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DỰ ÁN FOODSTART+

Dự án tăng cường khả năng phục hồi lương thực nhờ cây lấy củ vùng 
Miền núi và Duyên hải thuộc Châu Á Thái Bình Dương (FoodSTART+) là 
1 dự án kéo dài 3 năm (2015-2018), dựa trên nền tảng và nhân rộng của 
dự án FoodSTART được tài trợ bởi IFAD, với mục tiêu đảm bảo anh ninh 
lương thực thông qua cây lấy củ. FoodSTATR+ được điều phối và quản 
lí bởi Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP) cùng với sự hợp tác thực hiện 
với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới (CIAT). Dự án còn có 
sự hợp tác chặt chẽ với 2 chương trình nghiên cứu của CGIAR , thứ nhất 
là dự án nghiên cứu các cây cỏ củ và chuối (RTB), và  thứ hai là chương 
trình nghiên cứu về biến đối khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương 
thực (CCAFS). FoodSTATR+ được tài trợ bởi IFAD and EU. 

Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng phục hồi về lương thực cho 
người nghèo ở những vùng núi và vùng duyên hải Châu Á Thái Bình 
Dương thông qua các sáng kiến về các sản phẩm cây lấy củ. Để đạt được 
những mục tiêu đó, FoodSTART+ sẽ phát triển, hợp thức hóa, và triển 
khai các hoạt động thông qua hợp tác với các dự án đầu tư của IFAD  để 
xúc tiến tính an ninh lương thực.

Meghalaya, Ấn Độ; Đảo Maluku, Indonesia,Miền Đồng và miền Trung 
của vùng, Philippines, và Quảng Bình, Việt Nam là bốn nước được hưởng 
lợi chính từ dự án FoodSTART+. Trung Quốc và Myanmar là những nước 
hưởng lợi phụ từ dự án này
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GIỚI THIỆU

Cây khoai lang là cây đứng vị trí quan trọng thứ 2 trong họ cây lấy củ 
sau cây khoai tây và được đánh giá có tầm quan trọng đảm bảo an 
ninh lương thực ở nhiều nước châu Á. Trong lịch sử ghi nhận cây khoai 
lang được xem là cây cứu đói khi thiên tai xảy ra. Nhiều người Nhật đã 
phụ thuộc vào cây khoai lang khi thiên tai xảy ra ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến cây lúa nước. Cũng tương tự như vậy, năm 2013 bão Hayan ở 
Philippine, người dân ở cùng nông thôn cũng đã sống sót được trong 
tuần đầu tiên sau bão nhờ cây khoai khi mà nguồn lương thực cứu trợ 
chưa thể tiếp cận được. Vào những năm đầu 1960, nạn đói xảy ra ở Trung 
Quốc và dịch bệnh gây nên bởi virus ravaged trên sắn, thì cây khoai 
được xem là cây có thể giúp những người địa phương vượt qua nạn đói. 
Bên cạnh đó, cây khoai lang được xem là cây có khả năng chống chịu 
ảnh hưởng với biến đối khí hậu, đặc biệt là ở vùng Trung Bộ Việt Nam, 
nơi chịu ảnh hưởng nặng nề và dễ bị tổn thương với các hình thái thời 
tiết cực đoan. Cây khoai là cây thân củ, phát triển sát mặt đất, ít bị ảnh 
hưởng bởi bão; thời gian sinh trưởng ngắn khoảng tầm 3-4 tháng, vì 
vậy, cây khoai lang có thể được trồng và thu hoạch trong thời gian ngắn 
và sản xuất để làm lương thực cho những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai. Thêm vào đó cây khoai lang còn được đánh giá có khả năng 
chống chịu với các đất nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm 
mực nước biển dâng và một số đặc trưng khác. Tại Việt Nam, cây khoai 
lang đóng vai trò quan trọng cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, hoặc 
được dùng như một nguồn thực phẩm khác cho gia đình, hoặc có thể 
dùng trong lúc thiếu gạo. 

