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HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BÓC LÁ MÍA VÀ LUÂN,  
XEN CANH MÍA VỚI CÂY HỌ ĐẬU 

 
TS. Đỗ Ngọc Diệp 

(Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía Đường Bến Cát)  
 

Ở Việt Nam, hiện đã và đang hình thành nhiều vùng chuyên canh trồng mía, hay 
nói đúng hơn, chỉ trồng độc canh cây mía, có phải quá sớm đề cập đến vấn đề “hiện 
tượng xấu dần đi của đất”. Alvaro Reynoso (1852) đã nói rằng  “Đất khai thác không 
nghỉ, trên cùng một khu đất trồng độc canh một loại cây trồng sẽ dẫn đến làm nghèo đất”  

Không loại trừ khả năng trên cùng một khu đất lại chỉ trồng đúng một loại giống 
chẳng hạn chỉ một giống mía kéo dài suốt trong nhiều năm thì việc tích lũy mật độ nấm, 
tuyến trùng trong đất gây bệnh, nhất là khi trồng các giống nhiễm, mẫn cảm với sâu bệnh 
thì mật độ đó sẽ tăng lên từ 3 đến 5 lần (Hogarth y Allopp, 2000)  

Trong thời gian qua, Công ty CP Đường Biên Hòa có rất nhiều chủ trương lớn 
trong thâm canh cây mía nhằm tăng năng suất, chất lượng. tăng lợi nhuận, hạ giá thành 
sản phẩm công, nông nghiệp mía đường. Ngoài những chương trình sẽ và đang triển khai 
về công nghệ giống, đấu tranh sinh học…việc cải tạo đất, bảo vệ môi trường như chủ 
trương bóc lá mía, xen canh, luân canh… chẳng phải là công việc mới lạ mà thực tế việc: 
“Bóc lá mía tủ lá và trồng xen canh, luân canh các loại cây họ đậu, đã được nhiều nước 
trên thế giới, hay ở Việt Nam ta thực hiện và đã có nhiều tài liệu sách báo nói về lĩnh vực 
này. Song, việc triển khai thực hiện ở mức độ nào, kết quả ra sao vẫn còn nhiều hạn chế 
trong việc đúc kết, truyền bá. 

Bóc lá mía là việc làm khó, theo tập quán canh tác của vùng, cũng như công dụng 
của lá mía. Mặt khác, công cụ cơ giới bóc lá mía có thể nói gần như chưa mấy ai (quốc 
gia) chú ý, nhất là thời buổi kinh tế thị trường công lao động ngày càng khan hiếm 
dần…Với hiệu quả về môi trường, các nguồn sống cùng trong lòng đất thì việc bóc tủ lá 
mía (không đốt lá) là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực hiện tại cũng như lâu dài. 
Việc làm này có mang lại kết quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hiều biết, hưởng 
ứng của công động nhất là những người quản lý điều hành và thiết thực hơn hết là người 
trồng mía 

Điều đáng mừng, Công ty đã có chủ trương chế độ khuyến khích việc bóc lá mía                            
trong khi chúng còn chưa có công cụ bóc tuốt lá mía, không có máy thu hoạch mía, 
không có đất luân chuyển…Nếu cứ tiếp tục theo đuổi con đường độc canh một loại cây 
trong trong khi không luân, xen canh, bóc tủ lá mía và cứ theo lối mòn tập quán: “đốt lá 
và đốt lá”, thì chắc chắn chính chúng ta lại làm “khó” cho chính chúng ta. 

Một khi ta thực hiện tốt quy trình bóc lá mía sẽ tăng độ mùn hữu cơ chống sói 
mòn, rửa trôi, giảm lượng nước bốc hơi (giử được độ ẩm), với khoảng trung bình 7-10 
tấn/ha lượng lá ngọn để lại. Người ta đã chứng minh việc phủ lớp lá mía đã giải phóng 
sản sinh ra các chất độc tố song hành (Alelopaticas) cho nhiều loại cây cỏ dại, đồng thời 
bảo vệ và kích thích cho các hoạt động của đấu tranh sinh học. Ở Nam Phi kết quả phủ lá 
mía (không đốt lá mía) năng suất tăng 9 tấn/ha (tăng khoảng 15%  so với mía đốt). Việc 
phủ lá mía mật độ giun đất tăng 2,5 lần so với đốt lá hoặc phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ. Một 
ví von không ngoa, hoàn toàn có đầy cơ sở khoa học con giun đất là chỉ số “SỨC KHỎE 
CỦA ĐẤT” chỉ số này phụ thuộc hoàn toàn vào độ mùn. Ở Úc, (HogarthAllospp, 2002) 
đã chúng minh “Việc gia tăng đô mùn là kết quả của việc việc giử các chất thải ngọn, lá 
mía điều này thể hiện từ chu kỳ thứ 2 có nghĩa là sau sau 5 đến 10 năm sau và trở nên 
cân bằng khi đạt 10 đến 15 năm. Cũng từ chu kỳ thứ 2 có thể giảm từ 10 đến 15% lượng 
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phân cần bón, chu kỳ thứ 3 từ 20 đến 25%  Ngoài việc trả lại phần cây mía đã lấy đi, 
việc bóc lá theo định kỳ sẽ làm cho lá mía phân hủy dần, tạo nguồn cho các loại vi sinh 
vật hoạt động và tạo điều kiện dễ dàng cho việc chăm sóc sau này cũng như giảm bớt 
nguy cơ chống cháy mía… 

