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Các nguyên tắc cơ bản

• Trả rơm rạ lại cho ruộng để sử dụng làm phân bón và
quản lý cỏ dại bao gồm cỏ lồng vực nước.

• Sử dụng phân chuồng/phân ủ/phân xanh để bón cho 
lúa (đảm bảo phân phải được lấy từ chinh trang trại
hoặc trang trại khác đã có chứng nhận hữu cơ).

• Tạo môi trường sống cho thiên địch nhằm kiểm soát
dịch hại.

• Không được sử dụng phân bón hoặc thuốc BVTV hóa
học.

• Sử dụng các giống kháng sâu bệnh.



Các phương pháp trồng
lúa xen cây điên điển

• 1. Sau khi thu hoạch lúa, trồng Sesbania (điên điển) bằng

hạt (50 kg/ha) hoặc bằng cây con/ đoạn cây dài 15 cm

(trồng cách nhau 20 x 10 cm). Sau 60 ngày thì vùi vào đất. 

Một tuần sau thì trồng lúa.

• 2. Trồng cây con cách nhau 5 x 20 cm cùng ngày cấy lúa và

nằm giữa các hàng lúa; tỉa 2 lần để cây điên điển không che 

cây lúa và sử dụng để làm lớp phủ; vùi cây vào đất sau khi 

lúa được thu hoạch 20 ngày; trồng vụ tiếp theo sau 1 tuần.

• 3. Gieo hạt điên điển theo hàng trong ruộng lúa 6 tuần trước

khi thu hoạch vụ Đông Xuân. Trồng trong 6 tuần tiếp theo. 

Vùi vào đất 1 tuần trước khi vụ Hè Thu bắt đầu.



Các phương pháp trồng cây phân xanh họ đậu
• Trồng các loại cây phân xanh họ đậu thân gỗ hoặc bụi lâu năm trên bờ đập/đê.

• Cắt lá và vùi vào đất trước khi trồng lúa.

• Cắt lá thêm vài lần nữa để phủ lên đất ruộng như một lớp màng phủ.

• Các giống cây phù hợp: Leucaena (chi keo dậu), Acacia (chi keo), Gliricidia (chi đào đậu), Sesbania (chi điền

thanh), Calliandra (chi kiều hùng)



Phương pháp trồng xen 
lúa và cây thuộc chi cốt
khí (Tephrosia) ở tỉnh
Hòa Bình



Phương pháp trồng lúa - cây gai dầu ở tỉnh Sisaket, Thái Lan

• Mùa mưa trồng lúa, mùa khô trồng cây gai dầu.

• Trồng cây gai dầu sau khi thu hoạch lúa, cây có khả năng cố định

đạm, bán hạt.

• Bèo hoa dâu được cho vào ruộng để cố định đạm.

• Dinh dưỡng: phân bò ủ và lá của chi keo dậu, với các nguyên tố vi 

lượng, than sinh học, được phân giải bởi trùn đất.

• Lúa được để ngập cho tới khi chín.

• Nuôi thêm cá rô phi và cá da trơn.

• Đa dạng sinh học: trồng thêm chuối, xoài, dừa, cây gỗ tếch, tre.



Phương pháp trồng
xen cây lúa-đậu mèo
để kiểm soát cỏ dại và
tăng dinh dưỡng trong 
đất.
• Gieo hạt cây Mucuna pruriens (dây sắn, 

đậu mèo) thành hàng, cách nhau 3-4 m, 6 

tuần trước khi trồng lúa.

• Cuốn cây lại và cắt cho đến tận gốc trên 

mặt đất.

• Rải hạt lúa lên đất.

• Dùng cây đậu mèo đã cắt phủ lên hạt lúa.

• Hạt lúa sẽ mọc lên qua màng phủ, trong 

khi đó cỏ dại không mọc



Phương pháp nuôi cá trong ruộng lúa

• Đào đường mương và hầm trong ruộng lúa: để tạo nơi trú ẩn cho cá, và hỗ trợ

việc thu hoạch.

• Bờ mương cao giữa các mảnh ruộng – 50 cm để ngăn cá không đi ra bên ngoài.

• Xây màng chắn hoặc lưới tại đường dẫn nước ra vào.

