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Cỏ dại - Bạn hay là kẻ thù?

Có rất nhiều định nghĩa về cỏ dại. Có lẽ định nghĩa phổ

biến nhất là:

‘Một loài thực vật đặt ở sai vị trí’.

Một định nghĩa rõ hơn trong nông nghiệp, cỏ dại là một 

loại thực vật có ảnh hưởng bất lợi đến việc sản xuất cây

trồng.



Cỏ dại cỏ thể có nhiều lợi ích

Quà tặng Carbon

Cỏ dại có thể làm tăng sự màu mỡ của đất thông qua việc tặng/cung

cấp carbon cho đất

Côn trùng

Cỏ dại có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn để thu hút côn trùng có lợi 

và các loài động vật khác để ngăn chặn côn trùng gây hại. 

Dự trữ dinh dưỡng

Cỏ dại có thể giúp hấp thu chất dinh dưỡng hòa tan dư thừa trong 

thời gian ẩm ướt, ngăn chặn sự thẩm thấu các chất dinh dưỡng, chảy

tràn, và hiện tượng nước bị phú dưỡng/tảo trong nước.

Cố định đạm

Cỏ dại họ đậu có thể cố định hơn 60 kg đạm hữ dụng cho cây/ha.

Ức chế bệnh tật

Các vi sinh vật có liên hệ với nhiều cỏ dại trở nên rất hiệu quả trong

việc ức chế các bệnh ở cây trồng.



Quà tặng Carbon

Khoảng 95 đến 98% chất khoáng của cây được lấy

từ nước, CO2, và oxy.

Phần còn lại 5% đến từ đất.

30-60% carbon và năng lượng được sử dụng bởi

cây được cung cấp cho đất.

Rễ cây để lại nghìn tấn carbon hữu cơ và chất

khoáng sinh học/ha vào đất mỗi năm.



Quà tặng Carbon

Các phân tử carbon này tao thức ăn cho hàng tỷ vi

sinh vật - xạ khuẩn, vi khuẩn và nấm có ích cho cây

trồng.

Rễ cây là một phần quan trọng của quá trình hình

thành tầng đất mặt và làm cho cấu trúc đất tốt.

Điều này có nghĩa là cỏ dại có thể đưa nhiều chất

dinh dưỡng vào trong đất hơn là chúng lấy đi từ

đất.

Nếu cỏ dại được quản lý đúng cách, và xác cỏ dại

được dùng trở lại cho đất, việc lấy chất dinh

dưỡng của chúng khỏi đất là bằng 0.



Quản lý lớp phủ bề mặt

Thực vật (cỏ dại) cắt đi tạo thêm cacbon

hữu cơ vào đất để nuôi các vi sinh vật

đất và cây trồng



Quản lý lớp phủ bề mặt

Hoạt động vi

sinh trong đất 

được kích 

thích bởi hoạt 

động của sinh

khối rễ để nuôi 

các quần thể vi 

khuẩn và tạo ra 

cacbon trong

đất và chất 

dinh dưỡng 

cho cây trồng
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Quản lý lớp phủ bề mặt

Một lớp che phủ bởi cỏ guinea cao 3 mét và cây leo họ đậu phát triển 

nhanh trên một loại cây trồng.

Sinh khối rễ sâu cung cấp hàng tấn vật liệu hữu cơ, ni tơ và các khoáng

chất khác cho cây ăn quả. Sinh khối bề mặt cung cấp hàng tấn chất dinh 

dưỡng và lớp phủ để giữ/bảo tồn nước



Đi từ ít hơn 1% chất hữu cơ trong đất đến 6% trong 11 năm

Quản lý lớp phủ bề mặt



Các chiến lược quản lý cỏ dại

Bản chất cỏ dại gây ra vấn đề bởi

1: Cạnh tranh về ánh sáng

2: Cạnh tranh về các chất dinh dưỡng trong đất

3: Cạnh tranh về nước trong đất

4: Nơi cư trú cho côn trùng, các loại dịch bệnh, và 

làm lẫn/tạp chất cây trồng với xác cỏ dại.



