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IPM	hiệu	quả	trên	lúa	tại	đo� ng	ba� ng	sông	Cửu	Long	

Giới thiệu: IPM cho lúa trên thực tế.  
Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất, không chỉ tại Việt Nam, nhưng trong hầu hết các nước châu Á; 
với dân số đang tăng trưởng trong khu vực, việc bảo vệ và duy trì sản xuất lúa gạo bền vững là vấn 
đề quan trọng của toàn cầu. Cây lúa bị tác động bởi nhiều loại dịch hại (côn trùng, bệnh, cỏ, chuột…), 
các nhà khoa học đều thống nhất phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) là cách tiếp cận phù hợp nhất 
để giảm thất thoát năng suất. Tổ chức Lương Nông thế giới (FAO), trong Quy tắc ứng xử quốc tế về 
phân phối và sử dụng thuốc trừ dịch hại (2014) định nghĩa IPM là “cân nhắc một cách cẩn thận tất cả 
các kỹ thuật phòng trừ dịch hại sẵn có, và phối hợp các biện pháp phù hợp để giảm mật độ dịch hại, 
và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi quần thể dịch hại tới ngưỡng kinh tế nhằm giảm 
thiểu nguy cơ đến sức khỏe của người, động vật và môi trường. “IPM” nhấn mạnh trồng cây khỏe, 
ảnh hưởng tối thiểu tới hệ sinh thái nông nghiệp và khuyến khích cơ chế kiểm soát dịch hại tự 
nhiên”. Theo nghĩa khác, “IPM”  kết hợp phòng trừ dịch hại với tất cả các khía cạnh của sản xuất cây 
trồng  và nhận biết các mức độ rủi ro khác nhau: kinh tế trang trại, môi trường, sức khỏe, dịch hại, 
và khả năng quản lý chúng trong trung - dài hạn. Quy tắc ứng xử cũng chỉ định trách nhiệm của các 
cấp gồm: Chính phủ, các tổ chức quốc tế, nhà sản xuất thuốc BVTV, nhà sản xuất dụng cụ phun rải, 
người kinh doanh thuốc BVTV, người phun thuốc, hay các thành phần có quan tâm tới thuốc “BVTV”. 

Việc áp dụng IPM trong những năm 1985 đến 1990 giúp giảm lạm dụng thuốc BVTV và kiểm soát 
được bùng phát dịch rầy nâu tại nhiều nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có nhiều đợt 
bùng phát nghiêm trọng rầy nâu và rầy lưng trắng tại một số nước, trong đó có Việt Nam, nước có 
báo cáo thiệt hại lên tới 1 triệu tấn  trong năm 2006/2007. Nguyên nhân bùng phát do canh tác 
không phù hợp, bao gồm gieo sạ không đồng loạt, dùng giống nhiễm và lạm dụng thuốc BVTV. Một 
phần của vấn đề là trong những năm qua, huấn luyện IPM không thống nhất, và nông dân nhận 
được tư vấn nhau từ các bên khác nhau.  

 
Thực tế trên đồng: Sai chỗ nào? 

Thực tế thuốc BVTV vẫn bị lạm dụng và dùng quá nhiều: do đó cần tối ưu hóa phun thuốc và bỏ 
những lần phun không cần thiết. Việc triển khai các khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV và quy định của 
Việt Nam cần kết hợp với nỗ lực của các công ty thuốc BVTV, cửa hàng thuốc BVTV và những ai kinh 
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doanh trong mảng BVTV; bỏ qua vai trò của họ gây ra nguy cơ lớn cho sản xuất lúa gạo. Các công ty 
hóa nông và đại lý của họ cần hiểu mối nguy từ “bi kịch của sự trùng lặp”: trong đó, yếu tố được khai 
thác trùng lặp là khả năng kiểm soát các dịch hại bằng thuốc BVTV. Các bên liên quan trong bảo vệ 
thực vật, bao gồm cả nông dân và các bên trong chuỗi cung ứng thuốc, đều có lợi ích chung trong 
việc duy trì tính bền vững của các phương pháp hiệu quả để quản lý dịch hại: bao gồm sử dụng thuốc 
BVTV có trách nhiệm.  

Đạo ôn có lẽ là bệnh hại quan trọng 
nhất tại Việt Nam. Đạo ôn có thể 
được kiểm soát bằng cách kết hợp 
giống kháng, biện pháp canh tác và 
phun thuốc trừ bệnh.  

Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc tạo 
nguy cơ cao cho sản xuất lúa, vì đạo 
ôn có lịch sử kháng nhiều loại thuốc.  

Thực hiện chiến lược quản lý kháng 
thuốc, như một phần của sử dụng 
thuốc BVTV có trách nhiệm, là thiết 
yếu để duy trì tính bền vững của sản 
xuất lúa.  

 
 

 

 

Mục đích của dự án là xây dựng một chương trình, trong đó thông điệp chính là sử dụng thuốc BVTV 
có trách nhiệm, được tăng cường bởi chuyên gia của cục BVTV tại cấp tỉnh và cấp huyện, tổ chức 

khuyến nông và hội nông dân, cùng với các cửa hàng thuốc BVTV, và sử dụng kinh nghiệm quản lý từ 
CropLife International và GIZ. Theo bộ NN&PTNT, có khoảng 22.000 cửa hàng thuốc BVTV trên cả 
nước, nhưng chỉ 80% có giấy phép và có “sai phạm trong quảng cáo và dán nhãn thuốc BVTV, trong 
khi nông dân vẫn bỏ qua hướng dẫn sử dụng thuốc”. Cải thiện chỉ đạt được thông qua huấn luyện, 
đào tạo tất cả các bên liên quan, và dự án này đi tiên phong trong nỗ lực trên: bao gồm tăng cường 
kiến thức cho các cửa hàng thuốc BVTV, bên cạnh việc huấn luyện nông dân.  

Khảo sát tại Đồng Tháp và tài liệu huấn luyện cho đồng bằng sông Cửu Long.  

Năm 2015, một cuộc khảo sát nông dân và cửa hàng thuốc BVTV được thực hiện tại 5 huyện trồng 
lúa thuộc tỉnh Đồng Tháp. Các kết luận chính thấy rằng: 

1. Chỉ một phần nhỏ nông dân áp dụng IPM (84% báo cáo họ không áp dụng), mặc dù đã qua các 
lớp IPM từ những năm 1990, và hầu hết nông dân phun thuốc khi không cần thiết. Nông dân 
thường phun từ 7-10 lần/vụ, thường phun ngừa bệnh, hoặc khi phát hiện sâu hại.  

2. Nhìn chung, mức độ hiểu biết về thuốc BVTV thấp, với nông dân, người phun thuốc, cửa hàng 
thuốc BVTV và các trường cao đẳng nông nghiệp: đây là chủ đề bị bỏ qua trong chương trình 
IPM trước đây.  

3. Phun thuốc BVTV: cách phun thuốc BVTV hiện tại của nông dân không an toàn và hiệu quả. Hầu 
như tất cả (hơn 99%) nông dân và người phun thuốc mướn bước thẳng vào vùng phun thuốc, và 
dựa vào trang thiết bị bảo hộ (găng tay, khẩu trang…) như là “giải pháp phòng hộ chính”. Lượng 
nước thuốc phun từ giai đoạn đẻ nhánh (giai đoạn chính cần bảo vệ) trung bình là 400L/ha và 
thường từ 500 – 800 L/ha. Lượng nước thuốc phun này cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quốc 
tế.  
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Để giải quyết các vấn đề trên, hai bộ tài liệu đã được phát triển, cho cả nông dân và cửa hàng thuốc 
BVTV, sẽ được huấn luyện hàng tuần trong suốt vụ lúa: 

Tài liệu tập huấn nông dân Tài liệu tập huấn cửa hàng thuốc BVTV 

1. Giới thiệu: Hệ sinh thái lúa 
2. Vật tư nông nghiệp đầu vào: Sử dụng chúng có 

trách nhiệm và đạt hiệu quả kinh tế  
3. Giới thiệu về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): và 

các biện pháp bảo vệ cây lúa giai đoạn mạ. 
4. Bằng cách nào để trở thành bác sỹ trồng lúa hữu 

hiệu?   
5. Tầm quan trọng của thiên địch: Quyết định phòng 

trừ dịch hại tổng hợp trong giai đoạn lúa đẻ nhánh. 
6. Am hiểu về thuốc BVTV và nhãn hiệu: Hướng dẫn 

người mua.  
7. Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm: Giai đoạn chồi 

tối đa 
8. Sử dụng thuốc BVTV hóa học và điều chỉnh cách 

phun 
9. Ra quyết định trong giai đoạn lúa tượng đòng đến 

trổ bông.  
10. Những vấn đề với thuốc BVTV   
11. Ra quyết định trong giai đoạn lúa ngậm sữa tới 

chin: tránh tồn dư thuốc BVTV.  
12. Vận chuyển, bảo quản, xử lý sự cố rò rỉ thuốc BVTV, 

các biện pháp sơ cứu và kết luận.  

