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Phòng sâu bệnh
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Translation: Đạt Phạm

Phòng bệnh hơn chữa bệnh!



Tại sao sâu bệnh lại tấn công?
‘Sâu bệnh là biểu hiện của việc canh tác không đúng, 
chứ không phải là nguyên nhân làm vụ mùa thất bại. 
Việc sử dụng hóa chất phun xịt thể hiện sự bất lực trong 
một nền nông nghiệp đang chết dần. Không sợ kẻ địch 
đang mạnh dần mà chỉ sợ là chính chúng ta đang yếu 
dần.’ (William Albrecht)

‘Côn trùng và nấm không phải là tác nhân gây bệnh cho 
cây, và chúng chỉ tấn công cây phát triển không phù 
hợp. Sâu bệnh đóng vai trò giống như cái máy dò tự 
động, nó sẽ chỉ định cho chúng ta biết, vụ mùa nào đang 
được canh tác không hợp lý.’ (Albert Howard)



Vài sự thật về côn trùng

3 triệu loài côn trùng trên thế giới
5,000 loài là gây hại

100 loài gây hại đáng kể



Nguyên tắc quản lý sâu bệnh
1. Dinh dưỡng đất

- Cân bằng dinh dưỡng: không quá 
thiếu, cũng không quá dư

- Không sử dụng phân hóa học 
tổng hợp

- Tăng hàm lượng hữu cơ

- Đừng nên lạm dụng phân ủ hoặc 
phân chuồng



2. Không để cây rối loạn sinh lý

- Khí hậu phù hợp 

- Nước tưới phù hợp: không bị đọng 
nước, không bị khô hạn kéo dài

- Không thuốc BVTV: thuốc BVTV lại 
là nguyên nhân thúc đẩy sâu bệnh 
phát triển

- Đất thoáng khí

Nguyên tắc quản lý sâu bệnh



3. Đa dạng sinh học

- Đa canh: trồng nhiều loại cây

- Tạo môi trường cho thiên địch săn mồi: 
hoa và cỏ dại
hồ cho lưỡng cư
cây bụi cho chim
đá tảng cho thằn lằn

Nguyên tắc quản lý 
sâu bệnh



4. Cách ly nguồn sâu bệnh

- Không phát tán nguồn sâu bệnh

- Sử dụng cây trồng sạch bệnh

- Không nên sử dụng phế phẩm nông nghiệp 
của vườn khác mà không qua xử lý

- Quá trình ủ nóng sẽ giết hầu hết mầm bệnh

Nguyên tắc quản lý 
sâu bệnh



5. Ức chế sâu bệnh là phương pháp cuối cùng

- Nên quan sát trước khi hành động

- Tất cả biện pháp phun xịt đều có hậu quả 
tiềm tàng

- Sử dụng những sản phẩm ít gây hại nhất

Nguyên tắc quản lý sâu bệnh



Kiểm tra sức khỏe 
cây trồng bằng máy 
đo khúc xạ

• Máy khúc xạ đo hàm lượng đường 
trong cây, gọi là Brix

• Đường cao nghĩa là đạm và khoáng 
cũng cao

• Sâu bệnh tấn công cây có hàm lượng 
đường thấp

• Lượng đường cao phụ thuộc vào cần 
bằng dinh dưỡng đất, ánh sáng mặt 
trời, hàm lượng hữu cơ cao, nước 
tưới đầy đủ, không sử dụng phân 
thuốc hóa học



Làm sao thuốc hóa học lại 
làm tăng sâu bệnh?

