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Chủ biên: Giữa năm 1997 và 2009, Kirby Rogers đã làm việc trong nhóm thành lập một doanh 
nghiệp nông nghiệp được gọi là Sản Phẩm Tự Nhiên (NPI) trong Bokeo, Lào. Phần nhiều trong 
các nỗ lực này là để khuy ế n khích cây đậu nành là một loại hoa mầu của địa phương cũng như 
phát triển các kênh về xây xát và ti ế p thị liên quan. Trong Hội nghị Phát triển Cộng Đồng và 
Nông nghiệp ECHO Châu Á 2011, Kirby đã trình bày một bài thuy ế t trình trước toàn thể hội 
nghị với tựa đề “Phát triển dựa vào kinh doanh và hoàn thiện các chuỗi kinh t ế  bị đứt đoạn ở 
các nước đang phát triển”. Thông tin từ bài thuy ế t trinh được chia sẻ tại đây 

Trong bài viết này, tôi không muốn trình bày một bài “lịch sử tổng hợp” của cây đậu nành, cũng 
không một giải thích khoa học về thuộc tính của nó, hay một bài nhận xét kinh tế về thị trường 
đậu nành. Thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ một cái nhìn cá nhân hơn về loại cây này và làm thế nào nó 
đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều người dân Lào. Bởi câu chuyện này cũng liên quan 
đến phát triển nông nghiệp, tôi muốn giới thiệu một số chiến lược chúng tôi đã học được trong 
khi giới thiệu sản xuất đậu nành đến các vùng xa xôi ở Lào. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu từ phần kết 
thúc. Hiện nay có hàng chục làng trồng cây đậu nành ở một số nơi trên khắp miền bắc Lào, sản 
xuất hàng ngàn tấn đậu nành mỗi năm. 

Ba mục tiêu quan trọng liên quan đến giới thiệu cây trồng 
Triết lý phát triển của tôi liên quan đến giới thiệu cây trồng được hình thành trong thời gian này 
có thể được tóm tắt trong ba mục tiêu chính: 1) Phát triển theo định hướng thị trường; 2) chế biến 
giá trị gia tăng; và 3) Sản xuất trong nước …ngay từ đầu. 

Bất cứ khi nào tôi xem xét một giống cây mới 
tiềm năng, tôi sử dụng câu niệm kinh từ trước 
đó làm bộ lọc và để giúp trả lời các câu hỏi 
cơ bản sau đây: Liệu có một thị trường dễ 
dàng cho giống cây trồng này? Liệu nó có thể 
đem lại lợi nhuận đủ thu hút nông dân? Giống 
cây này có bao nhiêu công dụng trong cộng 
đồng? Nó có thể dùng cho mục đích cá nhân 
được không? Liệu có thể làm tăng giá trị sản 
phẩm ngay trong nước sản xuất, hay là 
thường sẽ được bán dạng nguyên liệu thô? 
Càng trả lời kỹ lưỡng những câu hỏi này, 
càng dễ giới thiệu một cây trồng mới vào hệ 
thống sản xuất nông nghiệp hơn. 
 

Những điều khác cần phải được xem xét khi cố gắng thiết lập một loại cây trồng mới trong một 
cộng đồng liên quan đến khía cạnh sản xuất. Những vấn đề này bao gồm nguồn hạt giống, làm 
thế nào các cây trồng mới phù hợp với các hệ thống nông nghiệp hiện nay, độ dễ của việc kiểm 
soát cỏ dại, chăm sóc cây trồng (bao gồm việc cung cấp nước và chất dinh dưỡng), sấy sản 
phẩm, các vấn đề về lưu trữ và kiểm soát chất lượng, cũng như làm thế nào để bán sản phẩm. 



