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Lợi ích xen canh

• Cung cấp đạm
• Phủ bồi
• Giảm nguy cơ
• Bảo vệ khỏi sâu bệnh
• Làm thức ăn cho gia súc
• Ngăn rửa trôi
• Tạo bóng mát



Cây phủ đất

• Trồng cỏ tạo đa 
dạng sinh học

• Cây nhỏ họ đậu cố 
định đạm

• Cây họ cải kiểm 
soát bệnh

• Kiểm soát rửa trôi



Quản lý xen canh

• Cắt tỉa để điều chỉnh 
bóng mát & giảm 
cạnh tranh

• Cắt bớt cành nếu 
cần thiết

• Lấy phụ phẩm cắt tỉa 
phủ bồi, cho gia súc 
ăn, ủ phân, làm củi 
đốt, lấy gỗ



Kết hợp vật 
nuôi

• Gà, vịt, ngỗng - cây ăn trái

• Gia súc - dừa, cọ

• Nuôi (buộc) trâu, dê ngoài rìa



Vệ sinh 
vườn 
chuối

• Loại bỏ lá già, vì chúng nhiều khả năng chứa mầm 
bệnh. 

• Chừa 8-10 lá - giai đoạn ra hoa, 4 lá - làm buồng.
• Lá già có thể sử dụng phủ bồi.
• Loại bỏ bắp chuối đực để giảm lây lan bệnh.
• Giữ 3-4 cây con mỗi bụi: mẹ, con & cháu
• Trồng cây mới vào đầu mùa mưa, cách nhau 3 mét 
• Loại bỏ thân đã cho trái hoặc thân đổ ngã để phòng 

bọ vòi coi, sử dụng thân phủ bồi cho rau hoặc cho 
vật nuôi ăn



Ngăn tuyến trùng đối với 
vườn trồng chuối mới

• Một phần nước sôi, trộn 
với một phần nước lạnh 
(60oC), ngâm gốc chuối 
non vào 10 phút trước khi 
trồng.

• Nếu vườn bị nhiễm tuyến 
trùng nặng (hoặc bọ vòi 
voi), ngưng trồng chuối, 
loại bỏ gốc chuối, trồng cây 
khác khoảng 2 năm (có thể 
cây họ cải hoặc lục lạc 
sợi), sau đó có thể trồng lại 
chuối.



Bệnh héo vàng ở cây chuối

• Cắt bỏ cây nhiễm 
bệnh, chất đống để 
tự phân rã hoặc đốt

• Khử khuẩn công cụ 
(lửa), trồng lại sau 2 
năm.

• Phủ bồi tốt



Bọ vòi voi

• Cắt đôi thân chuối và 
phơi khô, hoặc cho 
bò ăn.

• Bón quanh gốc: tro, 
bột nghiền từ lá cây 
cốt khí (tephrosia), 
hỗn hợp ớt và nước 
tiểu bò, tách chiết lá 
cây dã quỳ (tithonia), 
dầu neem (sầu đâu).



Bananas & beans: Chuối & đậu
Uganda



Bananas, cacao, taro: Chuối, ca cao & khoai
môn

Sumatra



Bananas & turmeric: Chuối & nghệ
Sumatra



Bananas, coffee, beans, taro: Chuối, cà 
phê, đậu & khoai môn

Tanzania



Bananas & coffee: Chuối & cà phê
Tanzania



Cacao & bananas: Ca cao & chuối
Venezuela



Bananas & beans: Chuối & đậu 
Uganda



Bananas, coffee, beans: Chuối, cà phê
& đậu
Uganda



Bananas & potatoes: Chuối & khoai tây 
Uganda



Bananas, cassava, maize: Chuối, sắn
& ngô
Uganda



Beans, cassava, bananas & coffee: 
Đậu, sắn, chuối & cà phê 

Uganda



Bananas & taro: Chuối & khoai môn
Uganda



Quản lý bệnh 
thối rễ ở bơ

• Phủ bồi tốt, lớp phủ từ 10-15 cm: gỗ 
vụn hiệu rất quả tốt

• Sử dụng thạch cao tối đa 10 kg/cây
• Sử dụng gốc ghép kháng bệnh
• Thoát nước tốt: đất sâu 2 m
• Không tưới nước quá nhiều
• Giữ pH < 7.0



