ngắn. 

Trứng rầy có hình thon dài như trái chuối, được đẻ vào bẹ lá hoặc giữa gân lá. 

Ấu trùng không có cánh, màu vàng rơm hơi xanh lục, di chuyển theo đường chéo. 

Gây hại: Ấu trùng và rầy trưởng thành chích hút nhựa trên thân cây lúa, làm lá chuyển 

sang vàng và đỏ. Mật độ cao có thể dẫn đến cháy rầy với những mảng vàng cam trên 

khóm lúa, sau đó lúa khô chuyển sang nâu. 

Giống kháng rầy: Sathyaranjan, Chilaral, Chandrama, Chaitanya, Krishnaveni, Triguna, 

Deepti, Nandi, Vijetha. 

Kiểm soát 

- Sử dụng giống kháng rầy. 

- Bơm tháo nước thường xuyên (phương pháp SRI), làm cản trở quá trình sinh trưởng và 

phát triển bình thường của rầy, vì chúng đòi hỏi môi trường ẩm cao. 

- Chừa một hàng trống cứ sau mỗi 2m cấy lúa (phương pháp SRI) để cho ruộng thông 

thoáng khí, giảm độ ẩm. 

- Sử dụng cát/urê hữu cơ trộn với dầu sầu đâu theo tỉ lệ 5:1, giữ qua đêm và bón cho lúa 

vào sáng hôm sau sẽ làm giảm mật độ rầy và đồng thời giải phóng phân bón cho lúa vào 

nước. 

- Sử dụng thiên địch tự nhiên như bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus spp.), nhện Lycosa spp.. 
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SÂU KEO 

(Climbing cut worm, Mythimna separata) 

Sâu trưởng thành có màu đen xám với dấu vết đen trên cánh trước hoặc sâu có thể có 

màu nâu đỏ với ít dấu vết trên cánh hơn hoặc có cánh trước màu nâu đỏ nhạt với 2 chấm 

tròn nhạt ở trên. Cánh sau có 2 màu: nâu đỏ sẫm ở trên và trắng bên dưới hoặc cánh sau 

sáng hơn cánh trước. 

Trứng có hình tròn, có thể được bao phủ một lớp tơ bện màu đen hoặc không. Trứng 

được đẻ theo cụm thành một khối gần như hình cầu, có màu trắng lục nhạt hoặc trắng 

hồng, về sau chuyển thành vàng hoặc nâu đen. 

Sâu non đầu màu nâu đến cam với dấu hình chữ “A” phía trước. Cơ thể màu xanh cỏ, với 

sọc xám trên lưng. Sâu trưởng thành có màu xanh lục, xám, nâu, hồng hoặc đen với 

những đường sọc vàng, đen, xám nhạt dưới lưng hoặc sọc đen, hồng, nâu, xám, xanh lụt 

trên lưng dọc theo chiều dài cơ thể. Trên mình có thể xuất hiện hai hàng có hình chữ “c” 

nhỏ dọc theo lưng. 

Nhộng có màu nâu sẫm. 

Kiểm soát 

- Sử dụng bẫy hooc-môn pheromone 1 bẫy/công. 

- Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển. 

- Sử dụng dung dịch chiếc suất từ hạt sầu đâu 5%. 
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BỌ XÍT HÔI 

(Gundhi bug, Leptocorisa acuta) 

Bọ xít trưởng thành có thân dài màu xanh lục hoặc nâu. Chúng tiết ra mùi hôi rất khó 

chịu. 

Trứng dẹt, đẻ theo hàng. 

Ấu trùng có thân dài màu xanh lục, cánh được hoàn thiện dần trong quá trình phát triển. 

Gây hại: Chích hút hạt lúa trong giai đoạn ngậm sữa, để lại đốm trên hạt, làm giảm chất 

lượng hạt lúa. 

Kiểm soát 

- Làm sạch cỏ để phá bỏ nơi trú ẩn tạm thời của chúng. 

- Quần thể bọ xít tăng mạnh khi trời mát nhiều mây và mưa phùn, nếu mưa lớn ngược lại 

làm giảm số lượng bọ xít. 

- Bẫy bằng ốc hoặc cua ủ thối (3 bẫy/công) để thu hút chúng, hạn chế tỉ lệ cây lúa bị 

chích hút. 

- Dung dịch chiếc xuất từ 1kg tỏi + 200g lá cây thuốc lá + 200g xà phòng rửa chén, phun 

cho 4 công đất trong giai đoạn lúa ngậm sữa. Phương pháp này có thể kiểm soát đến 80% 

bọ xít gây hại. 
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BỆNH ĐẠO ÔN 

(Paddy blast) 

Nguyên nhân: Do nấm Pyricularia oryzae. 

Điều kiện dễ xuất hiện bệnh: Nhiệt độ ban ngày 300C, ban đêm 200C, độ ẩm tương đối 

>85% và trong điều kiện ngày dài (ngày kéo dài 14 tiếng). 

Biểu hiện: Bệnh có thể xuất hiện ở mọi giai đoạn phát triển của lúa và ở nhiều bộ phận 

như lá, cổ bông, đốt lóng. Nếu bệnh xuất hiện ở 3 lá đòng và cổ bông sẽ gây hại nhiều 

nhất. Ban đầu bệnh chỉ hiện những đốm nhỏ trên lá, về sau lớn dần thành mắt én với màu 

xám tro ở giữa. Khi bệnh tiến triển, những đốm này sẽ kết hợp với nhau và làm cháy toàn 

bộ lá. Nếu bệnh gây hại nặng sẽ làm cháy khô toàn bộ khóm lúa. Bệnh làm lúa đổ ngã 

hoặc vùng cổ bông xuất hiện những đường hoặc vệt đen, làm khô héo cục bộ hoặc toàn 

bộ. Bệnh làm nghẹn quá trình tạo hạt, gãy bông lúa. 

