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1. Giới thiệu 

Hôm nay chúng ta vui mừng chào đón 4 chuyên gia: (1) Ts. Nguyễn Văn Kiền đại diện tổ chức 

Mekong Organics tại Úc với mục đích tổ chức và phát triển dài hạn nông nghiệp hữu cơ cho các 

nước vùng Mekong; (2) Thầy Alan Broughton, người dạy chính về chương trình nông nghiệp 

hữu cơ của Mekong Organics; (3) thầy David Forrest người có tâm huyết về nông nghiệp hữu cơ 

vùng Lismore, phía đông bắc bang New South Wales của Úc, người đào tạo nông dân ở vùng đó; 

(4) thầy Richard Llewellyn chuyên gia về côn trùng, côn trùng ký sinh gây hại cây mắc ca. Buổi 

Hội thảo hôm nay gồm 60 đại biểu gồm các chuyên gia và người trồng trọt, sản xuất cây mắc ca 

cũng như các cơ quan quản lý ở các vùng Tây Nguyên và Tây Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan quản lý ở sở nông nghiệp Lâm Đồng 

như Tiến sĩ Phạm Thị Hòa – một người rất tâm huyết và mong muốn kết nối với những người 

trồng mắc ca Lâm Đồng,  và Cô Nguyễn Thị Cách ở ĐH Nông Lâm Huế. 

Lý do tổ chức hội thảo: trong chuyến đi giữa Ts. Kiền và Thầy Alan đã gặp Thầy Richard và 

Thầy David tại Lismore đang tập huấn cho bà con nông dân trồng cây mắc ca sinh học rất ấn 

tượng và Ban tổ chức mong muốn những kinh nghiệm đó được kết nối và chia sẻ với những 

người trồng mắc ca ở Việt Nam. Đồng thời Ts Kiền cũng nhận được lời mời từ anh Nguyễn Cao 

Nam ở Hiệp hội Mắc ca Việt Nam với mong muốn Mekong Organics kết nối và chia sẻ cho 

những người trồng mắc ca ở Việt Nam, nhằm hướng tới trồng mắc ca sinh học cũng như mắc ca 

hữu cơ ở Việt Nam. 

Nội dung hội thảo gồm có các Phần: 

- Phần I: Dr. Kiền giới thiệu tổng quan chương trình Mekong Organics 

- Phần II: Thầy Alan chia sẻ những nguyên lý hữu cơ áp dụng cho cây mắc ca 

- Phần III: Thầy David chia sẻ các nội dung sức khỏe của đất cho cây mắc ca 

- Phần IV: Thầy Richard chia sẻ nội dung quản lý sâu bệnh hại trên cây mắc ca bằng thiên 

địch 

2. Tóm tắt chương trình thúc đẩy sản xuất và chứng nhận hữu cơ giữa 

Việt Nam và Úc 

Chương trình được thiết kế có 3 hợp phần của dự án, chia sẻ bởi Ts. Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc 

Mekong Organics: 

(i) Hợp phần về đào tạo nông nghiệp hữu cơ;  

(ii) Hợp phần về kết nối thương mại; 

(iii) Hợp phần tạo diễn đàn trên Web giúp doanh nghiệp Việt Nam và Úc Châu quảng bá sản 

phẩm hữu cơ trên trang Mekong Organics 



Cho đến hôm nay Mekong Organics đã tổ chức được hơn 55 buổi tập huấn, mỗi buổi kéo dài hơn 

3 tiếng bao phủ từ trồng, sản xuất và chứng nhận hữu cơ và xây dựng thương hiệu, thương mại 

sản phẩm hữu cơ. Tất cả các nội dung bài giảng, tài liệu của 55 buổi học đã được đăng tải trên 

kênh Youtube [Mekong Organics]. Đồng thời đã tổ chức được 3 diễn đàn kết nối doanh nghiệp 

việt nam và các doanh nghiệp Úc. Hiện trên website đã có hơn 20 doanh nghiệp đăng ký. Trên 

website chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế các brochure, các tiêu chuẩn chứng nhận 

để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và kết nối thương mại với nhau.  

Mục tiêu của chúng tôi là kết nối để phát triển, kết nối giữa con người với con người, giữa cộng 

đồng với cộng đồng, giữa quốc gia với quốc gia, đặc biệt là giữa Úc và Việt Nam để thúc đẩy sản 

xuất, chế biến, thương mại sản phẩm hữu cơ giữa 2 quốc gia. 