Cà phê

Robusta trồng độ cao 
thấp hơn, lượng mưa và 
nhiệt độ không biến động
Arabica trồng vùng cao 
(>600-900 m), lượng mưa 
& nhiệt độ không đều
Robusta có khả năng 
kháng sâu bệnh tốt hơn
Độc canh rất khó áp dụng 
cho canh tác hữu cơ
Cần tạo bóng mát khoảng 
50%



Vai trò của 
việc trồng cây 
tạo bóng cho 
cây cà phê

Tăng quang hợp

Nguồn vật chất hữu cơ

Kiểm soát cỏ

Ngăn rửa trôi

Cung cấp trái, củi đốt, gỗ

Bổ sung khoáng

Cân bằng nhiệt độ

Môi trường cho thiên địch



Tầng trên

• Inga (ví dụ như cây còng): 
cung cấp trái, củi đốt, đạm 
cho đất

• Erythrina (vông): vật liệu 
phủ bồi, cung cấp đạm cho 
đất

• Senna siamea (muồng
đen): đạm, gỗ

• Grevillea robusta (silky oak, 
ngân hoa): gỗ

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fe%2Fee%2FInga_Vera%252C_flower_of_the_Guabo_tree_%252810108387095%2529.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2FInga&docid=XdHMn2tH9U8ORM&tbnid=vDDiSUwp0jnBaM%3A&vet=10ahUKEwi-leez1dblAhUIiXAKHVt3BD4QMwhQKAIwAg..i&w=634&h=720&bih=655&biw=1366&q=inga&ved=0ahUKEwi-leez1dblAhUIiXAKHVt3BD4QMwhQKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD-8aC1tblAhVHknAKHYp9AIcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fplantcaretoday.com%2Ferythrina-crista-galli.html&psig=AOvVaw3ngxWDqg7fdcD21ALE1pCD&ust=1573166993429968


Tầng giữa

• Trồng chuối là hiệu quả 
nhất

• Những cây khác: măng 
cụt, bơ, cây có múi, mít, 
chôm chôm, sầu riêng



Lower storey Cây nhiều năm (không 
leo), cung cấp đạm, 
ức chế cỏ, làm thức 
ăn cho gia súc
Arachis pintoi (giống 
lạc dại)
Desmodium (hàn the)
Centrosema (đậu 
bướm)
Indigofera (chàm long)
Canavalia ensiformis 
(đậu rựa)
Vetiver (hương lau), 
lemon grass (sả 
chanh), pineapples 
(dứa) ở đường bao để 
ngăn rửa trôi



Coffee, maize, cassava: Cà phê, ngô & 
sắn
Uganda



Cà phê và hồ 
tiêu xen canh

Số lượng cây hai loài bằng nhau, 
900-950 cây trên mỗi hecta 

Lợi nhuận nhiều hơn so với 
trồng độc canh một cây

Không cần làm giàn cho tiêu

Tiêu tạo bóng mát cho cà phê

Ít bệnh cho tiêu



Quản lý xen canh cây cà phê

• Cắt tỉa để điều chỉnh bóng 
mát

• Sử dụng phụ phẩm cắt tỉa 
cho gia súc ăn, phủ bồi, củi 
đốt

• Loại bỏ bớt cành nếu phát 
triển quá mức

• Cắt bỏ những cành thấp để 
giảm phát triển quá mức

• Cắt cỏ 5 cm
• Không được xới hoặc cào cỏ 

vì ảnh hưởng đển bộ rễ cây 
cà phê



Dinh dưỡng đất 
cho cây cà phê

• Cây đậu cố định đạm
• Nhóm cây cọ/dừa, dã quỳ 

(Tithonia) cung cấp lân
• Sử dụng phân ủ lúc trồng 

và sau khi cắt tỉa
• Sử dụng lân tự nhiên 

(Rock phosphate) nếu cần 
thiết

• Giữ phủ bồi tốt
• Tạo mô hình tự cân bằng



Bệnh ở cây cà phê

• Bệnh gỉ sắt (Hemileia
vastatrix)