1. Giới thiệu về sử dụng thuốc BVTV có 
trách nhiệm  

2. Am hiểu các sản phẩm thuốc BVTV và các 
loại nhãn của chúng: cho lời khuyên tốt 
nhất đến khách hàng.  

3. Sử dụng thuốc BVTV: thiết bị và hiệu 
chuẩn. 

4. Bằng cách nào để trở thành một bác sỹ 
cây trồng hữu hiệu? 

5. Các vấn đề với thuốc BVTV  
6. Vận chuyển và tồn trữ thuốc BVTV 
7. Tối đa hóa việc sử dụng an toàn thuốc 

BVTV và trang bị bảo vệ cá nhân. 
8. Xử lý thuốc BVTV tốt hơn, các biện pháp 

sơ cấp cứu và kết luận. 
 

Các dịch hại chính trên lúa: các tổn hại và cách phát hiện.  
Cuộc khảo sát tại Đồng Tháp cho thấy đạo ôn, Magnaporthe grisea là bệnh hại chính, Echinochloa 
spp. là cỏ dại quan trọng nhất, và rầy nâu (BPH, Nilaparvata lugens) là côn trùng gây hại đáng quan 
ngại nhất. Áp lực rầy nâu giữa hai vụ tương đương nhau (92% trong vụ đông xuân và 84% trong vụ 
hè thu), nhưng bệnh đạo ôn đặc biệt phát triển trong điều kiện ẩm và mát của vụ đông xuân. Côn 
trùng gây hại phổ biến thứ hai là sâu cuốn lá, Cnaphalocrocis medinalis, với rất nhiều thuốc sâu đăng 
ký chuyên trị dịch hại này.  

Nguyên nhân và tác động của bùng phát rầy nâu 

Từng mảng “cháy rầy” gây ra bởi rầy nâu:  
• côn trùng nhỏ, nâu hoặc xám dài từ (1-4mm) 
• đôi khi con trưởng thành có cánh dài, có thể phát 

tán hàng trăm km.  
• có vòng đời ngắn (1 tháng) và con cái có thể đẻ 

300-600 trứng trong vùng nhiệt đới.  

Tổn hại dẫn đến chết cây xuất hiện khi nhiều rầy 
cùng chích hút sáp cây: Hiện tượng “cháy rầy” có 
thể bộc phát lặp đi lặp lại thường xuyên khi mật số 
rầy gia tăng từ những cá thể mẹ ban đầu    

 

Rầy nâu cũng là vector truyền bệnh virus cho cây. Có khả năng rất cao việc lạm dụng thuốc sâu phổ 

rộng, sẽ giết các thiên địch (NE), sẽ gây ra bùng phát rầy nâu. Hiện tượng này gọi là tái phát do thuốc 
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BVTV, và ta có thể kết luận bảo vệ thiên địch, như một phần của IPM, là nhân tố thiết yếu để tránh 
bùng phát một số dịch hại. Ba nhóm chính của thiên địch là côn trùng bắt mồi ăn thịt, côn trùng ký 
sinh và vi sinh vật gây bệnh (3 Ps). 

 

  

 

Thí dụ có 3 loài thiên địch quan trọng: Trái – nhện ăn thịt. Giữa – ong ký sinh sâu cuốn lá. Phải – nấm 
Metarhizium tấn công trên rầy nâu. 

Trong khảo sát của chúng tôi, nhiều nông dân có nhận thức về thiên địch trên đồng ruộng; hơn 80% 
nông dân tin rằng họ dùng “thuốc sâu chọn lọc” 

Phòng ngừa và giám sát 

Cán bộ BVTV và khuyến nông liên tục khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để trồng cây 
khỏe.  

Nền tảng của IPM là phòng ngừa: tránh 
các biện pháp can thiệp như phun thuốc 
BVTV, bằng cách bảo tồn thiên địch. Việc 
nông nhân nhận biết các thiên địch và các 
cơ chế kiểm soát tự nhiên khác là rất cần 
thiết.  

Giám sát là tầng thứ hai của IPM: thăm 
đồng thường xuyên để kiểm tra mật độ 
dịch hại và sức khỏe cây trồng.  

 

Trong hầu hết các bài tập huấn, chúng tôi xây dựng theo khái niệm trên, sử dụng phân tích hệ sinh 
thái tại các giai đoạn phát triển chính của cây lúa và chỉ khuyến cáo can thiệp, khi mật độ dịch hại 
vượt ngưỡng.  

Sự can thiệp 
Có những đề nghị cấm hoặc hạn chế thuốc BVTV là giải pháp, tuy nhiên, việc đó không thể thực hiện: 
một phần vì hầu hết nông dân tại châu Á nhận tư vấn phòng trừ dịch hại từ cửa hàng thuốc BVTV và 
việc tập huấn sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm bị bỏ quên. Một yếu tố khác làm giảm hiệu quả 
của chương trình IPM trước đây, là khả năng nhận biết các dịch hại chính còn thiếu hiệu quả, gồm 
nấm bệnh như đạo ôn và virus được truyền bởi rầy nâu.  
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Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm không chỉ hướng tới sử dụng an toàn cho nông dân và người 
phun thuốc, mà còn thiết yếu trong việc duy trì tính bền vững của cách thức phòng trừ dịch hại hiện 
có. Theo quan điểm kỹ thuật, lạm dụng thuốc BVTV có nhiều nguy cơ: có thể gây ra ba mối nguy: Dư 
lượng, tái phát và kháng thuốc (3R: residues, resurgence và resistance). Mối nguy từ việc lạm dụng 
thuốc BVTV ảnh hưởng tới tất cả mọi người.  

• Nông dân –  nông dân nhận nguy cơ tới sức khỏe của họ, và khả năng phòng trừ dịch hại khi lạm 

dụng thuốc. Khi kháng thuốc xuất hiện, nông dân phải dùng liều cao hơn (tăng chi phí) cho tới khi 
thuốc hoàn toàn hết hiệu lực.  

• Các công ty thuốc và cửa hàng thuốc BVTV – sản phẩm bị kháng thuốc sẽ ảnh hưởng tới danh 

tiếng công ty, cũng như nông dân sẽ chọn mua sản phẩm từ công ty khác.  

• Người tiêu dùng – Giảm hiệu quả của thuốc dẫn tới giảm khả năng phòng trừ dịch hại: làm gia 

tăng giá thực phẩm, cũng như tăng mối nguy dư lượng khi nông dân tăng liều phun.  

Hướng dẫn này cung cấp cả nông dân và cửa hàng thuốc BVTV các kiến thức thực tiễn về thuốc 
BVTV, bao gồm: lựa chọn thuốc có trách nhiệm bao gồm kết hợp thuốc không phải chất độc thần 

kinh và các tác nhân sinh học, phun thuốc hiệu quả, và quảng cáo thuốc có trách nhiệm. Chương 
trình huấn luyện sẽ nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy hệ sinh vật có ích trên ruộng lúa, nhưng 
cũng tập trung vào:  

 

• Phát hiện vấn đề chính xác và đưa ra quyết định phù hợp 

• Nếu việc sử dụng thuốc BVTV là cần thiết (hiện tại, cách thức ra quyết định phun thuốc sâu lá rất 

mơ hồ), nông dân sử dụng thuốc có trách nhiệm hoặc có các biện pháp phòng trừ khác.  

• Lựa chọn các sản phẩm phù hợp, được đăng ký cho đúng dịch hại, và thay đổi cơ chế tác động để 

tránh kháng thuốc.  