1: Cạnh tranh về ánh sáng

Ánh sáng mặt trời là quan trọng nhất trong tất cả các

thuộc tính tiêu cực của cỏ dại. 

Quang hợp là cơ sở của hầu hết các loại cây trồng. 

Cỏ dại làm giảm lượng năng lượng mặt trời thu được 

trong quá trình quang hợp, sẽ làm giảm năng suất của cây

trồng.

Điều quan trọng là tất cả các chiến lược quản lý cỏ dại 

đảm bảo rằng cỏ dại được giữ dưới tán lá của cây trồng. 



Lớp phủ mặt đất - cây trồng phủ đất nằm dưới cây trồng thu hoa lợi và sử dụng 

ánh sáng mặt trời mà cây không sử dụng. Điều này làm tăng hiệu quả năng 

lượng mặt trời của hệ thống canh tác - cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái :

• Loại bỏ cỏ dại

• Duy trì lớp phủ sống

• Cố định đạm

• Carbon and và các chất dinh dưỡng khác

• Thức ăn cho vi sinh vật đất (đất sinh học/mạng thực phẩm)

• Kiểm soát côn trùng



2: Cạnh tranh về chất dinh dưỡng

Dinh dưỡng đất tốt là điều cần thiết để đảm bảo cỏ dại

không lấy dinh dưỡng và để lại cây trồng thiếu dinh

dưỡng.

1: Đảm bảo mức độ dinh dưỡng đất cao sẽ cung cấp đủ

cho cả cây trồng và cỏ dại.

2: Trả lại các chất dinh dưỡng của cỏ dại cho đất thông

qua cắt, chăn thả gia súc, cày bừa v...v...

Những chiến lược này đảm bảo cỏ dại luôn luôn trả lại

các chất dinh dưỡng mà chúng sử dụng.

Món quà carbon có nghĩa là chúng trả lại nhiều chất

dinh dưỡng và cung cấp cho cây trồng.



Quản lý lớp phủ bề mặt

Rễ của cây 

bị cắt đã 

chết và 

không còn

cạnh tranh 

nước hoặc 

chất dinh 

dưỡng với

cây trồng



Quản lý lớp phủ bề mặt

Cây trồng tiếp cận với ánh sáng mặt trời

Rễ cây trồng có thể tiếp

cận với các chất dinh

dưỡng trong nước và đất

Cây rụng (chết) rễ sau khi cắt

hoặc cho súc vật ăn.



3: Cạnh tranh về nguồn nước

Điều quan trọng là nước đủ cung cấp cho cả cỏ dại và

cây trồng.

khi nước bị hạn chế, điều quan trọng là phải loại bỏ

hoặc giảm cỏ dại.

Việc cắt cỏ và sử dụng xác bả cho việc che phủ để giữ

lại độ ẩm của đất là chiến lược tốt nhất.

Việc cho gia súc ăn cỏ hoặc cày bừa đất rất nông trước

khi gieo trồng có thể làm giảm cỏ dại gây ra mất nước.

Cỏ dại có thể được sử dụng như để lưu trữ nước và

chất dinh dưỡng, xem như lớp che phủ.





4: Nơi trú ẩn cho côn trùng, các loại dịch bệnh, và

tạo tạp chất/nhiễm giữa cây trồng và cỏ dại

Có những loài cỏ dại nên được tập trung vào để

được loại bỏ và/hoặc thay thế bằng các loài có lợi.

Cỏ dại có thể gây nhiễm cho cây trồng với hạt hoặc

chất không liên quan có thể loại bỏ, giữ nhỏ hoặc

ngăn ngừa từ lúc gieo hạt.



Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Thời gian

Thời gian rất quan trọng để kiểm soát cỏ dại một cách hiệu quả.

• "Một năm gieo hạt là bảy năm làm cỏ"

• "Cỏ dại dễ kiểm soát hơn khi chúng mới lên"

Cây trồng phủ đất

Cây trồng phủ đất ngăn chặn cỏ dại bằng cách cạnh tranh với

chúng

Lớp phủ (bổi)

Tạo lớp phủ (bổi) là một cách rất hiệu quả để ngăn chặn cỏ dại.