• Bệnh khô cành khô quả 
(Helmithosporium)

• Bệnh héo rụi (Coffee 
thread blight, Pellicularia 
koleroga)

Quá nhiều bóng mát, khồn đủ 
không khí, dinh dưỡng kém

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.pestnet.org/fact_sheets/assets/image/coffee_thread_blight_199/pkoleroga2.jpg&imgrefurl=http://www.pestnet.org/fact_sheets/coffee_thread_blight_199.htm&docid=nkY9gN7qRUo5ZM&tbnid=z2HM5wDJhnyEMM:&vet=10ahUKEwj8vcm319blAhUEK48KHR5HD5cQMwhGKAEwAQ..i&w=900&h=580&bih=655&biw=1366&q=coffee%20thread%20blight&ved=0ahUKEwj8vcm319blAhUEK48KHR5HD5cQMwhGKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://www.cirad.fr/var/cirad/storage/images/site-cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2010/science/anthracnose-des-baies-du-cafeier/39860-1-fre-FR/anthracnose-des-baies-du-cafeier-la-pluie-ennemi-public-numero-un_lightbox.jpg&imgrefurl=https://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2010/science/coffee-berry-disease&docid=k4JZcBFAMY3rPM&tbnid=wGCCfUFWtMK2iM:&vet=10ahUKEwjjlvCc19blAhWKM48KHd1-D2AQMwhWKAEwAQ..i&w=500&h=408&bih=655&biw=1366&q=coffee%20berry%20disease&ved=0ahUKEwjjlvCc19blAhWKM48KHd1-D2AQMwhWKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://www.baristamagazine.com/wp-content/uploads/2018/09/coffeerust-featured-678x381.jpg&imgrefurl=https://www.baristamagazine.com/coffee-leaf-rust/&docid=kmPyUzqazKOXCM&tbnid=JKfptfMLffRC7M:&vet=10ahUKEwiEqc_91tblAhWdiHAKHY6ECOIQMwhhKAIwAg..i&w=678&h=381&bih=655&biw=1366&q=coffee%20leaf%20rust&ved=0ahUKEwiEqc_91tblAhWdiHAKHY6ECOIQMwhhKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Côn trùng gây hại

• Mọt đụt trái 
(Hypothenemus
hampei)

• Rệp sáp 
(Planococcus)

Sử dụng nấm Beauvaria 
để kiểm soát, thu gom 
trái rụng, cung cấp môi 
trường cho thiên địch

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://cherrycoffeebeans.com/wp-content/uploads/2017/08/Planococcus-citri7-300x272.jpg&imgrefurl=https://cherrycoffeebeans.com/the-coffee-plant/&docid=Bac6GQeIODUBAM&tbnid=3Jv5MMEw2io_sM:&vet=10ahUKEwjLjMPV79TlAhVCXn0KHTzADikQMwhGKAQwBA..i&w=300&h=272&bih=655&biw=1366&q=Planococcus%20coffee&ved=0ahUKEwjLjMPV79TlAhVCXn0KHTzADikQMwhGKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Hypothenemus_seriatus_%28Eichhoff%2C_1872%29_%2819606309929%29.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothenemus&docid=V6z32M7T_HaT0M&tbnid=wZwKHyU3ZNeLYM:&vet=10ahUKEwjmyKyc7tTlAhWLK48KHdksAHQQMwheKAIwAg..i&w=1906&h=1260&bih=655&biw=1366&q=Hypothenemus%20hampei&ved=0ahUKEwjmyKyc7tTlAhWLK48KHdksAHQQMwheKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Tuyến trùng 

