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Nhìn phẩu diện đất

Đào một hố sâu xuống chừng 90 cm
Nhìn vào lớp đất nằm ngang
Chú ý những thay đổi từ trên mặt xuống 
dưới sâu:

• Màu sắc
• Cảm nhận
• Đá, sỏi, cát
• Lớp đất cứng
• Giun đất

Đất đồng nhất: không có sự thay đổi 
Đất kép: có sự thay đổi đột ngột
Đất biến đổi dần: thay đổi từ từ



Kết cấu đất: 
cách cảm nhận

• Sợi dài: đất nhiều sét
• Ngắn hoặc không thành sợi: 

nhiều cát
• Đất dính: nhiều magnesium
• Đất mịn: phù sa cao
• Hạt cứng, khối cứng bên trong: 

nhiều natri



Màu sắc đất

• Đất đỏ: thoát nước tốt
• Đất đen: hữu cơ cao
• Đất đốm vằn: khó thấm nước
• Đất xanh xám: dễ ứ đọng nước
• Đất vàng: thoát nước chậm
• Hạt cứng, khối cứng trắng: đất 

nhiều vôi



Đất phèn và đất kiềm • Tốt nhất pH từ 6.2 - 6.5
• Dưới 5.0: dễ ngộ độc Al & 

Mn
• Trên 7.0: dễ thiếu khoáng 

vi lượng
• Ca, K, Mg, Na đều làm tăng 

pH
• Đất cát thường dễ phèn
• Mưa nhiều rửa trôi Ca, 

giảm pH
• Kiểm tra bằng máy pH: 

vàng là phèn, tím là kiềm



Phương pháp Emerson 
kiểm tra tính bền vững 
của đất
• Đặt một mẫu đất nhỏ (5 mm) 

vào đĩa chứa nước
• Quan sát sau vài giờ
• Nếu mẫu đất rã ra sát đáy đĩa 

=> rất ít thành phần hữu cơ
• Có lớp đụt như đám mây bao 

quanh: hàm lượng sodium cao
• Đất ít hữu cơ và nhiều natri làm 

đất không bền, dễ rửa trôi



Kiểm tra độ 
nén dẽ

• Cắm một dây sắt nhọn vào 
sâu trong đất

• Cảm giác đến khi không thể 
cắm sâu hơn nữa

• Nếu chỗ nào đất cứng không 
thể đi sâu hơn, tức là rễ cây 
và nước cũng có khả năng 
không thể xuyên qua

• Đây được gọi là tầng đất nén
• Sử dụng máy cày để phá vỡ 

tầng đất này



Nguyên tắc quản lý đất bền vững

• Bổ sung nhiều hữu cơ
• Luôn giữ đất được che phủ
• Hạn chế cày xới
• Sử dụng phân hữu cơ tự nhiên
• Luân canh 
• Trồng cây phân xanh
• Không chất độc
• Phân ủ, phần chuồng, phân xanh
• Sử dụng vôi hoặc khoáng dolomite khi cần
• Phá vỡ những lớp đất cứng
• Ngăn rửa trôi
• Thí nghiệm kiểm chứng



Giữ đất được bao phủ



Không đốt phụ phẩm nông nghiệp

Khi đốt rơm:
- Hầu hết cacbon thất thoát 
thành khói
- 93% đạm bị mất
- 25% lân bị mất
- 21% kali bị mất

Nên sử dụng rơm phủ bồi hoặc lót 
chuồng cho vật nuôi.



Luân canh

• Trồng những cây khác họ hàng 
mỗi mùa trên cùng mảnh đất

• Ví dụ: cây lương thực - cây họ 
đậu - họ cải - lấy củ - cây họ đậu

• Sử dụng cây mù tạc để kiểm 
soát bệnh

• Luôn có cây họ đậu trong luân 
canh

• Sử dụng kiều mạch hoặc đậu 
lupins để bổ sung lân

• Sử dụng động vật 



Phân hóa học có hại cho đất

• Thúc đẩy sâu bệnh phát triển
• Đốt cháy hữu cơ trong đất
• Ức chế vi sinh có lợi
• Làm đất 'trơ' cứng
• Không mang lại hiệu quả lâu dài
• Chi phí cao!



