
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Alan Broughton, Phó chủ tịch hiệp hội Nông nghiệp Hữu 

cơ tại Bairnsdale (Australia), là chuyên gia có trên 30 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Nông nghiệp Hữu cơ với nhiều sách và 

tài liệu đã được xuất bản. Bên cạnh đó, ông cũng đã tư vấn và 

thành lập nhiều trang trại sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ tại 

Cuba, Thái Lan, Tanzania, Uganda, Italya và Hàn Quốc 

  

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Kiền, người sáng lập mạng lưới Mekong 

Organics, có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các dự án liên 

quan đến phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và các 

nước trên thế giới. Ông đã xuất bản sách và tài liệu về nông 

nghiệp sinh thái, đồng thời kết nối, thúc đẩy sự phát triển của 

Nông nghiệp Hữu cơ giữa Việt Nam và Úc, Đài Loan và các 

nước tại tiểu vùng sông Mekong như: Cambodia, Lào, 

Myanmar… 
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ThS. Lê Ngọc Hiệp 

KS. Phạm Tấn Đạt 

KS. Trương Thành Đạt 

 

LỜI CẢM ƠN 

Các thành viên nhóm Mekong Organics chân thành cảm ơn ông giáo 

sư Alan Broughton, Phó chủ tịch hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ tại 

Bairnsdale (Australia), đã biên soạn và cung cấp những nội dung quý 

giá trong tài liệu này. Cám ơn ông đã mang kiến thức Nông nghiệp 

Hữu cơ cho các tổ chức, cá nhân, nông dân, đam mê phát triển nông 

nghiệp Việt Nam theo hướng hữu cơ, bền vững.  
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Vietnamese Organic 
Standards

Alan Broughton

Agroecology researcher and teacher

matunda7@hotmail.com

Principles of organic agriculture

• Quality food  
• Basis in biology  
• Increased soil fertility
• Low inputs from off the farm
• No pollution
• Minimal non-renewable resources
• Environmental protection

Soil and water conservation

• Prevent erosion and 
salination

• No burning of crop residues 

• Preserve water quality

• Return nutrients and organic 
matter to the soil 
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Ecosystem management
• Keep at least 5% of the farm 

for habitats of diversified 
plants and animals: forest 
land, flooded forest, bushes or 
big trees in the field, hedges in 
the borders, integrated 
orchards, ditches, natural 
ponds, and idle areas with 
natural plants.  

• No new land clearing. 

Documentation

• Keep records of all farm inputs indicating the 
source of farm input, quantity used, and 
transaction record of sale. 

• If there is any change of the production in the 
farm, such as increase or decrease of the farm 
land, change of crop or animal type, etc., the 
producer is required to inform the certifier 
immediately.

• GM crops are not allowed  

Conversion period

In the conversion period a 
producer must follow the 
Organic Standards, and be 

inspected and certified but the 
produce grown in the 

conversion period cannot be 
sold as organic.  

For annual crops, the 
conversion period is one 

season, from soil preparation 
to harvest. In second season 

produce can be sold as organic. 

For perennial crops, the 
conversion period is one full 

cycle, from flowering to 
harvest.  
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Planting material
Organic seed and plant material 
should be used. If not available, 
conventional seeds can be used if 
not treated with pesticides. 
For perennial crops, the use of plant 
propagation materials from non-
organic agriculture is permitted but 
the produce of this crop cannot be 
sold as organic during the first 12 
months.  

Crop diversity
In annual crop production, the producer 
must establish diversity of plants in the 
farm by at least practicing crop rotation 
in order to reduce diseases, insects and 
weeds, including rotating leguminous 
crops in order to improve organic matter 
and soil fertility. 
In perennial crop production, the 
producer must establish diversity of 
plants in the farm by at least growing 
cover crops and/or other diverse plant 
species.  

Soil management

Return organic matter 
produced on the farm 
for soil improvement.    

Use only approved 
fertilizers. 

The use of human 
excrement (faeces) is 

prohibited. 

Animal manure from 
outside the farm must 

be hot composted. 

Urban waste is not 
allowed for composting 

due to risk of heavy 
metal contamination. 

Compost and animal 
manure heaps must be 

located away from areas 
where harvested crops 
are cleaned or packed. 

Mineral fertilizers are 
allowed for long-term 

fertility needs. 

Micro-organisms for soil 
improvement and 

composting is allowed.  

Chilean nitrate and all 
synthetic fertilizers are 

prohibited.  
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Pest, disease & weed management
Use biological and cultural means to 
prevent unacceptable losses from pests, 
diseases, and weeds. Provide habitat for 
natural pest enemies.  
• Grow insect repellent plants.  
• Rotate crops.  
• Control weeds by ploughing, rotation 

and mulching.  
• Only methods and products listed on the 

approved inputs register are allowed. 
• Synthetic plant protection products are 

prohibited. 

Preventing 
contamination

• Use clean water. 

• Separated fields from industry, construction sites, main 
roads. 

• Provide at least 1 metre buffer zone to non-organic fields. 

• Laboratory testing for water, soil or products might be 
required  

• Farm spray equipment used in conventional farming 
cannot be used for organic farming. 

• Tools and equipment used in conventional farming must 
be cleaned before use. 

• Bags and containers used for prohibited substances 
cannot be used for transporting and storing organic 
products. 

Animal management
Animals shall have access to fresh air, clean water and 
nutritious feed.  
• Animals shall have access to protection from sunlight, 

excessive noise, heat, rain, mud and wind to reduce 
stress and ensure their well-being. 

• Housed animals shall have sufficient space; clean 
natural bedding; protection from excess heat, dust 
and gas; and company with their own kind. 

• Poultry, rabbits and pigs shall not be kept in cages. 
• All animals shall have access to pasture or an open-

air exercise area. 
• Flock and herd density must be limited to enable 

them to freely exhibit their natural behaviour. 
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Animal conversion requirements
Where existing animals are converted 
to organic on an organic property they 
shall undergo a minimum conversion 
period:  
For animals for milk production – 90 
days.  
For animals for meat production – 12 
months.  
For poultry for egg production – 42 
days.

Animal origin

Animals shall be raised organically 
from birth. Exceptions: 2-day-old 
chickens for meat production; 18-
week-old hens for egg production; 

piglets up to 6 weeks and after 
weaning; dairy calves and goats 

up to 4 weeks old. 

Any livestock introduced from a 
non-organic farm, must be 

quarantined in an area separate 
from organic stock for a minimum 

period of 48 hours. 

Animal nutrition
• Provide a balanced diet of 100% organic feedstuffs. 

The daily maximum percentage of non-organic feed 
shall be 10% for ruminants and 15% for non-
ruminants. 

• Over 50% of feed shall come from the farm.  
• Animals may be fed vitamins, trace elements and 

supplements from natural sources.  
• Animals may be fed with carried fresh fodder. 

Animals shall on regular basis be allowed to move. 

• Minimum weaning age for pigs is 6 weeks. 
• Meat products must not be fed to ruminants. Meat 

products of the same species must not be fed to pigs 
and poultry. 

• Manure cannot be fed to any animals. 
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Animal health
• Animal illnesses are prevented. 

• Select appropriate breeds of animals; provide 
good nutrition; use rotational grazing; provide 
clean housing and  appropriate stocking 
densities. 

• Medicines are not to be relied on.  

• If an animal becomes sick or injured the animal 
shall be treated promptly and adequately. 

• The use of veterinary drugs (including 
antibiotics) on livestock in the absence of illness 
is prohibited.   

• The use of synthetic growth promoters or 
suppressants is prohibited. 

• Vaccinations are permitted if needed. 
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Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam
Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Nguyên tắc nông nghiệp hữu cơ

• Chất lượng thực phẩm tốt
• Nguyên lý dựa vào sinh học  
• Độ màu mỡ của đất được gia tăng
• Giảm chi phí đầu vào
• Không gây ô nhiễm
• Hạn chế sử dụng tài nguyên không 

tái sinh
• Bảo vệ môi trường

Bảo tồn nguồn nước
và chất lượng đất

• Ngăn xói mòn và ngập mặn

• Không đốt phụ phẩm nông 
nghiệp sau thu hoạch 

• Duy trì chất lượng đất trồng

• Trả lại hữu cơ và dinh dưỡng 
cho đất
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Quản lý hệ sinh thái đồng ruộng
• Giữ ít nhất 5% diện tích đất 

trồng để duy trì đa dạng sinh 
học, môi trường sống cho 
động, thực vật: đất rừng, đất 
ngập nước, rừng ngập nước, 
cây bụi hoặc cây lớn trong 
ruộng, bờ rìa, kết hợp trồng 
cây ăn quả, đào mương, hồ tự 
nhiên và đất tự nhiên (để cây 
cỏ mọc tự nhiên).

• Không được phát hoang, phá 
sạch cây cỏ.

Ghi nhận 
làm tư liệu

• Ghi nhận tất cả các nguồn vật tư vào ruộng, số 
lượng được sử dụng và giao dịch mua bán.

• Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về năng suất, 
chẳn hạn như tăng hoặc giảm diện tích đất, thay 
đổi cây trồng hoặc vật nuôi,... Người trồng phải 
thông báo cho tổ chức cấp giấy chứng nhận biết 
ngay lập tức.

• Không được sử dụng giống cây trồng biến đổi 
gen.

Giai đoạn chuyển đổi

Giai đoạn chuyển đổi là giai đoạn 
mà người trồng theo tiêu chuẩn 

hữu cơ phải tuân theo và sẽ được 
cơ quan chứng nhận giám sát. 

Những sản phẩm nông nghiệp được 
sản xuất trong giai đoạn này đều 
không được chứng nhận hữu cơ.

Đối với cây trồng hằng năm, giai 
đoạn chuyển đổi được tính bằng 
một mùa vụ (từ chuẩn bị đất cho 
đến thu hoạch). Đến vụ tiếp theo, 

sản phẩm gieo trồng sẽ được chứng 
nhận hữu cơ.

Đối với cây nhiều năm, giai đoạn 
chuyển đổi được tính bằng một chu 

trình, bắt đầu từ cho hoa đến thu 
hoạch.



1/20/2019

3

Vật liệu gieo trồng
Nên dùng hạt giống, cây con được 
chứng nhận hữu cơ. Nếu không có, 
có thể dùng hạt giống thường, 
nhưng không qua xử lý thuốc trừ 
sâu. 
Đối với vụ mùa nhiều năm, được 
phép sử dụng những vật liệu nhân 
giống không từ hữu cơ, nhưng sản 
phẩm chỉ được bán như nông sản 
hữu cơ sau 12 tháng.

Đa dạng sinh thái đồng ruộng

Đối với cây trồng hằng năm, người trồng 
phải xây dựng hệ cây trồng đa dạng bằng 
cách luân canh để giảm sâu bệnh và cỏ 
dại, bao gồm cả luân canh cây họ đậu 
nhằm mục đích cải thiện hữu cơ và độ 
màu mỡ đất trồng.
Đối với cây nhiều năm, người trồng cũng 
phải thiết lập đa dạng các loài thực vật 
bằng cách trồng phủ bồi hoặc trồng thêm 
những loài cây khác.

Quản lý đất

Trả lại vật chất hữu cơ 
từ phế phẩm nông 

nghiệp cho đất để cải 
thiện chất lượng đất.    

Chỉ sử dụng phân bón 
được cấp phép. 

Không được sử dụng 
phân người bón cây.

Phân chuồng được cung 
cấp từ bên ngoài phải 

được ủ kỹ. 

Phế thải từ đô thị không 
được phép làm phân 

trộn, do nguy cơ nhiễm 
kim loại nặng.

Phân chuồng hoặc phân 
trộn phải được ủ xa nơi 

làm sạch và đóng gói sản 
phẩm. 

Phân bón từ khoáng tự 
nhiên được phép sử 

dụng nếu cần tăng độ 
màu mỡ của đất lâu dài. 