Tuy nhiên, theo nghiên cứu “ Đánh giá phương thức canh tác khoai và 
sắn hiện tại với phương thức canh tác thông minh với Biến đổi khí hậu 
(BDKH)” được thực hiện bởi FoodSTART+ với sự hợp tác của Dự án Phát 
triển Nông thôn Bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) được 
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đầu tư với của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) cho thấy 
rằng, nông dân hiện đang đối mặt với hiện tượng xói mòn và thoái hóa 
đất, đặc biệt là những vùng đồi núi nơi mà độ màu mỡ của đất giảm rất 
nhanh do giảm phủ xanh đồi trọc (Wilkins 2017). Thế nhưng nông dân 
thì không phải lúc nào cũng áp dụng các kĩ thuật canh tác để bảo tồn 
quản lí hiệu quả để duy trì chất dinh dưỡng cho đất. Sau một vài năm 
canh tác với việc áp dụng các phương thức canh tác không phù hợp, 
năng suất cây trồng giảm kéo theo đó là hiệu quả kinh tế giảm. Nông 
dân sản xuất ra các loại cây lấy củ với chất lượng và năng suất thấp nên 
điều tấc nhiên là không thể mở rộng diện tích sản xuất. Mặc dù vẫn 
chưa xác đinh được nguyên nhân chính xác, nhưng theo kết quả của 
nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc sử dụng một cách rộng rãi các 
giống cây chất lượng kém, cộng với việc thiếu các kĩ thuật trong quản 
lí dịch hại. Nông dân cũng không tìm ra bất cứ một phương pháp áp 
dụng nào khác, hoặc thực hành kỹ thuật để áp dụng một cách tốt hơn, 
hoặc tin tưởng rằng không có một phương thức nào tốt hơn có thể 
được áp dụng để cải tiến phương thức canh tác hiện tại. Với những vấn 
đề nêu trên nông dân đang gặp phải, báo cáo nghiên cứu có đề cập đến 
việc áp dụng kĩ thuật canh tác thông minh với Biến đổi khí hậu (CSA) với 
mục đích giúp nông dân cải thiện phương thức canh tác hiện tại. Với các 
kĩ thuật canh tác theo CSA nó bao gồm các phương thức canh tác thông 
minh và hiệu quả các vật tư đầu vào (phân bón, thuốc trừ sâu, giống và 
nhân công) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (đất 
và nước) và kết quả mong muốn là tăng năng suất và giảm tác động lên 
đất, nước và rừng.

Tài liệu tập huấn này được thiết kế để mô tả các phương thức canh 
tác CSA, theo lối tiếp cận là truyền đạt các kĩ thuật để đảm bảo phát 
triển bền vững và tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh BDKH. 
Nhóm biên tập cũng hy vọng rằng tài liệu sẽ có ý nghĩa thiệt thực đến 
những học viên tham gia vào khóa tập huấn như cán bộ khuyến nông 
cấp Huyện, xã, các trưởng nhóm nông dân, cán bộ điều phối SRDP tỉnh 
Quảng Bình ở các cấp khác nhau. Sau đó, nhóm học viên này sẽ tập 
huấn lại cho các nông dân trên địa bàn để có thể cải thiện phương thức 
canh tác hiện tại, giải quyết các vấn đề gặp phải và đưa ra các quyết 
định cho phương thức sản xuất của chính gia đình. Từ đó, nông dân có 
thể tiếp tục học tập, không ngừng tìm tòi học hỏi, thử các phương thức 
sản xuất mới với mục đích để giải quyết những thách thức, cơ hội liên 
quan đến sinh kế của chính gia đình.
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QUẢN LÍ VÀ SẢN XUẤT KHOAI LANG 
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Chuẩn bị và chọn giống

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Sử dụng các dây giống sạch bệnh và có chất lượng tốt từ những cây mẹ 
cho giống tốt 

•	 Tuổi trung bình của dây giống (50-60 ngày sau khi nhân giống 
trong nhà màng).

•	 Dấu hấu bên ngoài: Mỏng, mập, đốt ngắn, lá mỏng, cuốn ngắn.
•	 Không có dấu hiệu dịch hại và sâu bệnh, chưa ra rể, chưa ra hoa
•	 Chỉ dùng dây giống ở đỉnh đọt (phần thứ nhất) và phần thứ 2. 

Mỗi dây giống có độ dài khoảng 25-35 cm và có 6-8 mắt.
                                           

Thuận lợi:

•	 Dễ dàng phục hồi sau khi bị sốc do cắt và trồng. 
•	 Lên nhanh hơn các phần dưới gần gốc.

Độ dài khoảng cách giữa 
các đốt phụ thuộc vào từng 
giống khoai, 3 đốt khoảng 
30cm

Dây giống khỏe và sạch 
dịch bệnh 
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Lựa chọn và chuẩn bị đất. 

Việc lựa chọn ruộng để trồng khoai không phải là chọn những ruộng 
đã từng trồng khoai trước đó. Ruộng khoai cần được cách xa khoảng 
100m ruộng khoai vụ trước với mục đích để tránh sự lây lan của dịch hại 
và sâu bệnh. Tốt nhất nên chọn các ruộng khoai mà vụ trước trồng lúa 
hoặc các loại cây lương thực trồng ngập nước khác, đây là cách tối ưu 
nhất để hạn chế khả năng năng lây nhiễm dịch hại và sâu bệnh. Ruộng 
khoai cần gần nguồn nước để phục vụ cho việc tưới tiêu. 

Đất thịt pha cát, đất cát pha thịt nhẹ, và loại đất có khả năng thoát nước 
tốt là những loại đất tối ưu để trồng cây khoai lang (đất phù sa, bồi đắp 
từ hai bên bờ sông, đất đồng bằng canh tác lúa nước, đất có đồi dốc 
thấp sau khi vụ xuân-hè trồng bắp hoặc vụ hè-thu trồng đậu nành, đất 
đồi sau vụ hè-thu trồng đậu nành). Các loại đất dễ thoát nước đóng vai 
trò quan trọng trong việc canh tác khoai lang. 
 