Thực vật che phủ đất để

kiểm soát cỏ dại

Lúa mạch đen dày đặc ngăn chặn tất cả cỏ dại thông 

qua việc cạnh tranh hơn về ánh sáng mặt trời



Lớp phủ (bổi) kiểm soát cỏ dại



Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Bóng râm để kiểm soát cỏ dại

Trồng cây mật độ cao sẽ kiểm soát nhiều cỏ dại bằng

cách che phủ chúng.

Cạnh tranh

Các loài có lợi có thể cạnh tranh /loại bỏ cỏ dại không

mong muốn.



Bóng râm để kiểm soát cỏ dại



Bóng râm và sự thay thế với các loại

có lợi để kiểm soát cỏ dại



Bóng râm và sự thay thế

với các loại có lợi để kiểm

soát cỏ dại
• Hệ thống ánh sáng mặt trời đầy đủ. Giai đoạn 

hình thành với cây trồng được xem như bóng 

râm tạm thời.

• Hệ thống nông lâm kết hợp với bóng râm cây họ 

đậu,

• Hệ thống nông lâm kết hợp thành công với các 

cây che bóng râm giống nhau trong xử lý nông 

lâm kết hợp và tái sinh tự nhiên và cây trồng

• Có tính đến sự thành công của các loài thực vật 

tự nhiên, sự biến đổi cao của cácbon điển hình 

cho các điều kiện của vùng nhiệt đới ẩm, các 

quy trình tự điều tiết với đa dạng sinh học cao, 

sử dụng tất cả các tầng và cung cấp càng nhiều 

càng tốt các dịch vụ hệ sinh thái bên cạnh sản 

xuất ca cao.



"Lôi kéo"

Hóa chất tiết ra từ cỏ dại

Napier thu hút bướm đêm đẻ

trứng

"Xua đuổi"

Hóa chất tiết ra từ cây thóc

lép, cỏ cháy (Desmodium) 

được trồng xen xua đuổi

bướm đêm.

Hóa chất (isoflavone) tiết ra bởi rễ cây thóc lép (cỏ cháy) ức chế sự gắn kết

của cỏ phù thủy striga vào rễ bắp và giết chết các cây non mới nảy mầm từ

hạt cỏ striga trong đất.



Sử dụng hệ

thống tự nhiên

để điều chỉnh

dịch bệnh dịch

hại

(ví dụ về "xua

đuổi-lôi kéo"
để tăng năng

suất nông

nghiệp và sản

lượng cao hơn, 2

đến 10 lần)

Phương pháp tiếp cận hệ thống: Tăng

cường sinh thái
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Tăng cường chức năng sinh thái

Cây thóc lép (cỏ cháy), ngăn chặn cỏ dại, thêm nitơ,

bảo tồn đất và nước, đẩy lùi sâu bệnh, thu hút kẻ thù

tự nhiên và cung cấp thức ăn giàu protein.



Cây họ đậu phát triển thấp như Cỏ ba lá, Cỏ linh lăng, cây thóc lép, 

cỏ lạc làm lớp phủ nền đất rất lý tưởng.

Chúng có tính chất phong phú, ngăn chặn nhiều cỏ dại, cung cấp 

nitơ và hoa hoạt động như nơi thu hút côn trùng có lợi.

Thích hợp và đa dạng

Lớp phủ nền



Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Chăn thả

Chăn thả là một trong những phương pháp kiểm soát cỏ

dại hiệu quả nhất



Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Luân canh mùa vụ

Luân canh mùa vụ có thể được sử dụng rất thành công để

ngăn chặn cỏ dại.

Chém và cắt

Cắt cỏ dại bằng cách chém, cắt và gặt để kiểm soát cỏ dại.



Luân canh mùa vụ rất hiệu quả trong việc kiểm soát
cỏ dại bằng cách phá vỡ chu kỳ sinh sản



Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Cày xới

Cày xới là một trong những phương pháp kiểm soát cỏ dại lâu đời và hiệu quả

nhất.