Được phép sử dụng chế 
phẩm vi sinh để xử lý 
phân trộn và cải thiện 

chất lượng đất.  

Phân Chilean nitrate và 
tất cả phân hóa học đều 

không được sử dụng.



1/20/2019

4

Quản lý sâu bênh và cỏ dại
Sử dụng biện pháp sinh học kết hợp với hình 
thức canh tác hợp lý để ngăn chặn những mất 
mát không đáng có từ sâu bệnh và cỏ dại. 
Cung cấp môi trường thuận lợi cho thiên địch 
phát triển.  
• Trồng những cây xua đuổi côn trùng gây hại.  
• Luân canh.  
• Quản lý cỏ dại bằng biện pháp cày, luân 

canh và phủ bồi.  
• Chỉ sử dụng những phương pháp, chế phẩm 

được cấp phép để quản lý dịch hại. 
• Những chế phẩm bảo vệ thực vật tổng hợp 

hóa học đều không được sử dụng. 

Ngăn chặn tạp 
nhiễm sản 

phẩm hữu cơ

• Sử dụng nước sạch cho hoạt động canh tác. 
• Ngăn đất trồng tách biệt khỏi khu công nghiệp, công trường 

xây dựng và đường quốc lộ.
• Cung cấp ít nhất 1 mét vùng đệm để làm rào chắn bao bọc 

(sản phẩm từ những cây vùng đệm không được chứng nhận 
hữu cơ).

• Đất, nước hoặc sản phẩm nông nghiệp có thể sẽ được yêu 
cầu đưa đi kiểm tra tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. 

• Phải có trang thiết bị phun xịt riêng để canh tác hữu cơ 
(không được dùng chung).

• Dụng cụ và trang thiết bị cho nông nghiệp thường, có thể 
được sử dụng cho canh tác hữu cơ, nhưng phải rửa sạch 
trước khi sử dụng. 

• Bao bì, thùng chứa đã từng được sử dụng cho những chế 
phẩm không được cấp phép sẽ không được sử dụng để 
đựng, lưu trữ, vận chuyển nông sản hữu cơ. 

Quản lý vật nuôi
Nên cho vật nuôi ngoài môi trường không khí trong 
lành, nước sạch và thức ăn giàu dinh dưỡng.
• Bảo vệ vật nuôi trước ánh sáng mặt trời, tránh tiếng 

ồn, nhiệt độ cao, mưa, bùn và gió nhằm giảm rối loạn 
sinh lý cho vật nuôi và đảm bảo chúng phát triển tốt.

• Vật nuôi trong nhà nên có không gian thích hợp; nơi 
ngủ sạch sẽ; không quá nóng hoặc khói, bụi, khí gas; 
không nên cách ly chúng riêng biệt với nhau.

• Gia cầm, thỏ và lợn không nên nhốt vào chuồng.
• Tất cả vật nuôi nên chăn thả ngoài đồng cỏ hoặc 

không gian rộng cho chúng tự do đi lại. 
• Mật độ vật nuôi nên duy trì ở mức hợp lý để chúng 

có thể tự do hoạt động nhằm duy trì trạng thái sinh lý 
tự nhiên của chúng.
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Những yêu cầu khi muốn chăn nuôi theo tiêu 
chuẩn hữu cơ

Nếu muốn chuyển đổi động vật đang 
nuôi để hướng theo tiêu chuẩn hữu 
cơ thì cần phải có thời gian chuyển 
tiếp tối thiểu:
Vật nuôi lấy sữa cần ít nhất 90 ngày
Vật nuôi lấy thịt cần ít nhất 12 tháng
Gia cầm lấy trứng cần ít nhất 42 ngày

Nguồn gốc giống vật nuôi

Vật nuôi nên được lấy từ giống 
có nguồn gốc hữu cơ. Trừ 

trường hợp: gà con 2 ngày tuổi 
nuôi lấy thịt; gà mái 18 tuần tuổi 

nuôi lấy trứng; lợn con 6 tuần 
tuổi và sau thôi bú; bò sữa và dê 

4 tuần tuổi.

Tất cả giống vật nuôi không có 
nguồn gốc hữu cơ phải được 

cách ly ở khu vực riêng biệt với 
nhóm vật nuôi hữu cơ trong thời 

gian ít nhất 48 giờ.

Dinh dưỡng vật nuôi
• Cung cấp khẩu phần ăn cân bằng hợp lý với 100% thức 

ăn hữu cơ. Chỉ tối đa 10% thức ăn không có nguồn gốc 
hữu cơ được cho phép cho nhóm nhai lại và 15% cho 
nhóm vật nuôi khác.

• Hơn 50% thức ăn phải có nguồn gốc từ nông trại. 
• Vật nuôi nên được cung cấp khẩu phần ăn chứa 

vitamin, nguyên tố khoáng và thực phẩm bổ sung có 
nguồn gốc tự nhiên.

• Vật nuôi có thể cho ăn với cỏ tươi. Nên tạo điều kiện 
cho vật nuôi di chuyển.

• Tuổi tối thiểu cai sữa ở lợn là 6 tuần.
• Không được cho động vật nhai lại ăn thịt. Sản phẩm thịt 

cùng loài không được cho vật nuôi ăn, như lợn và gia 
cầm.

• Phần chuồng không được làm thức ăn cho bất kỳ vật 
nuôi nào.
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Sức khỏe vật nuôi
• Ngăn chặn tiếp xúc những vật nuôi bệnh với 

con khỏe mạnh. 

• Chọn vật nuôi khỏe mạnh làm giống; cung cấp 
đầy đủ chất dinh dưỡng; nên chăn thả luân 
phiên; dọn dẹp nơi ở sạch sẽ và mật độ vật nuôi 
phù hợp.

• Không nên lạm dụng thuốc trị bệnh cho vật 
nuôi.

• Khi vật nuôi bị bệnh hoặc bị thương, nên xử lý 
nhanh và đúng quy trình.

• Không được phép sử dụng thuốc thú y (kể cả 
kháng sinh) khi không bệnh.

• Không được phép sử dụng thuốc kích thích tăng 
trưởng hoặc ức chế sinh trưởng.

• Được phép sử dụng vac-xin nếu cần thiết.
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Managing soil fertility

Alan Broughton

Agroecology researcher and educator

Organic Agriculture Association

matunda7@hotmail.com

Keys to sustainable soil management

• Maximise organic matter
• Keep the soil covered
• Minimise tillage
• Natural fertilisers 
• Crop rotation
• Fertiliser trees
• No poisons
• Compost, manure, green manure
• Lime or dolomite if needed
• Break up hard layers
• Prevent erosion
• Experimentation

Keep the soil covered
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Do not burn crop residues

When rice straw is burnt:
- Almost all the carbon goes up in 
smoke
- 93% of the nitrogen is lost
- 25% of phosphorus is lost
- 21% of potassium is lost

Use straw for mulch or animal 
bedding.

Crop rotation

• Plant an unrelated crop each 
season in the same place

• Examples: grain - legume - brassica 
- root crop - legume

• Use mustard to control diseases
• Always include legumes
• Use buckwheat or lupins to 

increase phosphorus
• Use animals 

Chemical fertilisers are harmful to soil

• Promoting pests and disease
• Burning up soil organic matter
• Suppressing good soil microbes
• Making soil hard
• Becoming ineffective in the long 

term
• They are expensive!



1/20/2019

3

Benefits of soil organic matter (1)

Holding water: 0.5% organic 
matter holds 80,000 litres of 
water per hectare; 5% organic 
matter holds 800,000 litres 
per hectare
Improving soil structure, 
holding soil particles together
Allowing water infiltration
Preventing erosion

Benefits of soil organic matter (2)

Holding nutrients: preventing 
leaching of nitrogen and sulphur
Keeping phosphorus available
Feeding microbes and earthworms
Maintaining a more even soil 
temperature
Preventing loss of lime

How to increase soil organic matter

Use green manures or mulch 
between cropping seasons
Return straw and manure to the 
soil: Do not burn
Do not use chemical fertilisers 
and pesticides
Direct drill if possible
Add compost or worm casts
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Legumes: Nitrogen, green manure, companion 
plants, food

Desmodium (kim tiền 
thảo)

Mucuna (đậu mèo 
rừng)

Lablab (đậu ván)

Centrosema (đậu ma)
Sunn hemp (gai dầu)

Peanuts (đậu phộng)
Cow peas (đậu trắng)

Rice bean (đậu gạo)

Desmodium intortum (Greenleaf), Desmodium
uncinatum (Silverleaf) - han the

• Adds nitrogen
• Good soil cover
• Improves organic matter
• Livestock feed
• Strong taproot
• Perennial to 6 years
• Shade tolerant
• 900 mm rainfall

Mucuna pruriens – velvet bean, dây sắn

• Very vigorous vine
• Livestock feed: seeds and leaves
• Tolerant of poor sandy soils
• Cover crop, green manure
• Sow into maize 2 months after 

emergence
• Slash before next maize planting
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Dolichus lablab – Lablab bean, đậu ván

• Vigorous perennial
• Edible beans
• Provides nitrogen
• Feed for livestock
• Green manure
• Intercrop with maize or sorghum
• 600 mm rainfall
• Survives long dry season

Centrosema -  Đậu ma
• Twining perennial
• Adds nitrogen
• Livestock feed
• Deep rooted, drought tolerant
• Suited to poor acidic soil
• Suppresses Imperata (cỏ

tranh)

Perennial peanut, cỏ đậu

• Cover crop
• Livestock feed
• Shade tolerant
• Nitrogen provider
• Erosion control
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Crotalaria juncea – Sunn hemp

• Annual 2-3 metres high

• Green manure in rotation with maize, rice 
(turn into the soil at flowering time)

• Increases N, P, K, organic matter

• Mildly poisonous to livestock, up to 10% of 
cow’s diet OK

• Attracts and traps maize stem borer

• Controls Striga

• Attracts beneficial wasps

Vigna unguiculata 
Cow pea, đậu dải

• Deep rooted, hardy

• Tolerates shade

• Pest resistant

• Suited to most soils

• Annual

• Adds nitrogen

• Human food

• Animal feed (seeds and leaves)

• Rotations or intercropping

Options for using legume plants

• Green manure: grow till the 
start of flowering, plough in a 
few weeks before cropping

• Interplant with maize, cassava, 
tree crops – use as mulch, 
harvested crop or animal feed

• Plant into maize a month before 
harvest as a relay crop
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Legume trees: Nitrogen, mulch, livestock feed

Leucaena (cây keo dậu)
Tephrosia candida (cốt khí lông
vàng)
Sesbania sesban (điên điển)
Cajanus cajun (đậu triều)
Calliandra (kiều hùng đầu đỏ)
Gliricidia (đỗ mai)
Flemingia (cây đậu sơn tây)

Leucaena leucocephala: 
Cây keo giậu 

Nitrogen provider
Livestock food (not for pigs or 
horses)
Fast growing
Cut for mulch
Suppresses Imperata
Firewood
Tolerant of poor soil
Needs good drainage

Tephrosia: cốt khí lông vàng

Nitrogen provider

Poisonous to livestock

Insecticide for caterpillars

Treatment for intestinal worms

Green manure

Tolerant of poor soils

A good restorer of degraded land

Short life

Shade for coffee and tea
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Sesbania sesban: điên điển

Nitrogen provider
Small tree to 3 metres
Mulch
Livestock feed
Leaves, flowers and pods 
edible by people
Shallow roots, so competes 
with crops
Drought and salt resistant
Bright yellow pea flowers

Cajanus cajans: đậu triều

Short life
Deep rooted
Nitrogen provider
Livestock food
Food for people
Small tree 2-5 metres
Yellow and orange pea flowers
Suited to semi-arid conditions
Companion plant for sorghum