Cơ sở xay xát đậu nành tại Lào 

Điều này đưa chúng ta trở lại với ba mục tiêu đã nêu trước đây liên quan đến giới thiệu cây 
trồng: 

Giới thiệu cây trồng nên có định hướng thị trường - Trước khi giới thiệu của một loại cây 
trồng mới, đầu tiên và quan trọng nhất phải có một thị trường để bán sản phẩm thu hoạch. Nhiều 
loại cây  phát triển tốt, nhưng nếu không có một thị trường cho sản phẩm, sẽ không có ai trồng 
loại cây đó nữa sau vụ mùa đầu tiên. Trường hợp cây đậu nành ở Bắc Lào, thương nhân Việt 
Nam Trung Quốc và Thái Lan đang cạnh tranh để bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Cuộc 
cạnh tranh của họ đã khiến giá cả tăng lên cùng với niềm vui thích trồng đậu nành của người 
nông dân. Trên quy mô nhỏ, đã có sẵn một thị trường nội địa ở Lào vốn nhanh chóng được lấp 
đầy. Nhân viên nhà hàng sẽ mua đậu tương nảy mầm để nấu món súp truyền thống. Người bán 
đậu phụ và sữa đậu nành cũng sẽ mua và dự trữ đậu nành cho nhu cầu thường niên. Một lưu ý 
phụ, những người này sẵn sàng trả tiền gấp nhiều lần cho mỗi kg so với những người nước ngoài 
mua hàng với số lượng lớn, vì họ đã có một thị trường rất hấp dẫn cho sản phẩm. 

Cây có giá trị gia tăng là một lợi thế - Đậu nành dễ được gia tăng giá trị dù là quy mô hộ gia 
đình hay công nghiệp. Trên thế giới đã có một ngành công nghiệp khổng lồ về sản xuất bột và 
dầu đậu nành. Và ở châu Á, đậu nành được gia tăng giá trị và chế biến theo nhiều cách ở cấp địa 
phương: cho nảy mầm và nướng, hoặc làm nước tương, sữa đậu nành và đậu phụ. Vậy đã có sẵn 
một thị trường đã được thiết lập vững vàng và gần như không thể thỏa mãn cho thức ăn và thức 
ăn chăn nuôi cho đậu nành. 

Nhắm tới chế biến trong nước - Đại đa số 
các cây trồng đậu tương của Lào cuối cùng ở 
nước ngoài là các sản phẩm tái nhập khẩu 
như nước tương, dầu ăn và thức ăn gia súc. 
Tuy nhiên, tôi hy vọng một ngày nào đó có 
thể sản xuất dầu ăn Lào và sử dụng bột đậu 
nành trong nước như một nguồn protein 
trong thức ăn động vật.  

Một lần nữa, tôi đang tập trung vào việc tiếp 
thị bởi vì đây là một phần rất quan trọng cho 
sự phát triển. Thị trường là lực thúc đẩy sự 
chấp nhận một cây trồng trong hệ thống 

nông nghiệp của xã hội. Nếu không có lý do 
lợi nhuận thúc đẩy để trồng một cây công 

nghiệp, nhiều khả năng cây trồng sẽ không được chấp nhận rộng rãi. May mắn thay, ở trong Lào, 
đậu nành dễ dàng đáp ứng các mục tiêu liên quan đến nhu cầu thị trường cũng như làm tăng giá 
trị và chế biến trong nước. Cũng không kém phần quan trọng, đặc điểm sinh học của đậu nành 
giúp nó thích hợp cho khu vực. 

Đậu nành: Loại cây linh hoạt 

Đậu nành không chỉ có tính thị trường mà còn linh hoạt, có khả năng thích ứng với môi trường 
thay đổi. Hầu hết các loài cây sẽ phản ứng với những ảnh hưởng bên ngoài như nguồn nước, ánh 
sáng mặt trời và sự cạnh tranh dinh dưỡng. Nhưng nhờ độ nhạy với ánh sáng của mình, đậu nành 
có thể xem như chủ động hơn trong cách tiếp cận bằng cách tự thay đổi cho phù hợp với môi 



trường, thậm chí còn nhiều hơn so với các loại cây trung tính như lúa mạch hay một vài giống 
gạo. Cây trung tính ra hoa sau khi đạt được một giai đoạn phát triển hay độ tuổi đặc biệt, hoặc do 
những kích thích từ môi trường như tiếp xúc với nền nhiệt độ nhất định. 