• Phân hóa học làm yếu thành tế bào
• Thuốc diệt cỏ tiêu diệt vi sinh có lợi trong đất, 

nhưng không diệt mầm bệnh

• Thuốc BVTV cả côn trùng có lợi, nhện, lưỡng 
cư; nhưng côn trùng gây hại lại hồi phục 
nhanh hơn

• Thuốc BVTV hạn chế khả năng xua đuổi sâu 
bệnh tự nhiên của cây

• Thuốc BVTV làm giảm hàm lượng đường trong 
cây

Giảm thuốc BTVT làm giảm sâu bệnh hại



Giảm thuốc BVTV giảm sâu bệnh
Thế giới chi $850 triệu cho thuốc BVTV vào 
năm 1960, tăng lên $39 tỉ vào năm 2007 -
nhưng sâu hại vẫn không suy giảm
Khi Indonesia hủy bỏ trợ cấp cho thuốc 
BVTV, lượng thuốc sử dụng giảm 50%, năng 
suất tăng 15%, rầy giảm
Bangladesh giảm thuốc BVTV 76%, năng 
suất tăng 11%
Cấm thuốc BVTV cho cây bông ở Ai Cập, làm 
tăng năng suất lên 30%
Hai ruộng khoai tây ở Ballarat, Australia, bị 
rầy mềm tấn công, một ruộng phun thuốc 
hóa học diệt rầy mềm nhưng chúng lại tái 
phát và gây hại nặng hơn. Một ruộng không 
phun thuốc, số lượng rầy mềm tự nhiên 
giảm và không còn là vấn đề nghiêm trọng 
nữa



Thiên địch săn mồi: lưỡng cư

• Ếch nhái trưởng thành ăn côn trùng nhỏ
• Nòng nọc ăn lăng quăng
• Lưỡng cư cần ao hồ sinh sản
• Lưỡng cư rất nhạy cảm với thuốc BVTV



Thiên địch săn mồi: Chim
• Nhiều loài chim ăn côn trùng
• Chim cú ăn chuột
• Chim cần nơi làm tổ: cây, cây bụi
• Một vài loài chim nhỏ cần mật hoa
• Một con cò quăm có thể ăn 200 con 

côn trùng mỗi ngày



Thiên địch săn mồi: dơi ăn côn trùng

• Dơi ăn côn trùng bay hoạt động về 
đêm: muỗi, ngài, bọ cánh cứng

• Mỗi đêm, dơi ăn côn trùng bằng một 
nửa khối lượng của chúng

• Một con dơi có thể ăn 600 côn trùng 
nhỏ mỗi giờ

• Dơi cần những lỗ/hố nhỏ hoặc kẽ hở 
vỏ cây để trốn vào ban ngày



Thiên địch săn mồi: thằn lằn

• Thằn lằn nhỏ ăn côn trùng và trứng ốc sên
• Thằn lằn lớn ăn ốc sên
• Thằn lằn cần nơi trú ẩn: đá tảng, khúc gỗ



Thiên địch săn mồi: nhện
• Hầu hết nhện ăn côn trùng
• Nhện cần đá tảng, bụi rậm, gỗ khúc, cỏ, 

để trú ẩn
• Không thuốc BVTV



Thiên địch săn mồi: côn trùng
• Rất nhiều côn trùng săn côn trùng 

khác làm mồi
• Côn trùng săn mồi cần nhiều thời 

gian hơn để phục hồi sau khi phun 
thuốc BVTV



Ký sinh côn trùng gây hại
• Hầu hết ong ký sinh đẻ trứng bên trong côn trùng hoặc trứng; khi 

trứng nở, chúng ăn dần côn trùng
• Hầu hết ong ký sinh trưởng thành cần mật và phấn hoa
• Nhiều ong ký sinh rất nhỏ, khoảng 1 mm



Gia cầm trong vườn 
cây ăn quả

Gia cầm kiểm soát côn trùng 
gây hại khi chúng hóa nhộng 
trong đất: ruồi đụt quả, mọt, 
bọ cánh cứng, sâu, một vài 
loài ngài

Chúng cũng hạn chế cỏ dại



Trồng hoa thu hút thiên địch ăn thịt và ký sinh

• Họ cúc: bông vạn thọ, rau nhái
• Họ hoa tán: cà rốt, thì là, rau mùi
• Họ đậu: cỏ ba lá, cỏ stylo, cỏ linh lăng
• Gia vị: húng quế, lavender, bạc hà, bạc hà chanh xả



Chế tạo dung dịch phun Amrit 
Jalam để đuổi sâu hại

Một lít nước tiểu bò, 1 kg phân bò, 250 g đường thốt nốt (hoặc 
mật rỉ đường), trộn đều với 10 lít nước. Ủ 24 giờ, lọc và hòa tan 
vào nước với tỉ lệ 1:10.