Phun lửa cỏ

Phun lửa cỏ dại được sử dụng để tiêu diệt nhanh chóng cỏ dại chỉ với một

ngọn lửa hơ trụ.

Phun xịt cỏ

Phun xịt cỏ hoạt động trên các nguyên tắc tương tự như phun lửa cỏ bằng

cách sử dụng thuốc diệt cỏ do dễ sử dụng và an toàn cho môi trường.

Làm cỏ thủ công - kéo, cào và cắt

Một trong những phương pháp kiểm soát cỏ dại đơn giản và hiệu quả nhất

Kiểm dịch

Điều quan trọng là phải có hệ thống để ngăn chặn sự ra đời của cỏ dại mới.



Máy cày xới (Photo: Google Pictures)



Máy làm cỏ Leyley Tyne (Photo: Google Pictures)



Có một số loại máy xới với hệ thống hướng dẫn đảm bảo độ chính 

xác để kiểm soát cỏ dại. Các hệ thống dẫn đường GPS có thể được 

thích nghi với bất kỳ quy mô nào từ việc làm vườn quy mô nhỏ đến 

các trang trại rộng.

HƯỚNG DẪN CHÍNH XÁC VỀ LÀM CỎ





PHUN LỬA DIỆT CỎ



PHUN XỊT DIỆT CỎ



Chăn thả toàn diện

Gặm cỏ nhanh, nhẹ nhàng vào đầu mùa

Sau đó, cạnh tranh cao để gặm cỏ
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Chăn thả toàn diện
Di chuyển đến bãi cõ tiếp theo

Đây có phải là thức ăn thừa không?
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Chăn thả toàn diện

KHÔNG: Nó là

nguồn thức ăn

cho các vi

khuẩn thúc đẩy

toàn bộ hệ

thống



Chăn thả toàn diện

Chăn thả liên tục:

Sự lựa chọn chắp vá

Không phục hồi



Chăn thả toàn diện

Ảnh hưởng cảnh quan của chăn thả liên tục



Chăn thả toàn diện



Chăn thả toàn diện

Chăn thả quá mức

Chăn thả quá mức có ít hiệu quả so với số lượng động

vật.

Nó phải đảm bảo với lượng thời gian cây trồng tiếp xúc

với vật nuôi.

Nếu vật nuôi ở lại quá lâu ở một nơi, hoặc quay trở chăn

thả quá sớm, chúng sẽ đè bẹp những cây con.

Một con bò chăn thả trên 10 mẫu Anh (Acres) tất cả các

mùa có thể giết chết hàng ngàn cây.

Nhưng 1000 con bò chăn thả cùng một mẫu Anh (acres)

trong 1 ngày sẽ không giết chết một cây đơn lẻ.



Chăn thả toàn diện



Chăn thả toàn diện



Chăn thả toàn diện

Đưa nước

vào CO2 vào

đất Đưa nước

vào CO2 vào

khí quyển



Chăn thả toàn diện



Chăn thả toàn diện

Nước và

CO2 vào

đất

Nước chảy

tràn và

CO2 về khí

quyển



Chăn thả toàn diện



Chăn thả đa dạng loài để

kiểm soát cỏ dại



Pasture Cropping

(thuật ngữ cho phép trồng cây vào

đồng cỏ)

Yến mạch được gieo vào đồng cỏ

Đồng cỏ được chăn thả toàn diện 

với cừu mua.

Các yến mạch được gieo trồng với 

các cây trồng không có sự chuẩn 

bị luống trước lên lớp đất bao phủ, 

không cày bừa.

Các yến mạch phải được tăng 

cường để cắt xuyên qua khối rễ.

Hệ thống này hoạt động theo 

nguyên tắc phát triển hàng năm 

trong một hệ sinh thái lâu năm



Pasture Cropping

'…  20 ha yến mạch Echidna đã được gieo và thu hoạch vào năm 2003 trên… 

“Winona”. Năng suất cây trồng này là 4,3 tấn/ha (31 bao/mẫu Anh). Năng suất này 

ít nhất bằng với mức trung bình của nơi mà các phương pháp cày xới đất đã được 

sử dụng. ’

Chi phí ít hơn nhiều. Anh ta chỉ sử dụng một ít chất super lân, và chi phí chuẩn bị 

đất và chi phí hóa chất thấp nhất. Thêm vào đó ông đã có đồng cỏ lâu năm cho cừu 

của mình!"



