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Sứ mệnh:

Thúc đẩy, điều phối và tăng tốc 

quá trình chuyển đổi nông nghiệp 

toàn cầu theo xu hướng quản lý 

bền vững thực phẩm, nông nghiệp 

và đất đai canh tác nhằm mục đích 

giảm thiểu biến đổi khí hậu, chống 

nạn đói và xây dựng lại hệ thống 

kinh tế-xã hội-sinh thái.



Nông nghiệp tái sinh hiện nay được sử dụng rộng rãi cho 

nhiều hệ thống canh tác, chẳng hạn như kéo dài thời gian luân 

canh, trồng phủ bồi, phân xanh, cây họ đậu, ủ compost, phân 

bón hữu cơ,…

Bao gồm: nông nghiệp hữu cơ, vườn rừng, nông nghiệp sinh 

thái, nông nghiệp vĩnh cửu (permaculture), chăn thả gia súc 

bền vững (holistic grazing), hệ thống chăn thả gia súc quản lý 

thời gian nghiệm ngặt (intensively time managed grazing 

systems) và những hệ thống nông nghiệp khác góp phần gia 

tăng hữu cơ và cacbon cho đất.

Nông nghiệp tái sinh



Gia tăng khả năng thích ứng

VẤN ĐỀ: Tại sao mô hình cây trồng đa canh lại phát triển khỏe mạnh và 
đạt năng suất cao hơn so với độc canh trong đợt hạn hán bên dưới.

Nền nông nghiệp hiện 

nay cho rằng tất cả 

những cây không 

được trồng đều là cỏ 

dại vì chúng cạnh 

tranh dinh dưỡng và 

nước, làm suy giảm 

năng suất cây trồng.

Nếu quan niệm này 

đúng, thì đáng lẽ mô 

hình đa canh nhiều 

cây phải bị thiếu dinh 

dưỡng và phát triển 

yếu hơn trong đợt hạn 

hán mới đúng chứ.

Độc canh

Đa canh

Picture: Courtesy of Christine Jones



Gia tăng hấp thụ quang năng



Gia tăng hấp thụ quang năng



Gia tăng hấp thụ quang năng

Tận dụng quang hợp để gia tăng cacbon cho đất

• Khoảng 95-98% sinh khối thực vật đến từ nước và cacbon dioxit, 
sử dụng năng lượng từ mặt trời thông qua quang hợp để tạo ra 
đường.



Gia tăng hấp thụ quang năng



Phân tử của sự sống

Đường glucose là phân tử của sự sống:

• Đây là nguồn năng lượng cơ bản của tế bào, cấu tạo nên hầu hết sự 

sống, bao gồm cả thực vật và động vật.

• Phân tử đường glucose có thể tạo nên nhiều phân tử đường khác 

như đường mía sucrose, đường trong quả ngọt fructose, đường 

dextrose, đường sữa lactose, đường mạch nha maltose,…

• Đường glucose thậm chí còn có thể kết hợp thành chuỗi 

cellulose, từ đó cấu tạo nên gỗ, lá, thân cây và dùng để tạo giấy.

• Phân tử glucose còn có thể kết hợp lại để tạo nên tinh bột, thành 

phần cơ bản của bột mì, bánh mì, lương thực như gạo, lúa mì, khoai 

tây, khoai mì,…



Đường glucose là phân tử của sự sống:

• Đường có thể biến đổi để tạo thành hydrocarbons, là thành 

phần của dầu và chất béo.

• Phân tử đường glucose có thể được biến đổi bằng cách gắn 

thêm phân tử nitơ và lưu huỳnh để tạo nên amio-axit, cấu tạo 

nên đạm, ADN, hoocmon,…

• Gần như tất cả sự sống trên trái đất đều phụ thuộc trực tiếp 

hoặc gián tiếp vào những sản phẩm của quá trình quang hợp, 

từ vi sinh vật nhỏ bé cho đến động vật to lớn.

• Chúng ta ăn đường, tinh bột và dầu cũng từ thực vật hoặc 

động vật, những động vật này suy cho cùng đều được nuôi 

dưỡng bởi thực vật.

Phân tử của sự sống



Gia tăng hấp thụ quang năng



Hệ sinh thái rễ

Rễ ở thực vật và hệ sinh thái rễ

• Phần lớn vi sinh vật sống tập trung ở vùng rễ của cây.

• Khu vực này có thể tạm gọi là “Hệ sinh thái rễ”.