Bướu rễ (Meliodogyne)

Tổn thương rễ 
(Pratylenchus)

• Sử dụng phân ủ, phủ bồi
• Trồng cây lục lạc sợi
• Bánh neem, tro phân bò
• Đảm bảo thoát nước tốt
• Loại bỏ cây nhiễm tuyến 
trùng

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://s3.amazonaws.com/soilquality-production/resources/35/original/Biol_-_RLN_fig3.PNG?1384245969&imgrefurl=http://soilquality.org.au/factsheets/root-lesion-nematode&docid=TeaiqRgjK9_dsM&tbnid=nwm3tGzBS7MOzM:&vet=10ahUKEwiA0Lfa8tTlAhXRUn0KHdljAaAQMwhoKAAwAA..i&w=435&h=274&bih=655&biw=1366&q=root%20lesion%20nematode&ved=0ahUKEwiA0Lfa8tTlAhXRUn0KHdljAaAQMwhoKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Cây xen canh với hồ tiêu
• Gliricidia sepium (hồng mai): tạo 

bóng, làm giàn, đạm, hàm lượn hữu 
cơ (cắt tỉa 3 lần mỗi năm)

• Dừa, cau, Erythrina, Spondias
mangifera (wild mango, cóc rừng)

• Phủ đất: đậu lông Calopogonium 
mucunoides, Arachis pintoi
(perennial peanut, lạc dại), đậu 
ngựa Canavalia ensiformis

• Cắt tỉa để phủ bồi và điều chỉnh
bóng mát

• Cắt bớt cây phủ đất để giảm bớt
cạnh tranh



Phòng bệnh hồ tiêu

• Thoát nước tốt
• Đa dạng sinh học
• Phủ bồi, bao gồm thân 

cây gỗ
• Giảm bóng mát trong 

mùa khô để thoáng khí 
và ánh sáng

• Sử dụng Trichoderma



Bóng mát cho cây chè

Giảm ánh sáng – điều chỉnh tùy thuộc vào 
cao độ & mùa (tăng ở cao độ thấp hơn, 
giảm khi bắt đầu mùa mưa)
Cung cấp đạm và bổ sung dinh dưỡng
Môi trường cho chim & côn trùng có ích
Hỗ trợ cho hồ tiêu, vanilla
Cắt tỉa & dùng lá rụng phủ bồi
Làm thức ăn gia súc
Có thể trồng đến 500 cây tạo bóng/ha

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.agritech.tnau.ac.in/horticulture/plantation/tea16.jpg&imgrefurl=http://www.agritech.tnau.ac.in/horticulture/horti_plantation%20crops_tea.html&docid=HY-DDaCyWtFl4M&tbnid=dqY4EFpxMr8neM:&vet=10ahUKEwiL_JvbiN_lAhXGMI8KHUSDAKMQMwhRKAMwAw..i&w=500&h=375&bih=655&biw=1366&q=tea%20plantation%20shADe&ved=0ahUKEwiL_JvbiN_lAhXGMI8KHUSDAKMQMwhRKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://teaclimate.files.wordpress.com/2014/08/photo_2.png&imgrefurl=https://teaclimate.com/2014/08/29/from-the-tea-estates-of-malawi-to-those-of-north-east-india/&docid=gt4UNm2D-IwC5M&tbnid=0y2nQ7HZYB6kqM:&vet=10ahUKEwiL_JvbiN_lAhXGMI8KHUSDAKMQMwhTKAUwBQ..i&w=337&h=252&bih=655&biw=1366&q=tea%20plantation%20shADe&ved=0ahUKEwiL_JvbiN_lAhXGMI8KHUSDAKMQMwhTKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Cây xen canh với chè