Tuy nhiên, vì đậu nành có tính cảm quang, chúng sẽ thích nghi cho phù hợp hơn với môi trường 
theo độ dài ban đêm. Nếu cây đậu nành của một giống đã định trước cảm nhận được rằng độ dài 
đêm ngày càng tăng, nó sẽ cơ bản đi nhanh qua qua giai đoạn sinh dưỡng để có thể đến các giai 
đoạn sản xuất giống nhanh chóng hơn. Mặt khác, nếu độ dài đêm giảm, cây đậu nành sẽ kéo dài 
giai đoạn sing dưỡng, do đó sẽ phát triển lớn hơn. Vì vậy, độ cao cây của cùng một giống đậu 
nành có thể khác nhau nhiều tùy theo ngày trồng. 

Khả năng này của đậu nành có thể được nông dân khai thác. Người muốn tăng tối đa tổng sản 
lượng cây trồng (cả sinh khối và hạt giống) sẽ trồng vào những thời kỳ đêm ngắn hơn. Nhưng 
những người trồng đậu nành vào thời kỳ đêm dài hơn, trước khi bắt đầu mùa lạnh, sẽ thu hoạch 
được sản lượng ít hơn nhưng chất lượng hạt cao hơn. Sự nhạy sáng của đậu nành cũng ảnh 
hưởng đến các yêu cầu về giống. Ví dụ, vì kích thước của mỗi cây sẽ nhỏ hơn trong thời kỳ độ 
đêm dài hơn, bạn có thể trồng nhiều hạt giống hơn trong một khu vực [Ed: Để tham khảo, báo 
cáo mật độ trồng đậu nành ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan là 16,4 kg / rai hay 102,2 kg / ha 
hay 91,2 £ / acre]. 

Một khía cạnh khác về độ nhạy sáng của đậu nành là mỗi loại giống thích nghi với một độ dài 
ban đêm nhất định liên quan trực tiếp đến thời gian ra hoa và kết hạt. Do đó hạt giống đậu nành 
của một số loại giống không thể dễ dàng được vận chuyển và trồng quá xa dọc theo vĩ độ bắc-
nam mà không làm cho cây cơ bản bị rối loạn, khiến cây trồng ra hoa sai thời điểm. Tuy nhiên, 
các giống đậu nành có thể được di chuyển và trồng gần như bất cứ nơi nào ở hướng đông-tây dọc 
theo một khoảng vĩ độ [Ed: Vì lý do này, Ngân hàng hạt giống ECHO Á không cung cấp giống 
đậu nành, vì sẽ rất khó khăn để tích trữ các loại giống phù hợp với một loạt các các vĩ độ trong 
khu vực]. 

Giống như nhiều loại đậu khác, cây đậu nành cố định đạm đạm để dùng, có khả năng tạo ra các 
nốt sần trên rễ chứa một vi khuẩn cố định đạm tên là Rhizobium japonicum. Trong một mối quan 
hệ cộng sinh, các vi khuẩn được ở một môi trường không có ôxy cùng với rất nhiều chất dinh 
dưỡng và các cây đậu nành được hưởng lợi lượng nitơ dư thừa mà vi khuẩn thải ra. Vì vậy, đậu 
nành tạo nguồn nitơ riêng cho nó trong một hệ thống thiếu nitơ . Khả năng sản sinh nitơ này có 
những công dụng liên quan đến bón phân và luân canh cây trồng. Ví dụ, chúng tôi thấy rằng đậu 
nành trồng ở ruộng lúa vào mùa khô đã tăng sản lượng cho vụ lúa sau hơn 10 phần trăm [Ed: 
Trong điều kiện tốt, đậu nành có thể cố định ít nhất là 100kg đạm / ha hoặc £ 89 đạm / acre]. 
Đậu nành cũng giúp tăng cường độ xốp của đất, khiến làm đất dể hơn nhiều sau vụ mùa đậu 
nành. Nông dân nhận xét cày bừa đất sau khi trồng một vụ đậu nành dễ đến thế nào. 