Dung dịch có thể giữ đến một tháng, nhưng phải khuấy mỗi ngày

Xua đuổi côn trùng và giúp cây khỏe

Có thể sử dụng như phân bón



Ngăn bệnh rễ

• Sử dụng phân ủ hoặc phân trùn quế
• Đảm bảo thoát nước tốt - không ứ đọng nước
• Trồng cây phân xanh
• Luân canh
• Trồng cây mù tạc hoặc cải dầu để làm sạch đất
• Không sử dụng thuộc diệt cỏ, đặc biệt là 

Roundup
• Không đốt rơm rạ
• Nuôi giun đất



Chất hun trùng tự nhiên: 
cây mù tạc, radish (cải đỏ 
tròn), nasturtium (sen 
cạn) 
• Luân canh những cây này để 

hạn chế tuyến trùng
• Có thể sử dụng những cây này 

phủ bồi để ngăn bọ vòi voi hại 
chuối và và nhiều loài hại rễ 
khác.



Tuyến trùng

• Hầu hết tuyến trùng có lợi, một số gây bệnh
• Sử dụng phân ủ, phân xanh để tạo điều kiện cho 

tuyến trùng có lợi phát triển
• Luôn đảm bảo điều kiện thoát nước tốt
• Luân canh với cúc vạn thọ hoặc lục lạc sợi
• Sử dụng lá cây Tithonia (cúc quỳ) làm phủ bồi
• Sử dụng chế phẩm neem cake bổ sung cho đất
• Bón 5-10 kg tro phân bò/ha



Bảo vệ kho

• Phơi lúa khô hoàn toàn trước khi cho vào 
kho để ngăn nấm mốc

• Xây nhà chống chuột
• Bơm CO2 vào bồ chứa đã bịt kín
• Trộn 5 kg tro phân bò cho 100 kg hạt giống
• Đặt lá xoan/sầu đâu vào bao đựng lúa
• Sử dụng loại bao ba lớp (PICS)
• Đối với hạt giống, dung 4 muỗng cà phê bột 

xoan/sầu đâu hoặc bột ớt cho mỗi ký giống



Nguyên tắc quản lý 
cỏ dại

• Cỏ là thực vật cơ hội
• Cỏ xâm chiếm đất bỏ trống

• Đất nghèo dinh dưỡng cũng tạo cơ 
hội cho cỏ dại

• Nhiều loài cỏ phát triển không cần 
nấm rễ

• Dựa vào cỏ để biết điều kiện của đất

• Cỏ dại không hoàn toàn có hại



Lợi ích của cỏ dại

• Đất có cỏ vẫn tốt hơn đất trống
• Bảo vệ đất khỏi rửa trôi
• Tham gia chu trình dinh dưỡng
• Môi trường cho thiên địch
• Một vài loài cỏ ăn được 

(amaranth, dền đuôi chồn)



Xem cỏ dại như 
cây chỉ thị

• Cây rễ cọc: đất nén 
chặt

• Dinh dưỡng tốt: 
amaranth, Bidens 
pilosa (đơn buốt) and 
Eleusine indica (cỏ
mần trầu).

• Đất thiếu khí: chi cói (u 
du), lồng vực

• Đất phèn: Imperata 
(cỏ tranh)



Ngăn cỏ dại

• Giữ đất luôn được bao phủ
• Cải thiện dinh dưỡng đất
• Phủ bồi
• Cây che phủ
• Trồng dày hơn
• Chọn giống cây trồng cạnh tranh mạnh
• Tận dụng động vật: dê, gà, vịt, cá, lợn
• Chăn thả luân canh
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