• Cây lớn: Albizzia, đỗ mai 
Gliricidia, keo dậu Leucaena, cốt 
khí Tephrosia, điên điển 
Sesbania, Erythrina, dừa, cao su

• Cây họ đậu: đậu, Crotalaria, 
Indigofera spicata, giống lạc dại 
(pinto peanut)

• Cây gia vị: bạch đậu khấu 
(cardamom), gừng, nhục đậu 
khấu (nutmeg), hồ tiêu



Quản lý sâu bệnh hại chè
• Phồng lá (Exobasidium vexans): giảm 

bóng mát khi bắt đầu mùa mưa, sử dụng 
gốc đồng để phun

• Côn trùng (sâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bọ 
chích hút): cung cấp môi trường cho côn 
trùng có ít & chim, sử dụng neem hoặc 
thuốc thảo mộc khác để phun

• Nhện: tăng bóng mát, phun với vôi hoặc 
soda

• Tuyến trùng: phủ bồi, phân ủ, thoát nước 
tốt, chế phẩm sinh học



Đa dạng 
sinh học cho 
xoài hữu cơ

• Cây xen canh hiệu quả: chuối, ca cao, đu đủ
• Cây họ đậu thấp và cỏ
• Cây có hoa: rau mùi, họ cải, linh lăng
• Khi làm cỏ phải chừa lại vài khu có hoa
• Có thể kết hợp vật nuôi nếu chúng không ăn 

vỏ cây



Ruồi đục quả

• Trái rụng đem cho lợn hoặc gia cầm ăn; 
không ủ phân

• Thu hoạch trái khi còn vỏ xanh
• Bao trái 
• Dầu neem với pyrethrum có thể kiểm soát 

phần nào
• Dùng bẫy pheromone để tiêu diệt ruồi đực
• Ruồi cái có thể thu hút và tiêu diệt bằng 

bẫy lên men: trộn 2 g men rượu vào 150 g 
đường, bỏ vào 500 ml nước.

• Đặt bẫy vào những chai nhựa 1 lít có đục 
lỗ bên hông để ruồi chui vào, treo lên cây, 
thay bẫy mỗi tuần khi dịch hại nặng.



Những côn 
trùng gây 

hại khác ở 
cây xoài

• Rầy: phun tỏi hoặc neem

• Sâu ăn chồi hoặc đục chồi: neem, hoặc phun 
dịch chiết từ gừng, tỏi và ớt.

• Rệp sáp: rửa bằng vòi nước mạnh. Sử dụng 
ớt hoặc xà phòng rửa chén để phun

• Rệp vảy: sử dụng dầu paraffin hoặc Spinosad 
(pha chế); sử dụng ong ký sinh Aphytis

• Bọ cánh cứng ăn lá (Red-shouldered leaf 
beetle): neem có thể sử dụng để xua đuổi; 
Spinosad có thể sử dụng

• Bọ chích hút trái (Fruit-spotting bug): Neem 
hoặc Spinosad. Đa dạng sinh học để kiểm 
soát

• Bọ trĩ: phun bằng xà phòng (gốc muối kali)

• Mối: đuổi đi bằng cây phủ đất và phân ủ; 
trồng cây dẫn dụ quanh bờ rìa



Bệnh ở cây xoài
Nguy cơ bệnh cao hơn vào mùa mưa, lúc mang 
trái. Sử dụng giống và gốc ghép kháng bệnh. Cắt 
tỉa để thông thoáng và ánh sáng dễ xuyên vào tán 
lá. Cắt bỏ và đốt những nhánh nhiễm bệnh. 
• Thán thư (Anthracnose): phòng bằng cách 

quản lý dinh dưỡng đất và tán cây. Phun 
copper hydroxide, potassium bicarbonate hoặc 
dịch chiết nấu từ lá cây phi lao (casuarina); 
ngâm trái vào nước ấm 53oC từ 5-10 phút, sau 
đó ngâm trong nước lạnh 2 giờ.