Có thể cần thiết phải cấy vi khuẩn (tức là giới thiệu các dòng vi khuẩn cố định đạm cần thiết) khi 
giới thiệu đậu nành vào một vùng đất mới. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng ở bất cứ nơi nào 
chúng tôi giới thiệu đậu nành tới, ở đó đã có sự hiện diện của vi khuẩn tự nhiên cho cây đậu nành 
dùng. Để kiểm tra đậu nành đã được "nhiễm" các vi khuẩn có lợi hay không, chỉ cần kéo lên một 
cây trưởng thành để xem nốt sần đã hình thành trên rễ chưa. Nếu nốt sần được tìm thấy, cắt mở 
một nốt để xem liệu bên trong nó có màu đỏ không. 



Đậu nành là một địch thủ mạnh của cỏ dại trong cuộc đấu dành ánh sáng mặt trời. Nếu mật độ 
trồng là đúng [Ed: khoảng cách trồng đậu nành có thể trong khoảng 30-75 cm (12-30 inch) giữa 
các hàng và 20-30 cm (8-12 inch) giữa các luống], thì chỉ phải làm cỏ một lần duy nhất trong 
suốt vụ mùa. Nhưng nếu làm đất được thực hiện một cách chính xác, thường là không cần thiết 
phải làm cỏ dù chỉ một lần. Chúng tôi thấy rằng kết quả tốt nhất của chúng tôi về kiểm soát cỏ 
dại trong ruộng lúa là khi chúng tôi giữ lại tàn dư cây lúa để che phủ và trồng vào rơm rạ. Cách 
này làm cỏ dại chậm mọc và giúp đậu nành có một khởi đầu trước. Nếu đậu nành có một khởi 
đầu trước đủ nhiều, chúng có thể che bóng các loại cây trồng khác (rơm rạ cũng đem lại một lợi 
ích khác, như được giải thích trong đoạn kế tiếp). Một cách để xác minh tỷ lệ chính xác trồng cây 
là kiểm tra xem khi các cây đậu đạt độ trưởng thành, chỉ khoảng 3-5 phần trăm lượng ánh sáng 
mặt trời sẽ đến được mặt đất. Đó là do các lá đậu nành to nằm ngang giúp thu hút nhiếu nhất 
lượng ánh sáng mặt trời. 
 
Đậu nành có một số côn trùng gây hại, thách thức lớn nhất là ruồi đục thân đậu nành 
(Melanagromyza sojae). Ruồi đục thân đậu nành đẻ trứng trên thân cây đậu nành. Sau khi nở, ấu 
trùng ruồi ăn lõi cây. Nếu ruồi trưởng thành tìm được cây đậu nành vẫn còn non và nhỏ, ấu trùng 
của chúng có thể ăn lõi bên trong thân khiến cây bị còi cọc hoặc thậm chí làm cây bị chết. Tôi 
nghĩ rằng việc trồng đậu nành vào rạ giúp cây non nấp trong thời gian đủ dài để chống lại ruồi 
lúc ban đầu. Một số sâu hại đậu nành khác cũng có, nhưng không có khả năng gây thiệt hại nhiều 
như ruồi đục thân đậu nành. 
 