Các kỹ thuật khuyến cáo:

Cày: 2 lần và khoảng cách 1 tuần giữa 2 lần. Lần cày thứ 2 nên nên băng 
qua đường cày lần thứ nhất đồng thời kết hợp bón phân chuồng với tỉ lệ 
600-900 kg/1,000 m2 hoặc tầm 9,000 kg/ha sau đó trộn lẫn vào đất. Độ 
sâu lưỡi cày khoảng tầm 20cm. Xử lí các bã cây của vụ trước còn lại có 
thể làm tăng khoáng chất cho đất và tốt cho sự phát triển của cây khoai.

Dùng trâu để cày đất



8

Bừa: mục đích làm tơi đất và loại bỏ những mảng đất to, nên bừa sau khi 
cày lần thứ 2 và ruộng khoai nên cần được bừa 2 lần trước khi lên vồn 
(luống), lần bữa thứ 2 cần đi băng qua đường bừa lần 1.

Lên vồn (luống): Tạo vồn cho cây khoai và đảm bảo chôn vùi tấc cả xác 
cây vụ trước.

Thuận lợi:

•	 Làm nhỏ đất và loại bỏ những mảnh đất to. 
•	 Làm tơi đất và diệt cỏ dại
•	 Tạo khe hỡ trong đất cho rễ, củ khoai lang phát triển.
•	 Trồng trên các vồn khoai để tránh bị ngập nước khi mưa lớn.
•	 Giải phóng các chất dinh dưỡng bằng cách phân hủy các xác cây 

vụ trước để lại.

Bón phân hữu cơ và trộn lẫn vào đất 
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Trồng:

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Làm vồn để trồng cây khoai lang là hết sức cần thiết cho rễ bắt đầu hình 
thành và phát triển, vì thế chiều cao của vồn đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Dây giống cần được cắt khoảng với độ dài ít nhất là 3 đốt (20-30 
cm), khoảng cách trồng giữa cả dây giống khoảng 25-30cm và 60-100 
cm giữa các vồn. Đặt dây giống theo kiểu nằm ngang hình dạng củ sẽ 
đẹp hơn, thẳng hơn so với những kiểu khác. Để đặt dây giống theo kiểu 
nằm ngang, cần chuẩn bị 1 cọc đào lỗ và phải chắc chắn ít nhất cần 
đảm bảo phải trồng 2 đốt dưới mặt đất để cây khoai lang có thể sinh 
trưởng thuận lợi và các rể đều được chắc chắn mọc trong đất, chỉ để 
phần ngọn nhô lên mặt đất. Khi trồng lưu í đất phải ướt. Khi đang trồng 
nên bón toàn bộ lượng phân Ure và Đạm và một nửa phân Kali (150 kg 
Urea, 133 kg TSP, and 75 kg K2O).  Phần Kali còn lại sẽ được bón 4 tuần 
sau khi trồng. 

Khoai lang được trồng theo vồn 



10

Thuận lợi:

•	 Trồng theo vồn (luống) có thể tạo độ thông thoáng đảm bảo cho 
rễ bắt đầu hình thành và phát triển tốt.

•	 Trồng kiểu đặt ngang cho hình dạng củ đẹp, vì rễ có diện tích để 
phát triển.

•	 Để có thể đạt được năng suất tối ưu khoai lang cần một lượng 
chất dinh dưỡng nhất định.

Các dây giống được trồng trên các ụ đất

Cách thức đặt dây giống khuyến cáo
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Bón phân.
 

Loại phân hóa học phổ biến được sử dụng tại xã Cao Quảng là phân 
Kali (P) hoặc phân Đạm (N). Ở xã Quảng Thạch, nông dân chủ yếu dùng 
phân Đạm (N) và Ure (P). Hầu hết các nông dân bón thúc 1 tháng sau 
khi trồng hoặc trong lần làm cỏ thứ nhất. Thỉnh thoảng, một số hộ nông 
dân bón phân cho khoai lang phụ thuộc vào lượng phân còn thừa lại 
của các loại cây trồng khác.

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Cây khoai lang cũng như các cây lấy củ khác, cần nhiều phân Kali, và ít 
phân Đạm (N) và Ure (P) hơn là cây ngô. Vì Kali là thành phần quan trọng 
nhất trong việc hình thành và phát triển củ. Tuy nhiên không phải chỉ 
bón Kali là đủ cho sự phát triển của cây khoai lang, tỉ lệ phân Đạm và Ure 
cũng cần được phải bón phù hợp. Khối lượng củ có thể đạt được tối ưu 
nhất khi hàm lượng Đạm và Kali trong đất khoảng 1:3. Vì vậy, việc bón 
phân Kali trong nửa giai đoạn đầu để phát triển thân cây sẽ giúp phát 
triển vỏ củ chắc chắn hơn. Hàm lượng Đạm cao sẽ dẫn đến phát triển 
của dây, đồng nghĩa với việc củ chậm phát triển. 