• Phun thuốc hiệu quả và an toàn: Tăng tối đa hiệu quả và giảm chi phí cũng như tác động tới sinh 

vật không phải dịch hại. Phun an toàn trước tiên đến từ việc tránh tiếp xúc với thuốc, không nên 
dựa vào vật tư bảo hộ lao động.  

Ngưỡng hành động: khi nào can thiệp 

Theo cuộc khảo sát tại Đồng Tháp, hầu hết nông dân phun thuốc BVTV khi dịch hại vừa xuất hiện, 
hoặc phun ngừa bệnh. Đó không phải là chiến lược thực hiện IPM, và một số nông dân can thiệp quá 
trễ, ít hiệu quả; phun thuốc cuối vụ cũng là vấn đề rất lớn. Chúng tôi đã phát triển và tóm tắt các 
ngưỡng hành động cho các dịch hại chính trên lúa thành một bảng: bảng này sẽ được dùng lặp lại 

nhiều lần để xác định khi nào việc phun thuốc là cần thiết, và có nên phun thuốc hay không.   
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Bảng ngưỡng hành động cho một số dịch hại chính: thay đổi theo các giai đoạn chính trên lúa 

Giai đoạn cây trồng Sinh dưỡng: 40 

ngày đầu 

40 ngày đến làm 

đồng (đẻ nhánh) 

Làm đòng đến trổ 

bông 

Ngậm sữa - 

chín 

** 14 

ngày  

 

Màu: Phun thuốc: 

 Tránh hoặc 

phun không 

hiệu quả 

 Không nên 

phun 

Dịch hại: 
 

Rầy nâu, rầy lưng 

trắng 
 2-3 con/tép nếu virus không có trên ruộng 

(chi tiết trong bài 5) 
  

Rầy nâu, rầy lưng 

trắng có virus.   

Chỉ thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, hoặc khi có 

triệu chứng trên ruộng.  

 

Sâu cuốn lá và sâu ăn 
lá khác * 

 100 sâu còn sống 

trên m2 

40 con sâu còn 

sống trên m2 

  

Sâu đục thân  2 ổ trứng/m2 và 

kiểm tra ký sinh 

1 ổ trứng/2m2 Quá trễ để quản lý 

Bù lạch     Hầu hết thuốc sâu không hiệu quả, hoặc 

không có lợi về mặt kinh tế 

 

Muỗi hành  

Nhện gié/thối bẹ      identify problem if > 5% flag leaves with 
lesions (pesticides probably not effective) 

Quá trễ để phun 

thuốc. 

Đạo ôn (cháy lá) Rice 

blast ( với giống 
nhiễm) 

Thăm ruộng (xem bài 7). Vết bệnh trên 
10% lá: lấy mẫu 10 lá tại 4 phía của 

ruộng.  

Phun tối đa 2 lần cho 
Đạo ôn cổ bông, nếu 

có nguồn bệnh và 

ẩm độ.  

Phun tối 
đa 3 

lần/vụ 

 

Cháy bìa lá (bạc lá) 
 Thuốc hóa học có hiệu lực thấp. Chỉ 

phun tại giai đoạn chớm bệnh.  
 

Dịch hại cuối vụ: Bọ 

xít  
  10 con/m2 tại giai đoạn ngậm 

sữa (7-10 ngày sau trổ) 
 

Thuốc cỏ Nếu làm lúa sạ     

Ốc Bươu vàng GAS: 10 con /m2 nếu 

ruộng  >1 ha 

Chuột Quản lý chuột cộng đồng ở vào thời gian 
đầu.  

 Không hiệu quả 

NOTES: *1.Cục BVTV khuyến cáo không nên phun thuốc trừ sâu ăn lá trong 40 ngày đầu sau khi gieo sạ. 

Nhiều thí nghiệm cho thấy mất 50% diện tích lá ảnh hưởng không đáng kể tới năng suất; Các sâu ăn lá khác 

bao gồm sâu cắn chẻn, sâu phao, cào cào… 

** Kiểm tra ngày cách ly (PHI): Không phun thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch: và hầu như không cần thiết 

phải phun thuốc 14 ngày trước khi thu hoạch.  

Nông dân có kinh nghiệm sẽ thu trứng sâu và kiểm tra tỷ lệ nở và ký sinh (Bài 9) 
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Lựa chọn tác nhân phòng trừ 

Chương trình huấn luyện nêu trên bao gồm lựa chọn và sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, và bao 
gồm các chủ đề liên quan tới sức khỏe và kỹ thuật như: Cơ chế tác động, kháng thuốc, tái phái, dư 
lượng, tầm quan trọng của thời gian cách ly (PHI), và kỹ thuật phun thuốc hiệu quả. Việc cải thiện 
kiến thức về thuốc BVTV có nhu cầu lớn: Ví dụ như làm rõ sự khác nhau giữa cơ chế tác động (MoA) 

và cách tiếp cận của thuốc cho cả nông dân và cửa hàng thuốc BVTV. Học viên sẽ được thường xuyên 
khuyến khích đọc và hiểu nhãn thuốc: nhấn mạnh cả về sử dụng an toàn, cũng như để có hiệu quả 
tối đa. Việc sử dụng tác nhân sinh học được đặc biệt khuyến khích: tập trung vào các giới hạn hiện 
tại như chất lượng và sự sẵn có của sản phẩm và phương pháp phun chưa phù hợp (xem bên dưới) 

 

  

Khung 1. Giám sát rầy nâu: nếu không có sự hiện diện của vi rút 

 Mức khuyến cáo chính thức là 1500 thành trùng/m2 (mức này có thể gây cháy rầy), hay có 
thể được hiểu là 2-3 con trên một tép lúa.  Biện pháp tốt nhất là giám sát thường xuyên và tránh 
làm tăng mật số ấu trùng: chờ cho ấu trùng tuổi 3 xuất hiện và chỉ phun thuốc trừ sâu hóa học 
nếu xuất hiện ít nhất 10 con trên một tép lúa (chỉ áp dụng cho ấu trùng tuổi 1 đến tuổi 3). Sử 
dụng thuốc sinh học có tác dụng từ từ như nấm xanh Metarhizium, sẽ hầu như không có nguy cơ 

về hiện tượng tái phát hay kháng thuốc, do đó, một ngưỡng khuyến cáo thấp hơn, từ 2-3 con 
trên một tép lúa, là phù hợp: nhấn mạnh một lần nữa, xử lý ấu trùng giai đoạn tuổi 2 đến tuổi 3 là 

hiệu quả nhất. 
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Phun như thế nào: phương pháp phun 

Phun thuốc là yếu tố quan trọng thứ 3 trong sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Phun thuốc an 
toàn không chỉ hướng tới sử dụng tới đồ bảo hộ lao động (PPE): điểm quan trọng là PPE phải là 
phương tiện bảo hộ cuối cùng, và nhấn mạnh vai trò tránh phơi nhiễm trực tiếp với thuốc. Tránh 
phơi nhiễm cũng làm giảm nhẹ yêu cầu bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện nhấn mạnh điểm này, 
với một số thông điệp an toàn và hiệu quả.  
 

 

Hiệu chuẩn dụng cụ phun thuốc là cách chúng ta tránh quá/dưới liều thuốc BVTV – cả hai đều nguy 

hại như nhau -  và khi phun thuốc, điều đó nghĩa là sử dụng lượng nước thuốc phù hợp (lượng nước 
thuốc được phun cho 1 hecta). Phun từ 400-800L/ha làm việc phun thuốc rất nặng nề: Với mỗi lần 

phun, hơn 1 tấn nước cần được mang từ nguồn nước sạch ra đồng (với ruộng 2ha). Điều này khuyến 
khích nông dân kết hợp nhiều loại thuốc vào 1 bình phun (kể cả phun ngừa) hơn là phun cho riêng 
từng loại dịch hại khi tới ngưỡng phòng trừ, đó là nhân nguyên tắc cơ bản của IPM.  

Cần nỗ lực lâu dài để cải thiện tình hình trên, tuy nhiên, giảm sự cực nhọc và chi phí lao động có thể 
khuyến khích thay đổi cách phun hiện tại. Một bài giảng, đối với cả cửa hàng thuốc BVTV và nông 
dân, đưa ra các vấn đề trên và tạo điều kiện thảo luận và cải thiện phương pháp, dụng cụ, béc 
phun… bên cạnh huấn luyện cơ bản về phun thuốc an toàn, hiệu quả.  

