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Tái sinh quốc tế, một tổ chức khuyến khích các hệ

thống thực phẩm, canh tác và sử dụng đất để:

Tái tạo và ổn định hệ thống khí hậu, sức khỏe của

hành tinh và con người, cộng đồng, văn hóa và

nền kinh tế địa phương, dân chủ và hòa bình.

Tái sinh, thích ứng, và các mối

quan hệ



Tái sinh có ý nghĩa xa hơn bền vững

Bền vững được định nghĩa ‘giữ cho hệ thống ổng định

không làm suy thoái hoặc giảm súc.

Tái sinh là cải thiện hệ thống hiện tại.

Chúng ta muốn duy trì hiện trạng hiện tại hay cải thiện

chúng?

Tái sinh, Thích ứng, Quan hệ



Nông nghiệp tái sinh được sử dụng như một thuật ngữ

cho hệ thống canh tác sử dụng kỹ thuật như luân canh

dài hơn, bao phủ cây trồng, phân xanh, cây họ đậu, 

hữu cơ (compost), phân hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ, 

lâm sinh, sinh thái nông nghiệp, nôi trồng kết hợp

(permaculture), chăn thả, chăn thả thâm canh, hoặc

các hệ thống nông nghiệp mà có thể làm tang chất hữu

cơ trong đất.

Tái sinh, Thích ứng, Quan hệ



Biến đổi khí hậu

Thế giới sẽ đạt đến 400 ppm khí các bô nic vào năm 2016 
– mức cao nhât trong 800.000 năm qua.

Nếu chúng ta giữ được khí thải nhà kính, có nghĩa là nhiệt
độ sẽ ấm hơn 3.5 đến 5 độ C.

Khí CO2  đã và đang tang 2ppm hàng năm

Năm 2017, khí CO2  đã tang 3,3 ppm, ghi nhận mới



Ngừng phát thải chưa đủ.

Chúng ta cần làm giảm khí CO2

Theo tổ chức WMO Secretary-General Michel Jarraud 

Khí CO2 tồn tại trong bầu khí quyển hang tram năm và trong đại dương

thậm chí lâu hơn. Phát thải khí các bô níc trong quá khứ, hiện tại và

tương lai sẽ có những tác động tích lũy lên hiệu ứng nhà kính và làm

tang axit ở đại dương.

Nhiệt tăng thêm trở thành một lượng lớn năng lượng đốt hệ thống thời

tiết của hành tinh chúng ta.

Điều đó có nghĩa rằng sự kiện thời tiết như bảo, hạn, lũ trở nên cực đoan

và xuất hiện ở tần suất nhiều hơn.

Sự kiện ngoại lại xuất hiện trước đây (01 trong 30 năm) , giờ là 01 trong

05 năm.



Ngừng phát thải chưa đủ.

Chúng ta cần làm giảm khí CO2

Trong quá khứ thế giới có 400ppm (dựa vào

bằng chứng hóa thạch), mực nước biển 20-30 

mét cao hơn.

Chỉ áp dụng năng lượng tái tạo và dừng phát thải

sẽ không dừng được biến đổi khí hậu.

Chúng ta cần đưa khí CO2 ra ngoài bầu khí quyển



Ngừng phát thải chưa đủ.

Chúng ta cần làm giảm khí CO2

Nước biển dâng toàn cầu sẽ nhấn chìm các quốc gia đảo, 

phần lớn Bangladesh, Hà Lan, vùng ven biển Hoa Kỳ (New 

York, New Orleans, Miami), London, Manila, Bangkok, 

Jakarta, Shanghai, Singapore, Melbourne, Perth, Brisbane 

and và các vùng thấp khac sẽ bị nhấn chìm dưới nước

biển.

Dẫn đến một làn sống di dân khủng cho hang tram triệu

người.

Điều đó có nghĩa là sự tăng cường mức độ thường xuyên

và thiệt hại của hạn, lũ, bảo, sẽ gây ra thiếu lương thực và

tạo khủng hoảng cho loài người.