• Những vi sinh vật này ăn dịch tiết từ rễ và có vai trò 

quan trọng trong quá trình giải phóng dinh dưỡng, bảo 

vệ cây khỏi bệnh hại.

• Rễ và vi sinh vật giải phóng enzyme, axít và những 

hợp chất khác góp phần giải phóng dinh dưỡng 

khoáng chất từ trong lớp đá.

• Rễ góp phần xây dựng nên kết cấu của đất trồng.

• Rễ sâu sẽ cải tạo đất sâu hơn.



Con đường dịch tiết ở rễ thực vật – Món quà cacbon vô giá

• Đất được tạo thành thông qua hoạt động sinh học của hệ vi sinh vật 

đất/lưới thức ăn trong đất/hệ sinh thái rễ - được kích thích thông qua 

rễ cây.

• Sự hình thành đất và dinh dưỡng cho cây chủ yếu bắt nguồn từ quá 

trình sinh học nhiều hơn là quá trình hóa học và vật lý dưới tác động 

của thời tiết.

• Càng nhiều thức ăn cho hệ sinh vật đất, càng nhiều dinh dưỡng 

cho cây được tạo ra.

• Cây không phải hút cạn dinh dưỡng từ đất, mà chúng chủ động tham 

gia điều chỉnh sự gia tăng dinh dưỡng trong đất cho chúng.

Gia tăng hấp thụ quang năng



Quản lý lớp phủ bồi

Sinh khối rễ kích thích 

tạo thành dinh dưỡng 

trong đất thông qua:

•Rễ tiết dịch nhày, làm 

thức ăn cho quần xã vi 

sinh trong đất.

•Enzyme và axit từ rễ sẽ 

giải phóng dinh dưỡng 

khoáng từ đá.

•Xây dựng kết cấu đất và 

làm sâu thêm tầng đất 

mặt.

•Tạo ra cacbon và dinh 

dưỡng cho cây bằng 

cách điều hòa hệ vi sinh 

trong đất.



Quản lý lớp phủ bồi



Quản lý lớp phủ bồi



Xây dựng tầng đất mặt
Chất hữu cơ trong đất gia 

tăng từ 1% đến 6% trong 11 

năm.

• pH 4.5 - 6.5 

Khả năng lưu trữ của đất tăng 

từ 6.66 lên 24.78.  

• Đạm trong đất tăng từ 46 

kg/ha lên 123 kg/ha,

• Canxin tăng từ 534 ppm lên

3696 ppm, 

• Magiê tăng từ 101 ppm lên

391 ppm, 

• Kali tăng từ 45 ppm lên 230 

ppm, 

• Photpho tăng từ 123 ppm 

lên 1561 ppm.



Trồng cây ngắn ngày xen với đồng cỏ dài ngày

Xây dựng đồng cỏ chăn thả gia súc

Yến mạch trồng trên đồng cỏ

Chỉ một ít photpho được thêm 

vào do đất thiếu lân.

Cho năng suất ngang với mô hình cày bừa và 

bón phân hóa học, nhưng chi phí đầu vào lại rẻ 

hơn nhiều.

Gia súc có thể được chăn thả sau khi đã thu 

hoạch 02 vụ yến mạch, thu nhập tăng gấp đôi.

Pictures: Colin Seis



Tiến sỹ Christine Jones đã 

nghiên cứu thực nghiệm 

trên đất của Colin Sies ở 

Úc.

Hữu cơ trong đất gia 

tăng trung bình 8 tấn/ha

mỗi năm

% gia tăng dinh dưỡng 

trong đất

Canxi 177%, Magiê 38%, 

Kali 46%, Lưu huỳnh 57%, 

Photpho 51%, Nitơ 48%, 

Đồng 102%, Kẽm 86%, 

Coban79%, Bo 56%, 

Molipden 51%, Selen 17%
So sánh đất thực nghiệm (Winona) với đất lân cận.

Picture: Dr Christine Jones

Cacbon trong đất

• 0 - 10cm     
150%

• 10 - 20cm     
243%

• 20 - 30cm    
317%

• 30 - 40cm    
413%

• 40 - 50cm    
157%

Xây dựng đồng cỏ chăn thả gia súc



Soil Kee, Australia

• Gieo cây phủ bồi ngắn ngày và cây thương phẩm trên 

đồng cỏ.

• 5.6 tấn hữu cơ trong đất/ha/năm. 

