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Đa dạng hệ thống 
canh tác

• Đa dạng các hàng/luống liền kề
• Xen canh
• Luân canh
• Trồng liên tục, không để đất trống
• Môi trường cho thiên địch

Tránh độc canh: đa dạng 
sẽ giúp giảm nguy cơ



Trồng liên tục: sau khi xong 
một vụ, trồng tiếp vụ mới 
ngay sau đó



Mô hình luân canh: mỗi mùa một loại cây trồng khác nhau

Vụ một: cây họ 
đậu (trồng 

đậu)

Vụ hai: cây ăn 
lá (họ cải, xà 

lách)

Vụ ba: rau ăn 
trái (cà chua, 

ớt, cà)

Vụ bốn: cây 
thân củ (cà rốt, 

khoai lang)

Vụ năm: cây họ 
đậu

Vụ sáu: bắp 
ngọt (ngô)

Vụ bảy: chi 
hành (tỏi tây, 

hành, tỏi)



Các luống liền kề
• Trồng những hàng dài bằng một loài cây
• Những hàng lân cận, xen canh khác loài
• Cho phép sử dụng máy móc dễ dàng
• Giúp hạn chế sâu bệnh phát tán



Xen canh: trồng nhiều loài cây cùng nhau

• Ngô với đậu, đậu phộng 
hoặc khoai lang

• Khoai tây với đậu Hà Lan 
hoặc đậu

• Cà chua với bắp cải
• Cà với đậu và dưa chuột
• Ớt với đậu



Kết hợp rau với 
cây ăn trái giai 
đoạn đầu

• Chuối và đậu (Uganda)

• Cao su và khoai mì (Thailand)

• Đu đủ, ổi và đậu (Cuba)

• Bơ, đu đủ và bắp cải (Cuba) 

• Chuối và khoai môn (Uganda)



Nguyên lý xen canh

• Khác họ

• Khác hệ rễ (cạn, sâu, chùm, cọc)

• Tương thích

• Nhu cầu ánh sáng khác nhau

• Khôi phục dinh dưỡng đất (họ đậu, tích lũy lân)



Cây xen canh, giảm áp lực sâu hại
• Cà rốt với bắp cải (rầy mềm, sâu tơ)
• Đậu với bắp cải (rầy mềm)
• Đậu với ngô (rầy, sâu tơ)
• Cà chua với bắp cải (sâu tơ)
• Cỏ linh lăng với bí (bọ cánh cứng hại bí)
• Hàn the với ngô (sâu đụt thân ngô)
• Lục lạc sợi với ngô (sâu đụt thân ngô)



Ví dụ về giảm áp lực 
sâu hại

• Ngô với ớt, giảm rầy mềm di cư và virus gây hại ớt

• Húng quế xua đuổi ruồi đục quả ở cà chua và ớt

• Ớt bảo vệ tỏi tây và hành khỏi rầy mềm

• Xà lách & hành tím bảo vệ cây họ cải khỏi bọ lá (flea 
beetle)

• Cà chua bảo vệ bắp cải khỏi sâu tơ

• Đậu cung cấp hàng rào giảm thiểu sâu đục quả ớt, cà 
chua và đậu bắp

• Cây vạn thọ giảm tuyến trùng

• Marigold reduces nematodes

• Cleome (màn màn tím) xua đuổi sâu tơ



Ví dụ giảm bệnh hại

• Lá cây họ cải giảm bệnh 
trong đất (Rhizoctonia)

• Xen canh ngô để giảm bệnh 
đốm lá (angular leaf spot) 
trên đậu đũa

• Xen canh ngô & ớt, giảm 
rầy mềm làm lây lan virus



Beans and chilli: Đậu & ớt
Sumatra



Sugar cane and pumpkin: Mía & bí ngô 
Sumatra



Rosella, maize and cucumber: Bụp giấm, ngô & 
dưa chuột
Tanzania



Okra, maize, cucumber: Đậu bắp, ngô & dưa 
chuột 

Tanzania



Maize and sweet potato: Ngô & khoai lang
Tanzania



Potatoes and beans: Khoai tây & đậu 
Uganda



Potatoes and peas: Khoai tây & đậu Hà Lan
Uganda



Maize and peanuts: Ngô & đậu phộng
Uganda



Maize and pumpkins: Ngô & bí ngô 
Canada



Xen canh với cốt khí (Tephrosia)

• Cốt khí và ngô
• Cốt khí, khoai mì & đậu phộng (tỉnh 

Yên Bái): 2 hàng khoai mì, 2 hàng đậu 
phộng, hàng lang, bờ rào và đường đi 
trồng cây cốt khí Tephrosia candida
hoặc cỏ voi.

Tăng năng suất khoai mì, có nguồn thu 
từ đậu phộng, cỏ voi cho gia súc ăn, 
giảm thiểu rửa trôi rất tốt ở đất dốc



Cày xới: Có cần thiết hay không?

• Làm mất cacbon
• Phá vỡ liên kết các sợi nấm
• Làm chết giun đất
• Dễ hình thành tầng cứng bên dưới
• Tốn nhiều công sức

Không nên đứng lên liếp trồng

This garden has never been dug



Phủ bồi

• Phủ bồi cân bằng nhiệt độ 
trong đất

• Giảm thoát hơi nước
• Ngăn cỏ dại
• Làm thức ăn cho vi sinh và 

giun
• Phân bón
• Giữ đất xốp



Vật liệu phủ bồi

• Rơm rạ
• Lá cây
• Cỏ một lá mầm
• Cỏ các loại, cỏ lá rộng (phủ bồi vào 

những ngày khô)
• Phụ phẩm nông nghiệp
• Sơ dừa
• Vật liệu tổng hợp có thể được sử dụng, 

nhưng phải tạo điều kiện thoáng khí 
bên dưới lớp phủ



Phân xanh

• Giữ đất được bao phủ ở những 
khoảng trống

• Bổ sung đạm và chất hữu cơ

• Tăng cường hoạt động sinh học 
trong đất

• Ức chế cỏ dại

• Cắt phủ bồi vào thời điểm ra hoa, 
trồng cây vào giữa lớp phủ bồi

• Một vài cây phân xanh: lablab (đậu
ván trắng) mucuna (đậu mèo), 
desmodium (hàn the)