  

Chiều 
rộng

GIÓ 

1. Hiệu chuẩn để phòng trừ dịch hại 
tốt hơ n, và có thể tiết kiệm rất 
nhiều tiền.  

2. Bắt đầu phun dưới gió và luôn 
giữ béc phun dưới gió 

•  Cuối mỗi lối phun, đổi tay cầm cần 
phun để giữ cho béc phun luôn ở 
dưới gió. 

•  Phương pháp phun thuốc hình quạt 
trước hướng đi không an toàn mà 
cũng không hiệu quả 
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Kết luận và thông tin tham khảo 
IPM có thể được trình bày bằng một kim tự tháp, tại đó, nền tảng là phòng trừ tự nhiên và phần 

đỉnh là ra quyết định và can thiệp hợp lý (sử dụng thuốc BVTV hóa học hay không phải hóa học) khi 
cần thiết.  

 

 

Không nên nhấn mạnh quá mức vai trò của trồng cây khỏe và thường xuyên theo dõi đồng ruộng, so 

với phun thuốc an toàn hiệu quả dựa trên nền tảng của ngưỡng hành động: như trên. Lạm dụng 
thuốc BVTV có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nông dân, cộng đồng và cả ngành hóa chất nông 
nghiệp. Có những nguy cơ cho tất cả mọi người nếu chúng ta không áp dụng Sử dụng thuốc BVTV có 
trách nhiệm, và nếu ngược lại, sẽ có những lợi ích to lớn cho canh tác lúa, nếu IPM được thực hiện 
hiệu quả.  

  Có thể tìm thêm thông tin tại: 

• CropLife International (En): http://croplife.org/crop-protection/stewardship   

• Cục bảo vệ thực vật  (VN): http://www.ppd.gov.vn  

• Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long (VN):  http://www.clrri.org  

• GIZ (En) ASEAN guidelines on biological agents: http://www.asean-agrifood.org 

• IRRI (En):  IPM resources in the Rice Knowledge Bank at http://www.knowledgebank.irri.org  

Hình ảnh: Cục BVTV, CLRRI, IRRI knowledge bank, Roy Bateman, Lê Cao Lượng and Nguyễn Ngọc Sơn. 
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Giới thiệu về hệ sinh thái lúa 

Hệ sinh thái lúa là gì? 

Hê sinh thái là một thuật ngữ của cộng đồng sinh học bao gồm tất cả các sinh vật sống (thực vật, động 
vật và vi sinh vật) trong một khu vực nhất định và chúng tương tác với nhau và với môi trường nơi 
chúng sinh sống (thời tiết, đất, mặt trời, đất, nước, khí hậu, không khí, độ ẩm, nhiệt độ, nước ...). Các 
sinh vật sống được gọi là các yếu tố sinh học và những vật kho6ngco1 sự sông được gọi là những yếu 
tố phi sinh học. 

. 

 
Hệ	sinh	thái	tự	nhiên  

Hệ sinh thái lúa là nơi mà lá được trồng và phát triển, Ở Việt Nam hệ sinh thái lúa được chia thành 4 
loại chính: 

Lúa rẫy hay còn gọi là lúa nương 

Các hệ sinh thái lúa rẫy hay lúa nương được trồng ở các khu vực miền núi (trong điều kiện khô 
mà không cần tưới), hạt giống được sạ hoặc vào đất khô trước khi mùa mưa. Đất vẫn duy trì tình trạng 
hiếu khí trong suốt thời gian canh tác. Thông thường, lúa rẫy có năng suất thấp do hạn hán và cỏ dại. 
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Hệ	sinh	thái	lúa	rẫy	

Lúa đất thấp chủ động tưới  

Các hệ sinh thái lúa nước tưới tiêu chiếm gần 80% của đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu cho 
sản xuất lúa gạo. Tùy thuộc vào khi nào và lượng nước có sẵn, hệ thống thủy lợi được dùng để chủ 
động tưới tiêu trong mùa mưa hay trong mùa khô. Với nước tưới đầy đủ, hai hoặc ba vụ lúa có thể 
được sản xuất trong một năm. Tính khả dụng và kiểm soát của nước giúp giảm nguy cơ mất mùa. 
Người nông dân sẵn sàng đầu tư phân bón và vì thế dẫn đến sản lượng cao hơn. Những yếu tố khác 
cũng giúp cho các hệ sinh thái lúa tưới tiêu có năng suất cao nhất. Gần 80% sản lượng gạo hàng năm 
Việt Nam xuất phát từ đất trồng lúa được tưới tiêu. 

Lúa được trồng như thế nào?: 
- Bằng cách cấy hoặc sạ 
- Chuẩn bị đất tốt 
- Đất sẽ được ngâm một phần hoặc toàn bộ vụ mùa 
- Lúa trồng trên vùng có hệ thống thuỷ lợi yêu cầu phải đủ nước  

-  

Hệ	sinh	thái	lúa	đất	thấp	chủ	động	tưới	tiêu		

Lúa đất thấp nhờ nước trời  

Trong hệ sinh thái nầy Thủy lợi là nguồn nước chính trong mùa khô và được sử dụng để bổ sung 
lượng mưa trong mùa mưa. Các hệ sinh thái lúa nhờ nước trời có thể được tìm thấy ở các khu vực 
tương tự như hệ sinh thái lúa tưới tiêu vùng đồng bằng. Tuy nhiên, các khu vực này không có nguồn 
cung cấp nước và kiểm soát nước để tưới. Ruộng lúa dễ bị hạn hán và lũ lụt. Độ mặn là một vấn đề 
trong các khu vực trồng lúa ven biển, các khu vực sản xuất lúa gạo vùng này nước ngọt không có sẵn 
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để loại bỏ muối. Vì vậy, hạn hán và ngập lũ ảnh hưởng đến giống lúa và xây dựng gói canh tác thích 
hợp là cần thiết để giải quyết những rủi ro này. Trong hệ sinh thái lúa nước nước trời, người ta thường 
sử dụng phương pháp sạ thẳng, sạ vãi hoặc cấy. 

 

  
Hệ	sinh	thái	lúa	nhờ	nước	trời	

  

Lúa nước sâu 

Hệ sinh thái lúa nước sâu: ruộng lúa không thể kiểm soát được lũ lụt, ruộng ngập nước sâu khoảng 
0.5m -1m kéo dài khoảng hơn một tháng, hệ sinh thái này gọi là lúa nước sâu hoặc lúa nước nổi ( ở tỉnh 
An Giang) chiều cao cây khoảng 2-3 m (đặc trưng bởi có khả năng vươn lóng khi nước dâng). Lũ lụt 
không phải là vấn đề duy nhất trong hệ sinh thái này tuy nhiên ruộng cũng có thể bị hạn hán cũng như 
phèn hoặc mặn 

  

Hệ	sinh	thái	lúa	nước	sâu	

Thành phần của hệ sinh thái đồng ruộng và sự tương tác của chúng 
Tóm lại, các hệ sinh thái ruộng lúa là nơi lúa được trồng và là một hệ sinh thái được tạo ra bởi 

con người, sản xuất lương thực cho con người, nhưng vẫn duy trì dựa trên các quy luật tự nhiên. 
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HỆ	SINH	THÁI	RUỘNG	LÚA	

  

 

CÁC	HOẠT	ĐỘNG	CHỦ	YẾU	TRÊN	HỆ	SINH	THÁI	RUỘNG	LÚA	
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Nhân tố phi sinh học  

Những nhân tố này được biết đến như là các yếu tố phi sinh học hoặc các yếu tố vật lý: bao 
gồm đất, nước, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, mưa, gió. Đây là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển của 
cây lúa và các nhân tố này thay đổi theo thời gian (năm, tháng, mùa ...) và không gian (vùng sinh thái 
khác nhau ....) cũng như  tác động vào các yếu tố sinh học. 

Nhân tố sinh học 

Nhân tố sinh học bao gồm ký chủ (lúa), sâu hại lúa, thiên địch và hệ vi sinh vật   

+ Lúa: Trên ruộng lúa sẽ hình thành vùng tiểu khí hậu, lúa là nguồn thức án và nơi cư trú của các loài 
côn trùng hoặc những kẻ thù tự nhiên của sâu hại 

+ Dịch hại: bao gồm côn trùng gây hại như rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao, bọ xít à những 
úa....cỏ dại, vi sinh vật gây bệnh như nấm gây bệnh cháy lá, vi khuẩn gây bệnh bạc lá virus gây bệnh 
lùn xoắn lá... và những động vật gây hại khác như chuột, ốc bươu vàng, nhện gié  ... 