Giống kháng bệnh: Bahadur, Chandrama, Kushal, Manoharsali, Moniram, Pamindra, 

Piolee, Basundhara, Luit, Sathyaranjan. 

Kiểm soát 

- Chọn giống sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng. 

- Sử dụng giống kháng bệnh, xuống giống sớm. 

- Phun dung dịch phân bò + nước tiểu bò + a ngùy (asafoetida). 

- Sử dụng dịch chiếc từ lá của cây bầu nâu (Bael) hoặc hương nhu (Tulsi), 250g cho 10 lít 

nước. Phun từ 3-4 lần cách nhau 7-10 ngày. Liều lượng phun cho một công là 50 lít. 

- Sử dụng dung dịch phun từ lá cây bông ổi hoặc cây a ngùy (asafoetida), pha với 5kg 

phân bò, 5 lít nước tiểu bò. Lên men từ 3-4 ngày, sau đó thêm 50g lá cây a ngùy, 150g 

vôi và phun cho lúa. 

- Phun dung dịch 5% sữa kem lên men (Sour buttermilk). 
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Cây a nguỳ 

Nguồn: Bahrami, Gholamreza & Soltani, Reza & Sajjadi, Seyed Ebrahim & Kanani, 

Mohammad-Reza & Naderi, Reza & Ghiasvand, Nastaran & Shokoohinia, Yalda (2012); 

http://gernot-katzers-spice-pages.com/engl/Feru_ass.html 
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Cây và trái bầu nâu 

Nguồn: https://ayurmantra.com/bael-frui-aegle-marmelos.html  

 

   

Cây hương nhu 
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BỆNH THỐI THÂN 

(Stem rot) 

Nguyên nhân: Do nấm Sclerotium oryzae gây ra. 

Điều kiện dễ xuất hiện bệnh: Hàm lượng N & P cao. Gió mạnh làm tổn thương cây hoặc 

côn trùng tấn công. 

Biểu hiện: Bệnh có thể quan sát được ở giữa giai đoạn lúa đẻ nhánh. Bệnh ban đầu xuất 

hiện những vết loét nhỏ màu đen bất thường ở bẹ lá bên ngoài gần mặt nước. Vết loét lớn 

dần ra khi nấm tấn công sâu hơn vào những bẹ lá bên trong. Kết quả thân lúa bên trong bị 

thối và bẹ lá bị thối cục bộ hoặc toàn bộ. Bệnh làm lúa đổ ngã, bông trổ không đều, lúa 

lép và bệnh nặng có thể làm chết nhánh. 

Kiểm soát 

- Xử lý tốt phụ phẩm rơm rạ sau thu hoạch. 

- Chọn giống kháng bệnh. 

- Bón phân xanh sầu đâu 25kg/công. 

- Phun dung dịch pha Jeevamruth 50 lít/công. 
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BỆNH CHÁY BÌA LÁ DO VI KHUẨN 

(Bacterial leaf blight - BLB) 

Nguyên nhân: Do vi khuẩn Xanthomonas campestri pv oryzae. 

Điều kiện dễ xuất hiện bệnh: Độ ẩm cao, mưa lớn và nhiệt độ cao sẽ dễ xuất hiện bệnh 

gây hại nặng. 

Biểu hiện: Đây là một bệnh nghiêm trọng do vi khuẩn, xuất hiện những vết lở gợn sóng 

màu vàng hoặc vàng nhạt ở đầu lá và bìa lá. Sau đó vết vàng sẽ di chuyển xuống bên 

dưới lá theo đường gân. Bệnh nặng có thể làm xoắn lá, lá chuyển màu xám, héo nguyên 

bộ lá và chết cây. Lúa trưởng thành nhiễm bệnh sẽ khô lại và cho hạt lép. 

Bệnh cũng có thể xuất hiện ở vườn ươm mạ, làm xuất hiện những đám lúa héo khô gọi là 

giai đoạn “Kresek” của bệnh.  

Giống kháng bệnh: Basundhara, Luit, Aghoni, Bahadur, Chilarai, Jayamati, Chandrama, 

Kapilee, Keteki Joha, Kushal, Moniram, Rongilee, Piolee, Ranjeet. 

Kiểm soát 

- Vệ sinh đồng ruộng. 

- Chọn giống kháng bệnh. 

- Duy trì nước nông trên vườn ươm mạ. 

- Ngăn đường nước chảy từ ruộng nhiễm bệnh. 

- Thoát nước tốt ở những đợt mưa lũ mạnh. 

- Bón dung dịch pha Jeevamruth, 50 lít/công. 
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BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN LÁ 

(Brown leaf spot) 

Nguyên nhân: Do nấm Helminthosporium oryzae. 

Điều kiện dễ xuất hiện bệnh: Độ ẩm tương đối cao (>90%) với nhiệt độ dao động từ 25-

300C. Khi mưa lớn trong đợt gió mùa Đông Nam đến muộn. 

Biểu hiện: Trên lá xuất hiện đốm tròn hơi dẹp với viền sáng màu vàng bao quanh. Bị 

nặng có thể làm xuất hiện lá đỏ. Bệnh làm cho hạt lúa mất màu. 

Kiểm soát 

- Xử lý hạt giống với dung dịch pha Beejamrutha (xem phụ lục 3) hoặc phân bò + nước 

tiểu bò + dung dịch chiếc từ cây a ngùy (asafoetida). 