• Được công nhận bởi the Australian Government Soil 

Carbon Initiative

Cải tạo đồng cỏ



Xây dựng hệ sinh thái tự nhiên để ngăn chặn hoặc giảm 

sâu bệnh

Đất khỏe mạnh

• Đất khỏe mạnh là chìa khóa then chốt cho sự thành công 

của hệ thống canh tác hữu cơ tái sinh

• Hầu hết sâu bệnh đều là “kẻ cơ hội”, nghĩa là chúng chỉ tấn 

công cây trồng đang bị rối loạn sinh lý

• Cân bằng sinh/lý/hóa đất sẽ giảm thiểu sâu bệnh hại

• Đất khỏe mạnh sẽ giàu vi sinh vật có ích, tăng dinh dưỡng 

và có kết cấu tốt

Phương pháp canh tác 

kiểm soát dịch hại



Đất khỏe mạnh

Lúa mì được 

bón phân 

compost 

không bị bệnh 

gỉ sắt

Lú mì được 

trồng với phân 

hóa học cần 

phải phun thuốc 

diệt nấm để 

phòng bệnh gỉ 

sắt



Lúa mì nhiễm gỉ sắt và được phun thuốc diệt 

nấm – cho năng suất chỉ 1.6 tấn/ha



Lúa mì được bón phân compost có khả năng kháng 

bệnh gỉ sắt – cho năng suất hơn 6.5 tấn/ha



Mức độ gây hại của 

côn trùng có thể 

được giảm thiểu bằng 

cách cải thiện dinh 

dưỡng trong đất, hệ 

vi sinh và thành phần 

hữu cơ đất, làm cho 

cây khỏe mạnh.

Cây khỏe mạnh sẽ có 

khả năng chống chịu 

sâu bệnh hại.

Đất khỏe mạnh



Gia tăng hoạt động sinh thái

Đầy đủ là Gia tăng hoạt động sinh học trong hệ 
sinh thái (EFI)

• Gia tăng hiệu quả của các hoạt động sinh học trong hệ 
sinh thái bằng cách tận dụng vai trò của đa dạng sinh 
học.

• Đa dạng sinh học được tạo ra từ năng lượng mặt trời – lá 
hấp thu năng lượng mặt trời trong quá trình quang hợp.

• EFI tận dụng vai trò của sinh học hơn là dựa vào hóa học 
như các hệ thống nông nghiệp hiện nay.

• EFI chủ yếu áp dụng kiến thức từ Nông nghiệp sinh thái 
để gia tăng đa dạng sinh học trong hệ thống canh tác 
nông nghiệp, nhằm mục đích thúc đẩy đa dạng các chu 
trình sinh thái trong tự nhiên.



Thực vật có hoa được xem là nguồn

• thức ăn cho côn trùng có ích.

Nhiều côn trùng có ích có thể sống dựa vào đa dạng các 

loài thực vật khác nhau

Một vài loài có ích như ong ký sinh, ruồi giả ong và lacewing ăn sâu hại ở 

giai đoạn ấu trùng, đến giai đoạn trưởng thành thì sống dựa vào phấn và 

mật hoa. Từ đó cho thấy, phấn và mật hoa đóng vai trò quan trọng 

trong chu trình phát triển của nhiều côn trùng có ích.

Nghiên cứu chỉ ra rằng gia tăng cây có hoa góp phần nuôi dưỡng 

hàng ngàn loài côn trùng có ích giúp kiểm soát sâu hại

Vai trò của đa dạng sinh học – Nông 
nghiệp sinh thái



Cây có hoa cho côn trùng
Ánh sáng mặt trời góp phần quan trọng

Hoa cung cấp mật, phấn, nơi giao phối và nhà ở cho 

côn trùng có ích



Những mô hình cây trồng 

thu hút côn trùng
Trồng cây hoa tạo vùng đệm ở Mỹ

Những cây hoa ở vùng rìa sẽ cản 

những côn trùng gây hại và cản gió.