Tỷ lệ các loại phân bón khuyến cáo cần được đảm bảo sự cân bằng giữa 
các loại phân khác nhau, ví dụ theo tỷ lệ khuyến cáo như sau trên 1 ha 
60kg Đạm, 60kg Ure, 90kg Kali lúc trồng. Sau khi trồng khoảng 4 tuần 
lượng Kali bón khoảng 45kg/1ha.

Bảng 1 đưa ra tỷ lệ phân bón khuyến cáo sử dụng trên cây khoai ở Miền 
Trung Việt Nam. Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK, cần phải chuyển đổi 
tỷ lệ phù hợp với các loại phân bón đã được khuyến cáo sử dụng.     

Bảng 1. Tỷ lệ phân bón khuyến cáo sử dụng trên cây khoai lang ở Miền 
Trung, Việt Nam (FCRI, 2011).
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Thuận lợi:

•	 Tỷ lệ đạm và kali trong đất 1:3 là môi trường tối ưu nhất để phát 
triển củ có trọng lượng và đạt chất lượng tốt.

•	 Việc bón thúc Kali có thể giúp phát triển của thân củ 

Phân NPK 20-10-10
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Làm cỏ. 

Làm cỏ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cây khoai lang sinh 
trưởng thuận lợi và trong 2 tháng đầu tiên, có thể hạn chế sự cạnh tranh 
chất dinh dưỡng, nước với khoai lang và còn giảm sự lây lan dịch hại và 
sâu bệnh. 

Thuận lợi:

•	 Khoai lang có thể sinh trưởng trong điều kiện tối ưu nhất để hấp 
thụ chất dinh dưỡng mà không có bất kì yếu tố cạnh tranh nào. 
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Xả luống:

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Đất ở hai bên vồn được xả luống ra ở rãnh vồn, và cỏ dại cũng sẽ bị chôn 
vùi ở rãnh vồn. Xả luống được tiến hành sau khi trồng 3-4 tuần.

Thuận lợi:

•	 Tơi và xả đất, đây có thể xem 1 biện pháp để giúp cây khoai lang 
sinh trưởng thuận lợi. 

•	 Nhổ cỏ để lại trên đất có thể tăng độ phì nhiêu cho đất bằng cách 
gia tăng các hợp chất hữu cơ.

Cỏ được phủ giữa các rãnh vồn
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Lên luống. 

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Đất sau khi xả luống cần được lên luống lại. Tại cùng thời điểm này, cỏ 
dại bị trộn lẫn hoặc bị chôn vùi trôn đất.  Lên luống được tiến hành sau 
2-3 tuần khi xả luống. Việc lên luống đóng vai trò quan trọng với mục 
đích để bảo vệ củ.

Thuận lợi:

•	 Kiểm soát cỏ dại
•	 Các thành phần của cây sẽ được che phủ, tránh sự tấn công của 

bọ hà khoai lang. 

Lên luống đưa 
đất để che phủ 
đất bị nức nẻ

Đất bị nức nẻ và 
củ nhô ra khỏi mặt 
đất rất dễ bị bọ hà 

tấn công
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Lật ngọn

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Lật ngọn khoai lang được tiến hành sau 4 tuần sau khi trồng, cần được 
tiếp tục làm 2 tuần 1 lần, cũng có thể tiến hành trong khi làm cỏ. Nếu 
đất ẩm và các cuống của cây khoai lang sẽ bám vào đất, rễ sẽ phát triển 
ở các mắc. Vì thế việc lật ngọn để tránh việc các rễ này phát triển, vì 
thường các rễ này phát triển thì củ sẽ nhỏ và khó có thể mang đi bán 
được. 

Thuận lợi:

•	 Khoai có năng suất và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường. 
•	 Kỹ thuật này còn được áp dụng để có thể làm đất ở những vùng 

thường được che phủ bởi cuống và lá khoai lang. 
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Kỹ thuật tưới nước

Các kỹ thuật khuyến cáo:

Có rất ít tài liệu nói về lượng nước tưới cần cung cấp cho cây khoai lang 
trong suốt thời gian sinh trưởng, tuy nhiên cần phải lưu í rằng độ ẩm 
thích hợp đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn tháng đầu 
tiên, và cũng có thể nói chung rằng mực nước yêu cầu khi canh tác 
ruộng khoai cần khoảng 450 đến 650mm nước ( lượng nước này có thể 
từ nguồn nước mưa) có thể được phân bố đều đặn trong suốt chu kì 
sinh trưởng phát triển cây khoai lang. Với mục đích giữ độ ẩm cho ruộng 
khoai, môi trường đất với độ ẩm lí tưởng nhất cho sự phát triển của cây 
khoai là 70-80%, độ ẩm này cần được giữ trong suốt quá trình phát triển 
của cây khoai lang, và ruộng khoai không nên để bị ngập nước quá nửa 
ngày, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng từ tuần thứ tư cho đến tuần 
thứ tám sau trồng. Cây khoai lang cần được tưới 2 lần 1 tuần kể từ lúc 
trồng cho đến ngày thứ 20 sau khi trồng, và 2 tuần 1 lần từ lúc 40 ngày 
sau trồng cho đến khi thu hoạch. 