- Bón vôi cho đất phèn (nửa ký cho mỗi mét vuông). 

- Sử dụng giống kháng bệnh. 
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BỆNH THAN VÀNG 

(False smut) 

Nguyên nhân: Do nấm Ustilaginoidea virens. 

Điều kiện dễ xuất hiện bệnh: Bệnh phổ biến ở vụ hè thu. Nhiệt độ thấp (200C), độ ẩm 

tương đối cao (hơn 92%), mưa vừa, đặc biệt mưa phùn trong giai đoạn trổ bông. 

Biểu hiện: Hạt lúa biến thành một khối màu vàng, xung quanh được bao bọc bởi những 

hạt bào tử như phấn hoa. Những bào tử non có dạng hơi dẹp, mượt, màu vàng và được 

bao bọc bởi lớp màng. Khi bào tử lớn lên, màng vỡ ra. Bào tử trưởng thành sẽ có màu 

cam và chuyển thành vàng xanh hoặc xanh đen sau đó. Bệnh chỉ ảnh hưởng đến một vài 

hạt trên bông lúa, những hạt còn lại phát triển bình thường. 

Kiểm soát 

- Có thể bỏ qua bệnh này vì chúng thường không ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa. 

- Chọn giống kháng bệnh. 

- Phân hủy rơm rạ, cỏ quanh vùng lúa nhiễm bệnh. 

- Chọn giống sạch bệnh. 
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BỆNH THỐI BẸ 

(Sheath rot, nấm Sarocladium oryzae) 

- Nấm bệnh tấn công vào giai đoạn lúa trưởng thành, chủ yếu vào vụ hè thu. 

- Bệnh xuất hiện ở bẹ lá trên cùng. Đốm bệnh có hình thon dài hoặc những vết có màu 

xám ở giữa với viền ngoài màu nâu. 

- Bệnh nặng dẫn đến lúa trổ đòng kém, ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt lúa. 

- Bệnh có thể gây hại đến 75% năng suất. 

- Trong giai đoạn làm đòng trổ bông, bệnh rất dễ phát sinh nếu độ ẩm cao và nhiệt độ dao 

động từ 17-200C. 

- Ưu tiên sử dụng những giống kháng bệnh như: Lalitagiri, Kharavela, Gajapati, 

Surendram, Swaena, Pratikshya, Mahanadi, Indravati, Jagabandhu, Ramachandi, Durga. 

- Tiêu hủy kỹ rơm rạ của vụ trước đã nhiễm bệnh để cắt đứt nguồn bệnh. 

- Bón phân xanh sầu đâu, 2,5 tấn/hecta. 

 

 

BỆNH TUNGRO 

Nguyên nhân: Do vi rút Tungro. 

Vật trung gian truyền bệnh: Rầy xanh (Nephotettix virescens, Nephotettix nigropictus) 

Biểu hiện: Cây nhiễm bệnh có màu vàng cam trên lá từ đầu lá trở vào. Lá non xuất hiện 

những vết đốm. Cây lúa trở nên lùn, ít đẻ nhánh và không tạo hạt được. Lá bị bệnh nhanh 

chóng trở nên khô. 

Kiểm soát 
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- Chọn giống lúa kháng vi rút như IR-20, Ratna. 

- Đặt bẫy đèn để diệt rầy xanh. 

- Phun dung dịch pha cây trinh nữ Châu Âu (5%) để diệt rầy xanh. 

 

Xử lý bao đựng lúa trước khi lưu trữ 

Một số côn trùng như mọt gạo và sâu gạo thường tấn công lúa khi chúng chui vào bao 

đựng trong quá trình lưu trữ. Bao đựng lúa nên được xử lý bằng sầu đâu để giảm tỷ lệ 

thiệt hại. Đổ 10 lít nước vào một cái thao lớn, sau đó cho vào 1kg bột hạt sầu đâu (hoặc 

dầu chiếc từ hạt) và trộn đều để tạo nên dung dịch sầu đâu 10%. Lượng dung dịch pha 

nhiều ít còn tùy thuộc vào số lượng bao đựng. Ngâm bao bố vào dung dịch khoảng 15 

phút. Nếu là bao mới thì ngâm khoảng nửa tiếng. Nếu bao bố dày và ít khe hở, có thể pha 

dung dịch loãng hơn. Dung dịch sầu đâu sau khi pha xong phải dùng ngay. Những bao bố 

sau khi ngâm dung dịch, được phơi khô và sử dụng. 

Phương pháp kiểm soát côn trùng trong khi lưu trữ lúa 

Dung dịch sầu đâu có thể bảo vệ bao bố suốt 4 tháng. Nếu lưu trữ lâu hơn, nên thay bao 

mới đã được ngâm dung dịch sầu đâu. Trong quá trình đổ lúa vào bao, nên đặt một vài 

lớp lá của cây khác vào để giảm sâu mọt tấn công. Thường người ta sử dụng lá khô của 

cây sầu đâu và cây ngũ trảo (Vitex). Lá của cây đậu dầu cũng có thể được sử dụng. Lá 

nên được bóp hoặc xay cho nát ra thành bột thô. 
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Phần đáy của bao cũng nên được lót 2 nắm lá xay. Sau đó cho 20kg lúa vào, rồi lại rắc 2 

nắm lá xay thành một lớp mỏng. Cứ làm xen kẽ như thế cho đến khi đầy bao. Phần trên 

cùng của bao cũng nên rắc một lớp lá xay rồi mới cột miệng bao lại. Bằng phương pháp 

này, lúa có thể được bảo quản hơn một năm. 