Mạng lưới đối tác thì hiện nay Mekong Organics có nhiều đối tác với các Viện, Trường ở Việt 

Nam từ Tây Bắc đến Cà Mau cũng như các cơ quan quản lý từ Bộ Nông Nghiệp đến Sở Nông 

Nghiệp ở các Tỉnh, các Chi cục Trồng trọt, các Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ, Hiệp hội Thực 

phẩm Minh bạch, các Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã, đặc biệt là các Doanh 

nghiệp đang làm hữu cơ và bà con nông dân. Hiện chúng tôi đang mở rộng các đối tác bên Úc 

như đơn vị tổ chức chứng nhận NASAA, Hiệp hội Nông nghiệp, các Doanh nghiệp như Arrow 

Foods và nhiều doanh nghiệp Úc đang quan tâm muốn nhập khẩu sản phẩm hữu cơ Việt Nam 

cũng đã liên hệ với Mekong Organics. 

Thông điệp của BTC cho hơn 260 học viên khắp mọi miền đất nước "Mekong Organics sẽ là 

nơi chia sẻ những thông tin về sản xuất chế biến thương mại sản phẩm hữu cơ". 

Buổi hội thảo hôm nay chúng tôi đi sâu vào sản xuất mắc ca sinh thái. Tuy nhiên BTC cũng nhận 

được các yêu cầu tổ chức hội thảo chế biến cũng như thương mại sản phẩm Mắc ca. Nhưng do 

thời gian có giới hạn buổi hội thảo hôm nay tập trung mạnh vào chủ đề sản xuất mắc ca trước.  

Trước tiên chúng ta cần nhắc lại những nguyên lý của nông nghiệp hữu cơ. 

3. Những nguyên lý của nông nghiệp hữu cơ 

Xin chào các bạn. Tôi là Alan Broughton. Hôm nay, tôi được xin chia sẻ về những nguyên tắc cơ 

bản của nông nghiệp hữu cơ (NNHC) được áp dụng như thế nào.  

Đối với một trang trại nông nghiệp hữu cơ để thành công thì chúng ta cần phải thiết kế giống với 

hệ sinh thái tự nhiên nhất có thể. Những nguyên tắc cơ bản của NNHC như sau: đầu tiên là dinh 

dưỡng phải được tái tạo và tuần hoàn; ví dụ như việc trả lại xác bã thực vật vào trong đất. Thứ 

hai, chúng ta cũng cần phải đưa vật nuôi vào trong hệ thống canh tác. Thứ ba, vật nuôi phải được 

chăn thả luân canh lần lượt giữa các đồng cỏ. Thứ tư, trong NNHC, chúng ta không được sử dụng 

phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp. Thứ năm, chúng ta phải tạo sự đa dạng sinh học 

trong trang trại, trong đó có nhiều loại cây trồng và sinh vật giúp kiểm soát sâu bệnh hại. Thứ 



sáu, chúng ta phải đảm bảo đất được che phủ, không bị trọc, bị trống. Đặc biệt chúng ta phải đảm 

bảo ít tác động vào đất khi chúng ta cày xới hoặc gieo hạt. Cuối cùng, mục đích quan trọng của 

NNHC là phát triển hệ sinh thái trong đất. 

Hệ sinh thái trong đất, hoạt động sinh học trong đất rất quan trọng. Khi chúng ta nuôi vi sinh vật 

trong đất bằng chất hữu cơ thì chúng sẽ phân giải thành chất vô cơ cho cây trồng sử dụng. Bên 

cạnh đó, vi sinh vật cũng phân hủy dinh dưỡng từ đá để tạo chất dinh dưỡng cho cây. Chúng ta 

cũng lưu ý hạn chế tác động vào đất ít nhất có thể. Trong quá trình canh tác, chúng ta được phép 

sử dụng các loại phân tự nhiên như đá vôi, đá phosphate, phân ủ, phân xanh. Sau khi thu hoạch 

thì chúng ta cần phải trả lại xác bã thực vật vào trong đất, bên cạnh đó chúng ta không được đốt 

đi vì như thế chúng ta sẽ làm mất đi vai trò quan trọng của chất hữu cơ. Ngoài việc phân hủy chất 

dinh dưỡng, vi sinh vật còn giúp bảo vệ cây trồng khỏi các loại sâu bệnh từ đất. 

Về sâu bệnh hại, NNHC tập trung vào phòng ngừa hơn là chữa trị. Về việc phòng ngừa, chúng ta 

tạo nên môi trường sống cho thiên địch như côn trùng có lợi, chim, dơi ăn côn trùng, ếch, cóc, 

nhái, nhện. Chúng ta cũng cần tạo đất khỏe bằng chất hữu cơ thì từ đó cây khỏe để có thể kháng 

lại sâu bệnh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đảm bảo có đủ sâu hại làm thức ăn cho thiên địch 

để duy trì đủ số lượng. Chúng ta cũng cần quan tâm đến vệ sinh và cách ly; chẳng hạn như hạn 

chế tối đa những nguồn sâu bệnh mang từ bên ngoài vào trang trại.  