• Đuổi cò ăn cá bằng cách căng dây nilon phía bên trên ruộng hoặc đưa ngỗng vào

• Độ sâu của nước: 6-8cm khi cá còn nhỏ, 15-20 cm khi cá lớn.

• Khoảng cách lúa: 30 x 35 cm.

• Nuôi cá với thức ăn để tăng sự tăng trưởng

• Các loài thích hợp: cá chép, cá rô phi, cá trê phi.

• Chọn giống lúa cao cây.

• Lợi ích: kiểm soát được cỏ dại, sâu bệnh và giảm việc sử dụng phân bón.

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F018c1b5b86c51c2a0ede51402d263abc4c5a90b05b6b8a12bbb11dc4d386bca2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2FCA0100EN%2Fca0100en.pdf&docid=V5E6eX-GrlC9PM&tbnid=KhzFhlsbjAE5gM%3A&vet=10ahUKEwjD8KnpltLkAhWq6nMBHSHABI0QMwhIKAUwBQ..i&w=730&h=602&bih=655&biw=1366&q=agroecological-rice-production-in-china-restoring-biological-interactions&ved=0ahUKEwjD8KnpltLkAhWq6nMBHSHABI0QMwhIKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Phương pháp nuôi cá - bèo hoa dâu - lúa ở Trung Quốc.

• Đào các liếp rộng 25-100cm, các mương nhỏ sâu 50 cm, rộng 25cm trong ruộng
lúa.

• Đào mương sâu hơn ở vòng ngoài ruộng và giữa ruộng.

• Trồng lúa trên liếp, nuôi bèo trong mương.

• Khi cá được 8-10 cm thì được cho vào ruộng sau khi cấy lúa như cá rô phi 
và/hoặc các giống cá chép.

• Lợi ích: giảm sâu bệnh hại và ốc bưu vàng, giảm cỏ dại, kiểm soát muỗi, giúp
nước thoáng khí, làm tăng dinh dưỡng đất, tăng năng suất lúa và tăng lợi nhuận.



Cách sử dụng bèo hoa dâu

• Phương pháp 1: Cho 500 g/ha bèo hoa dâu từ nơi 
ươm cho vào ruộng (1 tháng trước khi cấy lúa) kết
hợp với 1 tấn phân chuồng mỗi tuần để bèo phát
triển. Tro hoặc đá phosphate có thể được thêm 
vào. Trộn đảo vừa trước khi cấy lúa.

• Phương pháp 2: Cho 500 g/ha bèo hoa dâu vào
ruộng lúa sau khi vừa cấy lúa xong. Đảo trộn bèo
vài lần trong suốt vụ mùa hoặc rút nước để làm
chết bèo hoa dâu rồi sau đó cho nước vào.



Cách ươm bèo hoa dâu

• Xây 1 hoặc vài cái ao diện tích khoảng 5 

m2, sâu khoảng nửa đến 1 m.

• Cho vào 250-500 g bèo hoa dâu tươi.

• Nhân nuôi, sau đó lấy 500kg/ha để cho 

vào ruộng lúa và đảo trộn ngay sau đó. 

• Chăm sóc hồ ươm suốt cả năm.



Lợi ích và hạn chế của bèo hoa dâu (Azolla)
Lợi ích

• Cung cấp tất cả N cần thiết.

• Bổ sung K và Zn

• Hạn chế sự phát triển của cỏ dại và muỗi.

• Đưa chất hữu cơ vào đất.

• Có khả năng chịu được đất chua và mặn.

• Dùng để nuôi gia súc, gia cầm và cá.

• Phân hủy nhanh.

Hạn chế

• Cần cung cấp P bổ sung trong quá trình

phát triển.

• Tốn công lao động.

• Dễ bị sâu bệnh.

• Không chịu được nhiệt độ cao, nhiệt độ

tối ưu là từ 20-30 độ C



Phương pháp nuôi ếch – ruộng lúa
• Loài thích hợp nhất: : Hoplobatrachus rugulosa (Ếch đồng, ếch da hổ, 

ếch Trung Quốc).

• Mật độ 25.000 con/ha.

• Thả ếch vào một vài tuần sau khi gieo hạt.

• Độ sâu của nước: 2-3cm

• Đào mương xung quanh ruộng rộng 50 cm, sâu 30 cm.