Pasture Cropping

So sánh giữa đất Winona và đất

gần đó. Ảnh: Christine Jones

Tiến sĩ Christine Jones đã tiến hành nghiên 

cứu tại trang trại ở Colin Sies cho thấy trong 

10 năm qua, 168,5 tấnCO2/ha đã tích tụ (thu 

giữ).

• Tỷ lệ tích tụ trong hai năm qua (2008-

2010) là 33 tấn CO2 / ha / năm. 

• Sự gia tăng này xảy ra trong đợt hạn

hán tồi tệ nhất trong lịch sử Úc ghi lại

Sự gia tăng sau đây về độ phì nhiêu của đất 

khoáng đã xảy ra trong 10 năm chỉ với việc 

bổ sung một lượng nhỏ phốt pho

• canxi 277%, magiê 138%, kali 146%, lưu 

huỳnh 157%, phốt pho 151%, kẽm 

186%, sắt 122%, đồng 202%, boron 

156%, molypden 151%, coban 179% và 

selenium 117%.



Pasture Cropping

Cải tạo đất và sục khí cũng như gieo hạt giống

Che phủ cây trồng thành đồng cỏ lâu năm. Xới đất nhằm phá vỡ và nâng bộ rễ

cũng như tráng lớp đất lên bề mặt đồng cỏ.



Pasture Cropping

Cây che phủ đất đang phát triển trên đồng cỏ. Điều này sẽ cung cấp

một lượng đáng kể thức ăn có giá trị cao cho gia súc

Cải thiện hàm lượng carbon và chất dinh dưỡng trong đất.



Lớp phủ từ cỏ

Tiêu diệt cỏ dại

Hành tây trồng trong một vụ mùa phủ cỏ lúa mạch đen

Cỏ lúa mạch đen trong đống rạ và cỏ cắt được ném sang một bên để che phủ

cho hành tây - cho hành tây ánh sáng, để ngăn chặn cỏ dại, bảo tồn độ ẩm, bổ

sung chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cho đất. Hành tây bây giờ hoạt động

như cỏ dại trên đầu lúa mạch đen.



Tối thiểu đến không có

chất diệt cỏ

• Cây che phủ đất của lúa mạch đen hàng năm được cuộn trước khi

gieo hạt.

• Cây che phủ dày đặc ngăn chặn cỏ dại

• Rễ sâu hơn đất

• Nó thêm vô số chất hữu cơ

• Mật độ dày đặc của lúa mạch đen hoạt động như một lớp che phủ



Tối thiểu đến không có

chất diệt cỏ

Hạt đậu nành được gieo thành 

luống vào lúa mạch đen
Đậu nành phát triển trong môi 

trường không có cỏ dại và cho 

năng suất đậu và nitơ tốt



Tối thiểu đến không có chất

diệt cỏ

Lăn và gieo hạt đậu tằm

Kiểm tra vị trí hạt giống hạt đậu tằm tươi mới lăn



Tối thiểu đến không có

chất diệt cỏ



NĂNG SUẤT CAO

'.. năng suất bắp trung bình của hai vùng sản xuất hữu

cơ không cày là 160 bu/ac, trong khi khu vực nghiên cứu

cho đến nay không đạt trung bình 146 bu/ac trên 24 lô.’

'Để so sánh, năng suất bắp phi hữu cơ trung bình của

Berks County trong năm 2006 là 130 bu/ac, và năng suất

trung bình cho Đông Nam Pennsylvania là 147 bu/ac'

(Rodale 2006)



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. 

Xin cám ơn Ths. Lê Ngọc Hiệp đã biên dịch và hiệu chỉnh bới Ts. Nguyễn Văn

Kiền.