Trồng cây hoa theo hàng

Để lại những hàng cây có hoa giúp tăng số 

lượng côn trùng có ích

Nông nghiệp sinh thái tận dụng 

chu trình sinh thái tự nhiên



Hoa thu hút 

côn trùng

Vùng trú ẩn 

được tạo ra 

bởi phương 

pháp cắt theo 

hàng (Strip 

Mowing)

Quang năng 

thúc đẩy quá 

trình kiểm 

soát sâu hại

Nông nghiệp sinh thái tận dụng 

chu trình sinh thái tự nhiên



Thực vật thu hút côn 

trùng

Vùng rìa trồng hoa, cây bụi giúp 

tạo nơi trú ẩn cho côn trùng có 

ích, chim, thằn lằn, ếch nhái,…

Chim nhỏ ăn nhiều loài sâu hại và 

chúng cần bụi cây để trú ẩn

Vùng rìa có thể cung cấp thức ăn 

cho gia súc

Vùng rìa có thể cung cấp sinh khối 

để ủ phân compost.

Khu vực vùng rìa được 

trồng nhiều cây tạo đa dạng 

sinh học, Bhutan

Nông nghiệp sinh thái tận dụng 

chu trình sinh thái tự nhiên



Tận dụng chu trình 

sinh thái tự nhiên

Tăng quang năng 

được hấp thụ

Không cạnh tranh 

quang năng với 

nhau

Cố định đạm và 

cacbon trong đất –

rễ sẽ có thêm dinh 

dưỡng thay vì cạnh 

tranh nhau

Phân xanh

Hoa thu hút côn 

trùng có ích

Giữ nước và đất –

lớp phủ bồi thực vật
Dây leo họ đậu trên cây ăn quả. Một ví dụ 

của mô hình tạo đa dạng sinh học, không 

chỉ đơn thuần trồng một mình cây ăn quả.

Đa dạng sinh học cao, Úc



Chất hữu cơ

Nguồn cacbon hữu cơ

Quản lý hữu cơ trong đất là công cụ cơ bản trong 

nông nghiệp hữu cơ tái sinh

• Thực vật nhỏ chủ yếu cấu tạo từ cellulose, nên 

chúng có thể bị phân hủy nhanh và tạo dinh dưỡng 

cho đất – như đường glucose và khoáng

• Những chất này sẽ là thức ăn cho vi sinh vật đất –

hình thành lưới thức ăn

• Để tạo nên đất khỏe mạnh

• Để tạo nên dinh dưỡng khoáng cho cây

• Bảo vệ cây khỏi sâu bệnh hại



Tính kết dính của đất:

Một quá trình sinh học

Soil Microbes are critical to making 

nutrients available to plants



Photo courtesy Aberdeen Mycorrhiza Research Group





Chất hữu cơ đất
Trực tiếp mang lại lợi ích cho cây

• Không gian trong đất cho phép vi sinh chuyển hóa 
nitơ trong không khí thành đạm cho cây (không khí 
có 78% nitơ)

• Không gian trong đất chứa cacbon dioxit làm gia 
tăng sự phát triển của cây

• Giúp cây và vi sinh phát triển thông qua những hợp 
chất kích thích sinh trưởng

• Giúp rễ phát triển bằng cách tạo đường đi dễ dàng 
cho rễ xuyên qua đất



Dinh dưỡng trong đất

• Axit hữu cơ (mùn, fulvic, ulmic, acetic, citric,…) 

giúp giải phóng dinh dưỡng khoáng tự do cho cây

• Ngăn quá trình kết tủa của các ion khoáng có ích

• Kích thích nhiều vi sinh tham gia vào quá trình giải 

phóng dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây

• Giúp cân bằng pH

• Giúp duy trì pH

Chất hữu cơ đất



Tạo mùn cho đất

• Cây lâu năm có thành phần gỗ (Lignin) cao hơn

• Gỗ được sử dụng với vi sinh vật để chuyển hóa mùn

• Mùn là phân tử đa phân, giúp lưu trữ khoáng và 

nước cho cây

• Tất cả mùn đều kết dính với amino axit, trở thành 

nguồn đạm quan trọng cho cây

• Mùn còn có rất nhiều vai trò quan trọng khác trong 

quá trình tái tạo dưỡng chất cho đất khỏe mạnh

Chất hữu cơ đất

Cacbon hữu cơ



Dinh dưỡng trong đất

• Ion âm chứa: 90-95% nitơ, 15-80% lân, và 20-50% 
lưu huỳnh trong đất

• Ion dương chứa: canxi, magiê, kali,…và tất cả 
những nguyên tố vi lượng

• Phân tử cát không có vùng tích điện ion, nên chúng 
không lưu trữ ion được, dễ dẫn đến rửa trôi

• Đất sét chủ yếu chứa vùng lưu trữ ion dương, do đó 
đất sét có xu hướng tống khứ ion âm như nitrát, lưu 
huỳnh, do đó cũng dẫn đến dễ bị rửa trôi