• Rào lưới xung quanh ruộng để ngăn ếch nhảy ra ngoài với chiều

cao 1.2 m  và sâu xuống dưới đất 20 cm.

• Không được sử dụng thuốc BVTV hóa học.

• Tăng thu nhập từ việc bán ếch.
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Phương pháp nuôi vịt-ruộng lúa
• Cần khoảng 150-300 con/ha.

• Xây chuồng cao để vịt vào đẻ trứng và trú ẩn.

• Xây hàng rào xung quanh ruộng để giữ vịt.

• Cho vịt vào sau khi cấy.

• Quản lý vịt bằng cách huấn luyện cho quen ngay từ đầu.

• Cho nước vào đủ để vịt bơi và đứng được.

• Bán 50% số lượng vịt. Cho vào lứa vịt con mới (50 vịt con non: 50 vịt lớn)

• Không cho ăn quá những món sau đây: thân chuối bằm, rau muống, bèo hoa dâu.

• Vịt ăn cỏ, sâu bọ và ốc.

• Vịt trả lại phân, xuống đất thoáng khí thúc đẩy hình thành nhiều chồi.



Phương pháp trồng cây chăn nuôi-
lúa ở tỉnh Punjab, Pakistan

• Trồng lúa theo hàng rộng 75 cm, gồm 4 hàng.

• Các loại cây chăn nuôi giữa các hàng lúa gồm: bắp, đậu triều, điên điển,  

đậu đũa, đậu nho nhe, đậu xanh.

• Gieo lúa và cây thức ăn được vào đất cùng thời gian.

• Tưới nước khi lúa cần, không cho ngập.

• Cây chăn nuôi được thu hoạch sau 45 ngày.

• Năng suất lúa giảm nhưng năng suất chung tăng.

• Làm tăng chất hữu cơ trong đất và N ngoại trừ mô hình lúa-bắp.

• Tăng thu nhập.



Phương pháp trồng xen 2 giống lúa

• Giống 1: Thấp cây, có khả năng kháng bệnh đạo ôn.

• Giống 2: Cao cây, nhạy cảm với bệnh đạo ôn, nhưng có giá

trị kinh tế cao như gạo nếp.

• Trồng theo hàng: 1 hàng giống 2, 2 hàng giống 1, sau đó là

1 hàng giống 2, tiếp tục lặp lại.

• Giảm bệnh đạo ôn rất hiệu quả, giảm đổ ngã, giảm sâu 

bệnh tấn công.

• Đã được áp dụng ở Trung Quốc và một số nước Đông Nam 

Á bao gồm Việt Nam.
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Phương pháp trồng sen-lúa

• Trồng sen 4 tháng trước lúa; trồng theo hàng cách

nhau 120-150 cm; mỗi cây trong hàng cách nhau 

60-80 cm.

• Cấy lúa cách nhau 20-30 cm; bỏ những lá sen già.

• Thu hoạch lúa và sen cùng một lúc hoặc sen sau.

• Tăng năng suất của cả hai khi so với mỗi cây trồng

riêng lẻ.

• Giảm sâu bệnh trên lúa.

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fd816df9356956f6a17de443310478a63233f40db303fa9632fc89f7cfaa481f2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2FCA0100EN%2Fca0100en.pdf&docid=V5E6eX-GrlC9PM&tbnid=am-VVpPfFth7PM%3A&vet=10ahUKEwjS5q7-8tHkAhUVjeYKHbzcBFAQMwhHKAQwBA..i&w=712&h=457&bih=655&biw=1366&q=Agroecological-rice%20lotus&ved=0ahUKEwjS5q7-8tHkAhUVjeYKHbzcBFAQMwhHKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Phương pháp luân canh lúa và cây hòang kỳ
• Gieo hạt hoàng kỳ 15 ngày trước khi thu hoạch vụ Thu Đông với

mật độ là 15-30 kg/ha.

• Có thể cho trâu bò ăn trước sau đó vùi vào đất khi cây bắt đầu ra 

hoa.

• Sau đó 10-15 ngày là bắt đầu vụ Đông Xuân.

• Sau vụ Đông Xuân là vụ Hè Thu/Thu Đông.