Hun khói kho lưu trữ 

Sau khi các bao lúa đã sẳn sàng và được đưa vào kho cất giữ. Nếu kho đã bị ngài tấn 

công trước đó, chúng có thể còn ẩn náu trong kho và tiếp tục gây hại. Để đảm bảo không 

còn ngài trong kho, nhà kho nên được hun khói để giết ngài. Chuẩn bị một cái chảo sắt 

với than nóng bên trong, sau đó đặt ở giữa nhà kho. Lá sầu đâu tươi hoặc lá của cây ngũ 

trảo (Vitex) được rải đều và bao trùm lên mặt than nóng. Để khói lan tỏa và bao trùm 

toàn bộ nhà kho. 

Đóng tất cả cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió trong suốt thời gian hun để đảm bảo khói 

không bay ra ngoài. Quá trình hun khói diễn ra khoảng 30-40 phút. Ngài trong nhà kho sẽ 

chết do thiếu không khí để thở. Thu gom xác của ngài và niêm phong nhà kho cẩn thận. 

Kiểm soát chuột gây hại 

Chuột có thể gây thiệt hại nhiều nhất trong quá trình lưu trữ lúa. Chúng ăn gạo bên trong 

hạt lúa và phá nhiều hơn lượng chúng ăn. Có thể tính xấp xỉ, 100 con chuột ăn đến 100kg 

lúa mỗi năm. Ngoài ra, chúng còn gây ô nhiễm lúa gạo bằng phân và nước tiểu. Cách tốt 

nhất để kiểm soát chuột là đặt bẫy trong nhà kho. Sử dụng rau củ hoặc cá khô để đặt bẫy 

rồi để qua đêm. Chuột sẽ bị thu hút bởi những mùi này và dính bẫy. 

Kết luận 

Chúng ta đã được thấy rất nhiều các giai đoạn khác nhau trong quá trình canh tác lúa hữu 

cơ. Đối với nông nghiệp hiện đại, lúc nào cũng cần đến thuốc hóa học cho mỗi giai đoạn. 

Thực chất như chúng ta thấy, tất cả các giai đoạn này đều có thể sử dụng đầu vào hữu cơ 

để thay thế cho hóa chất độc hại. Từ đó, chúng ta không những thu được năng suất cao 

mà thực phẩm còn bổ khỏe, không nhiễm thuốc. Nông nghiệp hữu cơ sử dụng nguồn 

nguyên liệu có sẳn ở địa phương được áp dụng hầu hết các giai đoạn canh tác và nông 

dân có thể tự chế thuốc an toàn cho riêng mình. Vì thế, nông nghiệp hữu cơ là giải pháp 

để đạt được mục tiêu nông nghiệp an toàn và bền vững. 

Ở những phần tiếp theo, chúng ta sẽ được tìm hiểu những phương pháp làm giàu dinh 

dưỡng cho đất và cách quản lý dịch bệnh theo hướng hữu cơ. 
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Phương pháp SRI - Phương pháp quan trọng 

Nhân tố thực sự quyết định năng suất của lúa: 

- Lúa đẻ nhánh nhiều và nhánh phát triển tốt. 

- Bông lúa cho nhiều hạt. 

- Lúa nặng hạt. 

- Rể lúa phát triển mạnh và dày đặc. 

Tất cả những yếu tố trên đều có thể đạt được khi nông dân áp dụng phương pháp canh tác 

SRI. 

Yêu cầu canh tác theo phương pháp SRI 

- Mặt ruộng phải phẳng và đều. 

- Có kênh thoát nước tốt. 

- Ruộng với quy mô nhỏ. 

Cấy thưa 

Biện pháp này giúp cây lúa có nhiều không gian, không khí và ánh sáng hơn. Nhờ đó, lúa 

sẽ đẻ nhánh nhiều hơn, bông sẽ dài hơn, hạt nhiều và nặng. Khi cấy thưa, hạt giống cần 

sẽ ít hơn. Nhờ vậy, dễ dàng hơn để chọn lọc kỹ những hạt giống tốt. 
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Cấy sớm hơn bình thường 

Tiến hành cấy ngay khi mạ được 2 lá, điều này giúp mạ phát triển khỏe hơn và đẻ nhiều 

nhánh hơn. Đây là một trong số những yếu tố góp phần tăng năng suất. 

Tiết kiệm nguồn nước tưới 

Khi ruộng giữ nước, nhiều nhánh sẽ mọc lên từ rễ để trồi lên mặt nước, điều này lại làm 

hạn chế sự sinh trưởng chung của cây lúa. Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, nước 

không nên giữ lại trong ruộng quá lâu. Nước nên được bơm và tháo theo chu kỳ để giúp 

hệ rễ của lúa được thoáng khí và phát triển khỏe mạnh.  

 

Vùi cỏ lại đất 

Thay vì nhổ cỏ và bỏ ra khỏi ruộng, sẽ có ích hơn nếu cỏ được cày xới và vùi xuống mặt 

ruộng lại. Với cách này, ruộng sẽ giàu dưỡng khí hơn, đồng thời cỏ bị phân hủy sẽ bù lại 

hữu cơ cho đất, cây lúa và hệ rễ sẽ phát triển khỏe mạnh, góp phần tăng năng suất. 
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Sử dụng phân hữu cơ 

Sử dụng phân hữu cơ giúp gia tăng quần thể vi sinh trong đất. Nhóm vi sinh này sẽ phân 

giải chất hữu cơ thành những chất dinh dưỡng mà cây có thể hấp thụ được. 