Trong trường sâu bệnh và cây trồng đang gặp nguy hiểm thì chúng ta có thể sử dụng các loại 

thuốc có nguồn gốc thảo mộc, chất khoáng, các phương pháp bảo vệ thực vật sinh học như vi 

sinh vật. Tôi xin giới thiệu một số loại thuốc BVTV từ thực vật như tỏi, cây neem, cây họ cúc; ở 

VN có rất nhiều những loại thuốc thảo mộc như thế này. Những loại thuốc này thì sẽ phân hủy 

nhanh và không để lại tồn dư, không ảnh hưởng và bảo vệ những sinh vật có lợi. Không gây ô 

nhiễm nguồn nước, không khí. 

Về nuôi vật nuôi hữu cơ, chúng ta phải tôn trọng vật nuôi. Chẳng hạn như cho phép vật nuôi tiếp 

cận môi trường bên ngoài, không nuôi nhốt được giao tiếp với đồng loại theo đặc tính tự nhiên. 

Khi bị bệnh thì được ăn thức ăn dinh dưỡng và môi trường khỏe mạnh. Bảo vệ vật nuôi khỏi 

nóng, lạnh, gió, nóng và ánh sáng mặt trời. 

NNHC phải bảo vệ được môi trường tự nhiên và con người (người khách hàng, người sản xuất). 

Đảm bảo dinh dưỡng không bị rửa trôi vào nguồn nước như sông, hồ. Làm sao đất đai không bị 

xói mòn bởi nước và gió. Những người tham gia vào NNHC, vào chuỗi giá trị được bảo vệ, 

không bị bốc lột sức lao động. Bên cạnh đó, chúng ta đảm bảo môi trường tự nhiên cho các loài 

động vật hoang dã với ít nhất 5% đất trang trại được sử dụng cho tự nhiên và không được đốn bỏ 

khu vực này.  

Tại sao nông nghiệp hữu cơ lại quan trọng? Đầu tiên là NNHC tốt cho con người và động vật vì 

việc sử dụng chất hóa học ở nông nghiệp vô cơ không đúng cách gây bệnh trên người và vật 

nuôi. NNHC cũng góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe của môi trường thông qua việc tạo môi 



trường sinh sống cho chim và côn trùng. NNHC góp phần vào việc bảo vệ nguồn nước và hệ sinh 

thái dưới nước như cá, ếch, con người. Nông nghiệp vô cơ không bền vững vì thuốc BVTV 

không giúp giảm sâu bệnh hại mà còn làm tăng tính kháng lại. Nông nghiệp vô cơ góp phần vào 

tăng khí nhà kính chẳng hạn như việc bón phân Nitrate dư thừa có thể chuyển hóa thành N2O 

hoặc carbon trong đất có thể chuyển hóa thành CO2; đây là những chất khí gây ra hiệu ứng nhà 

kính. Bên cạnh đó, giá của vật tư đầu vào thì ngày càng tăng như phân bón, thuốc BVTV (chẳng 

hạn như ở VN trong những năm gần đây) khiến nông dân khó có thể tạo được lợi nhuận. Các 

doanh nghiệp mục đích chủ yếu vì lợi nhuận.  

Để chứng minh được cho khách hàng đây là sản phẩm hữu cơ thì chúng ta cần có chứng nhận 

hữu cơ. Ở VN, đã có tiêu chuẩn VN về hữu cơ được đưa ra bởi Bộ Khoa học và Công nghệ vào 

năm 2018. Ở khu vực Đông Nam Á, có một tiêu chuẩn chung để các quốc gia lập nên tiêu chuẩn 

riêng của mình. Nếu chúng ta muốn xuất khẩu ra khỏi khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cần có 

chứng nhận quốc tế được cấp bởi các tổ chức như Control Union, NASAA và các tổ chức khác. 

Hiện tại một số quốc gia đòi hỏi chứng nhận từ minh như Nhật Bản, Mỹ. Còn chứng nhận của 

VN và Đông Nam Á chỉ bán được trong khu vực. 

4. Sức khỏe của đất cho cây mắc ca 

Xin chào,Tôi là David, tôi xin chia sẽ các nội dung về sức khỏe của đất cho cây mắc ca. Tôi bắt 

đầu làm mắc ca khi tôi là học sinh (1980) ở nông trại New South Wales với 36 năm kinh nghiệm 

dạy về các kỹ năng canh tác nông nghiệp cây mắc ca.  

a.  Nông nghiệp sinh học, tái sinh 

Trong suốt quá trình canh tác thì thấy rõ ràng sức khỏe của đất đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong cấu trúc vật lý của đất. Cấu trúc tốt thì duy trì được nồng độ oxy trong đất. 