• Gieo lại hạt hòang kỳ 15 ngày trước khi thu hoạch vụ Thu Đông

• Cung cấp 60% lượng N cần thiết cho lúa.

• Làm tăng hàm lượng hữu cơ trong đất, giảm cỏ dại.

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fshihina%2Fshihina1410%2Fshihina141003062%2F33309156-chinese-milk-vetch-astragalus-sinicus-blooming-at-early-summer.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_33309156_chinese-milk-vetch-astragalus-sinicus-blooming-at-early-summer.html&docid=VxJkh-ZH0BUExM&tbnid=ds1Mi03auL7OIM%3A&vet=10ahUKEwjIldbo-9HkAhVz6XMBHTinC8oQMwhEKAIwAg..i&w=1300&h=866&bih=655&biw=1366&q=Astragalus%20sinicus&ved=0ahUKEwjIldbo-9HkAhVz6XMBHTinC8oQMwhEKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Trồng lúa hữu cơ ở Úc

• Diện tích mỗi trang trại 300-1,200 ha.

• Lúa được gieo trực tiếp vào 25% diện tích để luân canh.

• Hình thức luân canh: 1 vụ lúa, 3 năm trồng cây cỏ ba lá và cỏ lúa mạch

đen (được trồng cho cừu hoặc bò cho sữa).

• Không sử dụng phân N, ít sâu bệnh, diệt cỏ bằng cách cho ngập nước

hoặc cày xới nhẹ bằng máy.

• Sử dụng đá phosphate.

• Giống lúa sử dụng: Koshihikari, Langi, Pelde

• Năng suất: 7-8 tấn/ha



Trồng lúa hữu cơ ở bang California, Mỹ

• Trồng cây phân xanh-đậu tằm tía vào mùa

thu.

• Đậu tằm tía được cắt xuống còn khoảng 15 

cm chiều cao.

• Lúa được gieo trực tiếp vào lớp phủ đậu tằm

tía.

• Cho nước ngập ruộng để làm chết đậu tằm

tía và giúp lúa nảy mầm. Sau đó thoát nước

và cho nước vào trong suốt vụ mùa.



Phương pháp sạ lúa

• Lúa xạ ở đất khô với mật độ là 60-80 kg/ha

• Lấp hạt sâu 10 cm. Sau đó đưa nước vào.

• Cần phải kiểm soát cỏ dại.

• Giảm việc sử dụng nước và nhân lực.

• Không có vấn đề liên quan đến cấy lúa.

• Không cày xới đất, không cần sục bùn.

• Ít khí methane (CH4) được tạo ra.

• Năng suất tương đương phương pháp

thường nhưng lúa 10 ngày chín sớm hơn



Phương pháp ngập khô xen kẻ

• Đặt một cái ống nhựa vào ruộng để đo mực nước.

• Cho nước ngập và cấy lúa.

• Cho mực nước giảm từ từ.

• Khi nhìn mực nước chỉ còn 15 cm dưới mặt đất thông qua ống nhựa, cho nước vào ngập
đến 5 cm so với mặt đất.

• Lặp lại như vậy trong suốt vụ mùa.

• Trong vòng 1 tuần trước khi lúa trổ cho tới 1 tuần sau đó giữ cho nước ngập.

• Sau đó cho ruộng rút nước và khô lại.

• Phương pháp canh tác này giúp đất trao đổi khí tốt hơn và tiết kiệm nước.



Hệ thống canh tác lúa cải tiến, 
Madagascar

• Cấy lúa ở giai đoạn 2 lá, 10-15 ngày tuổi

• Khoảng cách giữa các cây, các hàng là

20 x 50 cm hoặc 30x30cm.

• Giữ cho ruộng ẩm chứ không cần ngập.

• Sau 10-12 ngày cấy tiến hanh nhổ cỏ, 

sau đó là 24-26 ngày sau nhổ lần tiếp

theo.

• Giữ cho nước ở mức 1-3 cm trong suốt

thời gian lúa trổ.

• Rút khô nước 25 ngày trước khi thu 

hoạch.

• Kết quả: cần ít cây con, nhiều chồi, rễ

sâu hơn, đất thoáng khí, năng suất cao, 

giảm khí methane (CH4) và N20.