Chọn địa điểm ươm mạ 

Cấy lúa đúng thời điểm từ nơi trồng đến ruộng là một trong số những vấn đề khó của 

phương pháp SRI. Để giải quyết vấn đề này, nơi ươm mạ cần đặt gần với ruộng lúa. Cứ 4 

công lúa đặt một vườn ươm có diện tích chừng 40m2 ở bờ ruộng hoặc giữa ruộng. 

Chuẩn bị vườm ươm mạ 

Với phương pháp SRI, 4 công đất chỉ cần 2kg lúa giống. Vườn ươm mạ nên rộng khoảng 

1,2m. Rễ mạ khi được 8-12 ngày có thể dài đến 75cm, do có vườn ươm cần cao lên 

khoảng 12-15cm. 
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Cách chuẩn bị vườn ươm 

- Rải một lớp phân rơm chuồng ủ kỹ dày khoảng 2,5cm; lớp thứ 2 rải đất dày khoảng 

3,8cm; lớp thứ 3 rải phân rơm chuồng ủ kỹ dày khoảng 2,5cm; lớp thứ 4 rải đất dày 

6,5cm. 

- Xới đều các lớp lại với nhau. Đào một kênh dẫn nước xung quanh vườn ươm mạ. Để 

ngăn sạt lở đất, có thể dùng ván gỗ, tre để rào xung quanh. 

Cách ươm mạ 

Ngâm để hạt giống nảy mầm là một trong số những bước trong phương pháp ươm mạ. 

Trước tiên ngâm lúa giống khoảng 12 tiếng. Đưa lúa giống vào bao bố hoặc chất thành 

đống và phủ bằng vải đay. Ủ như vậy 24 tiếng. Hôm sau hạt giống sẽ nảy mầm. Sau đó 

sử dụng hạt giống này để gieo vào vườn ươm. 

Để đảm bảo gieo giống đều vào vườn ươm, nên chia số hạt giống ra thành 4 phần bằng 

nhau, rắc hạt giống đều vào 4 phần của một lô đất. Hai hạt giống cách nhau bằng chiều 

dài của một hạt giống là được. Thời gian gieo hạt tốt nhất là vào chiều tối. 

Sau khi gieo hạt vào vườn ươm mạ, phía trên nên phủ một lớp mỏng của phân rơm 

chuồng đã phân hủy hoặc đất khô. Nếu có rơm, có thể sử dụng để phủ. Che phủ giúp bảo 

vệ hạt giống từ ánh nắng mặt trời và mưa, ngoài ra còn bảo vệ hạt giống khỏi chim hoặc 

kiến. 
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Tưới vườn ươm mạ 

Tưới nước hằng ngày vào sáng và tối, lượng nước nhiều hay ít tùy thuộc vào nhu cầu 

nước của cây. Khi tưới nước, cần phun nhẹ nhàng. Còn một cách khác là dẫn kênh nước 

bao quanh vườn ươm. 

 

Trải thảm ươm giống 

Với phương pháp này, mạ ươm được đặt trên bao nilon hoặc bao đựng phân đã bỏ. Nếu 

nông dân áp dụng phương pháp này sẽ góp phần làm giảm nguồn lao động và chi phí. 

Khi cấy, chỉ cần di chuyển nguyên vườn ươm một cách dễ dàng hơn.  
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Chuẩn bị đất ruộng trước khi cấy 

Khi áp dụng phương pháp SRI, nông dân cần kiểm tra chất lượng đất và hiểu được đặc 

điểm của đất đang canh tác. Nếu cày ruộng khô và bơm nước thì kết quả sẽ tốt hơn. San 

bằng mặt ruộng để thuận tiện cho việc bơm và tháo nước. Khi bơm nước, phải đảm bảo 

sao cho nước lan đều khắp mặt ruộng. Cải thiện độ màu mỡ của đất phải được tiến hành 

ngay từ đầu. Thực hành ít nhất 2 phương pháp sau đây mỗi năm. 

- Sử dụng đất phù sa để bón ruộng (40-50 tấn/hecta). 

- Bón ít nhất một tấn rưỡi phân rơm chuồng hoặc phân ủ trộn cho mỗi công đất. 

- Trồng xen canh một vụ cây lục lạc sợi hoặc điên điển, sau đó cày xới vùi cây vào đất. 

- Giữ gia súc trên ruộng qua đêm như trâu, bò, dê, cừu cũng có thể được áp dụng. 

Đối với đất nhiễm mặn 

Mặc dù đất mặn hoặc quá kiềm sẽ không thích hợp cho lúa trồng theo phương pháp SRI, 

tuy nhiên nếu chăm sóc kỹ thì vẫn có thể áp dụng được. Đối với đất này, nên trồng những 

cây phân xanh, cày xới chúng vào đất để bổ sung dinh dưỡng và hữu cơ đất. Giữ mực 

nước trong ruộng vừa phải, một lớp nước mỏng trên ruộng là đủ. 

Tất cả hoạt động san bằng mặt ruộng, ụ đất, đánh dấu hàng cấy lúa, nên được tiến hành 

một ngày trước khi cấy. 

Các kiểu đánh dấu hàng cấy khác nhau 

Dụng cụ tạo hàng cấy có thể là dây, cây và sắt. Có thể dùng loại có 4 hàng hoặc thậm chí 

16 hàng. Ở Andhra Pradesh (Ấn Độ), nông dân còn sử dụng cái trống với những lỗ nhỏ 

đều nhau tùy theo muốn cấy dày hay thưa. Sau đó họ kéo lê cái trống trên ruộng, đường 

đi để lại những điểm đánh dấu cách đều nhau để cấy lúa. 