• Khô đọt-thối trái (Stem-end rot): 2-4 kg thạch 
cao/cây trước khi ra hoa.

• Đốm đen vi khuẩn (Bacterial spot): sử dụng 
copper hydroxide; làm hàng rào chắn gió



Cắt tỉa cây 
xoài để cho 
trái liên tục

• Không được sử dụng chất 
kích thích sinh trưởng

• Cắt tỉa sớm sau khi cho 
trái

• Khi cơ đọt già, ngưng tưới 
nước 2-3 tháng

• Kết thúc giai đoạn ngủ sẽ 
kích thích tạo trái

• Tưới nước đủ trong giai 
đoạn ra hoa làm trái



Xen canh cây điều
• Trồng cây phân xanh ở giữa: sắn dây (Pueraria), 

đậu long (Calopogium), điên điển (Sesbania) hoặc 
đậu bướm (Centrosema)

• Cây bụi họ đậu ở bờ rìa:  Đỗ mai (Gliricidia), đậu 
dầu (Pongamia) – cắt phủ bồi

• Trong 7 năm đầu: 15,000 cây dứa/khóm/ha giữa 
các hàng, hoặc đậu đũa, khoai mì, nghệ, đậu, gừng

• Nếu hàng cây điều được trồng cách nhau 30 mét, 
trồng xoài cách nhau 10 mét

• Nếu hàng cách nhau 20 mét, trồng ổi, nhãn hoặc 
chôm chôm cách nhau 6 mét

• Vanilla và tiêu có thể trồng bất cứ chỗ trống nào



Gốc ghép cây có múi
Chọn gốc ghép rất quan trọng cho sức 
khỏe của cây
• Cam đắng (Citrus aurantium) không 

kháng bệnh tốt, đặc biệt là kháng 
Tristeza. 

• Gốc cam xoàn (Sweet orange), ví dụ 
như Valencia, cần đất thoát nước tốt.

• Giống cam (Poncirus trifoliata) cho đất 
thịt sét (heavy soil); làm cây bị lùn, cho 
phép trồng dày hơn. 

• Chanh sần (Rough lemon, Citrus limon
hoặc Citrus jambhiri) cho đất cát nhưng 
dễ bị tuyến trùng và bệnh héo rụi 
(blight diseases). 



Côn trùng gây hại 
cây có múi

• Rầy mềm: cây sức khỏe tốt, thu hút 
thiên địch như bọ rùa hoặc phun sầu 
đâu.

• Rệp vảy: trên thân, lá hoặc trái. Trên lá, 
mật ngọt tiết ra tạo nên bồ hóng, ngăn 
cản quang hợp. Phun dầu sau khi thu 
hoạch, không phun lúc ra hoa, hạn hán 
hoặc thời tiết nóng, vì có thể gây cháy 
lá.

• Những côn trùng khác như ruồi đụt quả 
và sâu vẽ bùa.

Cung cấp môi trường cho thiên địch như 
ong ký sinh, cần cây có hoa để sinh sản.



Bệnh ở cây có múi
• Bệnh Tristeza được phát tán bởi rầy mềm 

và công cụ. Sử dụng gốc kháng bệnh - cam 
xoàn (sweet orange), quýt (mandarin) hoặc 
chanh sần (rough lemon). 

• Bồ hóng, nấm phát triển trên dịch ngọt 
được rầy mềm và rệp vảy tiết ra, thu hút 
kiến lại bảo vệ chúng

• Bệnh vàng lá gân xanh gây ra bởi rẩy chổng 
cánh Diaphorina citri, và giống/công cụ. 
Dùng sầu đâu kiểm soát, dùng cốt khí 
(Tephrosia), cúc (pyrethrum) và một vài chế 
phẩm sinh học khác. Những côn trùng chích 
hút khác - rầy mềm, rệp vảy và rầy phấn 
trắng - cũng phát tán mầm bệnh.
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