Lợi ích của hữu cơ trong đất (1)

Giữ nước: 0.5% thành phần 
hữu cơ giữ đến 80,000 lít 
nước/ha; 5% thành phần hữu 
cơ giữ 800,000 lít nước/ha
Cải thiện cấu trúc đất, liên kết 
hạt đất
Cho nước thấm vào dễ dàng
Ngăn rửa trôi



Lợi ích của hữu cơ trong đất (2)

Giữ dinh dưỡng: ngăn thất thoát 
đạm và lưu huỳnh
Giữ lân cho đất
Làm thức ăn cho vi sinh và giun đất
Điều tiết nhiệt độ cho đất
Ngăn mất vôi



Cách bổ sung hữu cơ cho đất
Sử dụng phân xanh hoặc phủ bồi 
giữa các mùa vụ
Trả lại rơm và phân chuồng cho đất: 
không đốt
Không sử dụng phân hóa học và 
thuốc BVTV
Ưu tiên gieo sạ không cần cày xới 
(nếu có thể)
Bổ sung phân ủ hoặc phân trùn quế



Cây họ đậu bổ sung 
đạm?



Đất ở Bình Phước

ig-vast.ac.vn/vi/tin-tuc/ban-do-dat-cac-tinh-viet-nam-
707.html

Fk: đất đỏ nâu bazan (màu đỏ trên bản đồ)
Fu: đất nâu vàng bazan (màu hồng sẫm)
X: đất phù sa cổ xám (xanh dương-xám)
Fs: đá phiến sét vàng-đỏ (màu cam)
Fp: đất phù sa cổ nâu vàng (màu hồng nhạt)



Red-brown basalt soil
Đất nâu đỏ trên đá bazan

Đất sét
Cấu trúc đất tốt
Hàm lượng hữu cơ cao
Phèn cao
Thoát nước tốt
Đất này thường màu mỡ, nhưng lân thấp

baotangdat.blogspot.com/2011/10/phau-dien-at-vn-18.html 

http://3.bp.blogspot.com/-CMF95OezdaE/TtGw9HXXCgI/AAAAAAAAIjw/fwq3D6rf75k/s1600/VN18s.jpg


Yellow-brown basalt soil
Đất nâu vàng trên đá bazan

Giống như đất nâu đỏ trên đá bazan 
nhưng thoát nước kém hơn
Đất sét
Hàm lượng hữu cơ cao
Phèn cao

http://2.bp.blogspot.com/-cLobHkfs-6U/TtHiuJrQDOI/AAAAAAAAImA/fDf_W_xbO_I/s1600/VN38s.jpg


Yellow-red shale
Đất đỏ vàng trên đá phiến

Đất cát thịt
Hàm lượng hữu cơ trung bình
Phèn cao
Khả năng giữ dinh dưỡng thấp
Đa phần dinh dưỡng không cao

http://3.bp.blogspot.com/-WgDJlHvNaaQ/TtCZ8cJeKHI/AAAAAAAAIiw/P27qRjXvwJw/s1600/VN10s.jpg


Grey old alluvial soil
Đất xám trên phù sa cổ

Đất sét phù sa
Phèn
Hàm lượng hữu cơ trung bình
Thoát nước kém
Thích hợp trồng lúa

http://4.bp.blogspot.com/-zLt-646pCK4/TtHhDXrJ9BI/AAAAAAAAIl4/m5uNPfm_TVU/s1600/VN36s.jpg


Gley
Đất xám gley

Đất sét phù sa
Hàm lượng hữu cơ trung bình
Phèn
Thoát nước rất kém
Không phù hợp trồng cây, trừ lúa

http://4.bp.blogspot.com/-zLt-646pCK4/TtHhDXrJ9BI/AAAAAAAAIl4/m5uNPfm_TVU/s1600/VN36s.jpg


Đất Mekong Delta

Phù sa: 1,1 triệu ha, nhiều 
dinh dưỡng nhất

Đất phèn: 1,6 triệu ha, khó 
cải tạo, có thể trồng lúa

Đất mặn: 1 triệu ha, thoát 
nước kém, có mùi hôi, thỉnh 

thoảng bị xâm ngập mặn



Cải thiện đất 
phèn

Rải vôi. Khó khăn: đất ước nên khó dùng máy, tốn chi phí, và 
không có sẵn nguồn vôi lớn.Rải đều

Bổ sung thành phần hữu cơ: sử dụng phân xanh từ cỏ linh lăng 
(lucerne), Phragmites (sậy nam) hoặc các loại phân xanh khác 
(tùy khu vực địa phương). Rơm rạ cũng có thể sử dụng. Cày 
phân xanh vào đất để phân rả sẽ tốt hơn là phủ bồi.

Bổ sung

Giữ đất ngập nước để rửa phèn. Cây lúa chịu được đất phèn tốt 
hơn so với nhiều loại cây trồng khác, nhưng pH không được thấp 
hơn 4.Duy trì
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