Trước khi thu hoạch 1 tháng cần dừng tưới nước để củ phát triển về mặt 
sinh lý học như hình dạng bên ngoài chắc chắn và đẹp. Trong quá trình 
tưới cần lưu í, đất phải đủ ướt thấm xuống sâu đến củ.  

Thuận lợi:

•	 Năng suất cao và chất lượng củ tốt là hoàn toàn có thể có nếu 
mực nước đầy đủ và độ ẩm trong đất được 

 

Trồng khoai 
theo vồn 
là phù hợp 
cho việc dẫn 
nước tưới 
tiêu ở các 
rãnh
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QUẢN LÍ DỊCH BỆNH VÀ SÂU HẠI 
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Quản lí dịch hại tổng hợp

Một số nông dân ở Cao Quảng và Quảng Thạch cho biết rằng hiện tại 
trên cây khoai lang đã có một vài loại sâu bệnh như các loại ăn lá và ăn 
củ, đây là nguyên nhân gây nên năng suất giảm nghiêm trọng. Sâu đục 
thân phá hại cũng được ghi nhận tại 1 số hộ nông dân, cũng như một 
số loại côn trùng gây hại khác gây nên việc không thể thu hoạch. Tuy 
nhiên rất ít hộ nông dân tại 2 xã dự án dùng các thuốc hóa học để diệt 
sâu bệnh bởi vì nông dân ở đây không biết về chức năng của các loại 
thuốc hoặc lo ngại về an toàn thực phẩm. Về vấn đề dịch bệnh, một số 
nông dân cũng cho biết rằng trên ruộng khoai xuất hiện lá bị vàng úa 
và nhăn, tuy nhiên nông dân không biết nguyên nhân do đâu. Một số 
nông dân khác cũng nói rằng ruộng khoai gia đình cùng từng mắc một 
số bệnh, tuy nhiên không thể mô tả các dấu hiệu và triệu chứng, và 
cũng không biết làm thế nào để có thể phòng trừ hoặc xử lí.
 
Các kỹ thuật khuyến cáo:

Phương pháp quản lí dịch hại tổng hợp (IPM) tiếp cận theo phương thức 
lồng ghép sự am hiểu về hệ sinh thái của các loài sinh vật gây hại cho 
cây trồng với các biện pháp đưa ra để tránh hoặc giảm thiệt hại mùa 

Sâu đục thân gây hại cho cây khiến héo, tăng trưởng kém, và thậm chí là chết

Các củ bị bọ hà ăn sinh sản ra các độc tố (terpenes) để chống lại sự gây 
hại và thường có mùi khó chịu.
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màng bởi các loài sinh vật gây hại gây ra. Các tiếp cận của IPM theo 
phương thức áp dụng kết hợp cách tiếp cận khác nhau để có hạn chế sự 
phá hoại mùa màng của dịch hại và sâu bệnh, đưa về ngưỡng cây trồng 
có thể chống chịu được, chứ không tiếp cận theo phương thức là loại 
bỏ hoàn toàn.Các kỹ thuật bao gồm vệ sinh mùa màng, phương thức 
và dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học hay sinh học để kiểm soát sâu 
bệnh. Sự lựa chọn các phương pháp còn phụ thuộc loại dịch bệnh chính 
nào cần được kiểm soát, phần nào của cây trồng bị tấn công, loại thiệt 
hại nào và dụng cụ có thể tìm thấy dễ dàng 

Mục tiêu của vệ sinh mùa màng để ngăn ngừa và loại bỏ mầm mống và 
vật chủ trung gian của vi sinh vật có hại và mầm bệnh. Việc luân canh 
cây trồng có thể được xem là 1 biện pháp để ngăn ngừa việc phát triển 
của một loại dịch hại và sâu bệnh cụ thể ở cùng một đồng ruộng. Phòng 
trừ bằng phương thức lúc trồng bao gồm sử dụng các giống không bị 
nhiễm sâu hại và dịch bệnh, các cây giống khỏe có khả năng chống chịu 
tốt hơn với sự tấn công sâu hại và dịch bệnh. Trồng khoai với mật độ dày 
là không được khuyến cáo vì đó cũng là một trong những nguyên nhân 
làm cho cây trồng dễ mắc sâu bệnh hơn. Cách thức kiểm soát bằng 
cơ học có thể sử dụng một số thiết bị và dụng cụ hỗ trợ. Giống trong 
nhà màng có thể tránh được sự xâm nhập các loại côn trùng biết bay. 
Phương thức kiểm soát bằng sinh học sử dụng các loại thiên địch có lợi 
để kiểm soát sâu hại và dịch bệnh. Dùng các loại cây tự nhiên có thể làm 
thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, có 
mong muốn sản xuất bằng cách áp dụng các phương pháp quản lí dịch 
hại bằng phương pháp sinh học an toàn và rẻ tiền.