Việc duy trì cấu trúc vật lý của đất có liên quan chặt chẽ đến sự bảo toàn sự toàn vẹn các đặc tính 

sinh học đất và hóa học đất. Hóa học của đất rất quan trọng trong canh tác mắc ca. Do đó cần 

phân tích hóa học đất, nó cho biết trong đất có những chất gì, dinh dưỡng gì cho cây, hay còn 

thiếu những chất gì. Trong đất chúng ta đặc biệt chú trọng đến C, và cần điều chỉnh để phù hợp 

canh tác cây mắc ca. 

b.  Thực hành canh tác tốt hơn 

Nhìn lại xuyên suốt quá trình canh tác mắc ca sức khỏe của đất đã không được chú trọng nên dẫn 

đến giảm năng suất cây trồng và môi trường của khu vực canh tác. Khoảng 10 năm trước đây tôi 

kiểm tra chất lượng đất trên nông trại của mình. Điều đó để có cơ sở cho những biện pháp canh 

tác tốt hơn. Cách kiểm tra đất có thể kiểm tra chất lượng của đất.  

Phương pháp canh tác có ảnh hưởng rất lớn đến những gì xảy ra trên đất và những gì xảy ra trên 

cây trồng của mình. Cụ thể, phương pháp canh tác có ảnh hưởng lớn nhất trong việc phòng chống 



dịch bệnh và nâng cao giá trị thực phẩm của cây trồng. Một trong những điều quan trọng là phải 

kiểm soát 4 yếu tố quan trọng trong trồng cây mắc ca bao gồm:  

- Kiểm soát chất hữu cơ 

- Sử dụng phân compost 

- Trồng cây phủ bồi 

- Cân bằng chất khoáng trong đất 

Xuyên suốt trong quá trình canh tác cần có quản lý sử dụng hóa chất của người nông dân. Cần 

phải có sự uyển chuyển và thay đổi suy nghĩ của người canh tác. Bởi vì cách tiếp cận canh tác 

hóa học thật sự không giúp được cho sức khỏe của đất, sức khỏe của đất bị suy giảm và năng suất 

cũng bị suy giảm theo. Phân hóa học chỉ giúp đạt 50% năng suất. Sử dụng hóa học thì cộng đồng 

vi sinh vật trong đất bị suy giảm. Các sinh vật trong đất có liên quan đến gần như mọi khía cạnh 

của chất lượng đất nên bất kỳ phương pháp nào làm tan rã cộng đồng vi sinh vật hay sinh thái đất 

thì đều ảnh hưởng đến chất lượng của đất. 

Có nhiều sinh vật tồn tại trong đất, trong đó có nhiều sinh vật có thể nhìn bằng mắt thường mà 

không cần sử dụng kính hiển vi (Hình 1). Do đó cần có cây phủ xanh để che phủ và tạo môi 

trường sinh sống cho nhóm những sinh vật này. Vì hóa chất sẽ tác động đến môi trường sống của 

những sinh vật này. 

 

Hình 1 Những sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đất 

Sinh vật và cấu trúc đất: rễ cây sẽ cung cấp dinh dưỡng cho những vi sinh vật trong đất. Khi phần 

trên cây bị diệt đi, rễ cây bị chết, điều này sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của đất và tính thẩm thấu 

của nước. Vùng đất rễ cây thấp hơn những vùng đất xung quanh, nước di chuyển qua những hàng 



cây bị chết sẽ gây ra xói mòn. Cây mắc ca sẽ hứng và điều chỉnh nước mưa từ tán cây và cành 

cây. 

c. Cây phủ xanh/phủ bồi và vai trò của nó 

Khi không có trồng cây phủ xanh thì sức khỏe của đất, năng suất cây trồng giảm vì thiếu đi sự 

quản lý chất lượng của đất. Việc tăng năng suất và phục hồi khả năng của cây rất tốn kém. Bề 

mặt đất trơ trọi do sử dụng hóa chất, cây khó cho quả và năng suất không cao trong điều kiện như 

thế. Bởi vì các chất dinh dưỡng trong đất đã bị rửa trôi ra các dòng sông và làm ô nhiễm nguồn 

nước do các vườn mắc ca canh tác hóa học. Rõ ràng, điều này không những ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái của vườn mắc ca mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái của cộng đồng quanh đó. 

Một trong những loại thuốc diệt cỏ phổ biến là Glyphosate, nó sẽ diệt hết các loại cỏ trong đó có 

cả những loại cây phủ bồi và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đất. những tác động của thuốc diệt 

cỏ Glyphosate lên thực vật có thể nhìn thấy như Hình 2. 