Calliandra calothryrsus: kiều hùng đầu đỏ

Nitrogen provider
Livestock food, increases milk 
production
Bush to 2 metres
Bright red flowers with long 
stamens
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Gliricidia sepium: đỗ mai

Nitrogen provider
Fast growing small tree
Shade for tea, coffee, cocoa
Stock feed
Green manure
Can cut every 6 weeks in the 
wet season
High protein in leaves
Pink or sometimes white 
pea flowers

Flemingia macrophylla: cây đậu sơn tây
Adds nitrogen
Excellent mulch
Green manure
Erosion control
Cut to 75cm every 16 weeks
Pods control intestinal worms
Interplant with coffee, bananas, pineapple, 
citrus, cinnamon, mulberry

Tithonia diversifolia: dã quỳ

Releases phosphorus: cut for 
mulch
Controls termites, Striga (cỏ dại 
ký sinh) and nematodes
Decomposes quickly as mulch
Livestock food
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Using fertiliser trees

• Interplanted in a crop
• Alley farming
• Contour planting
• Rotation
• Edges and fences
• Mulch

Mulching using 
fertiliser trees
1. Plant rows of trees (Gliricidia or 

Leucaena) on the contour

2. Cut to 1.8 metres at the end of the dry 
season

3. Chop into 15cm pieces while green, place 
along the tree rows

4. As the crop grows, gradually place this 
mulch around the plants

5. After harvest, introduce chickens to 
spread the mulch and control pests.

Example: Mau 
Dong commune, 
Van Yen district, 
Yen Bai province

• Double row of cassava
• Double row of peanuts
• Alleys of Tephrosia candida or Napier 

grass

Increased yield of cassava, plus 
harvested peanuts, Napier grass for 
fodder, greatly decreased erosion on 
slopes.
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Example: Rong Can, Hoa
Binh province

Tephrosia strips 1.5 metres 
wide, upland rice strips 6 
metres wide, on the contour. 
Tephrosia cut and used as 
mulch on the rice.

Reduced erosion, reduced 
nutrient runoff, increased 
nitrogen and phosphorus, 
sufficient for the rice crop.

Mekong Delta soils

Alluvial: 1.1 million ha, the 
most fertile

Acid sulphate: 1.6 million 
ha, hard to manage except 

for rice

Saline: 1 million ha, poorly 
drained, smelly, sometimes 

flooded from the sea

Managing 
acid sulphate 
soils

Spread lime. Difficulties: Too wet for machinery, too 
expensive, not available.Spread

Add organic matter: chopped green vegetation like lucerne, 
Phragmites (sậy nam) or some other green leaves. Straw or 
rice stubble also helps. Incorporating into the soil works 
better than a surface mulch. 

Add

Keep the land flooded. Rice is more tolerant of acid sulphate 
conditions than other crops. However, rice cannot tolerate a 
pH of less than 4. Keep
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Quản lý độ phì nhiêu của đất

Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Biện pháp để quản lý đất bền vững
• Tối đa hoá hữu cơ cho đất
• Giữ đất luôn được bao phủ
• Tối thiểu việc cày xới đất
• Phân bón tự nhiên
• Luân canh
• Trồng cây có thể làm phân
• Không có chất độc hại
• Phân trộn, phân chuồng, phân xanh
• Bón vôi hoặc đolomit nếu cần
• Phá vỡ những lớp đất cứng
• Ngăn chặn xói mòn đất
• Thử nghiệm

Giữ đất được bao phủ
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Không đốt phụ phẩm sau thu hoạch

Khi rơm bị cháy:
- Hầu hết cacbon trong đất thành 
khói và bay mất.
- 93% nitơ bị mất
- 25% phốt pho bị mất
- 21% kali bị mất

Nên sử dụng rơm rạ phủ bồi cây 
trồng hoặc làm ổ rơm cho vật 
nuôi.

Luân canh
• Không nên trồng cùng loại cây trồng trên cùng 

một nơi ở các vụ khác nhau.

• Ví dụ có thể trồng: lúa mì - cây họ đậu - cải -
cây có củ - cây họ đậu.

• Sử dụng cải bẹ xanh để kiểm soát dịch bệnh 
cây trồng.

• Luôn luôn bao gồm các cây họ đậu.

• Sử dụng kiều mạch hoặc đậu lupin để tăng 
phốt pho cho đất.

• Sử dụng vật nuôi.

Phân bón hoá học gây hại cho đất

• Thúc đẩy sâu bệnh
• Đốt cháy chất hữu cơ đất
• Ức chế vi khuẩn tốt trong đất
• Làm đất cứng
• Dần giảm hiệu quả trong thời gian 

dài.
• Chi phí cao
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Lợi ích của chất hữu cơ đất (1)

Giữ nước: 0,5% chất hữu cơ 
giữ được 80.000 lít nước mỗi 
hecta; 5% chất hữu cơ giữ 
được 800.000 lít mỗi hecta
Cải thiện cấu trúc đất, giữ các 
hạt đất lại với nhau
Cho phép nước được thẩm 
thấu vào đất
Ngăn chặn xói mòn

Lợi ích của chất hữu cơ đất (2)

Giữ chất dinh dưỡng: ngăn chặn 
sự thất thoát nitơ và lưu huỳnh
Giữ phốt pho cho đất
Nuôi dưỡng vi khuẩn và giun đất
Duy trì nhiệt độ đất đều hơn
Ngăn ngừa đất mất chất vôi

Cách tăng hữu cơ cho đất

Sử dụng phân xanh hoặc phủ bồi 
đất giữa các mùa vụ
Trả lại rơm và phụ phẩm nông 
nghiệp khác vào đất: Đừng đốt
Không sử dụng phân bón hóa 
học và thuốc trừ sâu
Khoan trực tiếp nếu có thể
Thêm phân ủ hoặc phân giun
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Vai trò cây họ đậu: Đạm, phân xanh, trồng 
xen canh, thức ăn

Desmodium (kim tiền 
thảo)
Mucuna (đậu mèo 
rừng)
Lablab (đậu ván)
Centrosema (đậu ma)
Sunn hemp (gai dầu)
Peanuts (đậu phộng)
Cow peas (đậu trắng)
Rice bean (đậu gạo)

Hàn the (Desmodium intortum)

• Tăng nitơ cho đất
• Tạo lớp phủ đất tốt
• Cải thiện chất hữu cơ cho đất
• Là thức ăn chăn nuôi
• Có rễ cái mạnh
• Tuổi thọ đến 6 năm
• Cây chịu bóng
• Chịu được hạn, lượng mưa chỉ 

900 mm vẫn sống.

Dây sắn (Mucuna pruriens)

• Là cây dây leo mạnh mẽ
• Là thức ăn chăn nuôi: hạt và lá
• Chịu được đất cát nghèo
• Làm phân xanh hoặc phủ bồi
• Gieo vào khi ngô được 2 tháng
• Tỉa bớt trước khi trồng mùa ngô kế tiếp
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Đậu ván (Dolichus lablab)

• Là cây lâu năm mạnh mẽ
• Hạt ăn được
• Cung cấp đạm cho đất
• Là thức ăn gia súc
• Phân xanh
• Trồng xen với ngô hoặc lúa miến (bo bo)
• Chịu hạn, lượng mưa 600 mm 
• Sống sót qua mùa khô kéo dài

Đậu ma (Centrosema sp.)
• Là cây thân quấn lâu năm
• Tăng đạm cho đất
• Thức ăn chăn nuôi
• Rễ sâu, chịu hạn
• Thích hợp với đất phèn nghèo 

nàn.
• Ức chế cỏ tranh

Cỏ đậu (Perennial peanut)

• Phủ bồi đất
• Thức ăn chăn nuôi
• Chịu bóng râm
• Cung cấp đạm
• Kiểm soát xói mòn đất



1/20/2019

6

Cây lục lạc sợi, gai dầu (Sun hemp)

• Hằng năm cao 2-3 mét

• Làm phân xanh nếu luân canh với ngô, lúa 
(cây phân rã thành phân đúng ngay lúc trổ 
cờ, trổ đồng; giai đoạn cần nhiều dinh 
dưỡng)

• Tăng N, P, K, hữu cơ đất

• Độc nhẹ đối với gia súc, tối đa 10% khẩu 
phần ăn của bò

• Thu hút và bẫy sâu đục thân ngô

• Kiểm soát Striga

• Thu hút ong bắp cày có lợi

Đậu dải, đậu trắng

• Rễ sâu, khoẻ mạnh

• Chịu bóng râm

• Kháng sâu bệnh

• Thích hợp với hầu hết các loại 
đất

• Mọc hằng năm

• Tăng đạm cho đất

• Thức ăn cho người

• Thức ăn chăn nuôi (hạt và lá)

• Luân canh và xen canh

Lựa chọn để sử dụng các cây họ đậu

• Phân xanh: trồng đến khi bắt 
đầu ra hoa, cày xới để trộn cây 
vào đất vài tuần trước khi trồng

• Trồng xen với ngô, sắn (khoai 
mì) và cây trồng khác – sử dụng 
để làm lớp phủ bồi, thu sản 
phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi

• Trồng với ngô một tháng trước 
khi thu hoạch để chuyển tiếp vụ 
mới (gối vụ)
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Các cây họ đậu: Nitơ, lớp phủ mùn, thức ăn chăn 
nuôi

Leucaena (cây keo dậu)
Tephrosia candida (cốt khí lông 
vàng)
Sesbania sesban (điên điển)
Cajanus cajun (đậu triều)
Calliandra (kiều hùng đầu đỏ)
Gliricidia (đỗ mai)
Flemingia (cây đậu sơn tây)

Leucaena leucocephala: 
Cây keo giậu 

Cung cấp đạm
Thức ăn chăn nuôi (ngoại trừ 
lợn và ngựa)
Sinh trưởng nhanh
Cắt làm lớp phủ bồi
Ức chế cỏ tranh
Cây lấy gỗ
Chịu được đất nghèo dinh 
dưỡng
Cần sự thoát nước tốt

Tephrosia: cốt khí lông vàng

Cung cấp đạm

Độc hại cho vật nuôi

Thuốc diệt sâu bướm côn trùng

Điều trị bệnh giun đường ruột

Làm phân xanh

Chịu được đất nghèo dinh dưỡng

Có khả năng phục hồi đất bị thoái hoá

Vòng đời ngắn

Làm bóng mát cho cà phê và trà
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Sesbania sesban: điên điển 
Cung cấp đạm
Cây nhỏ khoảng 3 mét
Lớp phủ bồi
Thức ăn chăn nuôi
Lá, hoa, và quả là thức ăn cho 
người
Rễ nông, nên có thể cạnh 
tranh với các cây trồng
Chịu được hạn hán và chịu 
mặn
Hoa màu vàng tươi

Cajanus cajans: đậu triều 
Thời gian sống ngắn
Rễ sâu
Cung cấp đạm cho đất
Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn cho con người
Cây nhỏ khoảng 2-5 mét
Hoa màu vàng hoặc màu cam
Thích hợp với điều kiện bán 
hoang mạc
Là cây trồng xen canh với lúa 
miến (bo bo)

Calliandra calothryrsus: kiều hùng đầu đỏ

Cung cấp đạm
Thức ăn cho chăn nuôi, tăng sản lượng sữa 
Bụi cây cao 2 mét
Hoa màu đỏ tươi, nhị hoa dài 
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Gliricidia sepium: đỗ mai
Cung cấp nitơ
Dạng cây nhỏ phát triển nhanh
Bóng mát cho trà, cà phê, ca cao
Thức ăn chăn nuôi
Phân xanh
Có thể hái mỗi 6 tuần trong mùa 
mưa
Protein trong lá cao
Hoa màu hồng hoặc đôi khi trắng

Flemingia macrophylla: cây đậu sơn tây

Tăng đạm cho đất
Lớp phủ bồi tốt
Phân xanh
Kiểm soát xói mòn
Cắt xuống 75cm mỗi 16 tuần
Trái đậu chữa bệnh giun đường ruột
Trồng xen với cà phê, chuối, dứa, quýt, 
quế, dâu tằm