Làm các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh tự chế tại nhà có nguồn gốc từ 
thiên nhiên: Ớt , thuốc lá, Xà phòng, Tỏi,  Tỏi ( Kiến, rệp, sâu bướm, Rệp 
sáp bột hồng);  Thuốc lá (sâu bướm, rệp, và một số loại khác); Xà phòng 
( các loại côn trùng và rệp sắp bột hồng); Tỏi (sâu bướm, bọ trĩ, khả năng 
1 số bệnh từ nấm); Đỗ mai (rệp, sâu bướm, ruồi trắng) ; Cây cóc kèn (sâu 
bướm, châu chấu, rệp, nhện giăng tơ, rầy nâu); Tro (châu chấu).

Thuận lợi:

•	 Cung cấp cho nông dân các kiến thức và các lựa chọn khác nhau 
để hạn chế việc sử dụng và phụ thuộc vào thuốc hóa học trong 
việc quản lí dịch hại trong canh tác khoai lang. 

•	 An toàn, không gây độc cho người
•	 Giảm ô nhiễm khí, nước và đất 
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Các loại côn trùng gây hại thường gặp trên cây khoai lang:

Sâu ăn lá. (Spodoptera litura)

Triệu chứng gây hại: Loại ấu trùng này ăn các lá của cây trồng và cỏ. Khi 
tấn công lá chúng nhai các viền lá xung quanh và tấn công vào sâu bên 
trong cho đến khi gân lá giữa mất đi

Thiên địch: Kiến ăn thịt, Sâu tai.

Biện pháp kiểm soát: Cần loại bỏ các loại cỏ là vật chủ. Ipomoea reptans 
(kankung) và một số loại cỏ như (Amaranthus sp., Passiflora foetida, 
Ageratum sp.) là những loại vật chủ phổ biến ở châu Á.

Châu chấu  (Attractomorpha psitaccina)

Triệu chứng gây hại: Lá bị tước và bể, khi châu chấu lớn lên có thể ăn thân 
cây khoai lang.

Biện pháp kiểm soát: Việc kiểm soát châu chấu là không cần thiết vì tác 
hại châu chấu là không lớn. 
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Bọ cánh cứng rùa vàng (Aspidomorpha spp.)

Triệu chứng gây hại: Ấu trùng và con trưởng thành tấn công lá bằng cách 
tạo ra các lỗ hình tròn trên phiến lá

Thiên địch: Pupal parasitoid, bọ ngựa

Biện pháp kiểm soát: Kiểm soát loại vật chủ như các loại cỏ. Một số thiên 
địch như trứng và ấu trùng của các loại ký sinh trùng  (Ong kí sinh,  ong 
bắp cày, ong kư sinh) và các loại thiên địch ăn thịt (bọ ngựa trên cây 
khoai lang)

Bọ hà (Cylas formicarius)

Triệu chứng gây hại: Sâu non của bọ hà đục trong dây và củ tạo thành 
các đường đục, chất bài tiết được thải ra trong các đường đục. Bọ hà 
trưởng thành ăn các chồi mềm, lá, cuống lá và củ

Thiên địch: Bọ chân chạy, nhện, kiến đầu to

Biện pháp kiểm soát: Vệ sinh đồng ruộng, dùng dây giống sạch không bị 
sâu bệnh, vun xung quanh các gốc cây, luân canh cây trồng, cho ruộng 
ngập nước, tạo lớp phủ bề mặt ruộng.
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Sâu đục thân (Omphisa anastomosalis)

Triệu chứng gây hại: Sâu non đục vào thân các đường đục lớn, gây nên 
các lỗ sâu rỗng ở thân cây, nghiêm trọng hơn có thể làm cây héo và chết.

Thiên địch: Bộ sâu tai, bọ rùa, bọ chân chạy, kiến, nhện

Biện pháp kiểm soát: Dùng dây giống sạch không bị sâu bệnh, hủy các 
dây giống bị nhiễm bệnh sau khi thu hoạch, luân canh cây trồng, bẫy 
ánh sáng, vun xung quanh các gốc cây.

Bọ xít (Physomerus grossipes)

Triệu chứng gây hại: Bọ xít non và trưởng thành chích dây, cuống lá khoai 
lang và nhựa cây làm cây héo và còi cọc.