 

Tiến hành đánh dấu 

Khi ruộng đã sẳn sàng cấy, bước tiếp theo cần làm là đánh dấu hàng cấy lúa trước đó một 

ngày. Điều này giúp giảm nhẹ áp lực lao động. Khoảng cách lý tưởng giữa các hàng và 

giữa các cây lúa cùng hàng với nhau nên ở khoảng 25cm. Có thể áp dụng những kiểu 

đánh dấu như đã nêu ở mục trên. 



72 
 

Chừa hàng trống khi đánh dấu 

Việc chừa hàng trống hợp lý giúp cho ruộng được thoáng khí, từ đó giảm áp lực sâu bệnh 

tấn công, đồng thời cũng giúp nông dân dễ di chuyển trong ruộng. Một số nông dân khi 

cấy, cứ mỗi 2m họ chừa một hàng trống. Khi đánh dấu hàng, cứ mỗi 8 hàng lúa cấy, bỏ 

một hàng trống khoảng 30-35cm. 

Lấy mạ ra cấy 

Với phương pháp truyền thống, nông dân thường kéo mạ trực tiếp ra khỏi vườn ươm 

bằng cách nắm lấy thân cây lúa, nhưng đối với phương pháp SRI thì không thể áp dụng 

được do cây mạ còn quá nhỏ. Có thể sử dụng một miếng kim loại mỏng, nâng một mảng 

vườn ươm chứa cả mạ và đất (sâu khoảng 10-15cm). Sau đó, tiến hành cấy càng sớm 

càng tốt, không được để lâu quá nửa tiếng. Việc này giúp giảm sốc sinh lý cho mạ non. 

Quá trình lấy mạ và cấy nên được tiến hành thận trọng, hạn chế gây tổn thương cho mạ. 

Cách cấy mạ 

Cấy thưa là một trong số những yếu tố quan trọng của phương pháp SRI. Đối với cách 

cấy lúa thông thường, cứ một mét vuông có đến 33-40 lỗ cấy, mỗi lỗ cấy từ 4-5 mạ. 

Nhưng đối với SRI, chỉ cần 16 lỗ cấy cho mỗi mét vuông, mỗi lỗ chỉ cấy một cây mạ duy 

nhất. Nếu cảm thấy mạ xấu hoặc nghi ngờ cây mạ dễ chết thì có thể cấy 2 cây cho mỗi lỗ. 

Thông thường, nông dân sử dụng ngón tay trỏ và giữa để vùi mạ xuống đất, làm cho rễ 

mạ có hình chữ “U”. Đối với phương pháp SRI, mạ được cấy nông và có hình chữ “L”. 

Ngay lỗ cấy được đánh dấu từ trước, dùng ngón trỏ ấn xuống đất tạo khoảng trống sâu 

khoảng 2,5cm. Mạ được nhẹ nhàng tách ra cùng với đất bằng ngón cái và ngón trỏ. Bằng 

cách này, mạ nhanh chóng thích nghi và phát triển mạnh. Ruộng nên được bơm ít nước 

ngay ngày cấy và một ngày sau cấy. 

Khi mới áp dụng phương pháp cấy SRI, 4 công đất cần từ 10-15 người cấy. Nhưng một 

khi đã quen, lượng nhân công sẽ giảm đáng kể. 

Quản lý cỏ dại 

Do không được giữ nước liên tục trên ruộng nên cỏ dại thưởng sẽ nhiều. Nông dân nên 

coi cỏ như là một nguồn hữu cơ có ích cho đất, để cỏ phát triển và dùng máy cắt cỏ nhỏ 

cầm tay để vùi chúng vào đất sau một khoảng thời gian nhất định. Biện pháp này còn 

giúp đất trở nên thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ lúa phát triển mạnh, tăng khả năng đẻ 

nhánh. 

Sử dụng máy cắt cỏ 

Nên cắt và vùi cỏ dại từ 3-4 lần sau mỗi chu kỳ 10 ngày. Lần cắt cỏ đầu tiên diễn ra ở 

ngày thứ 10 sau cấy, khi cỏ dại còn nhỏ. 
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Nên cho ít nước vào ruộng một ngày trước khi làm cỏ để giúp việc xới và vùi cỏ dễ dàng 

hơn. Sau khi làm cỏ xong cũng không nên bơm nước ra ngay vì có khả năng thất thoát 

dinh dưỡng đất. 

 

Sử dụng bèo hoa dâu 

Có rất nhiều lợi ích được chứng minh khi có mặt bèo hoa dâu trên ruộng. Ngoài việc bổ 

sung dinh dưỡng, hữu cơ cho đất, bèo hoa dâu còn giúp duy trì độ ẩm đất lâu hơn và hạn 

chế sự phát triển của cỏ dại. 

Bèo hoa dâu được rải đều vào mặt ruộng ngay đợt bơm nước đầu tiên (3 ngày sau cấy). 

Bèo hoa dâu sẽ được phát tán và bổ sung dưỡng chất cho đất vào đợt làm cỏ đầu tiên (10 

ngày sau cấy). Một số bèo hoa dâu còn xót lại quanh thân lúa sẽ được phục hồi, phát triển 

và lan rộng trở lại, lần này chúng sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Bèo hoa dâu lại được đưa 

vào đất ở những đợt làm cỏ tiếp theo. 

Tận dụng trang thiết bị 

Dụng cụ đánh dấu hàng cấy và máy làm cỏ cầm tay là những trang thiết bị được sử dụng 

vài lần mỗi năm. Do đó, mỗi nông dân không cần phải tốn chi phí để mua riêng lẻ. Nông 

dân có thể tham gia canh tác cùng nhau và cùng mua chung trang thiết bị. Ngoài ra, 

những nông dân đã mua trang thiết bị có thể cho những nông dân khác thuê mướn lại với 

giá thấp. Tiền cho mướn được sử dụng để bảo trì trang thiết bị hoặc mua lại khi hỏng. 