Tithonia diversifolia: dã quỳ

Giải phóng phốt pho: cắt để tạo 
lớp phủ bồi
Kiểm soát mối mọt, Striga (cỏ 
dại ký sinh), và giun tròn
Phân huỷ nhanh chóng tạo lớp 
phủ bồi
Thức ăn chăn nuôi
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Sử dụng cây xanh tạo phân

• Trồng xen canh trong một vụ mùa
• Trồng cây theo hàng
• Trồng ruộng bậc thang
• Trồng luân canh
• Bờ rìa hoặc hàng rào
• Lớp phủ bồi

Phủ bồi tạo phân 
bằng cây xanh

1. Trồng các hàng cây (đỗ mai hoặc cây keo 
giậu) trên ruộng bậc thang

2. Cắt xuống 1.8 mét vào cuối mùa khô

3. Cắt thành các thân dài 15cm khi còn 
xanh, đặt dọc theo các hàng cây 

4. Khi cây nảy mọc, dần dần đặt lớp phủ 
này xung quanh cây

5. Sau khi thu hoạch, thả gà để xới lớp phủ 
bồi và kiểm soát sâu bệnh 

Ví dụ: xã Mậu 
Đông, huyện 
Văn Yên, tỉnh 
Yên Bái

• Hàng sắn (khoai mì) đôi
• Hàng đậu phộng đôi
• Hàng cốt khí lông vàng hoặc cỏ voi

Tăng sản lượng sắn, tăng năng suất thu 
hoạch đậu phộng, cỏ voi làm thức ăn 
cho chăn nuôi, giảm đáng kể việc xói 
mòn đất dốc
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Ví dụ: Rong Can, tỉnh Hòa 
Bình

Dải cốt khí lông vàng rộng 1.5 
mét, dải lúa rộng 6 mét, trên 
ruộng bậc thang. Cốt khí 
lông vàng được cắt và sử 
dụng như lớp phủ bồi trên 
ruộng lúa. 

Giảm xói mòn và thất thoát 
dinh dưỡng đất, tăng đạm và 
phốt pho để cung cấp đủ cho 
ruộng lúa.

Đồng bằng sông Cửu Long

Phù sa: 1.1 triệu hécta, 
màu mỡ nhất

Đất phèn: 1.6 triệu hécta, 
khó quản lý ngoại trừ lúa

Đất mặn: 1 triệu hécta, 
thoát nước kém, có mùi, 
đôi khi ngập lụt từ biển

Quản lý đất 
phèn

Rải vôi. Khó khăn: Quá ướt cho máy móc, chi phí cao, không 
phải nơi nào cũng có đủ vôiRải

Tăng chất hữu cơ cho đất: cắt nhỏ cỏ cây thực vật chẳng hạn 
như cỏ linh lăng, sậy hoặc một số loại lá xanh khác, cũng có 
thể dùng rơm hoặc gốc rạ. Xới vào đất sẽ có tác dụng tăng 
hữu cơ tốt hơn so với chỉ tạo lớp phủ trên bề mặt. 

Tăng

Giữ đất luôn ngập nước. Lúa chịu được điều kiện phèn hơn 
so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, lúa không chịu 
được độ pH thấp hơn 4. Giữ
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Pest and disease 
prevention

Alan Broughton
Agroecology researcher and educator
Organic Agriculture Association
matunda7@hotmail.com

Prevention is better than control!

Why do pests attack?
"Insects and disease are the symptoms of a failing 
crop, not the cause of it. The use of sprays is an act of 
desperation in a dying agriculture. It’s not the 
overpowering invader we must fear but the 
weakened condition of the victim.“ (William Albrecht)

"Insects and fungi are not the real cause of plant 
disease, and only attack unsuitable varieties or crops 
improperly grown. Their true role in agriculture is 
that of censors for pointing out the crops which are 
imperfectly nourished." (Albert Howard)

Insects in perspective

3 million species in the world
5,000 are pests

100 are major pests
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Keys to pest & disease 
management

1. Soil fertility

- Balanced soil nutrients: no 
deficiencies, no excesses

- No soluble fertilisers

- High organic matter

- Don’t overuse compost or manure

Keys to pest & disease 
management

2. No stresses

- Suitable climate 

- Adequate water: no waterlogging, no 
drought stress

- No pesticides: pesticides create 
pests and disease

- Aerated soil

Keys to pest & disease 
management

3. Biodiversity

- Polyculture: mixed cropping

- Predator habitat: flowers and weeds

: pond for frogs

: native shrubs for small birds

: rocks for lizards
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Keys to pest & disease 
management

4. Quarantine

- Don’t introduce new pests or diseases

- Use certified virus free planting material

- Other people’s garden rubbish is risky

- Composting kills most diseases

Keys to pest & disease 
management

5. Suppression is the last resort

- Watch what happens before taking action

- All sprays have unintended effects

- Use the least damaging products

How do chemicals 
increase pests and 
diseases?

• Soluble fertilisers weaken cell walls

• Herbicides kill beneficial soil microbes but not 
pathogens

• Pesticides kill beneficial insects, spiders, frogs; 
pests recover faster

• Pesticides reduce a plant’s ability to repel pests 
and diseases

• Pesticides reduce plant sap sugar levels

Reducing pesticide use reduces pests and diseases
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Reduce pesticides to reduce pests
The world spent $850 million on pesticides 
in 1960, rising to $39 billion in 2007 – no 
reduction in pests and disease

When Indonesia abolished pesticide 
subsidies, use fell by 50%, yield increased by 
15%

Bangladesh reduced pesticide use by 76%, 
yield increased 11%.

Two potato fields in Ballarat, Australia, 
infected by aphids; one was sprayed but 
aphids soon recovered and were worse than 
before. On the unsprayed field aphids 
gradually reduced and were no longer a 
problem.

Predators of pests: Frogs

• Adult frogs eat small insects
• Tadpoles eat mosquito larvae
• Frogs need ponds for breeding
• Very sensitive to pesticides

Predators of pests: Birds
• Many birds eat insects
• Owls eat rats and mice
• Birds need nesting sites: trees, 

bushes
• Some small birds also need nectar
• 1 ibis can eat 200 insects per day
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Predators of pests: Insectivorous bats

• Bats eat night time flying insects: 
mosquitoes, moths, beetles
• Bats eat half their weight per night
of insects
• 1 bat can eat 600 small insects per 

hour
• Bats need small hollows or 
loose bark for daytime protection

Predators of pests: Lizards

• Small lizards eat small insects and snail eggs
• Large lizards eat snails
• Lizards need shelter: rocks, logs

Predators of pests: Spiders

• Most spiders eat insects
• Spiders need rocks, shrubs, logs, grass
• No pesticides
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Predators of pests: Insects
• Many insects feed on other insects
• Predators take longer to recover 

from pesticides than the pests do

Parasites of pests
• Most wasps lay eggs inside an insect or insect egg; when the eggs 

hatch they eat their host
• Wasps mostly need nectar and pollen from flowers
• Many wasps are tiny, about 1 mm

Poultry in orchards

Poultry control pests that 
pupate in the ground: 
fruit fly, weevils, beetles, 
budworm, some moths

They also control weeds
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Flowers to attract predators 
and parasites

• Daisy family: marigold, cosmos
• Carrot family: carrot, fennel, coriander
• Legume family: clover, stylo, lucerne
• Herbs: Basil, lavender, mint, lemon balm

Companion planting to reduce pest attack
• Carrots with cabbages (aphids, diamond backed moth)
• Beans with cabbages (aphids)
• Beans with maize (leafhoppers, armyworm)
• Tomatoes with cabbages (diamond backed moth)
• Lucerne with pumpkins (pumpkin beetle)
• Desmodium with maize (maize stem borer)
• Sunn hemp with maize (maize stem borer)

Preventing root diseases

• Apply compost or worm castings
• Ensure good drainage – no waterlogging
• Use green manure crops
• Rotate crops
• Mustard and canola as soil cleansers
• Do not use herbicides, especially Roundup
• Do not burn stubble
• Introduce earthworms
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Nematodes

• Most nematodes are beneficial, few 
cause disease

• Use compost, green manure to boost 
beneficial nematodes

• Ensure good drainage
• Use marigold or sunn hemp in rotations
• Apply neem cake to the soil
• Add 5-10 kg cow dung ash per hectare

Protecting stored grain

• Dry grain fully before storing to prevent 
mould

• Build a rat proof grain house
• Pump carbon dioxide into sealed silos
• Mix 5 kg cow dung ash with 100 kg grain
• Place neem leaves in bags of grain
• Use PICS bags (triple plastic)
• For stored seeds use 4 teaspoons neem 

powder or chilli powder per kg seeds

Management of Imperata cylindrica
• Plough twice in the dry season
• Smother with dense legume crops like 

Mucuna (Đậu mèo)
• Burn and sow stylo at start of wet 

season
• Dense plantings of Leucaena in fallow 

season 
• Roll to break the stems
• Indicates low organic matter, nitrogen 

& potassium
• Improve soil fertility
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Phòng sâu bệnh 
hại cây trồng

Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Tại sao sâu bệnh tấn công?
“Côn trùng và bệnh hại là hệ quả của một vụ mùa 
yếu kém, chứ chúng không phải là nguyên nhân gây 
ra. Việc phun thuốc thể hiện sự tuyệt vọng của một 
nền nông nghiệp đang chết dần. Nguyên nhân sâu 
bệnh tấn công, không phải do chúng quá mạnh mà là 
do cây trồng càng trở nên yếu”. (William Albrecht)

“Côn trùng và nấm bệnh không phải là nguyên nhân 
thực tế gây ra bệnh, chúng chỉ tấn công những cây 
phát triển không phù hợp. Sự xuất hiện của sâu bệnh 
đóng vai trò báo hiệu cho biết vụ mùa nào được 
trồng không phù hợp.” (Albert Howard)

Tổng quan về côn trùng

Có 3 triệu loài trên thế giới
5,000 loài gây hại

100 loài gây hại đáng kể
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Nguyên tắc then chốt quản lý 
sâu bệnh hại

1. Tạo độ màu mỡ đất

- Dinh dưỡng cân bằng, không 
thừa, không thiếu.

- Không phân bón hóa học

- Tăng hàm lượng hữu cơ đất

- Không lạm dụng phân trộn và 
phân chuồng.

2. Không gây rối loạn sinh lý cho cây

- Khí hậu thích hợp 

- Tưới tiêu hợp lý: không được ứ đọng 
nước, không quá khô hạn.

- Không thuốc trừ sâu: thuốc trừ sâu 
là nguyên nhân tạo ra sâu bệnh.

- Đất thoáng khí

Nguyên tắc then chốt quản lý 
sâu bệnh hại

3. Đa dạng sinh học

- Đa canh: phối hợp nhiều cây trồng khác nhau

- Tạo môi trường cho thiên địch:

+ Hoa và cỏ

+ Ao hồ cho ếch, nhái, cóc

+ Tạo cây bụi bản địa cho các loài chim

+ Hốc đá cho thằn lằn

Nguyên tắc then chốt quản lý 
sâu bệnh hại
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4. Cách ly

- Không phát tán mầm bệnh, sâu hại từ 
khu vực này đến khu vực khác.

- Sử dụng vật liệu gieo trồng đã được 
kiểm định không nhiễm virut.

- Sử dụng sản phẩm nông nghiệp từ nông 
trại khác sẽ tiềm ẩn khả năng gây hại, lây 
nhiễm.

- Trộn và ủ phân kỹ để giết hầu hết mầm 
bệnh.

Nguyên tắc then chốt 
quản lý sâu bệnh hại

5. Sử dụng chế phẩm tự nhiên để phun là 
phương án cuối cùng

- Quan sát phản ứng sinh lý của cây trước 
khi chọn phương pháp phù hợp.