Biện pháp kiểm soát: Kiểm soát cỏ. Các loại cỏ vật chủ của bọ xít. Trồng 
các loại hoa nhỏ có thu hút các loại thiên địch như bướm và ong bắp 
cày. Cày lật tấc cả để đảm bảo rằng tiêu diệt các nơi sinh sản của bọ xít. 
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Ruồi trắng (Homoptera: Aleyrodidae)

Triệu chứng gây hại. Làm lá vàng và hoại tử

Thiên địch: Bộ cánh màng (Ong) (prospatella clypealis Silvestra và 
crospatella sp.)

Biện pháp kiểm soát: Vệ sinh đồng ruộng, dùng các giống không bị 
nhiễm côn trùng gây hại. Trồng các loại cây trồng không phải là vật chủ 
của ruồi trắng sau khi trồng khoai lang. Phun tỏi, xà phòng. 

Rệp vừng (Aphis gossypii)

Triệu chứng gây hại: Các triệu chứng gây hại trực tiếp thường biến dạng 
của lá non và chồ.Triệu chứng bị nặng là lá quăn

Thiên địch: (Oxyopes javanus Thorell), Nhện (Thomisus sp.), bọ rùa 
(Menochilus  sexmaculatus)

Biện pháp kiểm soát: Các loại thiên địch ăn thịt như:  bọ rùa, chuồn chuồn 
cỏ and Ruồi giả ong, các loài này đều bắt cả con non và trưởng thành 
côn trùng có hại
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Các loại thiên địch thường hay gặp trên cây khoai lang:

Thiên địch là các loại côn trùng có lợi trong việc kiểm soát sâu hại. tạo 
điều kiện cho thiên địch sống sót có thể giảm sâu hại. Tạo các nơi ẩn nấp 
hoặc tạo môi trường sống như các lớp mùn phủ hoặc loại phủ bề mặt 
khác cũng như trồng các loại cây có bông hoa nhỏ hai bên bờ ruộng, 
hàng rào, hoặc các cây trồng lâu năm khác có thể được xem như là 
nguồn thức ăn và nơi trú ẩn cho các loại thiên địch.

Bọ sát thủ Ong ký sinh

Bộ cánh gân Nhện
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Ruồi ăn rệp Kiến 3 khoang

Bọ rùa đỏ Ruồi xanh

Bọ cánh cứng ba khoang
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Các loại bệnh thường gặp trên cây khoai lang:

Hai bệnh gây nên  thoái hóa trên giống khoai lang thường hay gặp, có 
khả năng lây lan và phá hủy nghiêm trọng nhất trên cây khoai lang là  
bệnh virus đốm gợn sóng khoai lang (SPFMV) và bệnh virus lùn xoắn lá 
khoai lang (SPCSV). Các loại virus này nhỏ hơn rất nhiều so với các loại 
khác, chỉ có thể sống và nhân bản dựa vào vật chủ hoặc nạn nhân. Và 
sau đó làm mất chức năng của mô tế bào, gây thiệt hại nghiêm trọng và 
khó có thể phục hồi cho vật chủ. Bệnh gẻ bệnh gây nên do nấm cũng 
rất phổ biến trên cây khoai lang ở Việt Nam.

bệnh virus đốm gợn sóng khoai lang (SPFMV)

Triệu chứng gây hại: Gợn sóng, đốm mờ trên lá, đôi khi viềm màu tím 
nhạt. Các đốm hoại tử bên ngoài hay bần hóa bên trong có thể làm 
giảm đến chất lượng củ. 

Vật truyền nhiễm: Rệp

Biện pháp kiểm soát: Nên sử dụng các loại giống sạch, loại bỏ và đốt 
những cây mắc bệnh kể từ khi còn nhỏ, tránh trồng khoai trên ruộng đã 
từng trồng khoai vụ trước đó. 
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bệnh virus lùn xoắn lá khoai lang (SPCSV)
Triệu chứng gây hại: Giảm sự phát triển / còi cọc làm cho cây và lá vẫn 
còn nhỏ, gây úa vàng các mô lá, có thể nhận biết các cây bị bệnh nổi bật 
so với câ không nhiễm bệnh

Vật truyền nhiễm: Ruồi trắng

Biện pháp kiểm soát: Luôn luôn sử dụng các dây giống khỏe không bị 
nhiễm bệnh, nên trồng các giống có khả ăng chống chịu với bệnh tốt. 
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Bệnh ghẻ (Elsinoe batatas)

Triệu chứng gây hại: Các vết bần nổi màu nâu đến màu nâu nhạt, với tâm 
màu tím đến màu nâu, xuất hiện dọc theo dây. Thời tiết ẩm có lợi cho 
bệnh phát triển

Biện pháp kiểm soát: Dùng các giống có khả năng chống chịu, dùng giây 
giống khỏe, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. 
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      BẢO TỒN ĐẤT 
VÀ QUẢN LÍ CHẤT DINH DƯỠNG
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Các kỹ thuật khuyến cáo:

Một số phương pháp có thể được áp dụng để chống lại thoái hóa đất 
và làm cho đất màu mỡ hơn: Cày và xác định các hướng vồn khoai thep 
dọc các đường đồng mức, trồng khoai giữa các giải cỏ, kết hợp với việc 
bón phân hữu cơ cho đất.