Giảm thiểu khí CO2

Đất là nơi chứa khí carbon lớn nhất sau đại dương

Trên 2700 gigalon (Gt) khí carbon được trữ trong đất

toàn cầu.

Sinh khối: 575 (Gt), hầu hết từ gỗ, nguồn (Lal 2008)

Khí quyển: 848 Gt 

1 Gt (gigaton) = 1 tỷ tấn (thể tích)

Điều rất logic là loại khí CO2 từ khí quyển and đưa 

chúng vào đất – nơi cần thiết.



4/1000 được khởi sướng tại Paris ngày 1 tháng 12, 2015, chương
trình này mục đích thay đổi canh tác từ phát thải nhiều thành giảm
thiểu nhiều khí CO2 bằng việc trữ CO2 trong đất như vật liệu hữu
cơ.

Cơ quan UNFCC cho rằng chương trình này được thí điểm bởi
chính phủ Pháp như là một phần của hiệp đinh Lima-Paris 

32 Quốc gia, một số vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế
FAO, IFAD, GEF, CGIAR và hang tram tổ chức phi chính phủ đã ký
hiệp định này.



Chúng ta cần ổn định khí CO2 ngay

bây giờ!

Cần phải giảm 15.52 Gt khí CO2 hàng năm từ bầu khí quyển để ổn định

mức CO2

Tăng cường nhân rộng việc giảm thiệu mức CO2

Nông nghiệp tái tạo mô tả một số hệ thống có thể tái tạo carbon và vật

liệu hữu cơ trong đất.

Một số xuất bản khoa học có bình duyệt từ nông nghiệp hữu cơ tái tạo

– những phương pháp này có thể áp dụng ở các hệ thống khác.

Có một số hệ thống khác đang trong quá trình được xuất bản nhằm có

thể đạt mức tích tụ khí CO2 trong đất ở mức cao.



Tích tụ carbon trong đất

Tạp chí khoa học nông nghiệp, hệ thống sinh thái & môi trường

24 so sánh thực nghiệm khí hậu vùng địa trung hải ở Châu Âu, Mỹ và
Úc, hệ thống hữu cơ tích tụ được 3.559,9 kg khí CO2/ha/yr. (Aguilera 
et al., 2013)

Thửa đât trồng hữu cơ (The Rodale FST) có thể tích tụ 3,596.6 kg khí
CO2/ha/năm. 

Sekem ở Hy Lạp, đã tích tụ 3,303 kgs CO2 /hectare/năm

Nếu nhân rộng toàn cầu, những thực hành này có thể tích tụ khoảng 17 
Gt/năm



Tích tụ carbon trong đất

The Rodale Compost Utilization Trial tích tụ 8.2 tấn CO2/ha/năm. 

(Tổng đất nông nghiệp 4,883,697,000 ha x 8,220.8 kg khí

CO2/ha/năm)

Nếu nhân rộng toàn cầu có thể tích tụ 40Gt khí CO2

Soil Kee Gippsland tích tụ 11.7 tấn CO2/ha/năm.

Nếu nhân rộng toàn cầu có thể

If extrapolated globally would sequester around 60 Gt of CO2



Đồng cỏ tái tạo
Trong một vùng đất bị suy thoái in vùng đông nam nước Mỹ, chúng tôi đã đánh giá

lương carbon tích lũy trong đất trong 3 năm, lặp lại trong 7 năm the trình tự của 3 

trang trại, chuyển đổi sang quản lý thâm canh.

Chúng tôi thấy rằng những trang trại này tích lũy C (carbon) ở mức 8.0 Mg/ha/năm,

tang cường trao đổi cation (+ion) và khả năng giữ nước bởi 95% và 34% (Machmuller

et al. 2015).

8.0 Mg/ha/năm= 8,000 kg Carbon được trữ trong đất/ha/năm

Carbon hữu cơ trong đất x 3.67 = CO2, có nghĩa là hệ thống canh tác này có thể tích

tụ 29.360 kgs (29,36 tốn khối) khí CO2/ ha/năm.