- Tất cả các sản phẩm phun xịt đều có 
những phản ứng phụ tiềm ẩn không mong 
muốn.

- Lựa chọn những sản phẩm an toàn nhất 
có thể.

Nguyên tắc then chốt 
quản lý sâu bệnh hại

Làm sao thuốc hóa học lại 
góp phần gia tăng sâu 
bệnh hại?

• Phân bón hóa học làm yếu thành tế bào thực vật

• Thuốc diệt cỏ tiêu diệt hệ vi sinh có lợi trong đất, 
nhưng đôi lúc lại không giết mầm bệnh.

• Thuốc trừ sâu giết cả những côn trùng có ích, nhện, 
cóc nhái; trong khi quần thể sâu hại lại có khả năng 
phục hồi nhanh hơn.

• Thuốc trừ sâu làm giảm cơ chế xua đuổi, ngăn chặn 
sâu bệnh tự nhiên của cây.

• Thuốc trừ sâu làm giảm hàm lượng đường trong cây.

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu là đang góp phần làm giảm 
sâu bệnh hại.
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Giảm sâu hại bằng cách giảm sử dụng 
thuốc trừ sâu

Thế giời đã chi 850 triệu USD cho thuốc trừ 
sâu năm 1960, tăng đến 39 tỷ USD vào năm 
2007 – nhưng lại không có sự giảm về mức 
độ và quy mô gây hại của sâu bệnh.
Khi Indonesia bãi bỏ trợ cấp cho thuốc trừ 
sâu, giảm 50% lượng sử dụng, nhưng lại 
giúp năng suất tăng thêm 15%.
Bangladesh giảm sử dụng đến 76% thuốc 
trừ sâu, năng suất tăng 11%.
Hai cánh đồng khoai tây ở Ballarat, Úc, bị 
rệp vừng tấn công; một cánh đồng phun 
thuốc trừ sâu, nhưng sau đó quần thể sâu 
hại phục hồi nhanh chóng và gây hại lớn 
hơn. Cánh đồng kia không sử dụng thuốc 
trừ sâu, quần thể rệp vừng giảm dần và 
không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Kẻ thù của sâu hại: cóc

• Cóc trưởng thành ăn côn trùng nhỏ
• Nòng nọc ăn lăng quăng
• Cóc cần ao hồ để sinh sản
• Rất nhạy cảm với thuốc trừ sâu

• Rất nhiều loài chim ăn côn trùng
• Chim cú ăn chuột
• Chim cần nơi làm tổ: cây, cây bụi
• Vài loài chim nhỏ cần mật hoa
• 1 con cò quăm (ibis) có thể ăn 200 

côn trùng mỗi ngày

Kẻ thù của sâu hại: chim
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• Dơi kiếm ăn về đêm, bay tìm côn 
trùng: muỗi, nhậy, bọ cánh cứng.

• Chúng có thể ăn lượng thức ăn bằng 
một nửa khối lượng cơ thể.

• Một con dơi có thể ăn đến 600 côn 
trùng nhỏ mỗi giờ.

• Dơi cần những hốc nhỏ hoặc chổ hở 
dưới vỏ cây để ẩn mình vào ban ngày.

Kẻ thù của sâu hại: dơi ăn sâu bọ

• Thằn lằn nhỏ ăn những côn trùng nhỏ và trứng ốc
• Thằn lằn lớn ăn cả ốc
• Thằn lằn cần nơi trú ẩn như tảng đá, thân cây gỗ

Kẻ thù của sâu hại: thằn lằn

• Hầu hết nhện ăn côn trùng
• Nhện cần những nơi có tảng đá, bụi rậm, 

thân cây, cỏ
• Không thuốc trừ sâu

Kẻ thù của sâu hại: nhện
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• Rất nhiều côn trùng ăn côn trùng có hại
• Kẻ thù tự nhiên cần nhiều thời gian để khôi 

phục sau khi bị tác động của thuốc trừ sâu, 
trong khi sâu hại lại khôi phục nhanh hơn.

Kẻ thù của sâu hại: côn trùng có ích

Nhóm sinh vật ký sinh sâu bệnh
• Hầu hết ong vò vẽ đẻ trứng vào bên trong cơ thể côn trùng hoặc 

trứng; khi trứng nở, ấu trùng ăn vật chủ.
• Ong vò vẽ hầu như chỉ cần mật và phấn hoa
• Nhiều loài ong vò vẽ rất nhỏ, chừng 1 mm

Nuôi gia cầm trong 
vườn cây ăn trái

Gia cầm ăn những sâu hại 
hóa nhộng dưới đất: ruồi 
đục trái, mọt, bọ cánh cứng, 
sâu đụt chồi, mọt vài loài 
nhậy.
Gia cầm cũng có thể ức chế 
cỏ dại phát triển.
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Trồng hoa để thu hút kẻ thù tự 
nhiên và côn trùng ký sinh sâu hại

• Họ cúc: cúc vạn thọ (marigold), cúc vạn thọ tây (cosmos)
• Họ hoa tán: cà rốt, cây thì là (fennel), cây rau mùi (coriander)
• Họ đậu: cỏ ba lá (clover), cỏ stylo, cỏ linh lăng (lucerne)
• Cỏ: Húng quế (Basil), lavender, bạc hà (mint, lemon balm)

Trồn xen canh để giảm sâu bệnh tấn công
• Cà rốt với bắp cải (giảm rệp vừng-aphids, sâu tơ-diamond backed moth)

• Đậu với bắp cải (giảm rệp vừng)

• Đậu với bắp (giảm rầy, sâu khoan, sâu keo, sâu ăn tạp)

• Cà chua với bắp cải (giảm sâu tơ)

• Linh lăng với bí ngô (giảm bọ cánh cứng hại bí ngô)

• Cây kim tiền thảo với ngô (giảm sâu đục thân ngô)

• Cây gai dầu với ngô (giảm sâu đục thân ngô)

Ngăn bệnh rễ

• Bón phân trộn hoặc phân trùng quế.
• Đảm bảo đất thấm nước tốt – không ứ đọng
• Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm phân
• Luân canh
• Trồng cây mù tạc hoặc cây cải dầu như là tác 

nhân làm sạch đất.
• Không sử dụng thuốc diệt cỏ, đặc biệt thuốc 

Roundup.
• Không được đốt rơm rạ
• Nuôi nhiều giun đất
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Ngăn tuyến trùng

• Hầu hết tuyến trùng là có ích, chỉ một vài 
gây hại.

• Sử dụng phân trộn, phân chuồng để gia 
tăng tuyến trùng có lợi.

• Đảm bảo đất thấm nước tốt
• Trồng luân canh cây trồng với cúc vạn thọ 

hoặc cây gai dầu.
• Áp dụng chế phẩm từ sầu đâu để xử lý đất.
• Bón thêm 5-10kg tro phân bò cho mỗi 

hecta.

Bảo quản hạt

• Phơi khô kỹ trước khi lưu trữ nhằm ngăn 
chặn nấm mốc.

• Xây dựng nhà đặc biệt để chuột không vào 
được.

• Bơm cacbon điôxit vào thùng lưu trữ hạt.
• Trộn 5kg tro phân bò theo tỷ lệ tương ứng 

với 100kg hạt.
• Đặt thêm lá sầu đâu vào bao chứa lúa.
• Có điều kiện, nên mua bao loại PICS (3 lớp).
• Đối với hạt giống, dùng 4 muỗng nhỏ bột 

sầu đâu hoặc bột ớt cho mỗi kg hạt.

Quản lý Cỏ tranh (Imperata cylindrica)
• Cày 2 lần vào mùa khô
• Ức chế cỏ phát triển bằng cách trồng 

dày đặc cây họ đậu, như đậu mèo 
(Mucuna).

• Đốt và gieo cỏ stylo khi bắt đầu mùa 
mưa.

• Trồng dày cây keo giậu (Leucaena) khi 
bỏ hoang đất.

• Dùng máy cắt cỏ để cắt đứt thân
• Sự xuất hiện cỏ tranh chứng tỏ đất 

thiếu hữu cơ, đạm và kali.
• Nên cải thiện độ màu mỡ của đất.
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Compost – Natural fertiliser using manure and crop wastes

Compost Making 
Step 1

Collect materials

Balance high carbon (brown) and high 
nitrogen (green) materials

High carbon: rice straw, maize stalks, 
other crop residues, dry leaves, sawdust

High nitrogen: animal manure, green 
grass, green leaves, water hyacinth 

Compost Making Step 2

Constructing a compost heap

Make layers of carbon 
materials alternating with 
nitrogen materials

Water each layer as you go

Size: 2 metres wide, 1.5 metres 
high, any length

Cover with straw
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Compost 
Making Step 3

Turning the heap

When the heap gets too hot to put your hand in, turn 
to make a new heap (about 5 days)

Put outside materials in the centre of the new heap

Add water if not moist enough

Turn again when it heats up

Ready in about 6-8 weeks when there is no more 
heating

Compost faults

• Bad smells means not enough 
air – turn the heap

• Ammonia smell means too 
much manure – add more 
straw

• Not heating means not 
enough high nitrogen material

• White powder means too dry 
– turn and apply water

Static compost

• Higher percentage of brown 
materials

• No need to turn

• Takes much longer

• Does not kill weed seeds or 
plant diseases

• Less work
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Using 
compost

Wait till compost is 
cool and has no 

bad smell

Colour should be 
dark brown

Most ingredients 
cannot be 
recognised

As fertiliser, spread 
10-20 tonnes per 

hectare

As biological 
inoculant, spread 
up to 1 tonne per 

hectare

Lightly turn in or 
cover with mulch

Benefits of 
compost

• Fertiliser with stable nutrients

• Nitrogen does not leach

• Microbes are added to the soil

• Improved soil structure

• Better water-holding capacity

• Prevention of root diseases

A speeded up natural process
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Phân hữu cơ – Nguồn phân bón tự nhiên từ phân chuồng và các phế phụ 
phẩm từ cây trồng

Phương thức làm 
phân hữu cơ
Bước 1

Thu thập các dữ liệu

Cân bằng các nguyên liệu: carbon với hàm 
lượng cao (màu nâu) và nitơ với hàm lượng  
cao (màu xanh lá cây)

Carbon với hàm lượng cao: rơm rạ, thân 
cây ngô, tàn dư cây trồng khác, lá khô, 
mùn cưa

Nitơ với hàm lượng cao: phân động vật, 
cỏ xanh, lá xanh, lục bình

Bước 2

Thu gom và xây dựng thành 1 
đống phân ủ

Tạo các lớp vật liệu carbon 
xen kẽ với vật liệu nitơ

Tưới nước từng lớp

Kích thước: rộng 2 mét, cao 
1,5 mét, chiều dài bất kỳ

Phủ rơm
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Bước 3

Phối trộn đống phân ủ

Cảm giác thật sự nóng khi đặt tay vào đống phân ủ; tiếp 
đến chuyển sang 1 đống phan ủ mới (khoảng 5 ngày)

Đặt vật liệu bên ngoài vào vị trí trung tâm cho đống phân 
mới

Cần thêm nước nếu đống phân ủ không đủ ẩm

Phối trộn lại khi nó nóng lên 

Sẳn sàng để mang đi sử dụng khoảng 6 – 8 tuần khi đống 
phân ủ không còn nóng ẩm nữa

Các lưu ý khi làm phân ủ thất bại và cách khắc phục 

• Mùi hôi đống phân ủ tỏa ra có nghĩa 
là không đủ không khí – cần đảo trộn
đống phân ủ

• Đống phân ủ bốc mùi ammoniac có 
nghĩa là quá nhiều phân – cần thêm 
rơm vào

• Đống phân ủ không đủ ẩm nóng, có 
nghĩa là không đủ vật liệu nitơ với 
hàm lượng cao

• Xuất hiện màu bột trắng, có nghĩa là 
nó quá khô – cần đảo trộn và cho 
thêm nước vào đống phân ủ.