Quản lý nước 

Khi ruộng được giữ nước liên tục, hệ rễ lúa có thể yếu hoặc chết do thiếu dưỡng khí. Do 

đó, phương pháp SRI không cho phép nông dân bơm nước liên tục vào ruộng. Khi ruộng 

không có nước, rễ lúa sẽ phát triển mạnh, đâm sâu và lan rộng ra mọi hướng. Ngoài ra, 
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ruộng được ẩm ướt và khô ráo luân phiên nhau cũng sẽ tạo điều kiện cho hệ vi sinh phân 

giải tạo dinh dưỡng cho cây lúa. 

Để quá trình bơm nước có hiệu quả, mỗi vuông lúa không nên quá lớn và phải có bề mặt 

bằng phẳng. Khi bơm nước vào ruộng, thay vì chờ nước lan hết ruộng mới dừng, nông 

dân có thể ngưng bơm khi thấy nước lan khoảng 3/4 mặt ruộng tùy theo điều kiện đất đai 

đang canh tác. Khi mặt ruộng xuất hiện đường nứt nhỏ như sợi tóc là dấu hiệu cần cho 

nước vào. Số lần tưới nước nên cân nhắc tùy thuộc vào điều kiện môi trường, loại đất. 

Kiểm soát sâu bệnh hại 

Khi sử dụng phân hữu cơ, cây lúa phát triển khỏe mạnh và giảm khả năng bị sâu bệnh tấn 

công. Thậm chí khi có sâu bệnh cũng dễ dàng được kiểm soát bằng dung dịch pha chế 

hữu cơ. Amrit Jalam là một trong số những dung dịch được sử dụng hiệu quả giúp ngăn 

ngừa sự tấn công của sâu bệnh. 

Cách pha chế 

Trộn 1 lít nước tiểu bò, một ký phân bò, 250 gam đường thốt nốt và 10 lít nước (không 

nhiễm clo) vào thùng chứa. Để cho thùng lên men tự nhiên sau một ngày. Pha dung dịch 

với nước theo tỉ lệ 1 phần dung dịch : 10 phần nước, sau đó dùng vải lọc lại. Dung dịch 

này được sử dụng để phun hoặc hòa vào đường nước bơm cho ruộng. Biện pháp này 

không chỉ giúp bổ sung đạm cho cây mà còn đẩy lùi sự tấn công của côn trùng, vi sinh 

vật có hại cho lúa. Dung dịch pha có thể được dự trữ đến 30 ngày, tuy nhiên cần đảo trộn 

mỗi ngày. 
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Nông dân đang pha dung dịch Amrit Jalam 
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Nông dân Ấn Độ nói gì về phương pháp SRI 

Ông Nerlapalli Hanumaiah, nông dân ở làng 

Nagireddypally, thị trấn Mahabubnagar, Ấn Độ 

“... Với phương pháp SRI, tốn ít hạt giống hơn,... Ban 

đầu khi cấy lúa cần từ 12-15 phụ nữ... Bây giờ thì chỉ 

cần 8-12 phụ nữ là đủ... Thành thật mà nói hiện giờ 

chỉ cần gia đình tôi là đủ nhân công làm rồi... Vất vả 

nhất vẫn là quản lý cỏ dại... Lúc trước thu hoạch 25 

bao là nhiều. Còn bây giờ khi áp dụng phương pháp 

SRI, tôi thu được từ 28-32 bao lận... Tôi đã áp dụng 

SRI 4 năm nay...Từ vụ đông xuân năm 2009, toàn bộ 

ngôi làng tôi đã áp dụng phương pháp canh tác này”. 

Bà Bujjamma, phụ trách tài chính ở làng Kottur, thị 

trấn Mahabubnagar, Ấn Độ 

“...Lúc trước, nguồn nước của người dân phụ thuộc 

vào bồn chứa nước trong làng...Khi có nước, nông 

dân sử dụng để trồng lúa... Thời gian sau, khi người 

dân cần nhiều nước và họ bắt đầu tranh giành, dẫn 

đến không đủ nước để canh tác lúa. Đất đai ở ngôi 

làng bị bỏ hoang gần 4 năm trời... Khi chúng tôi có cơ 

hội tìm hiểu về phương pháp SRI ở làng 

Nagireddypally bên cạnh, nông dân bắt đầu có hứng 

thú và làm theo... Vào vụ hè thu năm 2008, toàn bộ 

khu vực 43 hecta bắt đầu canh tác theo phương pháp 

SRI... Việc sử dụng ít nước để trồng lúa là điều rất 

cần thiết đối với nông dân lúc này. Sau đó, nhiều 

mảnh đất bỏ hoang dần chuyển mình thành những 

cánh đồng lúa xanh mướt. 

Chintakindi China Venkataiah, nông dân ở làng 

Nagireddypally, thị trấn Mahabubnagar, Ấn Độ 

“... Lo lắng lớn nhất của nông dân là việc làm cỏ... 