 + Thiên địch/ sinh vật có lợi bao gồm động vật có xương sống như cá, vịt ếch nhái...các côn trùng như 
kiến ba khoang, bọ xít mù xanh, bọ xít nước, chuồn chuồn...các loài nhện như nhện chân dài, nhện 
sói...đây là những động vật/côn trùng có khả năng bắt côn trùng sâu hại làm mồi (ấu trùng sâu cuốn lá, 
sâu đục thân, rầy nâu...) hoặc một số loài ong ký sinh trên ấu trùng/trứng của sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu 
đục thân, .... một số loài vi sinh vật khác như nấm, vi khuẩn, vi rus...có thể gây bệnh trên côn trùng tạo 
thành dịch. 

+ Hệ sinh vật đất: bao gồm quần thể vi sinh trong đất, trong đó có vi khuẩn tự dưỡng và các vi sinh vật 
dị dưỡng. Trong các hệ sinh thái ruộng lúa với đầy đủ các chất hữu cơ, đó là nguồn thức ăn cho các 
nhóm vi sinh vật dị dưỡng nhóm (chẳng hạn như các nhóm phân hủy sinh học các hợp chất carbon hữu 
cơ, vi sinh vật phân hủy các hợp chất nitơ hữu cơ...). Các chất vô cơ trong đất được biết đến như là chất 
dinh dưỡng cho nhóm vi sinh vật tự dưỡng nhóm (các nhóm phân hủy chất vô cơ) 

  

Tương tác giữa các thành phần của hệ sinh thái lúa 

Tương tác giữa nhân tố sinh học 

Tương tác khác loài 

Quan hệ cạnh tranh: là sự cạnh tranh giữa hai hay nhiều loài để dành thức ăn, không gian sống ... kết 
quả là, các loài này sẽ tiêu diệt các loài khác. Trong hệ sinh thái ruộng lúa, cây lúa cạnh tranh với cỏ 
dại về dinh dưỡng, đất, nước, ánh sáng ... Vì vậy, nếu cỏ dại phát triển tốt dẫn đến  sức sống của cây 
lúa giảm. 
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Quan hệ cộng sinh: trong hệ sinh thái ruộng lúa, có vi khuẩn lam cộng sinh sống với lục bình 
(Azollaceae) để cố định đạm cần thiết cho cây trồng (lúa) 

Quan hệ của ký chủ: sự tương tác giữa các loài sống trên vật chủ có thể gây hại và tiêu diệt ký chủ 
(nấm, vi khuẩn gây hại cho lúa). 

Sinh vật bắt mồi/ ký sinh và mối quan hệ sâu bệnh hại và thiên địch 

Có hai yếu tố góp phần chính trong hệ sinh thái lúa, đó là những yếu tố sinh học như cây lúa, 
côn trùng, vi sinh vật và các động vật khác ... và yếu tố phi sinh, các yếu tố phi sinh bao gồm đất, nước, 
ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, mưa, chất hữu cơ và chất vô cơ .... và chúng tương tác với nhau để tạo thành 
hệ sinh thái tự nhiên. Trong đó, mối quan hệ đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa  Lúa-sâu hại-thiên 
địch được hình thành bởi nhu cầu dinh dưỡng. Nếu cây lúa có sẵn, các côn trùng sâu hại ăn thực vật sẽ 
xuất hiện một cách tự nhiên và chúng cũng sẽ làm thức ăn cho các sinh vật khác (cái gọi là kẻ thù tự 
nhiên). Và như thế, chúng hình thành mối quan hệ ràng buộc theo quy luật tự nhiên. Nếu một trong các 
mối quan hệ này bị phá vỡ, nó sẽ dẫn đến thay đổi của hai nhóm còn lại . 

Trong hệ sinh thái ruộng lúa, có rất nhiều côn trùng gây hại xảy ra trong tất cả các giai đoạn của 
cây lúa kể cả cỏ dại, sâu bệnh, dịch bệnh, chuột và ốc, trong đó côn trùng là phổ biến nhất trong cả sự 
đa dạng về loài và số lượng. Trong tự nhiên, mối quan hệ giữa cây lúa- dịch hại- thiên địch sẽ cân bằng 
trong hệ sinh thái lúa bởi vì thiên địch có thể kiểm soát mật số côn trùng gây hại dưới mức thiệt hại 
bằng cách săn hoặc ký sinh trên ký chủ (vd: nhện Lycosa, nhện sói, bọ cánh cứng , kiến ba khoan, ong 
ký sinh ...) và ngăn chặn sự bùng phát dịch hại. Trong trường hợp này, chúng ta gọi là cân bằng sinh 
thái.  

Mối quan hệ giữa động vật ăn thịt, ký sinh và côn trùng gây hại là rất quan trọng trong hệ sinh 
thái ruộng lúa. Trong tự nhiên, động vật ăn thịt / ong ký sinh luôn có xu hướng hạn chế côn trùng gây 
hại để thực hiện cân bằng sinh thái. Vì vậy, trong điều kiện canh tác lúa, con người gây ra sự mất cân 
bằng sinh thái thông qua quản lý ruộng lúa không đúng cách và như thế các hoạt động của con người 
ảnh hưởng đến quần thể thiên địch sâu hại mà kết quả là sâu bệnh bùng phát, kháng thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt nấm ... Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, ruộng lúa sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng vì môi 
trường thích hợp cho sự phát triển của sâu bệnh nhưng không thích hợp cho thiên địch và việc sử dụng 
giống lúa nhiễm sẽ làm cho năng suất giảm. Trong trường hợp này, những sinh vật có lợi không thể 
hiện vai trò của thiên địch vì đỉnh cao của mật độ các loài săn mồi / ký sinh thì thường theo sau bởi các 
đỉnh cao của các quần thể dịch hại 

Nhìn chung, sự đóng góp của thiên địch trong quản lý dịch hại tổng hợp là rất quan trọng trong 
việc đa dạng sinh học của hệ sinh thái ruộng lúa và do đó, chúng phải được bảo vệ bằng cách áp dụng 
kỹ thuật sinh thái và giảm số lần áp dụng thuốc trừ sâu hoặc sử dụng thuốc trừ sâu có chọn lọc ưu tiên 
chọn các loại thuốc sinh học 

. 
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Sơ đồ cho thấy mật độ đỉnh cao của rầy nâu (cá thể / m2) tùy thuộc vào sự hiện diện của thiên 

địch. Trên cùng: không có thiên địch, hàng thứ hai: có nhện, BXM, ong ký sinh,  
dướ cùng có cả ba nhóm thiên địch. 

Tương tác cùng loài 

Mối quan hệ cạnh tranh: có sự cạnh tranh giữa các cây lúa về dinh dưỡng, ánh sáng ... do đó, giảm tỷ 
lệ giống luôn luôn khuyến cáo (không chỉ để giảm sự cạnh tranh giữa các cây lúa mà còn làm giảm 
thiệt hại do sâu bệnh, dễ chăm sóc..). đối với sâu hại cùng loài, chúng cạnh tranh về thức ăn, nơi sống, 
bạn tình…. 

Sự tương tác giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh 

Các sinh vật sống khác nhau cần các yếu tố vô sinh khác nhau để tồn tại. Một số loài gây hại 
cần độ ẩm cao cho phát triển sinh trưởng, những loài khác thì ngược lại. Ngoài ra, các sinh vật sống 
khác nhau có mức độ chông chịu với các yếu tố vô sinh khác nhau. Một số giống lúa có thể chịu được 
mức rất cao của nồng độ muối trong khi một số giống lúa khác thậm chí không có thể chống chịu ở 
nồng độ muối rất thấp. Như vậy, mỗi yếu tố vô sinh trong một hệ sinh thái lúa nhất định, như loại đất, 
chất lượng của ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ …sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố sinh học trong hệ sinh thái đó. 
Về cơ bản, những yếu tố phi sinh học thậm chí quyết định sinh vật nào sẽ tồn tại và có bao nhiêu trong 
số đó sẽ có thể tiếp tục sống ở đó. 

Yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến côn trùng gây hại: Côn trùng là động vật máu lạnh và được kiễm soát 
trực tiếp của nhiệt độ đối với sự phát triển của chúng. Côn trùng rất nhạy cảm đối với sự khô và do đó 
ảnh hưởng bởi ẩm độ. Ánh sáng không phải là yếu tố quan trọng nhưng có thể kiểm soát chu kỳ sống 
của các loài côn trùng. Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm tương đối, lượng mưa, và những khối không khí 
cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân bố, phát triển, tồn tại , thuộc tính, sự di cư, sinh sản, biến động mật 
số và sự bùng phát của côn trùng gây hại trên lúa. Bùng phát về mật số có liên quan đến các yếu tố khí 
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hậu khác nhau, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa. Nhiệt độ cao và lượng mưa thấp có thể 
gây ra tình trạng bị sâu đục thân nặng. Mưa dài và độ ẩm cao cho phép phát triển của rầy nâu… 

Yêu tố khí hậu tố ảnh hưởng đến bệnh lúa: nhiệt độ và độ ẩm là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến sự phát triển của nấm gây bệnh trên lúa như bệnh đạo ôn. Gió mạnh và mưa lớn là môi trường 
thích hợp cho lây bệnh bạc lá do vi khuẩn ... 

Khí hậu tố ảnh hưởng đến cây lúa: lúa rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp hoặc cao, mưa lớn, bão, lũ lụt ... 
ở giai đoạn nhạy cảm, nếu nhiệt độ cao có thể gây chết cây. Trong trường hợp nhiệt độ thấp, nó có thể 
gây vô sinh ở cây lúa. Dưới tác động của biến đổi khí hậu trên hệ sinh thái lúa dãn đếtn kết quả thất 
thoát về năng suất 

 

Tương	tác	giữa	nhân	tố	phi	sinh	học	và	sinh	học   

Những yếu tố nào gây ra sự mất cân bằng sinh thái trong ruộng lúa? 

Đó là sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón đặc biệt là phân đạm 

 

Yếu	tố	chính	cây	mất	cân	bằng	sinh	thái	trong	hệ	sinh	thái	đồng	ruộng	

Duy trì cân bằng sinh thái bằng tác động của con người vào hệ sinh thái ruộng lúa  

-  Kỹ thuật canh tác (bài 2) 

-  Công nghệ sinh thái: (bài  4) 

-  Bảo tồn thiên địch: (bài 5)  
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Công	nghệ	sinh	thái	thực	hiện	nhằm	đa	dạng	hoá	sinh	học	tốt	nhất	trong	hệ	sinh	thái	

đồng	ruộng		

Thực hành làm đất 

Tại sao phải làm đất kỹ? 

- Biện pháp làm đất thích hợp là một trong những nhân tố quyết định năng suất lúa trong hệ 
thống sản xuất lúa đất thấp. 

- San phẳng ruộng thuận tiện cho quản lý nước, giảm cỏ dại nẩy mẩm, và gia tăng hiệu quả sử 
dụng phân khoáng 

- Biện pháp làm đất phù hợp rất quan trọng. Cày lật đất để dịch chuyển lớp đế cày, cho phép 
rễ lúa ăn sâu vào đất, trong khi một ruộng mạ được chuẩn bị tốt cho phép hạt giống nẩy mầm và 
sinh trưởng nhanh. 
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- Cày bừa đất cải tiến và thoát nước tốt có 
thể giảm tuyến trùng. Làm đất có thể tiêu 
diệt được nhộng và giai đoạn qua đông của 
nhiều loại côn trùng gây hại. 
Khi	nào	chuẩn	bị	đất? 
- Làm đất bắt đầu sau khi thu hoạch lúa hoặc trong thời kỳ ruộng bỏ hóa. Làm đất lúc này rất quan 
trọngđể kiểm soát cỏ dại hiệu quả và nâng cao chất lượng đất/làm cho đất thêm màu mỡ. Nhìn chung, 
mất khoảng 3-4 tuần để chuẩn bị ruộng trước khi gieo sạ. 

-  Làm đất đúng lúc chủ yếu để tránh trì hoãn sự hình thành cây mạ và sự phân hũy chất hữu cơ như tàn 
dư cây trồng và cỏ dại.  

Chuẩn bị đất ruộng như thế nào để gieo sạ lúa 

Chuẩn bị đất rất quan trọng để đảm bảo ruộng lúa đã sẳn sàng cho gieo sạ. Một ruộng lúa được chuẩn 
bị tốt kiểm soát được cỏ dại, phục hồi dinh dưỡng trong đất và tạo cho đất ruộng mềm để cấy và mặt 
ruộng thích hợp cho sạ thẳng. Khâu làm đất bao gồm (1) cày lật, xới đất; (2) bừa đất nhuyễn hơn 
đồng thời kết hợp với tàn dư thực vật, và (3) tran mặt ruộng bằng phẳng. 

 
Làm đất ướt là biện pháp làm đất phổ biến nhất. Trong phương pháp này, đất được cày trong điều kiện 
ngập hoặc bảo hòa nước. Quá trình bao gồm 6 bước: 

+ Tu sửa hoặc kiến tạo bờ bao ruộng 
+ Cho nước vào ruộng 
+ Thực hiện cày đất lần đầu 
+ Cho nước ngập ruộng 
+ Thực hiện cày xới đất lần 2 

 + Tran phẳng ruộng 
 
Một ruộng chuẩn bị đất kỹ có những đặc tính sau: 
 

• Bùn và nước trộn lẫn hoàn toàn 
• Cỏ dại, rơm rạ lúa đã được cày vùi vào đất và đã phân hủy hoàn toàn. 
•  Đất được tran phẳng 

  

Ruộng	đã	tran	phẳng	tốt	cho	gieo	sạ	
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Duy trì sức khỏe đất (quản lý chất hữu cơ) 

 Sức khỏe đất là gì? 

• Khả năng của đất với chức năng trong hệ sinh thái để giữ vững được sản lượng sinh học , duy 
trì chất lượng môi trường và tăng cường sức khỏe cây trồng và động vật.  

• Sức khỏe đất có thể liên quan đến khả năng giữ vững sản lượng nông nghiệp.   
• Một đất khỏe sẽ đảm bảo duy trì và phóng thích nước và dinh dưỡng, đẩy mạnh và giữ vững 

sinh trưởng của rễ, duy trì môi trường sinh học của đất, đáp ứng với việc quản lý và kháng lại 
thoái hóa đất.  
 

Những nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe đất 

 

- Sức khỏe đất chịu chi phối bởi các thuộc tính 
và các quá trình về lý học , hóa học và sinh học 
của đất. 

 
-Sức khỏe đất biểu thị các giá trị đo lường về 
chất lượng và số lượng của các thuộc tính  đất 
trên cũng như kết quả đánh giá đất ảnh hưởng 
đến sản lượng, hiệu quả sử dụng nước, dinh 
dưỡng và chất lượng sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia tăng sức khỏe đất và sản lượng lúa 

 Một hệ sinh thái đất khỏe mạnh là cần thiết cho sản xuất lúa bền vững. Tuy nhiên, cây lúa rất khác với 
những cây trồng khác bởi vì nó thường trồng trên ruộng ngập nước nơi đất bảo hòa nước trong một thời 
gian dài. 

Có đồng nhất gì trong hệ thống này khi so sánh với hệ thống canh tác khác trên đất không ngập nước, 
đó là duy trì chất hữu cơ. Thêm vào đó, ruộng lúa ngập nước là môi trường thích hợp đối với đầu vào 
của dinh dưỡng đạm thông qua sự cố định đạm từ khí quyển một cách tự nhiên bởi các vi sinh vật. 

Tuy nhiên, cả dinh dưỡng trong đất và chất hữu cơ vẫn phải được quản lý phù hợp để giữ vững năng 
suất cao theo thời gian. 

Quản lý chất hữu cơ 

Chất hữu cơ đất được công nhận rộng rãi trong cải thiện các tính chất lý học, sinh học và hóa học của 
đất. Chúng bao gồm tàn dư thực vật, sinh khối cây trồng, phân xanh, phân chuồng, phân ủ và các sản 
phẩm thương mại được sản xuất từ thực vật và/hoặc từ các vật liệu chăn nuôi. 