Phân hữu cơ

• Tỷ lệ phần trăm của vật liệu 
màu nâu cần cao hơn so với 
vật liệu khác

• Không cần phải đảo trộn

• Đòi hỏi nhiều thời gian hơn

• Không tiêu diệt được hạt cỏ 
dại và bệnh cây trồng

• Đầu tư công lao động ít hơn
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Sử dụng phân 
hữu cơ

Đợi đến khi phân ủ 
nguội và không còn 

mùi hôi

Màu phân ủ phải là 
màu nâu sẫm

Phần lớn các thành 
phần trong phân ủ 

không thể được 
nhận ra

Sử dụng như dạng 
phân bón, rải 10 –

20 tấn/ha

Sử dụng như dạng 
chế phẩm sinh học, 

rải 1 tấn/ha

Đảo trộn nhẹ hoặc 
phủ thêm lớp phủ 

Lợi ích của việc 
ủ phân hữu cơ

• Phân bón có chất dinh dưỡng 
ổn định

• Nitơ đã được loại bỏ hóa chất

• Vi khuẩn được thêm vào đất

• Cải thiện cấu trúc đất

• Khả năng giữ nước tốt hơn

• Phòng bệnh rễ cây trồng

Một quá trình tự nhiên tăng tốc
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Vermiculture – worm farming

Alan Broughton

Agroecology researcher and educator

Organic Agriculture Association

matunda7@hotmail.com

Basic principles of worm 
farming

• Keep moist but not wet

• Do not overfeed

• Provide balanced feed

• Anything that once lived

• Protect from birds, rats, roots, 
sun

• Keep covered – worms like the 
dark

• Provide drainage – must have 
air

• Worms will leave if their feed 
smells bad

• Earthworms and compost 
worms are different

What can worms eat?

• Manure from animals that have not
been drenched
• Kitchen waste
• Crop residues
• Shredded newspaper (not glossy)
• Hair, feathers
• Tea leaves and coffee grounds
• Sawdust (untreated, no particle board)
• Cardboard 1 kg of worms eat 500 g food per day
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What can’t worms eat?

• Fresh poultry manure
• Glossy paper
• Manure from drenched animals
• Treated timber
• Vegetation sprayed with herbicides
• Putrid smelling materials

Add dry materials to neutralise smelly wet 
food scraps

Using vermicompost

• Spread thinly on fields
• Soak in water, filter and spray on 

plants
• Dilute drainage liquid and spray on or 

water plants
• Use as potting mix, mixed with coarse 

sand
• Do not expose to the sun
Be aware that weed seeds will not be 
destroyed by vermicomposting

Benefits of vermicompost

• High in nutrients
• High in microorganisms
• Suppresses plant diseases
• Superior to compost
• Easy and low cost
• Convenient for disposing of daily 
kitchen waste
• Worm eggs will hatch if soil 
is mulched and moist
Excess worms can be fed to fish or 
poultry or sold
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Concrete bins in Venezuela

Bath tub worm farm, Australia

Drainage is very 
important! The liquid 
can be diluted and used 
as fertiliser.
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Wooden box worm farm, Australia

Covered to keep out rain 
and sun, with shade 
cloth to keep it cool, 
raised off the ground

Long rows, Wodonga, Australia

Material must be 
composted first so that it 
does not heat up and kill 
the worms

Glasshouse worm farming, 
Iran

Worms prefer an even 
temperature: glasshouses 
can be used for very hot 
summers and very cold 
winters
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Drawers for urban garden, Melbourne

Place material in the top 
drawer, empty the 
bottom one on the 
garden and move all the 
others down, putting 
the empty one on top

Plastic bowls, Isan, Thailand

Worms in 
baskets, Iran
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Separating the worms 
from the castings
• Place feed on one side of the 

container, or in an adjoining 
container

• Break some fresh eggs on one side: 
worms will gather there

• Pour out worms and castings in the 
sun: worms will go deep away from 
the light

• Use a sieve



1/20/2019

1

Quá trình nuôi dưỡng các loài trùn đất 
trong bả thải hữu cơ – nuôi giun

Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Nguyên tắc cơ bản của nuôi 
giun

• Giữ ẩm nhưng không ướt
• Không cho ăn quá nhiều
• Cung cấp thức ăn cân bằng
• Cho thêm phụ phẩm nông 

nghiệp
• Bảo vệ khỏi chim, chuột, rễ, 

ánh nắng mặt trời
• Giữ kín - những con giun thích 

bóng tối
• Có chỗ thoát nước - phải có 

không khí
• Giun sẽ bỏ đi nếu thức ăn của 

chúng có mùi khó chịu
• Giun đất và giun phân là khác 

nhau

Giun có thể ăn gì?

• Phân từ động vật, đừng quá ướt
• Chất thải nhà bếp
• Bã cây trồng
• Báo băm nhỏ (loại không bóng)
• Tóc, lông
• Lá trà và bã cà phê
• Mùn cưa (chưa được xử lý, không có 

ván dăm)
• Các tông

1 kg giun ăn 500 g thức ăn mỗi ngày
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Giun không thể ăn gì?

• Phân gia cầm tươi
• Giấy bóng
• Phân từ động vật ướt đẫm
• Gỗ đã qua xử lý
• Thực vật phun thuốc diệt cỏ
• Vật liệu có mùi thối rữa

Thêm vật liệu khô để làm hài hòa mùi của
phế liệu thực phẩm ướt

Sử dụng phân trùn quế

• Trải lớp mỏng trên đồng ruộng
• Ngâm trong nước, lọc và phun lên cây
• Pha loãng chất lỏng chỗ thoát nước và 

phun vào hoặc tưới lên cây
• Sử dụng như chất độn, trộn với cát 

thô
• Không để tiếp xúc với ánh nắng

Lưu ý rằng hạt cỏ dại sẽ không bị phá 
hủy bởi phân trùn quế

Lợi ích của phân trùn quế

• Có nhiều chất dinh dưỡng
• Có nhiều vi sinh vật
• Ức chế bệnh cây
• Tốt cho bón phân
• Dễ dàng và chi phí thấp
• Thuận tiện cho việc xử lý chất thải 

nhà bếp hàng ngày
• Trứng giun sẽ nở nếu đất bị mùn và 

ẩm
Giun dư ra có thể được cho cá hoặc gia 
cầm ăn hoặc bán
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Bồn bằng bê tông ở Venezuela

Nuôi giun bằng bồn tắm, Úc

Chất lỏng thoát ra từ 
bồn rất quan trọng! 
Chất lỏng này có thể 
được pha loãng và sử 
dụng như là phân bón.

Nuôi giun bằng bồn tắm

nắp gỗ

Lớp che phủ

thực phẩm thừa

tầng giun

Lớp vải lót

Lớp sỏi

Bệ đỡ bằng đá hay gỗ

Tấm chắn

Chỗ thoát nước
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Thùng nuôi giun bằng gỗ, Úc

Được che chắn bằng lớp 
vải để tránh mưa và 
nắng, giữ mát

Hàng dài, Wodonga, Úc

Nguyên liệu phải được ủ 
trước để nó không nóng 
lên và giết giun

Nuôi giun trong nhà kính, 
Iran

Giun thích nhiệt độ đồng 
đều: nhà kính có thể được 
sử dụng cho mùa hè rất 
nóng và mùa đông rất lạnh
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Ngăn kéo cho khu vườn đô thị, Melbourne

Đặt vật liệu vào ngăn 
kéo trên cùng, để trống 
cái dưới cùng và di 
chuyển tất cả những cái 
khác xuống, đặt ngăn 
trống lên trên

Thau nhựa, Isan, Thái Lan

Giun trong 
giỏ, Iran
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Tách giun ra khỏi thùng

• Đặt thức ăn vào một bên của thùng 
chứa, hoặc trong một thùng chứa 
liền kề

• Đập vỡ một số trứng tươi ở một 
bên: giun sẽ tập hợp ở đó

• Để giun và thùng chứa dưới ánh 
mặt trời: giun sẽ di chuyển sâu 
xuống dưới nhằm tránh ánh sáng

• Dùng rây
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Soil fertility for organic rice production

Alan Broughton

Agroecology educator and researcher

Organic Agriculture Association

matunda7@hotmail.com

Basic principles

• Rice straw returned to the field
• Use manure or compost or 

green manure 
• Predator habitat for pest control 
• No chemical fertilisers or 

pesticides 
• Hardy pest and disease resistant 

varieties 

Sesbania rice systems

1. After rice harvest, plant Sesbania by seed (50 
kg/ha) or seedlings or 15 cm cuttings (20 cm by 10 
cm); grow for 60 days, turn in, plant rice after 1 
week.
2. Plant Sesbania seedlings 5 x 20 cm apart same day 
as rice seedlings between rice rows; clip twice to 
reduce shading, use as mulch; turn in 20 days after 
rice harvest; plant next rice crop after 1 week.
3. Sow Sesbania in rice fields on ridges 6 weeks 
before the spring rice harvest; grow for another 6 
weeks; turn in a week before the summer rice crop is 
planted. 
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Tree legume green manure systems
• Perennial tree legumes or shrubs planted on edges or bunds
• Leaves cut and incorporated before rice planting
• Leaves cut again during rice growing season and added as mulch
• Suitable species: Leucaena, Acacia, Gliricidia, Sesbania, Calliandra

Rice and sun hemp, Sisaket, Thailand

• Wet season rice, dry season sun hemp
• Sun hemp sown after rice harvest, 
nitrogen fixing, sold as seed
• Azolla added to rice fields to fix nitrogen
• Fertility: composted cow manure 
& Leucaena leaves with trace elements and 
biochar, processed finally by worms
• Rice kept flooded till ripening
• Fish ponds for Tilapia and catfish
• Biodiversity: bananas, mangos, coconuts, 

teak, bamboo

System of Rice 
Intensification, Madagascar

• Plant seedlings at 2 leaf stage, 10-15 
days old, in mud

• Space 20-50 cm apart, or 30x30 cm

• Keep fields moist but not flooded

• First weeding 10-12 days after 
transplanting, then at 24-26 days

• Maintain 1-3 cm water depth at 
flowering

• Drain fields 25 days before harvest

• Results: fewer seedlings, greater 
tillering, greater root depth, aerated 
soil, higher production, greatly 
reduced methane & nitrous oxide 
emissions

• Disadvantage: greater labour 
requirement for weeding (can use 
ducks)
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Direct seeded rice

• Seeds sown in drier fields, 60-80 
kg/ha

• Cover seeds, 10 cm deep, then 
irrigate

• Weed control important

• Reduced labour and water use

• No transplant setback

• Less soil disturbance, no 
puddling

• Less methane produced

• Comparable yields, 10 days 
earlier maturing

Effective Microorganisms (EM)
EM comprises photosynthetic bacteria, lactic acid 
bacteria and various yeasts, quickly breaking down 
complex organic matter.

Directions:
1. Mix 1 kg jaggery (or molasses) and 100 ml of EM 

culture in 10 litres chlorine-free water
2. Keep in a warm dark place 4-6 days
3. Dilute 1:200 for compost heaps and to add to 

animal and poultry feeds
4. Dilute 1:1000 for watering plants
5. Dilute 1:1500 for cleaning ponds and polluted 

tanks

Jeevamrutam: soil biology 
enhancer (India)

1. Mix 10 kg fresh cow manure in 200 litres water

2. Add 2 kg jaggery (or molasses), 2 kg pulse flour, some 
forest soil

3. Mix in 10 litres cow’s urine

4. Cover with a cloth to exclude flies

5. Stir vigorously twice a day

6. Use after 3 days and before 7 days, sprayed or watered

This gives enough for 1 acre (0.4 ha, 2.5 rai)
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Jadam: Korean soil biology 
enhancer
1. Dissolve 500 grams of sea salt in 500 litres of water. 