 

Hình 2 Tác động của glyphosate đến thực vật 

Việc quản lý chất hữu cơ trong đất rất quan trọng. Trong canh tác mắc ca khoảng 50% chất hữu 

cơ cung cấp cho cây sử dụng, 50% còn lại lưu giữ trong đất. Cần những loại cây xanh được vi 

sinh vật phân hủy và chuyển nguồn dinh dưỡng vào đất để tạo ta dinh dưỡng cho cây cũng như 

duy trì cấu trúc và ẩm độ của đất. Trên hình là kết quả của việc sử dụng phân ủ và phân xanh tạo 

ra đất khỏe mạnh. Rõ ràng là cấu trúc đất khỏe mạnh giàu dinh dưỡng cho sinh vật trong đất, các 

chất hữu cơ và mùn trong đất rất dồi giàu. 



 

Hình 3 Đất khỏe mạnh do sử dụng phân compost và cây phân xanh 

Khi quan sát và so sánh giữa 2 phương pháp canh tác là canh tác hóa học và canh tác hữu cơ 

chúng ta thấy đất canh tác hữu cơ giàu dinh dưỡng hơn và nó hữu dụng cho cây nhiều hơn. Điều 

đó giúp giảm việc bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng bằng con đường hóa học, thay vào đó chỉ 

cần cung cấp các chất hữu cơ từ thực vật và sinh học. 

 

Hình 4 So sánh thành phần dinh dưỡng, pH của phương pháp canh tác hóa học (bên trái) và canh 

tác hữu cơ (bên phải) 

Đối với những vườn mắc ca còn nhỏ, cây phủ bồi có vai trò tăng cường khả năng lấy nước, giữ 

nước và thoát nước do đó giúp cho bộ rễ cây phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn vì vậy nó cải tạo 

cấu trúc vật lý đất, nhờ vào cây che phủ nên hạn chế được cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với 

những cây mắc ca còn nhỏ vì thế cây rất khỏe mạnh. Cây che phủ là cây họ đậu, chúng có những 

vi khuẩn cố định đạm nhờ đó cây mắc ca có thể sử dụng đạm từ quá trình này. Đó cũng là chỉ thị 



cho thấy đất khỏe mạnh. Khi đất khỏe mạnh các thành phần dinh dưỡng trong đất được cải thiện, 

cấu trúc vật lý, hóa học và sinh học đất đều được cải thiện, nhờ đó mà đất không bị xói mòn. 

Phương pháp canh tác này không tốn nhiều chi phí và không cần sử dụng chất hóa nào. 

Những cây phủ xanh là cây họ đậu thì ở bộ rễ có các vi khuẩn cố định đạm chúng sẽ cố định đạm 

cung cấp cho cây, khi những cây họ đậu này chết đi chúng để lại nguồn đạm cho đất. Hoa của 

những loại cây này là nguồn cung cấp thức ăn, dinh dưỡng cho các loại côn trùng trong hệ sinh 

thái, đặc biệt là thiên địch của những loài gây bệnh hại cây mắc ca. 

Như vậy cây phủ xanh cải thiện sức khỏe cho cây trồng chính là cây mắc ca, tăng cường dinh 

dưỡng cho đất và cho hệ vi sinh vật đất, làm tăng tỷ lệ C:N và là nguồn thức ăn cho các loài vi 

nấm có lợi trong đất cũng như tăng cường hoạt động của các nhóm nấm nội sinh vào rễ cây. 

Chúng ta có thể thu hoạch cây che phủ và thu hoạch cây mắc ca 1 cách hiệu quả. Những lợi ích từ 

sức khỏe của đất giúp cây mắc ca sinh trưởng có hiệu quả và cho năng suất tốt hơn, giúp cải thiện 

môi trường dưới tán cây mắc ca. 

Những loại cây che phủ nên chọn là các cây họ đậu và chúng phát triển tốt điều kiện ánh sáng 

yếu. Chịu ánh sáng yếu là đặc tính quan trọng của cây phủ xanh để chúng ta quản lý tần táng cây 

mắc ca. Khi cây mắc ca lớn lên thì ánh sáng thâm nhập xuống bên dưới ít đi vì thế cần lựa chọn 

những cây ưa sáng yếu để chúng phát triển được nhờ đó mình duy trì được sức khỏe của đất. Qua 

thời gian cần có những công cụ để đánh giá được sức khỏe của đất. Nông dân có thể đánh giá sức 

khỏe của đất mà không cần tốn chi phí thông qua 10 bài kiểm tra khác nhau về sức khỏe của đất. 

5. Kiểm soát sinh học sâu bệnh hại trên cây mắc ca bằng thiên địch 

a.  Thiên địch kiểm soát sâu bệnh 

Thiên địch trong tự nhiên có 2 dạng là ăn trực tiếp côn trùng gây hại hoặc ký sinh trên côn trùng 

gây bệnh hại và nó luôn hiện diện trong các khu vườn ở nhiều mức độ khác nhau. Thiên địch có 

thể đóng góp ít nhiều vào việc tiêu diệt những côn trùng gây hại trong việc kiểm soát mật độ của 

nhóm gây hại này. Thông thường quá trình tấn công côn trùng gây hại chúng ta ít để ý và nhận 

biết nhưng nó đã diễn ra.  