Đậu nành có thể được đập bằng tay. Chúng tôi biết nông dân đập lấy hạt khỏi vỏ với một cây gậy 
và sau đó sàng lọc bằng một cái lia rộng. Họ có thể chuẩn bị được hàng trăm kg hạt giống theo 
cách này. Ngoài ra, máy tuốt bằng tay mà nông dân dùng để tuốt lúa cũng có thể được sử dụng 
cho đậu nành. 
 
Tìm nguồn cung ứng hạt giống đậu nành có thể khó khăn, đặc biệt là nếu một vùng chưa từng 
trồng đậu nành trước đó. Có những doanh nghiệp nước ngoài bán đậu nành thích nghi được với 
những vĩ độ và khí hậu nhất định, nhưng các dịch vụ đó có thể tốn kém. Để có nguồn đậu nành 
rẻ hơn, hãy tìm những nhà sản xuất đậu nành khác hoặc các nhà bán lẻ hạt giống trong khu vực 
lân cận có những thị trường phát triển hơn, trong khoảng cùng vĩ độ và khí hậu như khu vực của 
bạn. 
 
Hạt giống đậu nành có thể được lưu trữ lại, vì nó là cây tự thụ phấn nên không bị lai tạp. Có một 
vài thủ thuật để lưu trữ giống trong môi trường nhiệt đới. Đầu tiên, phơi khô đậu nành trong 
bóng râm để làm giống; thường là hai hoặc ba ngày phơi dưới bóng râm là đủ. Người trồng cần 
phải nhận thức rằng đậu nành có thể bị nhiễm bệnh vết hạt tím, do nấm Cercospora kikuchii. Đậu 
nành nhiễm bệnh có thể ăn được, nhưng không nên dùng làm giống như khi bị nấm sẽ ảnh hưởng 
đến độ nảy mầm. Bất kỳ hạt vệt tím nào cũng phải được chọn ra bằng tay. [Ed: Đối với công tác 
phòng chống bệnh v ế t hạt màu tím, trường đại học Florida đề xuất các hành động sau: 1) sử 
dụng hạt giống không bị bệnh; 2) luân canh với cỏ; 3) cày dưới tàn dư cây trồng; 4) kiểm soát 
cỏ dại, qua đó duy trì tăng độ ẩm trên lá; 5) xử lý hạt giống, vì việc này có thể làm giảm nguồn 
bệnh của một số bệnh truyền qua hạt giống; 6) dùng giống kháng bệnh n ế u có; 7) sử dụng thuốc 
diệt nấm xử lý hạt giống được khuy ế n khích cho các lô giống có phần trăm giống bị nhiễm bệnh 
cao; 8) đậu nành thu hoạch ngay khi trưởng thành, vì thu hoạch đậu nành quá tuổi trưởng thành 



sẽ thu được đậu nành hoặc giống chất lượng kém và các biện pháp kiểm soát khác được sử dụng 
trước đó sẽ phản tác dụng]. 
 
Một khi bạn đã lựa chọn được con giống, hãy lưu trữ hạt giống ở nơi thoáng mát, khô ráo. Ngoài 
ra, cố gắng đuổi côn trùng tránh xa. Một số người sử dụng vải nhúng thuốc trừ sâu để lưu trữ hạt 
giống của họ. Tôi cũng đã nghe nói về người niêm phong hộp kim loại bằng sáp cho kín khí. Tại 
Lào, vì chúng tôi có thể trồng đậu nành hai mùa trong một năm, cơ bản giữ cây trồng liên tục 
trong sản xuất, cho phép tiếp cận thường xuyên với hạt giống mới. 
 
Ở những vùng chúng tôi giới thiệu đậu nành vào, một số bộ lạc trên đồi trước đó đã trồng đậu 
nành để dùng. Các nhà doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội và bắt đầu sản xuất giống đậu nành trên 
nương rẫy vào mùa mưa để bán cho nông dân trồng lúa ở đồng bằng trồng đậu nành vào ruộng 
được tưới tiêu vào mùa khô. Những nỗ lực tiếp thị của họ phá hỏng việc bán hạt giống của tôi, 
nhưng họ vẫn đang sản xuất giống đậu nành cho đến ngày nay. 
 

