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Mục tiêu của việc Quản lý Đất bền vững

• Tối ưu hóa lợi nhuận

• Duy trì, cải thiện sức khỏe đất

• Hạn chế thoái hóa đất tại chổ như chua hóa, kiềm
hóa, v.v

• Hạn chế sự thất thoát dinh dưỡng, hóa chất nông
nghiệp vào môi trường

Những thông số cần biết để quản lý đất bền vững

Sa cấu, Màu sắc, Cấu trúc, 
Tính thấm, 
Khả năng thoát nước, 
Đặc tính hoá học



Quản lý nước

YÊU CẦU CÂY MÍA:

• Đất có khả năng giữ nước hữu hiệu>15%

• Mực thuỷ cấp < 1, 5 m

• Cần biết thành phần cơ giới của đất để
quản lý nước hữu hiệu hơn;



Quản lý dinh dưỡng

432970343515tàn dư, phụ phẩm (%)

13.010.540.047.59.016.5(kg/ha)Còn lại trong

17.025.517.093.517.093.5(kg/ha)

0.20.30.21.10.21.1(kg/tấn)Lấy đi

30.036.057.0141.026.0110.0(kg/ha)Cây hút

20855250

SMgCaKPNĐơn vịBộ phận

(Năng suất 85 tấn/ha)



Cân đối dinh dưỡng đa lượng

432970343515tàn dư, phụ phẩm (%)

13.010.540.047.59.016.5(kg/ha)Còn lại trong

17.025.517.093.517.093.5(kg/ha)

0.20.30.21.10.21.1(kg/tấn)Lấy đi

42518019937155

30.036.057.0141.026.0110.0(kg/ha)Cây hút

??35020855250

SMgCaKPNĐơn vịBộ phận

(Năng suất 85 tấn/ha)



Liều lượng K đề xuất
theo giá mía và giá phân

0-42669114116630

0-42588513315825

0-42507511614120

Mức đề nghị (kg/ha K
2
O)Tỉ lệ giá cả

>260130-26080-13040-80<40(mg K/kg)

Rất caoCaoTrung bìnhThấpRất thấpK trong đất



Cần chú ý Mất cân đối dinh dưỡng

• Bón nhiều K dễ đưa đến thiếu Ca;

• Bón nhiều Ca dễ đưa đến thiếu Mg;

• Bón nhiều Cl dễ đưa đến thiếu S;



Thể tích tế khổng > 50%

Quản lý các mặt hạn chế



Quản lý các mặt hạn chế

Các mặt hạn chế về lý tính của đất rất quan
trọng cho sự phát triển của cây mía, 

Cơ giới nặng làm Tầng đế cày dí dẻ chặt, rễ không
phát triển, không hút nước và chất dinh dưỡng;

North 
Queensland, 
Úc:

Xe máy cày
bánh nhỏ,

toa xe thu
hoạch mía
chạy trên
đường ray 
cố định



Một số mặt hạn chế do đóng váng bề mặt:

•Nước chảy tràn trên bề mặt đất, không thấm
sâu xuống làm cây bị thiếu nước, bị ‘hạn giả’;

•Không trao đổi khí với khí quyển, gây ngộ độc
cho bộ rễ và vi sinh vật;

Đóng váng bề mặt

Quản lý các mặt hạn chế



Đất mía Tây Ninh có
hàm lượng cát cao
nên cần bón thêm sét

Sa cấu thích hợp cho cây mía là
thịt pha sét hoặc sét. Đất chứa
nhiều cát không thích hợp cho cây
mía (Kofeler & Bonzelli, 1987).



Quản lý các mặt hạn chế

Giảm độ chua của đất

Bón vôi theo thành phần cơ giới:

• đất cát: 450-675 kg/ha mỗi 2 năm;

• đất thịt pha sét: 1800-2250 kg/ha mỗi 3-4 
năm;

• đất sét: 2700-3600 kg/ha mỗi 4-5 năm;





Thảm phủ bằng xác thân lá
mía nhanh chóng làm tăng
hàm lượng chất hữu cơ của
đất mía và cải tạo khả năng
giữ và trao đổi dinh dưỡng
của đất cát bạc màu





1. Cần hiểu tính chất loại đất đang gieo trồng, xác định
mặt hạn chế chủ yếu cho từng vùng đặc thù (in ấn và
phổ biến) nhằm có hướng giải đáp phù hợp,

2. Am hiểu và quản lý quá trình chuyển hóa dinh dưỡng
và sự mất dinh dưỡng cho từng loại đất,

3. Thường xuyên phân tích đất,

4. Xây dựng khuyến cáo phân bón cho từng vùng đặc
thù,

5. Sử dụng kết quả phân tích lá để xác định mức độ
dinh dưỡng bón vào xem đã đủ chưa,

6. Quan tâm bổ sung nguyên tố vi lượng

Để quản lý đất bền vững



Xin chân thành cám ơn sự chú ý của quí
vị đại biểu, 