Khi có sự hiện diện của thiên địch trong khu vườn thì sẽ diễn ra quá trình kiểm soát sinh học, 

những thiệt hại do côn trùng gây hại sẽ chậm mà không có đột biến như khi không có thiên địch. 

Nhờ vào đó nông dân có thời gian lựa chọn phương pháp kiểm soát sâu bệnh hại tốt hơn. Đối với 

những loài sâu bệnh hại xuất hiện thì không phải lúc nào cũng phát triển mạnh lên. Đối với 

những khu vườn thì mật độ sâu bệnh xuất hiện nhỏ là cần thiết và cây vẫn có thể chịu đựng được 

mà không ảnh hưởng đến năng suất. Nếu như lượng thiên địch đủ lớn thì khi sâu bệnh hại xuất 

hiện thì cần quan sát quá trình thiên địch kiểm soát sâu bệnh hại trong tự nhiên mà đôi lúc không 

cần phải can thiệp. 



Phải nhớ một điều là thiên địch trong tự nhiên không phải lúc nào cũng xuất hiện mà cần phải 

thiết kế làm sao tạo môi trường phù hợp cho thiên địch phát triển. Đối với những nhóm ăn thịt 

côn trùng gây bệnh hại hoặc ký sinh côn trùng gây bệnh hại cũng cần có vật chủ làm nơi để sống 

và cần thức ăn cho chúng ở giai đoạn trưởng thành. Chính vì những lý do đó nên khi thiết kế 

trang trạng cần chú ý các hình thức xen canh hoặc tạo sự đa dạng sinh học thì rất là quan trọng vì 

cung cấp phấn hoa, cung cấp nguồn thức ăn, cung cấp nơi ở cho thiên địch. Cần lưu ý rằng xen 

canh không hoàn toàn tốt, đôi lúc xen canh vô tình trồng các cây cho sâu bệnh hại sinh sống. Khi 

xen canh mà phát hiện nhiều sâu bệnh hại thì cần loại bỏ những loại cây đó. Điều đó phụ thuộc 

vào quá trình quan sát và theo dõi khu vườn của nông dân. Trên hình là một số mô hình xen canh 

cho hiệu quả trong việc tăng cường sự đa dạng và cung cấp nguồn thức ăn, nơi ở cho những 

nhóm thiên địch.  

 

Hình 5 Một số loại cây trồng xen canh trong vườn mắc ca như cây kiều mạch, cây họ cải,.. 

b. Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch 

Phương pháp trước tiên để tạo điều kiện cho thiên địch phát triển là hạn chế việc làm cỏ và quản 

lý làm sao cho mảnh vườn có được sự đa dạng sinh học, khi đó chúng ta đã tạo môi trường thuận 

lợi cho thiên địch. Những thiên địch có bán sẵn trên thị trường cũng có thể mua để sử dụng và thả 

chúng vào trong vườn, đó cũng là 1 cách quản lý côn trùng gây hại. Đối với các vườn mắc ca có 

quy mô nhỏ có thể kiểm soát sâu hại bằng cách bắt bằng tay hoặc cắt bỏ những cành bị sâu bệnh 

mà không cần dùng hóa chất, đó là biện pháp kiểm soát sâu bệnh an toàn. Cũng có thể không can 

thiệp gì cả mà để cho thiên nhiên tự cân bằng. Đôi lúc chi phí can thiệp lại đắt hơn việc không 

can thiệp mà để thiên nhiên tự cân bằng. Điều này không có nghĩa là nông dân bỏ lơ mảnh vườn 

của mình mà phải quan sát xem trong mảnh vườn đã có thiên địch chưa, những loại nào, chúng 

hoạt động chưa, ở giai đoạn nào. Sau đó để thiên nhiên tự cân bằng. Việc theo dõi và nhận diện 

côn trùng thiên địch ở giai đoạn đầu thật sự không dễ mà cần phải học hỏi, và được hướng dẫn. 



Tiếp theo là phương pháp sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học, các chế phẩm sinh học như thuốc 

trừ sâu Diel BT trong đó có chứa các chủng vi khuẩn Bacillus. Đó chỉ là 1 ví dụ ngoài ra chúng ta 

còn có nhiều loại khác. Những thuốc trừ sâu sinh học có thể phun tập trung ở các khu vực có sự 

gây hại của sâu bệnh mà không áp dụng trong toàn bộ mảnh vườn.  