Cây khoai lang được trồng theo luống nên việc luân canh có thể xem 
khá dễ dàng. Vì các loại cây luân canh có thể hạn chế được sự cạnh tranh 
về ánh sáng cũng như chất dinh dưỡng.

Thuận lợi:

•	 Lưu giữ các chất dinh dưỡng của đất và cây trồng trong thời gian 
dài.

•	 Canh tác theo băng có hàng rào xanh có thể làm làm giảm hiện 
tượng mất chất dinh dưỡng do xói mòn gây nên, số tiền có thể 
tiết kiệm được 4,1-85,5 USD/ha/năm (93,000- 1,900,000 VND/ 
ha.năm) (Irawan, 2003):

•	 Việc xen canh có thể đóng góp vào tăng tính đa dạng mùa màng 
và thực phẩm, tăng độ phì nhiêu trong đất nếu xen canh với các 
loại cây có hàm lượng Nito, và cũng có thể làm giảm sự phát triển 
của cỏ dại.

Canh tác theo dải băng có hàng rào xanh với 2 dải cỏ.
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Canh tác theo các đường đồng mức (đường viền, 
đường vòng quanh)

Thuận lợi:

•	 Phương pháp bảo tồn rẻ và hiệu quả.
•	 Kiểm soát xói mòn và rửa trôi bề mặt.
•	 Duy trì khả năng sản xuất tự nhiên của đất.

 

Canh tác theo đường vòng.
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Tạo lớp mùn che phủ cho đất và hạn chế cày bừa đất

Thuận lợi:

•	 Làm giảm sự rửa trôi của phân Đạm và phân Lân vào nguồn nước.
•	 Việc che phủ ruộng khoai lang bằng cây họ đậu có thể giúp tăng 

hàm lượng Đạm cho đất, ví dụ cây hoa mông gà. 
•	 Việc che phủ bề mặt ruộng khoai còn được xem là 1 phương 

pháp chống xói mòn đất, làm hạn chế quá trình rửa trôi chất dinh 
dưỡng Đạm và Ure. 

•	 Việc che phủ bề mặt ruộng khoai còn làm tăng hoạt tính của đất 
bằng cách gia tăng các chất hữu cơ trong đất.

Dải cây hương bài và lớp phủ với mục đích ngăn chặn sự xói 
mòn trên các ruộng ngô.

Các lớp rơm được phủ giữa các hàng cây. 
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Trồng cây che phủ đất

Thuận lợi:

•	 Hình thành lớp phủ trên đất với xác cây và trồng cây che phủ đất 
có thể làm các loại giun trong đất tăng tính hoạt động.

•	 Cải thiện tính chất cấu trúc đất.
•	 Cải thiện hoạt động và sự đa dạng hệ động thực vật trong đất, vì 

thế việc trồng cây che phủ đất là rất cần thiết áp dụng để phục 
hồi đất. 

•	 Cải thiện chất lượng đất và giảm các nguy cơ thoái hóa đất. 

Đất được che phủ bởi cây trồng, ví dụ cây họ đậu có thể trồng trên 
ruộng có xác cây từ vụ trước để lại.
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Trồng gối

Thuận lợi:

•	 Việc luân canh với các loại cây trồng khác nhau không chỉ cần 
thiết cho việc cung cấp các loại “thức ăn” khác nhau cho hệ vi sinh 
vật của đất, mà còn bởi vì rể của các loại cây khác nhau phát triển 
từng tầng đất khác nhau, vì thế các loại cây khác nhau có khả 
năng hấp thụ các loại chất dinh dưỡng ở các tầng đất khác nhau. 

•	 Thêm vào đó, việc luân canh các loại cây trồng khác nhau còn 
làm tăng sự phong phú hệ động thực vật trong đất, vì rễ của các 
cây khác nhau sinh ra các hợp chất hữu cơ khác nhau, những hợp 
chất là nguồn thức ăn cho các loại vi sinh vật và nấm khác nhau.
Vi sinh vật và nấm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc 
chuyển đổi các hợp chất này biến thành chất dinh dưỡng cây có 
thể sử dụng được.  

•	 Khoai lang có thể phù hợp luân canh đối với các loại cây ngũ cốc 
như ngô, lúa, kê hoặc với các cây họ đậu như đậu xanh, đậu nành 
và mè. 

•	 Cây khoai tuyệt đối không được luân canh với cây lấy rễ ( sắn, 
khoai từ) hoặc lấy củ ( khoai tây) vì các loại cây này có đòi hỏi, hấp 
thụ chất dinh dưỡng giống nhau.

Trồng gối đu đủ và cây họ đậu.
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