Đây chính là lý do nhiều nông dân không muốn áp 

dụng phương pháp SRI... Nhiều nông dân nghĩ rằng 

SRI yêu cầu nhiều lao động, từ đó sẽ tốn nhiều chi 

phí... Bơm rồi tháo nước sẽ tạo điều kiện cho cỏ dại 

phát triển, nếu không quản lý cỏ tốt sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa... Nhưng thực tế tôi 

không lo lắng về những vấn đề trên... Với phương pháp cũ, ít nhất cũng cần 15-20 phụ nữ 
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nhổ cỏ... Còn đối với SRI, một mình nông dân có thể quản lý được cỏ dại bằng một máy 

cắt cỏ cầm tay... Một người làm cỏ thì hơi mệt thiệt. Thực tế mà nói chừng 2-3 người là 

khỏe... Phương pháp SRI giúp giảm chi phí và nhân công mới đúng... Vấn đề quan trọng 

nhất là cần làm cỏ đúng thời điểm...” 
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Lợi ích của phương pháp SRI 

▪ Ít tốn chi phí cho giống. 

▪ Tiết kiệm nước tưới vì canh tác theo phương pháp “bơm nước - để ruộng khô” xen kẽ 

nhau. 

▪ Giảm chi phí vật tư vì không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. 

▪ Giảm nguy cơ bị sâu hại tấn công vì đất trải qua giai đoạn khô-ẩm xen kẽ nhau. 

▪ Do canh tác hữu cơ nên hạt gạo thu được thơm ngon hơn. 

▪ Năng suất cao hơn vì lúa đẻ nhánh nhiều hơn, ra nhiều bông và nặng hạt. 
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Phụ lục 

[1]. Dung dịch pha chế 5 lá có thể sử dụng bất cứ lá nào, với điều kiện: 

- Một loại cho nhựa trắng như sữa: chi bòng bòng (Calotropis sp.), cây trúc đào (Nerium 

sp.), xương rồng (Cactus), dầu mè (cọc rào, Jatropha sp.),... 

- Một loại có vị đắng: sầu đâu (neem), xuyên tâm liên (Andrographis sp.), dây cóc 

(Tinospora sp.), mè đất (Leucas sp.),... 

- Một loại gia súc không ăn được: cang mai (Adhathoda), bìm bìm khói (Ipomea 

fistulosa),... 

- Một loại có mùi hương: cây ngũ trảo (Vitex), chi húng quế (Ocimum sp.),... 

- Một loại không bị bệnh hay côn trùng tấn công: nhàu (Morinda sp.), bìm bìm khói 

(Ipomea fistulosa),... 

Mỗi loại lá lấy khoảng 1kg, trộn với nhau và nghiền nát. Sau đó trộn với 5 lít nước tiểu 

bò, 5 lít nước, khuấy đều thành dung dịch sền sệt. Để lên men từ 5-7 ngày là có thể sử 

dụng. Khi phun, hòa nửa lít dung dịch với 10 lít nước và phun. Nên phun vào sáng sớm 

hoặc chiều tối để cho hiệu quả tốt nhất. 

Nguồn: http://greenfoundation.in/bpdm/search/cm43.html và 

http://agricultureforeverybody.blogspot.com/2015/03/pesticides-five-leaf-extract.html 

[2]. Dung dịch pha chế từ nhiều loại lá Dasaparni. Thành phần gồm những loại lá sau: 

5kg lá sầu đâu, 2kg lá bông ổi (Lantana camara), 2kg lá cây đậu dầu (Pongamia 

pinnata), 2kg cây trúc đào (Indian Oleander), 2kg cây dầu mè (cọc rào, Jatropha sp.) 

hoặc cây thầu dầu (Castor), 2kg dây thần thông (Tinospora cordifolia), 2kg mãng cầu ta 

(quả na, Custard Apple), 2kg lá cây bòng bòng (Calotropis gigantean), 2kg lá đu đủ 

(Papaya), 2kg lá cây ngũ trảo (Vitex negundo Linn), 5 lít nước tiểu bò, 2kg phân bò và 

170 lít nước. 

Chuẩn bị bình chứa dung tích 200 lít, đổ nước vào trước. Ngâm 10 loại lá vào bình. Cho 

thêm nước tiểu bò và phân bò lên bề mặt. Khuấy đều và ủ khoảng 5 ngày. Đến ngày thứ 

6, đổ thêm 5-7 lít nước và khuấy đều lần nữa. Tiếp tục ủ khoảng một tháng, lọc lấy phần 

nước là có thể sử dụng được. 

Nguồn: http://agricultureforeverybody.blogspot.com/2016/06/pesticides-dashparni-

ark.html 

[3]. Để pha dung dịch Beejamrutha, cần chuẩn bị: 20 lít nước, 5kg phân bò, 5 lít nước 

tiểu bò (nước tiểu người cũng được), 50g vôi và một nắm đất rừng (bất kỳ đất tự nhiên 

nào có lá cây hoai mục ở trên là được). Trước tiên bỏ phân bò vào túi vải, buộc miệng lại 

và treo lơ lửng trong 20 lít nước khoảng 12 tiếng. Ngâm 50g vôi vào một lít nước, để qua 

http://greenfoundation.in/bpdm/search/cm43.html
http://agricultureforeverybody.blogspot.com/2015/03/pesticides-five-leaf-extract.html
http://agricultureforeverybody.blogspot.com/2016/06/pesticides-dashparni-ark.html
http://agricultureforeverybody.blogspot.com/2016/06/pesticides-dashparni-ark.html
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đêm. Đối với phân bò, sau khi đủ thời gian ngâm, dùng tay vắt cho hết nước chảy ra 

trong túi vải. Bỏ thêm đất rừng vào và khuấy đều, sau đó thêm nước tiểu bò, thêm dung 

dịch nước vôi. Khuấy đều lần nữa là có thể sử dụng. 

Nguồn: http://www.palekarzerobudgetspiritualfarming.org/Bijamrita.aspx 

http://www.palekarzerobudgetspiritualfarming.org/Bijamrita.aspx