Lưu ý: mặc dù là thuốc trừ sâu sinh học nhưng chúng vẫn có những tác động tiêu cực đối với hệ 

sinh thái và thiên địch trong tự nhiên và giai đoạn sử dụng thuốc cũng cần phải cân nhắc. Đây là 

những vấn đề khó vì vậy ít nông dân ở Úc trồng được cây mắc ca hữu cơ. Cuối cùng là chỉ sử 

dụng những thuốc trừ sâu phổ hẹp hạn chế thuốc trừ sâu phổ rộng. 

c. Phóng thích thiên địch ra môi trường 

Trên hình chúng ta có thể thấy danh sách những thiên địch phổ biến đang nuôi số lượng lớn để 

bán thương mại của các công ty. Khi nuôi những thiên địch này cần phải có kết nối thị trường và 

cần có mối liên kết giữa nhà sản xuất với những người nông dân sử dụng thiên địch thì quá trình 

đó mới bền vững. 

Bảng 1. Danh sách các loài thiên địch được sử dụng tại Úc 

  



Có 2 nhóm thiên địch: (i) Nhóm ăn thịt côn cùng như nhện, chúng sẽ ăn thịt những côn trùng 

khác; trong nhóm này chúng thường tiêu diệt côn trùng gây hại rộng hơn vì chúng có thể ăn phổ 

rộng những côn trùng gây hại. (ii) Nhóm ký sinh thường là ong hoặc ruồi chúng sẽ đẻ trứng ở bên 

ngoài hoặc bên trong ký chủ, sau đó trong vòng đời của trứng sẽ giết những côn trùng gây hại, 

nhóm này tính đặc hiệu cao hơn vì thiên địch chỉ ký sinh một vật chủ chính. 

Khi chúng ta thả thiên địch vào môi trường tự nhiên cần chú ý để kiểm soát những côn trùng gây 

hại chính mà không cần dùng thuốc trừ sâu thì trong môi trường sẽ suất hiện những thiên địch 

mới và góp phần thêm cho việc kiểm soát sâu bệnh tốt hơn.  

Có những lợi ít của việc nhân nuôi thiên địch thả vào tự nhiên: 

- Quá trình kiểm soát sâu bệnh sẽ diễn ra sớm hơn bình thường. 

- Chắc chắn hơn quá trình kiểm soát trong tự nhiên diễn ra trong mảnh vườn. 

- Hạn chế được sử dụng thuốc hóa học và giảm thiệt hại mùa màng. 

- Có thể sử dụng 1 số loại thuốc trừ sâu phổ hẹp cùng với việc thả thiên địch. 

- Có thể thả thiên địch vào những nơi mà côn trùng gây hại ẩn náu nhằm hạn chế chúng di 

chuyển ra gây hại mùa màng. 

 

Hình 6 Thiên địch kiểm soát sâu địch hạt và sâu đục quả mắc ca (Trichogrammatoidea 

cryptophlebiae) và thiên địch của nhóm côn trùng chích hút (Anastatus sp) 

Việc nhân nuôi thiên địch tốn rất nhiều công sức để phát triển được dây chuyền nhân nuôi hiệu 

quả. Thứ nhất là phải kiểm soát được môi trường nhân nuôi. Thứ 2 là phải kiểm soát không để 

những tạp nhiễm các sinh vật vào trong đó, kiểm soát nhiệt độ và thời gian sinh trưởng để khi 

thành phẩm đúng giai đoạn cho người dân sử dụng. Hình trên là thiên địch kiểm soát sâu đục hạt 

và sâu đục quả mắc ca và thiên địch kiểm soát nhóm côn trùng chích hút. 

Ở Úc thiên địch là loài ong Mactrix có tên khoa học Trichogrammatoidea cryptophlebia được sử 

dụng để kiểm soát loài sâu Crytopphebia ombrodelta đục quả, hạt mắc ca. Trong tự nhiên có 

nhiều loài họ hàng gần với loài ong này, vì thế ở VN cũng sẽ có loài ong này. Loài sâu trên đã 



gây thiệt hại trên 20% năng suất mắc ca ở Úc, bởi vì cây mắc ca cao, tán dày nên khó kiểm soát 

được sâu này. Việc áp dụng biện pháp hóa học sẽ tiêu diệt luôn các loài thiên địch và vô tình tạo 

điều kiện cho những loài côn trùng gây hại khác phát triển. Biện pháp thả loài ong thiên địch này 

để kiểm soát sâu đục quả, hạt này rất hiệu quả. Loài ong này khá là nhỏ bé và đẻ trứng vào bên 

trong trứng của sâu đục quả. Ấu trùng của ong sau đó phát triển trong trứng sâu và sử dụng dinh 

dưỡng của trứng sâu rồi lớn lên và làm chết trứng sâu.  