2. Mix 1 kg of boiled potatoes (or cooked rice or other carbohydrate) with 500 
grams of leaf mould from a natural forest

3. Suspend in the water in a fine net bag, weighed down with stones to hold it 
below the water surface. 

4. Knead and squeeze the net to extract the microbes and carbohydrate into 
the water. 

5. Close the lid and leave in the sun for 1-3 days, depending on the temperature 
of the water. Water temperatures below 18 degrees C need some heating and 
insulation to bring it up to 20. 

6. When the brew is foaming at its most vigorous stage it is ready for use. 

7. Dilute 10:1 for soil application, 20:1 for foliar spraying (with a wetting agent). 
500 litres will cover between 0.1 and 3.3 hectares. 

Using Azospirillum

• Azospirillum: a symbiotic nitrogen fixer for grain crops 

• Creates 20-40 kg/ha nitrogen for rice

• Field application: 2 kg Azospirillum mixed in 25 kg farmyard manure, 
compost or wet sand, spread on field, per hectare

• Seed application: Mix 500 gm Azospirillum powder in half litre 
cooked rice gruel (for adhesive), mix with 35 kg rice seeds per acre, 
0.4 ha

• Seedling treatment: 500 gm Azospirillum mixed in 50 litres water, 
soak seedling roots for 10 minutes before planting

• Azotobacter can be added to Azospirillum for increased yield

Azolla use: bèo hoa dâu

• Method 1: Add 500 gram/ha of Azolla 
from nursery to flooded field one 
month before transplanting rice, plus 
half to 1 tonne farmyard manure every 
week. Ash or rock phosphate can be 
added. Turn in just before rice planting.

• Method 2: Add 500 gram/ha Azolla to 
rice field after transplanting seedlings. 
Turn in several times during the rice 
growing season, or drain the field to kill 
the Azolla then reflood
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Azolla nursery production

Construct one or more ponds about 5 
square metres, half to 1 metre deep
Add 250-500 grams fresh weight of 
Azolla
Take out 500 kg/ha for rice field 
application
Maintain the ponds all year

Azolla costs and benefits
Advantages

• Provides all nitrogen necessary
• Adds potassium & zinc
• Smothers weeds & mosquitoes
• Adds organic matter to soil
• Tolerates acidity & salinity
• Feeds poultry, fish & livestock
• Rapid decomposition

Disadvantages

• Requires phosphorus addition
• Labour intensive
• Vulnerable to pests
• Does not like high temperatures: 

best is 20-30 degrees

Rice duck farming

Need 150-300 ducks per hectare
Provide elevated housing for protection and egg laying
Make a fence around the farm to contain the ducks
Introduce soon after rice transplanting
Training of ducks is necessary for easy management
Sufficient water for swimming and standing
New ducklings each season, 50% plus 50% adult
Don’t overfeed: chopped banana trunk, kangkong, 
azolla
Ducks forage for weeds, insects & snails
Ducks provide fertiliser & aeration, stimulate tillering
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Biochar: rapid improvement for low carbon soils
Made from crushed charcoal

Simple biochar making: Pit method

1. Dig a cone shaped pit, any size
2. Place dry burnable material in the pit, light
3. Add more materials till the pit is full
4. When flames die down, cover with wet 
hessian and soil
5. Leave several hours
6. Uncover, dig out charcoal
7. Water if still hot, remove unburnt wood
8. Crush, add to fields
9. Can mix with compost, worm castings, 
microbial preparations
Improves water and nutrient holding capacity & soil structure

Biochar making: Soil covering method

1. Cut wood to 30-40 cm length
2. Place one strong upright in the ground
3. Lean remaining wood vertically around the upright
4. Finish with finer sticks on the edge
5. Cover with mud, leaving a top hole
6. Make several basal air vents in the mud
7. Light from the top
8. When fire is visible at air vents, block with mud
9. Block top hole with mud
10. Leave to cool, remove mud, crush the charcoal
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Kon Tiki biochar maker

Organic rice growing in 
Australia

• Rice farms 300-1,200 ha

• Rice sown directly on about 25% of the farm, in rotation

• Rotation: 1 crop of rice, 3 years clover & ryegrass pasture 
(sheep or dairy cows)

• No nitrogen fertiliser, few pests, weeding by flooding and 
harrowing

• Rock phosphate fertiliser used

• Depends on irrigation water availability

• Varieties: Koshihikari, Langi, Pelde

• Yield: 7-8 tonnes/ha
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Độ màu mỡ của đất cho canh tác lúa hữu cơ

Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Những nguyên tắc cơ bản

• Rơm rạ được trả lại cho ruộng lúa
• Sử dụng phân chuồng, phân trộn 

hữu cơ hoặc phân xanh
• Môi trường sống cho thiên địch
• Không phân bón hóa học hoặc 

thuốc trừ sâu
• Các giống kháng sâu và bệnh

Canh tác lúa cùng với 
Sesbania (điên điển)

1. Sau khi thu hoạch lúa, tiến hành trồng điên điển 
bằng hạt (50 kg/ha) hoặc cây con hoặc giâm cành 15 
cm (20 cm x 10 cm); trồng trong 60 ngày; cày xới, 
trồng lúa 1 tuần sau đó.

2. Trồng cây điên điển với mật độ 5 x 20 cm cùng 
ngày với cây lúa; trồng xen lẫn vào giữa các hàng lúa; 
cắt điên điển hai lần để giảm bóng râm, sử dụng nó 
như lớp phủ bồi cho lúa; cày xới 20 ngày sau khi thu 
hoạch lúa; trồng vụ lúa tiếp theo sau 1 tuần. 

3. Gieo điên điển trên luống lúa khoảng 6 tuần trước 
khi thu hoạch lúa trong mùa xuân; trồng thêm 6 tuần 
nữa; cày xới một tuần trước khi vụ lúa mùa hè được 
trồng.
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Hệ thống tạo phân xanh từ cây họ đậu
• Cây họ đậu hoặc cây bụi lâu năm được trồng trên các bờ ruộng hoặc trên đê, đập
• Cắt lá và trộn bón cho đất trước khi trồng lúa
• Tiếp tục cắt lá trong các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và được thêm vào đất 

như lớp phủ bồi
• Các loài thích hợp: Leucaena (keo dậu), Acacia (chi keo), Gliricidia (đỗ mai), 

Sesbania (điên điển), Calliandra (chi kiều hùng).

Cây lúa và cây gai dầu, Sisaket, Thái Lan
• Mùa mưa trồng lúa, mùa khô trồng cây gai

dầu

• Cây gai dầu được sạ sau khi thu hoạch lúa, 
cố định đạm cho đất, được bán ở dạng hạt.

• Bèo hoa dâu được trồng chung với cây lúa
để cố định đạm

• Độ màu mỡ: bón phân bò đã được ủ kỹ và 
lá cây keo dậu gồm nguyên tố vi lượng và
than sinh học, được tạo ra bởi giun đất.

• Giữ nước trong ruộng cho đến khi chín

• Hồ nuôi cá rô phi và cá trê

• Đa dạng sinh học: chuối, xoài, dừa, tếch và
tre

Hệ thống thâm canh lúa ở 
Madagascar

• Gieo mạ giai đoạn 2 lá, 10-15 ngày, 
trong bùn

• Khoảng cách 20-50 cm, hoặc 30x30 
cm

• Giữ ruộng ẩm nhưng không bị ngập
lụt

• Làm cỏ lần đầu 10-12 ngày sau gieo
mạ và sau 24-26 ngày

• Giữ nước ở mức 1-3 cm giai đoạn
trổ bông

• Bơm nước khô trước thu hoạch 25 
ngày

• Kết quả: cần ít mạ, nhưng cây đâm
chồi nhiều, rễ sâu, đất thoáng khí, 
sản lượng cao, giảm đáng kể khí thải 
mêtan và nitơ ôxit

• Khó khăn: cần nhân lực làm cỏ (có
thể dùng vịt)
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Sạ lúa trực tiếp

• Hạt giống sạ trên ruộng khô, 60-
80 kg/ha

• Bao phủ hạt, sâu 10cm, sau đó
dẫn nước vào

• Cần làm sạch cỏ
• Giảm nhân công và lượng nước

được sử dụng
• Không phải gieo mạ
• Ít phải cày xới nhiều hoặc không 

cần đất bùn ướt
• Ít khí thải mêtan
• Năng suất sao, chín sớm khoảng

10 ngày

Công nghệ vi sinh (EM)
EM bao gồm vi khuẩn quang hợp và vị khuẩn lactic và
nhiều loại nấm men, nhanh chóng phân giải hợp chất
hữu cơ phức tạp thành dinh dưỡng đất.
Hướng dẫn:
1. Trộn 1kg đường mía (hay rỉ đường) và 100ml EM 

trong 10 lít clo, không nước
2. Giữ nơi ấm và tối từ 4-6 ngày
3. Pha loãng tỷ lệ 1:200 cho rơm rạ ủ và trộn thức ăn

cho động vật và gia cầm
4. Pha loãng tỷ lệ 1:1000 để tưới cây
5. Pha loãng tỷ lệ 1:1500 để làm sạch ao, hồ bị ô 

nhiễm.

Công thức Jeevamrutam: làm
tăng hệ vi sinh cho đất (Ấn Độ)

1. Trộn 10kg phân bò tươi với 200 lít nước

2. Thêm 2kg đường mía (hoặc rỉ đường), 2 kg bột đậu, ít đất
rừng tự nhiên

3. Trộn 10 lít nước tiểu của bò

4. Đậy bằng tấm vải để tránh ruồi

5. Trộn mạnh 2 lần/ngày

6. Sử dụng sau 3 ngày và trước hạn 7 ngày, được xịt hoặc tưới

Đủ dùng cho 1 acre (0.4 ha, 2.5 rai)
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Công thức Jadam: làm tăng
màu mỡ cho đất ở Hàn Quốc
1. Hòa tan 500gr muối biển trong 500 lít nước. 

2. Trộn 1kg khoai tây nấu (hay cơm hay hợp chất hữu cơ khác) với 500gr đất 
rừng tự nhiên (nơi có nhiều lá cây phân hủy)

3. Bỏ vào túi và ngâm trong nước, được dằn đá tảng để túi nằm dưới nước. 

4. Nhào và vắt túi để tách vi khuẩn và hợp chất hữu cơ vào trong nước. 

5. Đậy kín nắp và phơi nắng 1-3 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ của nước. Nhiệt
độ của nước dưới 180C cần phơi nắng thêm hoặc đun nhẹ để nhiệt độ tăng đến
20. 

6. Khi phân ủ nổi bọt là lúc tốt nhất để sử dụng. 

7. Pha loãng tỷ lệ 10:1 để trộn với đất, 20:1 để tưới cho lá (để làm ẩm ướt). 500 
lít có thể dùng từ 0.1 đến 3.3ha.

Sử dụng Azospirillum

• Azospirillum: là hợp chất cố định đạm cho cây lương thực

• Tạo ra 20-40 kg/ha đạm cho lúa

• Sử dụng cho đất: 2 kg Azospirillum trộn với 25 kg phân chuồng, ủ 
hoặc cát ẩm, rải đều mặt đất/1ha.

• Sử dụng cho hạt giống: Trộn 500gr bột Azospirillum trong 0.5 lít gạo
nấu đặc (tạo độ kết dính), trộn 35kg hạt giống lúa/0.4ha

• Sử dụng cho cây con: 500gr Azospirillum trộn với 50 lít nước, ngâm
rễ cây con trong dung dịch khoảng 10 phút trước khi trồng

• Có thể kết hợp Azotobacter vào Azospirillum để tăng năng suất.