Chất hữu cơ đất



Chất hữu cơ trong đất

Dinh dưỡng trong đất

• Mùn có rất nhiều vùng liên kết với ion khoáng và đóng 

vai trò then chốt trong quá trình gia tăng khả năng chứa 

ion của đất (Total ion Exchange Capacity, TEC)

• Có thể coi đây là những bồn chứa nhiên liệu của đất

• Mùn rất quan trọng trong quá trình ngăn chặn rửa trôi và 

bốc hơi, giữ dinh dưỡng trong đất cho cây



Ứng phó biến đổi khí hậu

Hữu cơ trong đất

Năng suất cao hơn trong điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt

Nông nghiệp tái sinh/hữu cơ có năng suất cao hơn nông nghiệp hóa 
chất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn và hạn hán 
(Drinkwater, Wagoner and Sarrantonio 1998; Welsh, 1999; Lotter 2004)

Nghiên cứu thực nghiệm Wisconsin Integrated Cropping Systems chỉ ra 
rằng, canh tác hữu cơ cho năng suất cao hơn canh tác hóa chất trong 
những năm hạn hán và cho năng suất bằng trong những năm thời tiết bình 
thường (Posner et al. 2008)

Rodale FST cho thấy rằng, canh tác ngô hữu cơ cho năng suất 30% cao hơn 
so với canh tác hóa chất vào những năm hạn hán (Pimentel D 2005, La 
Salle and Hepperly 2008)



Chất hữu cơ trong đất gia tăng tính 

hút nước và tính ổn định của đất

Hóa chấtHữu cơ
Picture: FiBL DOK 

Trials



• Độ bền của đất gia tăng

• Năng suất cao vào năm 

hạn hán

• Gia tăng cacbon và nitơ

• Tăng tính thấm

• Tăng khả năng giữ nước

• Tăng hoạt động vi sinh

Chất hữu cơ trong đất làm 

giảm nhẹ và thích nghi



Mùn bả hữu cơ trong đất

Khả năng lưu trữ gấp 30 

lần trọng lượng của nó 

trong nước

Kết dính các phần tử 

trong đất và giảm rửa 

trôi

Gia tăng dinh dưỡng và 

khả năng lưu trữ dinh 

dưỡng trong đất

Mùn có thể tồn tại 2000 

năm trong đất

Ảnh hiển vi của mùn trong đất



Gia tăng hiệu quả sử 

dụng nước

Nghiên cứu chỉ ra rằng, canh tác hữu cơ sử dụng 
nước hiệu quả hơn

Thể tích nước được giữ lại/ha (đến 30 cm) tỉ lệ với thành phần hữu 
cơ trong đất (SOM)

0.5% SOM = 80,000 litres (common level Africa, Asia, Australia) 

1 % SOM = 160,000 litres (common level Africa, Asia, Australia) 

2 % SOM = 320,000 litres 

3 % SOM = 480,000 litres 

4 % SOM = 640,000 litres (levels pre farming)

5 % SOM = 800,000 litres (levels pre farming)

6 % SOM = 960,000 litres (levels pre farming)

Adapted from Morris, 2004.



Ngô hữu cơ – Hạn hán 

năm 1995

Hữu cơ Hóa chất

Thấm tốt hơn, giữ nước tốt hơn, và 

giữ nước cho cây vượt qua hạn hán

Picture: Rodale Institute



Nông nghiệp hữu cơ tái sinh cho 

năng suất cao

Năng suất trung bình của 2 hệ thống canh tác ngô 

hữu cơ trong những năm hạn hán cao hơn từ 28% 

đến 34%.

Năng suất lần lượt là 6,938 và 7,235 kg/ha ở hệ 

thống canh tác cây họ đậu và chăn nuôi hữu cơ, so 

với hệ thống canh tác hóa học là 5,333 kg/ha

(Pimentel et al. 2005)



Mô hình chăn thả gia súc đồng cỏ toàn 

diện-bền vững/tái sinh

• Tái sinh những đồng cỏ chăn 

nuôi đã xuống cấp

• Làm tăng đa dạng sinh học

• Cải thiện độ thấm cho đất

• Tăng hiệu quả chăn thả

• Cố định CO2

• Phân giải khí methane

Pictures:

Richard Teague

Zimbabwe



Pictures: Rodale Institute

Nông nghiệp tái sinh hữu cơ 

không cày xới có năng suất cao



Không cày xới, không dùng 

thuốc cỏ



Năng suất

Những mô hình thực nghiệm năm 2006 ở hệ thống canh tác 

ngô hữu cơ cho năng suất 10 tấn/ha

So với năng suất trung bình của khu vực là 8.1 tấn/ha

Nhiên liệu đầu vào được sử dụng (lít/ha):

Cày xới thông thường: 231 lít/ha

Canh tác thông thường, không cày xới: 199 lít/ha

Hữu cơ, cày xới: 121 lít/ha

Hữu cơ, không cày xới : 77 lít/ha

(Pimentel et al. 2005)

Nông nghiệp tái sinh ít cày 

xới cho năng suất cao



Chất hữu cơ trong đất

Phân đạm hóa học làm giảm hữu cơ trong đất

• Những nhà khoa học từ đại học Illinois phân tích kết quả 

mô hình thực nghiệm 50 năm, chứng minh rằng phân đạm 

hóa học làm mất toàn bộ cacbon thừa sau mùa vụ, với 

ước tính thất thoát trung bình khoảng 10,000 kg cacbon 

trong đất/ha.

• Nó vào khoảng 36,700 kg CO2/ha trên bề mặt của hàng 

ngàn kg phụ phẩm nông nghiệp được chuyển hóa thành 

CO2 mỗi năm.



Phân đạm hóa học làm giảm thành phần hữu cơ trong đất

• Những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, càng áp dụng nhiều phân hóa 

học, càng nhiều hữu cơ trong đất thất thoát và chuyển hóa thành 

CO2 bay đi.

• Đây là nguyên nhân chính giải thích tại sao canh tác hóa học lại 

làm giảm cacbon trong đất, trong khi canh tác hữu cơ thì ngược lại.

• Càng mất nhiều chất hữu cơ, đất lại càng phụ thuộc vào phân hóa 

học.

Khan, S. A.; Mulvaney, R. L.; Ellsworth, T. R., and Boast C. W. (2007), The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. Journal of Environmental Quality. 2007 

Oct 24; 36(6):1821-1832.

Mulvaney R. L., Khan S. A. and Ellsworth T. R., (2009), Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production, Journal of 

Environmental Quality 38:2295-2314 (2009): 10.2134/jeq2008.0527, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America 677 

S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA 

Chất hữu cơ trong đất



Nguồn dinh dưỡng 

hữu cơ
Đạm

• Thành phần hữu cơ trong đất tăng, thì đạm trong đất cũng 
tăng

• Tỉ lệ thành phần cacbon hữu cơ trong đất/Đạm = 12/1 - 9/1
• Cứ tăng 1% chất hữu cơ đất/20cm/ha sẽ giữ khoảng 4,000 kg

đạm
• Hầu hết đạm dưới dạng amino axit
• Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, cây sử dụng trực tiếp 

amino axit và đất có hệ vi sinh cao sẽ chuyển hóa thành nitrát
và amôni 

• Tích lũy chất hữu cơ trong đất là cách tốt nhất để tăng đạm 
trong đất



Thành phần hữu cơ trong đất cao, thì đạm 

trong đất cũng cao

Chất hữu cơ và nitơ



Khoảng không gian trong đất tạo điều kiện cho vi sinh vật cố định nitơ 
tự do trong không khí thành nitrát và amôni (không khí chứa 78% nitơ)

Chất hữu cơ và nitơ



Chất hữu cơ và nitơ

Vi khuẩn nội sinh cố định nitơ ở lúa

Phân đạm hóa học (như urê) sẽ ngăn quá 

trình cố định đạm tự nhiên diễn ra



Xen canh – Tăng quá trình 

quang hợp
Gia tăng đa dạng sinh học bằng cách trồng đa canh các loại 
cây thích hợp nhằm tăng sức chống chịu và năng suất

Thành phần cacbon 

được tổng hợp qua 

quá trình quang hợp 

được rễ gửi vào đất 

thông qua con đường 

cacbon lỏng để làm 

thức ăn cho hệ vi sinh 

trong đất, từ đó:

• Xây dựng đất

• Cung cấp dinh 

dưỡng cho cây

• Tăng hiệu quả sử 

dụng nước

• Bảo vệ khỏi sâu 

bệnh hại

Độc canh

Đa canh

Picture: Courtesy of Christine Jones



Xin cảm ơn!