Hiện có hơn 40 trang trại đã sử dụng loài ong này để kiểm soát sâu đục quả và cho thấy chúng rất 

hiệu quả trong việc kiểm soát những vườn mắc ca bị nhiễm sâu đục quả nặng. Vì thế đã hạn chế 

việc phun thuốc hóa học và thậm chí có những vườn không phun thuốc hóa học.  

Đối với những trang trại mắc ca lớn: tiết kiệm được chi phí phun xịt thuốc; hạn chế được sự phát 

tán sâu đục quả sang những trang trại khác; giảm áp lực kiểm soát sinh học sâu đục quả giúp 

kiểm soát sâu đục quả trở nên dễ dàng hơn; khắc phục những khó khăn của trang trại lớn khi áp 

dụng các biện pháp hóa học khi thời tiết bất lợi. 

Đối với các trang trại mắc ca nhỏ: người nông dân quyết định sẽ không phun xịt, hạn chế kiểm 

soát sâu đục quả chỉ cần thả ong thiên địch; lợi ích lâu dài của biện pháp này góp phần kiểm soát 

sâu hại trong tự nhiên.  

 

Hình 7 Phóng thích thiên địch 

Để việc phóng thích thiên địch đạt hiệu quả thì những người nông dân cần hợp tác với nhau để 

làm và phải cam kết 8-12 tuần sẽ thả một lần. Nông dân chỉ cần treo những thẻ có trứng ong lên 

cây và có thể treo trong ly nhựa bảo vệ khỏi nước mưa trong mùa mưa. Hoạt động phóng thích 

ong ký sinh được thực hiện mang tính chu kỳ khoảng 6-12 tuần 1 lần. Cần theo dõi chu kỳ phát 

triển mạnh của sâu đục quả để thả ong ký sinh trước giai đoạn sâu hại phát triển mạnh. Khi phóng 



thích thiên địch cần quan sát theo dõi hiệu quả của nó như xem thiên địch đã ký sinh được chưa, 

sự ký sinh diễn ra càng nhanh càng tốt. Điều này có ý nghĩa cho việc kiểm soát sâu hại vì phòng 

ngừa sự phát triển mạnh của sâu hại, hạn chế mật độ cao của sâu hại. Đồng thời cũng cần phòng 

ngừa bất lợi do điều kiện thời tiết gây ra đối với thiên địch, hoặc thuốc hóa học vì cũng ảnh 

hưởng đến mật số thiên địch phóng thích. Các nhà tư vấn hoặc nông dân cũng có thể đánh giá 

được tác động này. 

Bọ chích hút trái không những tấn công cây mắc ca mà còn tấn công các cây trồng khác như bơ, 

vải, xoài, chanh dây và na (mãng cầu ta)… do phổ ký chủ của chúng rộng nên chúng có thể di 

chuyển từ những vườn cây khác đến vườn mắc ca gây hại. Hình sau đây cho thấy hình dạng ở các 

giai đoạn trong vòng đời của sâu đục trái mà tôi đã đề cập bên trên. Và khi bị ong ký sinh thì 

trứng chúng sẽ bị chuyển màu do hư hỏng. 

 

Con trưởng thành       Con non 

 

Trứng sâu         Ong ký sinh đến đẻ trứng       Trứng sâu bị hư hỏng 

Hình 8 Côn trùng chích hút và ong ký sinh giết chết trứng côn trùng gây hại  

Việc nhân nuôi ong ký sinh để kiểm soát sâu hại đã được tiến hành nghiên cứu cách đây 10 năm. 

Từ việc nhân nuôi ở phòng thí nghiệm đến phóng thích vào những khu vườn. Hiện có 160 nông 

dân đang sử dụng và cho thấy hiệu quả tốt ở một số trang trại. Việc nhân nuôi cũng thật sự khó 

khăn vì phải đảm bảo đúng thời điểm, đúng giai đoạn, và đúng số lượng thì mới cho hiệu quả 

kiểm soát sâu hại tốt.  

Chiến lược cho nông dân canh tác mắc ca là phải cân nhắc những vườn nào có thể áp dụng 

phóng thích thiên địch để khả năng khi thả thiên địch cho hiệu quả cao hơn. Thông thường chúng 

tôi sẽ đánh giá vùng rìa của mảnh vườn, nguồn sâu hại từ đâu đến để lựa chọn khu vực/vị trí 

phóng thích sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Người nông dân cần cam kết tuân thủ theo quá trình 



phóng thích. Những vườn canh tác hữu cơ thì phải phóng thích thiên địch ở các khu vực gần đó. 

Phóng thích kể cả những khu vực gần vườn hoặc khu vực trú ngụ của sâu hại. Những vườn có 

phun xịt thì có thể phóng thích sau khi dừng phun xịt vài tuần, nếu sâu hại giảm hoặc thiệt hại 

năng suất giảm phải giảm việc sử dụng thuốc. 

*** 
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