Giảm thiểu sâu bệnh

• Chọn cây để trồng theo mùa (cà chua trồng 
vào mùa khô)

• Luân canh
• Môi trường cho lưỡng cư, dơi, chim nhỏ
• Hoa cho côn trùng có ích
• Quản lý cỏ dại bằng phủ bồi hoặc cây phủ đất
• Quản lý bệnh rễ bằng cây họ cải 
• Sử dụng cây họ đậu để tăng dinh dưỡng đất



Những côn trùng phổ biến và cần 
kiểm soát

• Sâu tơ (Plutella xylostella) 
hại cải

• Bọ ăn lá (Phyllotreta spp.) 
gây hại cải bẹ xanh 
(Brassica chinensis)



Những côn trùng thỉnh 
thoảng xuất hiện
• Sâu keo (Spodoptera litura)
• Bọ trĩ
• Nhện (mites)
• Hymenia psyalis (ngài)

Những côn trùng này thường xuất 
hiện nhiều khi không có thiên địch, 
thời tiết thuận lợi, sử dụng nhiều 
phân đạm.



Thuốc thảo mộc

• Neem (tất cả côn trùng gây hại)
• Tinh dầu tràm

• Ớt
• Tỏi
• Dầu khoáng (nhện & rệp sáp)

• Xà phòng (rầy phấn trắng)
• Pyrethrum



Thuốc trừ sâu sinh học • Bacillus thuringensis (Bt) 
(sâu non); sử dụng vào 
buổi tối

• Paecilomyces 
fumosoroseus

• Metarhizium anisopliae
• Beauveria bassiana
• Ong mắt đỏ (trứng côn 

trùng)



Đa dạng sinh 
học

• Đất đa dạng sinh học sẽ hỗ trợ 
nấm Trichoderma harzianum kìm 
hãm bệnh trong đất

• Turnera (đông hầu) cho chuồn 
chuồn

• Húng quế, kiều mạch, rau mùi, 
rau nháy để tạo mật hoa cho côn 
trùng có ích

• Bidens pilosa, (đơn buốt), cỏ dại 
phổ biến



Phòng bệnh

• Thuốc BVTV và phân vô cơ làm cây yếu dần đi và gây 
hại cho hệ sinh vật đất

• Chất hữu cơ thúc đẩy nấm Trichoderma tấn công nấm 
bệnh Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotium

• Vi khuẩn có lợi (Bacillus subtilis & Pseudomonas 
fluorescens) giảm nguy cơ bệnh héo rũ ở cà chua và ớt

• Chọn giống từ những cây sạch bệnh

• Đa dạng cây trồng sẽ giảm áp lực bệnh



Cà chua hữu cơ
Chọn giống phù hợp mùi vị, kháng 
bệnh, thích hợp khí hậu
Không nên trồng vào mùa mưa

Cây xen canh: húng quế, tỏi, ngò 
tây, vạn thọ
Lá tím = thiếu lân
Thối đuôi trái (Blossom end rot) = 
thiếu hụt canxi

Ít trái (Poor fruit set) = quá nóng, 
thiếu kali, quá nhiều đạm



Quản lý bệnh héo rũ do 
nấm Fusarium ở cà chua

• Sử dụng giống kháng sâu bệnh.
• Không phát tán bệnh bằng phương tiện hoặc đi lại.
• Luân canh, ít nhất 4 năm, mặc dù hiệu quả không 

cao vì nấm bệnh tồn tại rất lâu.
• Sử dụng phân ủ.
• Có thể trồng tỏi xen canh
• Giữ cây khỏe mạnh bằng cách gia tăng dinh dưỡng 

và phun dung dịch rong biển.
• Sử dụng nấm có lợi như Trichoderma.
• Trộn một muỗng canh bột sữa vào hố trồng. Sau 

khi trồng, mỗi cây thêm một muỗng canh bột sữa .
• Trộn một muỗng canh bột sữa vào hố trồng, sau đó 

trồng cây vào. Sau đó thêm một muỗng canh bột 
sữa quanh gốc/cây/tuần.



Đa dạng sinh học 
cho gừng

• Luân canh: lúa, ngô, đậu, đậu 
nành, khoai lang, hành hoặc cải 
bắp.

• Cây phân xanh, như Desmodium, 
mucuna bean, đậu ván, 
Centrosema, và đậu đũa. 

• Xen canh: đậu, khoai lang, bắp cải 
hoặc ngô.

• Xen canh các hàng, luống: ngô và 
gừng theo bờ rìa.

• Không nên xen canh với cà chua, 
khoai tây hoặc cà vì tăng nguy cơ 
bệnh.

• Trồng theo đường đi, hành lang và 
tạo bóng: Sesbania, Leucaena, 
pigeon peas, lục lạc sợi



Trồng rau hữu cơ thành công: 
kinh nghiệm từ Úc

Đạ dạng sinh học để kiểm soát sâu bệnh
Cỏ cũng giữ vai trò quan trọng

Xây dựng kế hoạch tốt
Bán trực tiếp tại địa phương
Đa dạng sản phẩm

Tạo sản phẩm giá trị gia tăng khi có thể
Nghiên cứu, thí nghiệm, thảo luận
Trồng cây phù hợp

Ít tốn thời gian hơn
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