Chất hữu cơ có thể cải thiện các đặc tính lý học đất dẫn đến cấu trúc đất, các đoàn lạp đất tốt hơn., cải 
thiện, cải thiện khả năng giữ nước của đất và tiêu nước tốt hơn. Tuy nhiên, những thay đổi này không 
nhiều ở đất ngập nước nơi ruộng được ngập nước trong thời kỳ làm đất bởi việc cày hoặc xới và sau đó 
trục đất (trục bùn) đồng thời phá hủy cấu trúc đất. 
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- Vì vậy, chìa khóa thành công của việc phục hồi và duy trì sức khỏe đất có liên quan mật thiết với 
việc quản lý chất hữu cơ đất và biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững.   
 
- Phân bón có nguồn gốc hữu cơ hoặc sử dụng rơm rạ lúa/phân ủ từ rơm rạ là những nguồn phân hữu 
cơ chính cho ruộng lúa không chỉ duy trì và cải thiện sức khỏe đất mà còn giúp giảm lượng phân bón 
hóa học một cách có ý nghĩa.  
 

Ngộ độc chất hữu cơ 

Ngộ độc chất hữu cơ thường xảy ra khi ruộng lúa được canh tác liên tục và không có điều kiện đốt 
đồng (không có đủ thời gian nghỉ cách khoảng giữa 2 vụ, rạ lúa vẫn còn tươi, ...).  Ruộng lúa thu 
hoạch và thực hiện cày/xới, trục ruộng và lúa được sạ ngay trong khi rơm rạ vẫn còn mới, tươi và 
chưa phân hủy. Sự phân hủy rạ lúa trong điều kiện yếm khí (ngập nước) tạo ra các a-xít hữu cơ, H2S, 
ê-ty-len, ... gây cản trở hấp thu dinh dưỡng và gây độc cho rễ lúa.  

Triệu chứng ngộ độc chất hữu cơ 

Cây lúa bị ngộ độc chất hữu cơ có những biểu hiện như sinh trưởng chậm và giảm năng suất bao gồm 
lá bị vàng, rễ lúa bị thối đen và có mùi khó ngửi; trong trường hợp bị ngộ độc nặng cây sẽ chết. 

 

Biện pháp tổng hợp để phòng trị ngộ độc hữu cơ trong ruộng lúa 

1/Làm đất kỹ: cáy sâu/bừa kỹ 2 lần/phơi đất ít nhất 15 ngày trước khi gieo sạ để phân hủy chất hữu 
cơ tốt. 
2/ Bón vôi: 300 kg/ha 
3/Thay nước ruộng bằng cách tiêu thoát nước trong ruộng để giảm các hợp chất gây độc. 
4/ Bón phân lân 
5/ Trồng giống lúa ngắn ngày và chịu phèn.  
6/ Bón thúc phân đợt 1 sớm 
7/ Tạo cho ruộng thoáng khí: tiêu thoát nước để khô ruộng trong vài ngày, sau đó tưới nước trở lại. 
8/ Sử dụng các chất cải tạo đất để khử ngộ độc hữu cơ kết hợp với ngộ độc phèn. 
 

Ra quyết định 

Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, sinh lý học, biến động thời tiết, cơ cấu cây trồng trong hệ sinh thái 
ruộng lúa, nông dân ra quyết định bảo tồn hệ sinh thái thực tế của đồng ruộng mình ( áp dụng IPM, bảo 
tồn thiên địch,....); chọn biện pháp làm đất và thời gian làm đất kỹ và sớm như bố trí cày bừa, phơi đất 
ít nhất 2 tuần trước khi ngập ruộng và trục đánh bùn, đặc biệt cày sâu và vùi rơm rạ kỹ khi trục để phân 
hủy chất hữu cơ tốt tránh gây ngộ độc hữu cơ.  

Chuẩn bị dụng cụ và kế hoạch tập huấn 
Chuẩn bị một số tranh ảnh, mẫu vật sẽ được đề cập trong lớp học như sau: 

- Hệ sinh thái lúa (điều kiện tự nhiên, cơ cấu cây trồng, hệ thống tưới,...)  
- Các thành phần của hệ sinh thái lúa   
- Máy cày/máy xới/các công cụ làm đất khác,... 
- Máy/công cụ tran phẳng ruộng (máy san phẳng ruộng bằng lazer, máy kéo,...) 
- Triệu chứng ngộ độc hữu cơ và các triệu chứng vàng lá khác 
- Một số phương pháp hoặc sản phẩm (chất cải tạo) để chửa trị ngộ độc hữu cơ. 
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Kết quả mong đợi 

Nông dân sẽ biết được: 
• Kiến thức chung về hệ sinh thái lúa   

• Các thành phần của hê sinh thái lúa và mối tương tác giữa chúng 

• Làm thế nào để bảo tồn hệ sinh thái lúa về phương diện phòng trừ dịch hại tổng hợp để sản xuất 
lúa bền vững ? 

• Cách chuẩn bị đất kỹ, phù hợp 

• Tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe đất và cách quản lý chất hữu cơ trong ruộng lúa? 

• Xác định được triệu chứng ngộ độc chất hữu cơ và cách phòng trị ngộ độc chất hữu cơ? 

• Ra quyết định trong việc bảo tồn hệ sinh thái lúa, chọn biện pháp làm đất phù hợp và duy trì sức 
khỏe đất.  

 

Các bước tập huấn 

1. Đầu tiên thảo luận về hệ sinh thái lúa:  Những yếu tố nào là yếu tố sinh học, yếu tố phi sinh học, 
điều kiện lý học, hệ thống canh tác/cơ cấu cây trồng, ... đi kèm với các hệ sinh thái lúa và những ảnh 
hưởng của chúng. 

• Hãy để 3 nhóm nông dân nêu lên những khó khăn gặp phải/ các vấn đề trong sản xuất lúa gần 
đây. Đối với mỗi vấn đề, cán bộ tập huấn nên hỏi chi tiết về mối tương tác giữa các điều kiện tự 
nhiên, sinh học, lý học với hệ sinh thái lúa, các nhân tố liên quan, đặc biệt là những nhân tố 
chính gây ra mất cân bằng sinh thái trong ruộng lúa. 

• Cán bộ tập huấn kích thích nông dân đưa ra các giải pháp dựa trên kinh nghiệm của họ, đặc biệt 
các biến động về thời tiết có ảnh hưởng đến hệ sinh thái lúa của họ.  

2. Thảo luận về kinh nghiệm của nông dân trong làm đất. 

• Cán bộ tập huấn liên hệ  hơn với các chủ đề bằng cách thảo luận về các hoạt động sau: vệ sinh 
đồng ruộng, chuẩn bị hệ thống tưới nước/kênh mương, cày đất lần đầu, ngập, bón phân lót, cày 
đất lần 2, tran phẳng ruộng,...  

• Hãy để 3 nhóm nông dân so sánh các phương pháp làm đất với nhau: khác nhau giữa làm đất 
ướt và làm đất khô? Có thể sử dụng kết hợp cả 2 phương pháp với nhau không? Khi nào có thể 
kết hợp? 

3. Thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe đất, chất hữu cơ và mối liên hệ giữa chúng, cách duy trì 
sức khỏe đất và quản lý chất hữu cơ. 

• Hãy để 3 nhóm nông dân đưa ra các biện pháp quản lý rơm rạ lúa mà họ đã áp dụng: đốt đồng 
hay cày vùi rơm rạ vào đất hoặc làm phân ủ,... Cách nào là tốt nhất? Chia sẻ ý kiến và kinh 
nghiệm của họ.  

• Cán bộ tập huấn sẽ viết các kinh nghiệm hay thành 1 cột khác và giải thích tại sao họ nên suy 
nghĩ lại về cách duy trì sức khỏe đất và quản lý chất hữu cơ. 