Cùng với những điều trên, bất kỳ cây trồng mới nào cũng phải phù hợp với hệ thống nông nghiệp 
hiện tại của nông dân. Trồng, thu hoạch hoặc các công việc đòi hỏi nhiều sức lao động khác liên 
quan đến cây trồng mới không thể trùng vào thời điểm của một cây trồng chính khác. Tuy nhiên, 
nếu người nông dân đã quen thuộc với các loại cây trồng tương tự như cây trồng mới, giới thiệu 
cây trồng mới sẽ dễ dàng hơn. Thông thường, có một vài doanh nhân trong mỗi nhóm sẵn sàng 
thử cơ hội với ý tưởng mới. Đó sẽ là những cá nhân giúp dẫn dắt những người khác đi đến việc 
chấp nhận một cây trồng mới. 

Trong hoàn cảnh của chúng tôi, đậu nành thường không thể đem lại nhiều lợi nhuận trên cùng 
một diện tích như ngô. Vì vậy, trừ khi các yếu tố khác cùng kết hợp, chẳng hạn như cải thiện độ 
phì của đất, đậu nành sẽ được trồng ở đất ven rìa hoặc vào khi/ nơi không thể trồng ngô được. 
Những khu vực bao gồm cánh đồng lúa nơi không có đủ nước cho cả ngô hay lúa mùa khô. Đậu 
nành mùa khô trên các cánh đồng lúa luân canh tốt; một vụ cây họ đậu theo sau một vụ cỏ. Một 
số nông dân Lào trồng đậu nành không sử dụng thêm bất kì loại phân bón nào, mặc dù những 
nông dân khác có bổ sung phân xanh hữu cơ và phân bón hóa học. Như vậy đến nay, chúng tôi 
không quan sát thấy việc khai thác chất dinh dưỡng trong hơn 10 năm nông dân sử dụng hệ 
thống này. 

Một số nông dân các bộ lạc trên đồi bắt đầu trồng đậu nành thay cho thuốc phiện và ngô đem lịa 
nhiều lợi nhuận hơn vì một số lý do. Một nông dân quá mệt mỏi với việc đi bộ cả ngày đến cánh 
đồng thuốc phiện bí mật và xa xôi của mình nên anh đã quyết định trồng đậu nành hợp pháp thay 
vì thuốc phiện bất hợp pháp. Ông cũng đã chọn trồng đậu nành hơn ngô, mặc dù trước đó ông đã 
kiếm được nhiều hơn từ vụ mùa ngô của mình. Bởi vì 1 kg đậu nành thực ra có giá trị hơn so với 
ngô, ông giải thích rằng để có một thu nhập tương tự, ông không phải mang vác theo nhiều túi 
đậu nành từ các nương rẫy như ngô. 
 
Tôi sẽ khép lại với hai điểm chính tóm tắt việc phát động trồng đậu nành như một cây hoa màu 
tại Lào của chúng tôi: 

1. Đậu nành là một loại cây trồng có khả năng thích nghi, và bạn sẽ cần phải hiểu nhiều biến 
thiên trong mô hình tăng trưởng của chúng trước khi muốn đạt năng suất tối đa. 



2. Một hệ thống theo thị trường dường như là một hệ thống tự tạo động lực thúc đẩy. Không 
mất nhiều sức thuyết phục cho việc bắt đầu sản xuất đậu nành ở các khu vực chúng ta lựa 
chọn. Khi nông dân hiểu rõ về cây, thị trường và đầu vào (chi phí và lao động), họ chỉ 
cần quyết định xem nó có xứng đáng nỗ lực của mình hay không. 

 
Có thể liên lạc với Kirby Rogers qua địa chỉ kirbylrogers@gmail.com. 
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