Đất đồng cỏ: 3,356,940,000 ha x 29.36 = 98.5 gt CO2/yr

Nếu các hoạt động chăn thả tái tạo được thực hiện trên đất

đồng cỏ toàn cầu, họ có thể tích tụ 98,5 Gt khí CO2/năm



Thích ứng khí hậu



Climate Resilience

Vật liệu hữu cơ đất

Năng suất cao hơn trong khí hậu extreme
Hệ thống hữu cơ tái tạo cho năng suất cao hơn hệ thống canh tác
truyền thống sử dụng hóa học trong điều kiện thời tiết cực đoan, 
như mưa lớn và hạn (Drinkwater, Wagoner and Sarrantonio 1998; 
Welsh, 1999; Lotter 2004)

Hệ thống canh tác tổng hợp Wisconsin cho thấy năng suất hữu cơ
cao hơn trong nwhxng năm hạn và bằng với hệ thống canh tác
truyền thống có sử dụng hóa chất trong những năm thời tiết bình
thường (Posner et al. 2008)

The Rodale FST cho thấy hệ thống hữu cơ tạo hơn 30% sản lượng
bắp so với hệ thống truyền thống co hóa chất trong nhẵng năm hạn
(Pimentel D 2005, La Salle and Hepperly 2008)



Vật liệu hữu cơ làm tăng tính thấm và

ổn định đất

Truyền thống có

phân thuốc
Hữu cơ
Picture: FiBL DOK Trials



• Năng suất cao trong năm

cao

• Tăng C và N trong đất

• Sự thấm nước cao hơn

• Khả năng giữ nước cao

• Hoạt động vi sinh vật cao

hơn

• Tính ổn định đất tăng

Vật liệu hữu cơ giảm thiểu và

thích ứng



Mùn và vật liệu hữu cơ đất

Giữ 30x trọng lượng

trong nước

Giữ hạt đất và giảm xói

mòn đất

Tăng cường khả năng

giữ dinh dưỡng và dinh

dưỡng dễ tiêu

Mùn đất có thể kéo dài

2000 năm trong đất

Hình minh họa của mùn đất



Tăng cường hiệu suất sử

dụng nước

Nghiên cứu cho thấy hệ thống hữu cơ sử dụng
nước hữu hiệu hơn

Thể tích nước được tích trữ/ha (to 30 cm) liên quan đến vật liệu hữu
cơ (SOM)

0.5% SOM = 80.000 lít (common level Africa, Asia) 

1 % SOM = 160.000 lít (common level Africa, Asia) 

2 % SOM = 320.000 lít

3 % SOM = 480.000 lít

4 % SOM = 640.000 lít (levels pre farming)

5 % SOM = 800.000 lít (levels pre farming)

6 % SOM = 960.000 lít (levels pre farming)

Adapted from Morris, 2004.



Bắp hữu cơ- 1995 Drought

Hữu cơ Truyền thống

Thắm nước tốt, giữ nước tốt, cung

cấp cây trồng để thích ứng với hạn

Picture: Rodale Institute



Nông nghiệp hữu cơ tái sinh- năng

suất cao

Năng suất bắp trung bình trong những năm hạn từ
28% đến 34% cao hơn trong hệ thống hữu cơ.
Năng suất 6,938 và 7,235 kg/ha trong hệ thống
hữu cơ và hệ thống cây họ đậu so với 5,333 kg/ha
trong hệ thống canh tác truyền thống (Pimentel et 
al. 2005)
Lbs/Acre = Kg/ha (close enough)



Cám ơn!

Xin cám ơn ngày Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM (Liên minh nông nghiệp

hưu cơ Thế Giới) đã ủy quyền cho Mekong Organics biên dịch tài liệu này. 

Biên dịch bởiTs. Nguyễn Văn Kiền, Mekong Organics.