Azolla use: bèo hoa dâu

• Cách 1: Thêm 500gr/ha bèo hoa dâu từ
vườn ươm đến đất ngập lũ khoảng 1 tháng
trước khi trồng lúa, và bón thêm từ 0.5 đến
1 tấn phân đất trồng (farmyard manure) 
hàng tuần. Có thể thêm phốt pho từ tro
hay bột đá khoáng. Cày xới trước khi trồng
lúa.

• Cách 2: Thêm 500gr/ha bèo hoa dâu vào
ruộng lúa sĐiều chỉnh vài lần (turn in) au 
khi gieo mạ. trong giai đoạn sinh trưởng, 
hoặc tháo khô nước để làm chết bèo hoa
dâu sau đó bơm nước lại.
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Vườn ươm bèo hoa dâu

Tạo 01 hay nhiều hồ khoảng 5m2, độ sâu
từ 0.5 đến 1m.
Cho vào 250-500gr bèo hoa dâu giống
Lấy 500 kg/ha để sử dụng cho việc trồng
lúa
Duy trì nuôi bèo hoa dâu suốt năm

Chi phí và lợi nhuận của bèo hoa dâu
Thuận lợi

• Cung cấp tất cả đạm thiết yếu
• Thêm kali & kẽm
• Làm chết cỏ & muỗi
• Thêm hợp chất hữu cơ trong đất
• Chịu phèn & mặn
• Thức ăn cho gia cầm, cá & vật

nuôi
• Phân hủy nhanh

Khó khăn

• Cần thêm phốt pho
• Thêm nhân công
• Nhiều sâu bệnh
• Không chịu nhiệt độ cao, tốt

nhất từ 20-300C

Nuôi vịt trong ruộng

Cần 150-300 con vịt/ha
Cần 1 lều để trông coi và cho vịt đẻ trứng
Làm hàng rào xung quanh đất để chặn vịt
Thả vịt ngay sau khi cấy lúa
Huấn luyện vịt nếu cần để tiện trông coi
Đủ nước để vịt bơi và đứng
Thêm vịt con mỗi mùa, 50% vịt con 50% vịt lớn
Không cho ăn nhiều: chặt nhỏ cây chuối, rau muống, 
bèo hoa dâu
Vịt tìm tòi ăn cỏ, côn trùng và ốc
Vịt cung cấp thêm phân bón & không khí, kích thích 
lúa đẻ nhánh
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Than sinh học: nhanh chóng cải thiện đất thiếu carbon
Làm từ bụi than

Tạo ra than sinh học: Cách đào hố

1. Đào 1 hố hình nón tùy kích cỡ
2. Để các vật liệu dễ cháy vào hố và đốt
3. Thêm củi vào hố cho đến khi đầy
4. Khi lửa tắt, đậy bằng vải bao bố ướt và đất
5. Để trong vài giờ
6. Lấy vải đậy ra, và đào than lên
7. Nếu còn nóng có thể tưới nước vào, lấy những cây
chưa cháy ra khỏi
8. Nghiền nát và bón ruộng
9. Có thể trộn với phân ủ, giun, hay vi khuẩn có ích
Cải thiện khả năng giữ nước, dưỡng chất và cấu trúc 
đất

Tạo than sinh học: Cách làm từ phủ đất

1. Chặt củi dài từ 30-40cm 
2. Đặt 1 cây lớn thẳng đứng so với mặt đất
3. Những cây còn lại tựa dọc theo gỗ thẳng đứng
4. Những củi dễ cháy để ngoài bìa
5. Đậy bằng bùn, để 1 lỗ trống trên đỉnh
6. Tạo 1 vài lỗ thông khí trong bùn
7. Đốt từ đỉnh
8. Khi lửa cháy sáng ở các lỗ khí, đậy lại bằng bùn
9. Đậy nắp đỉnh bằng bùn
10. Để nguội, lấy bùn ra, làm nát than
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Làm than sinh học ở Kon Tiki 

Trồng lúa hữu cơ ở Úc

• Ruộng lúa từ 300-1,200 ha

• Lúa được sạ trực tiếp khoảng 25%, luân canh

• Luân canh: 1 vụ lúa, 3 năm trồng cỏ 3 lá & cỏ hòa thảo
(nuôi cừu và bò sữa)

• Không cần dùng phân đạm, ít vật gây hại, làm cỏ bằng cách
xả lũ và cày bừa

• Sử dụng phân phốt phát từ đá khoáng tự nhiên

• Tưới nước tùy thuộc vào nguồn nước sẵn có

• Giống: Koshihikari, Langi, Pelde

• Sản lượng: 7-8 tấn/ha
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Seed saving 
techniques

Alan Broughton

Agroecology Researcher & Educator

Organic Agriculture Association

matunda7@hotmail.com

Why save your own seeds?

No cost 
Ready at planting time
Local adaptations of favourite 
varieties can be developed
They can be swapped or sold
Rare varieties are preserved 
from extinction
No dependence on seed 
corporations.

Selecting which seeds 
to save

Save from the best plants (fast 
growing, high yielding, pest and 
disease resistant)
Mark the plants chosen for seed
Do not try to save seeds from 
hybrids
Do not keep under-sized, 
damaged or diseased seeds
Be aware of cross pollination
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Self-pollinating plants

• Lettuce
• Peas
• Beans
• Tomatoes

No need to keep 
varieties separate

Wind-pollinated plants

• Maize
• Beets
• Rice
• Wheat

Pollen can blow 
more than 1 km 

Bee-pollinated plants

• Pumpkin family
• Brassicas
• Onions
• Carrots
• Sunflower

Bees can travel several 
hundred metres but 
usually less
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Seed maturity: when are seeds ready?
• When seed capsules are 

dry
• When fruits are mature: 

we eat cucumbers, 
zucchini, eggplant 
before seeds are ripe

Saving rice seeds for replanting

Select & mark best rice plants at 
flowering time, from the centre of the 
field
Harvest at full maturity (80% straw-
coloured)
Thresh gently, clean, dry
Place in salty water, discard all that 
float
Dry, store in sealed containers with ash, 
charcoal or lime
Good for at least 1 year

Tropical fruit tree seeds

Many fruit tree seeds cannot be 
stored so plant them when fruit 
is ripe: mango, citrus, avocado, 
lychee, coffee, durian, rambutan
Jackfruit seed can be kept 1 
month before planting
Papaya, guava, passionfruit, 
cherimoya seed can be dried and 
stored
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Separating the seeds from chaff
Use a sieve 
Winnow the seed 
Fermentation for tomatoes & 
cucumbers

Storing the seeds

Dry in open air – mould develops if too 
moist
Place in paper bags or sealed jars
Pests: add neem leaves or cow dung ash. 
Freeze for a few days
Store in a dark cool place 
Can freeze for long life
Label with name of variety & date

Seed viability: how long will they last?

• Maize & rice: 1 year
• Beets: 10 years
• Most other seeds: 3-5 

years

Do a seed germination 
test to determine viability
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Limitations of seeds

• Too much genetic 
variability

• Some plants do not 
produce viable seeds

• Some plants are better 
propagated vegetatively: 
potatoes, sweet potatoes, 
cassava, bananas, many 
fruit trees, pineapples, 
garlic

What’s wrong with Green Revolution varieties?

• High yield is often temporary
• Nutrition levels are lower
• High vulnerability to pests and 

diseases
• High fertiliser requirement
• Less drought hardy
• Must be purchased annually

Well selected traditional varieties can 
be highly productive as well as hardy. 
Don’t let them disappear!
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Cách chọn và 
giữ giống

Alan Broughton

Chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái

Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Úc

matunda7@hotmail.com

Tại sao cần giữ giống

Không tốn chi phí mua giống
Có sẳn nguồn giống mọi lúc
Giống bản địa, thích nghi tốt
Có thể trao đổi hoặc bán
Lưu trữ nguồn giống hiếm
Không phụ thuộc vào công ty giống

Chọn giống tốt

Chọn từ những cây tốt nhất (sinh 
trưởng nhanh, năng suất cao, 
kháng sâu bệnh)
Đánh dấu những cây làm giống
Không nên giữ giống từ cây lai
Không nên giữ hạt nhỏ, bị hư hại 
hoặc bệnh
Chú ý thụ phấn chéo



1/20/2019

2

Thực vật tự thụ phấn

• Rau diếp-Lettuce
• Đậu Hà lan-Peas
• Đậu các loại-

Beans
• Cà chua-

Tomatoes

Không cần giữ 
giống riêng biệt

Cây thụ phấn nhờ gió

• Ngô-Maize
• Củ cải đường-Beets
• Lúa-Rice
• Lúa mì-Wheat

Hạt phấn có thể theo 
gió đi xa đến 1km

Cây thụ phấn nhờ ong

• Họ bí rợ-Pumpkin family
• Họ cải bắp-Brassicas
• Hành-Onions
• Cà rốt-Carrots
• Hướng dương-Sunflower

Ong có thể bay xa hàng 
trăm mét nhưng thường 
chỉ bay gần hơn
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Hạt trưởng thành: Khi nào hạt sẳn sàng 
thu hoạch?
• Khi vỏ hạt khô
• Khi trái đã chín: chúng ta ăn 

dưa chuột, dưa zucchini, cà khi 
hạt chúng chưa chín.

Giữ lúa giống cho vụ sau

Chọn và đánh dấu cây tốt nhất ngay 
thời điểm trổ đòng, từ bên trong ruộng
Chỉ gặt khi chín hoàn toàn (80% có màu 
vàng)
Tách hạt nhẹ nhàng, làm sạch và khô
Cho vào nước muối để loại bỏ hạt kém 
chất lượng (hạt nổi)
Phơi khô, lưu trữ trong thùng kín với 
tro, than hoặc vôi.
Dry, store in sealed containers with ash, 
charcoal or lime
Nảy mầm tốt trong vòng một năm

Hạt trái cây nhiệt đới

Rất nhiều loại hạt không thể lưu 
trữ mà phải trồng khi chúng chín: 
xoài, quýt, bơ, vải, cà phê, sầu 
riêng, chôm chôm.
Hột mít có thể giữ được 1 tháng
Hạt đu đủ, ổi, chanh dây, mãng 
cầu ta có thể phơi khô rồi lưu 
trữ.
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Tách hạt lép
Dùng sàng
Sảy thóc
Lên men đối với cà chua và dưa 
chuột

Lưu trữ hạt giống

Phơi khô hạt – mốc sẽ xuất hiện nếu hạt còn 
ẩm
Giữ trong túi giấy hoặc bình đậy kín
Chống côn trùng: bỏ thêm lá sầu đâu hoặc tro 
phân bò hoặc bỏ tủ đông vài ngày.
Giữ nơi tối, mát mẻ
Có thể giữ tủ đông thời gian dài 
Ghi tên giống và ngày

Khả năng nảy mầm: bao lâu hạt vẫn còn nảy mầm?

• Bắp & lúa: 1 năm
• Củ cải đường: 10 năm
• Hầu hết hạt khác: 3-5 

năm

Kiểm tra khả năng nảy 
mầm để xác định chính 
xác hơn
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Hạn chế của lưu trữ hạt giống

• Quá nhiều biến dị
• Một vài cây không cho hạt 

nảy mầm
• Một vài cây sinh sản sinh 

dưỡng nhanh hơn: khoai 
tây, khoai lang, khoai mì, 
chuối, nhiều loài cây ăn 
quả, dứa (khóm) và tỏi.

Chuyện gì đang xảy ra với các giống cây cao sản được 
tạo ra từ cuộc cách mạng xanh?

• Năng suất cao thường chỉ là tạm thời
• Mức độ dinh dưỡng thấp
• Dễ nhiễm sâu bệnh
• Đòi hỏi nhiều phân bón
• Chịu hạn kém
• Phải mua giống hằng năm

Những giống truyền thống, bản địa 
vẫn có thể cho năng suất cao và sinh 
trưởng mạnh. Đừng để chúng biến 
mất.