Ngoài những lợi ich nêu trên, nếu việc thực hiện bóc lá mía và chặt ngọn đúng kỹ 
thuật sẽ giảm lượng tạp chất đưa về Nhà máy (không tính giá thành vận chuyển) Theo 
Carlos Leon (Philsurin 3/2010): “cứ 1% tạp chất sẽ giảm đi 0,1- 02,% tổng thu hồi trong 
chế biến có nghĩa là cứ tăng 1% tạp chất sẽ mất đi từ 2 - 4 kg đường/tấn mía ép, việc bóc 
lá cũng tạo điều kiện cho việc chặt mía sát gốc không tốn công tề gốc, mía không bị tác 
động vào gốc, sinh trưởng sẽ tốt hơn, trung bình nếu chặt mía gốc để cao 3-5 cm sẽ mất 
khoảng 4,5 - 5 tấn mía/ha” Từ con số trên, ta sẽ hình dung ra được sự lãng phí mất mát 
không đáng có sẽ đến mức độ nào?. (chỉ riêng mất đi: 5 tấn mía x 600.000 + công tề gốc 
500.000 đ. =3,5 tr đ). 

Việc luân canh, trồng xen canh cây họ đậu: Trong điều kiện chuyên canh hay độc 
canh một loại cây trồng, mật độ các loại nấm, tuyến trùng có thể tăng cao từ 3-5 lần 
trong trường hợp các giống mía có sức chống chịu kém, dễ mẫn cảm. Việc sử lý hóa chất 
cho phép ta ngăn chăn và tăng năng suất nhưng lại gây thiệt hại lớn vì vẫn quay lại trồng 
cây mía vô tình ta vẫn để cho nấm và tuyến trùng hoạt động trở lại, chưa kể đến hiện 
tượng quen thuốc, thì tác hại khó lường hơn. Vì vậy, việc luân canh cải tạo đất là việc 
làm rất cần thiết nó sẽ làm tăng năng suất từ 14 đến 84% so với diện tích mía tơ không 
luân canh cây họ đậu, nhưng điều đáng nói hơn nó sẽ cải thiện “sức khỏe đất”, gắn liền 
với các điều kiện lý học, các hoạt động vi sinh vật, chưa kể đến lượng Nitơ bổ sung do 
cố định bởi các hoạt động của vi sinh vật. Ở Úc (Hogarth y Allsopp, 2000). khi trồng cây 
đậu đũa; trong điều kiện trồng bình thường theo truyền thống thì nó chỉ cố định được 31 
kg N/ha và 2 tấn chất khô, trong khi ta tác động quản lý kỹ thuật luân canh thì nó cố dịnh 
đạm được 140 kg N/ha và sản sinh lượng chất khô 4,7 tấn/ha 

Vây, tại sao phải luân canh, trồng xen cây họ đâu và có lợi ích gì? Xin phép chỉ ra 
một vài điểm sau: 

- Tạo điều kiện hợp lý hơn trong việc bố trí cây trồng và thâm canh 
- Cải tạo điều kiện lý, hóa tinh và nguồn vi sinh vật trong đất 
- Giảm và dễ kiểm soát nguồn cỏ dại phát sinh. 
- Bảo vệ đất chống sói mòn, rửa trôi 
- Cho phép đa dạng nguồn thu lương thực mà không ảnh hưởng đến cây trồng 

chính. 
- Phá vỡ cây chuyên canh, giảm mật độ ký sinh gây bệnh hại tích lũy trong đất. 
- Làm chuyển đổi chất dinh dưỡng di động sâu trong lớp đất bởi lẽ cây họ đậu là 

cây trồng có bộ rể ăn sâu và rộng. 
- Làm hòa tan và giải phóng các hợp chất lân ra bề mặt của đất cho cây trồng sử 

dụng.  
Trên đây là một số ý kiến mong được sự quan tâm để không phụ lòng đất trồng 

mía và ắt hẳn sẽ phục vụ ta tốt hơn trong nhiều mục đích   