• Hạn chế: đòi hỏi nhiều nhân công để làm

cỏ (có thể nuôi thêm vịt)



Hệ thống canh tác lúa cải tiến bền vững, Lào

• Mô hình thích ứng của mô hình hệ thống canh tác lúa bền vững.

• Cấy lúa ở 12-25 ngày tuổi ở khoảng cách 20 x 30 cm.

• Độ sâu của mực nước tối đa là 10 cm.

• Sử dụng các giống truyền thống.

• Sử dụng phân hữu cơ.

Lợi ích: ít công lao động để trồng và thu hoạch, giảm 28% việc làm, tăng lợi nhuận thu về.

Hạn chế: Không làm tăng năng suất, cần nhiều công lao động để kiểm soát cỏ dại khi so sánh với

phương pháp truyền thống.



Quản lý sâu bệnh trên ruộng lúa

• Nuôi vịt hoặc nuôi cá trong ruộng lúa

• Trồng hoa trên bờ mương như hoa sao 
nhái, hoa cúc để thu hút côn trùng có
lợi.

• Có thể sử dụng chiết xuất từ cây neem
(5% chiết xuất từ hạt neem)

• Thả ong kí sinh (50.000 con/ha) để
kiểm soát sâu đục thân. 



Quản lý rầy nâu trên lúa

• Thuốc BVTV hóa học tiêu diệt thiên địch khiến cho sâu bệnh phát triển mạnh

hơn.

• Sâu bệnh trở nên kháng mạnh hơn.

• Đa dạng sinh thái có thể giảm việc quản lý dịch hại.

• Trồng các loại hoa hằng năm trên bờ mương và những khu vực trống để

cung cấp mật hoa và phấn hoa cho các loài thiên địch và kí sinh.

• Họ hoa cúc là tốt nhất.

• Đậu bắp, hoa hướng dương, mè và các loại cây có hoa có thể được sử

dụng

• Tạo lập môi trường sống cho cây trước khi trồng lúa



Xử lý hạt giống trước khi gieo

1. hạt bỏ vỏ trấu và hạt lép bằng cách cho vào nước, sẽ nổi lên. 
Hạt đầy sẽ chìm xuống)

2. Pha nước tiểu bò : nước theo tỉ lệ 1: 5 (1 lít nước tiểu bò vào 5 
lít nước

3. Cho hạt vào một túi vải nhỏ và cột lại, ngâm vào dung dịch
vừa pha loãng trong 1 tiếng đồng hồ

4. Lấy ra và cho vào nơi mát để ráo sau đó đem đi gieo

Cách này giúp kiểm soát tốt bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra



Kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại bằng vịt
• Vịt có thể ăn hầu hết các loại sâu bệnh và cỏ

dại trên lúa.

• Vịt ăn cỏ chác (Cyperus difformis ) và rau mác
thon (Monochoria vaginalis).

• Bên cạnh việc cung cấp phân cho ruộng. Vịt
còn cho thịt và trứng

• Khoảng 150-300 con/ha.

• Cho vịt vào khi cây lúa hai tuần tuổi, sau đó
mang ra ngoài khi lúa trổ.

• Bảo vệ vịt khỏi chó và diều hâu.



Kiểm soát cua ăn lúa

• Đào một cái hố vào lòng đất.

• Sử dụng cám rang để dụ cua 
vào hố.

• Đào vài cái hố mỗi ruộng.

• Cua bị rơi xuống hố và kẹt lại.

• Bắt cua để ăn hoặc đem bán



Ốc bưu vàng

• Giữ cho đất ẩm nhưng không ngập trong 60 ngày đầu tiên.

• Bắt bằng tay hoặc dụ bằng lá đu đủ hoặc lá khoai mì.

• Phá vỡ trứng.

• Đặt lá thuốc lá hoặc lá họ có múi thành hàng dọc ruộng để khiến cho 
óc ngộ độc khi ăn.

• Giữ cho ốc không đi vào ruộng bằng cách đặt màn chắn ở đường dẫn
nước vào.

• Cấy lúa trễ lúc cây ở giai đoạn 25-30 ngày.

• Nuôi cá trong ruộng lúa. Cá chép rất phù hợp.

• Nuôi thêm vịt.
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