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức cho nông dân - Kết luận của cán bộ tập huấn:  Giúp cho nông dân nắm 
vững và hiểu rõ về hệ sinh thái ruộng lúa bằng cách đưa ra một số câu hỏi và nhắc lại cho nông dân 
nhớ các câu trả lời đúng trước khi kết thúc lớp học. 
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Giới thiệu về quản lý cây lúa khỏe và sử dụng vật tư nông 
nghiệp có trách nhiệm 
Quản lý cây lúa khỏe là tất cả các biện pháp để có một mùa vụ canh tác cây lúa khỏe mạnh suốt 
vụ bắt đầu từ lúc làm đất cho đến thu hoạch. Quản lý đất hợp lý sẽ giúp ngăn chận vấn đề dịch 
hại xảy ra trong suốt vụ. Các hợp phần quản lý quan trọng nhất bao gồm chuẩn bị đất trước khi 
gieo trồng (trong bài 1), chọn vật tư nông nghiệp thích hợp (hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật,...) và sử dụng chúng có trách nhiệm và đạt hiệu quả kinh tế.   

Hạt giống  
Hạt giống là vật tư cơ bản trong sản xuất cây trồng. Có hai loại giống (1) Hạt giống lúa thuần (2) 
hạt giống lúa lai. Hạt giống lúa thuần bình thường có thể dùng nhân giống cho các vụ tiếp theo 
trên chính thửa ruộng của họ trong khi hạt giống lúa lai chỉ sản xuất được một vụ/năm bằng cách 
lai giữa cây bố và cây mẹ.  

Đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL, hầu hết nông dân sử dụng hạt giống lúa thuần và áp dụng biện 
pháp sạ thẳng là sạ lan hoặc sạ hàng trong khi cấy lúa chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Lượng hạt 
giống sử dụng được khuyến cáo như trong bảng sau: 
 

TT 
Biện pháp  

gieo trồng lúa 
Lượng giống gieo 

(kg/ha) 
% đảm bảo nẩy 
mầm tối thiểu 

1 Lúa sạ thẳng 
- Sạ lan 
- Sạ hàng 

 
100-120 
80-100 

 
>80 
>90 

2 Lúa cấy 25-30 (Mạ sân) 
40-50 (mạ ruộng) 

> 90 

 

Hạt giống chất lượng là nền tảng của vụ lúa (hay bất kỳ cây trồng khác). Hạt giống phải được 
trồng, thu hoạch và chế biến đúng cách để nhận năng suất và chất lượng tốt nhất. Gieo trồng 
bằng hạt giống lúa chất lượng cao giúp sử dụng lượng hạt giống thấp hơn, lúa nẩy mầm tốt hơn 
(>80%),đồng đều hơn và cấy dặm ít hơn và cường lực sinh trưởng ban đầu tốt giúp gia tăng tính 
kháng với sâu bệnh và giảm cỏ dại. Kết quả là năng suất lúa cao hơn 5-20%. 

Một đặc tính chủ yếu của giống lúa liên quan đến IPM là tính kháng của cây lúa.Điều này liên 
quan đến khả năng của giống có thể chống chịu hoặc kháng với tấn công của dịch hại mà không 
có sự thiệt hại năng suất hoặc yêu cầu bất kỳ sự can thiệp nào. Nếu giống lúa đó có tính kháng 
với dịch hại thì nhu cầu về các biện pháp bảo vệ cây trồng như kỹ thuật canh tác, biện pháp sinh 
học và hóa học sẽ giảm và thậm chí là loại trừ không sử dụng.  

Trồng hạt giống sạch là kỹ thuật chính trong IPM và được xem là nguyên tắc đầu tiên của IPM. 
Một số nông dân đã sử dụng hạt giống xác nhận hoặc hạt giống tốt và vì vậy đây là cách tốt nhất 
đảm bảo hạt giống sạch cho gieo trồng. 
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Dịch vụ cung ứng hạt giống lúa: Có nhiều dịch vụ sản xuất và cung ứng giống lúa cho nông 
dân ở ĐBSCL như Viện Lúa ĐBSCL (với tên giống OM), Trường Đại học Cần Thơ (với tên 
giống MTL), các Trung tâm giống của các tỉnh, các Công ty giống cây trồng, các đại lý,...ở cả 
các huyện và các tỉnh của ĐBSCL. 

 

Sử dụng hạt giống lúa hiệu quả 

- Nên chọn hạt giống lúa cao sản và phải đạt cấp xác nhận để sử dụng. 
- Gieo trồng với phương pháp phù hợp để giảm lượng giống và đặc biệt biện pháp sạ 

lúa theo hàng đã được khuyến cáo cho lúa sạ thẳng ở ĐBSCL.  
 

Sạ lúa theo hàng Hiệu quả của sạ hàng 
  

• Tiết kiệm 50% lượng hạt giống và 
giảm chi phí giống. 

•  Giảm lượng phân bón và chi phí 
thuốc bảo vệ thực vật. 

•  Dễ đi lại chăm sóc và khử lẫn lúa 
• Tránh lúa đổ ngã sớm và đạt năng 

suất lúa cao hơn. 
• Gia tăng chất lượng hạt giống cho vụ 

sau. 

Hiệu quả của sạ hàng đối với lúa sạ ướt ở ĐBSCL 

Tại sao/Khi nào/cách xử lý hạt giống? 

Tại sao cần phải xử lý hạt giống?  

Hạt giống có thể bị nhiễm vi khuẩn, điều này có thể gây bệnh trên cây giống và cây trồng. Các 
bệnh này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm và có thể được truyền từ hạt cây giống vào cây 
trồng. Vì vậy, xử lý hạt giống nhằm ngăn ngừa và trị các bệnh lây hiễm qua hạt, đất và không 
khí. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện tỷ lệ nảy mầm, sức sống của cây và năng suất. 

- Thứ nhất, đặc tính của các giống lúa cần có một thời gian ngủ nghỉ nhất định sau thu hoạch do 
các chất ức chế nẩy mầm gây ra gọi là miên trạng. Việc dùng hạt giống vừa mới thu hoạch để 
gieo mạ nếu không được xử lý phá ngủ nghỉ trước thì hạt giống nẩy mầm không đều nên thường 
sử dụng khối lượng hạt giống nhiều hơn. Trong một số trường hợp, phải gieo sạ lại ảnh hưởng 
đến tiến độ thời vụ và tốn tiền nhiều hơn. 

 - Thứ hai, xử lý hạt sử dụng tác nhân sinh học, vật lý và hoá học để bảo vệ cho hạt giống và cây 
giống nhằm tạo ra cây trồng khoẻ. Xử lý hạt giống có thể được coi là một công cụ chính trong 
các chương trình IPM, nhằm khống chế các loại sâu bệnh với số lượng ít và hạn chế số lượng 
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thuốc hoá học phun vào bầu khí quyển. Trong nhiều trường hợp, nếu không xử lý hạt giống, 
người trồng sẽ gặp khó khăn lớn trong việc kiểm soát sâu hại và các bệnh truyền qua hạt giống 
và cây con giai đoạn sớm. 

- Ngoài ra, sử dụng hạt giống được xử lý có thể làm giảm tác động của stress vật lý như nhiệt độ 
cao, hạn hán, ngập nước và đất chua đối với cây con. Trong ngắn hạn, xử lý hạt giống có nhiều 
lợi ích và nên được áp dụng. 

Khi nào nên xử lý hạt giống? 

- Xử lý miên trạng trong trường hợp gieo sạ ngay sau khi thu hoạch lúa. Đặc điểm hạt giống lúa 
là phải có một thời gian ngủ nghỉ nhất định (còn gọi là miên trạng) mới có khả năng nẩy mầm 
đạt yêu cầu. Thời gian ngủ nghỉ dài hay ngắn tùy thuộc giống lúa.  Giống có thời gian sinh 
trưởng ngắn hơn, hạt nhỏ, vỏ mỏng, có thời gian miên trạng ngắn 20-25 ngày, trong khi các 
giống lúa có thời gian sinh trưởng dài, hạt to và vỏ dày có khoảng thời gian miên trạng hơn 1 
tháng. 

 - Ngoài ra xử lý hạt giống cần được thực hiện khi bệnh và côn trùng gây hại phổ biến lây truyền 
qua hạt giống, cây con và cây trồng đang có tiềm năng xảy ra. Bệnh lây truyền qua đất có thể gây 
thối hạt, cháy lá cây con và thối rễ. Các mầm bệnh khác, như bệnh than, có thể ảnh hưởng đến bề 
mặt của hạt giống. Cuối cùng, tác nhân gây bệnh khác như bệnh do vi khuẩn có thể đến từ bên 
trong của hạt giống. 

- Xử lý hạt giống cũng cần được áp dụng nhằm giúp cây con khỏe mạnh để chống lại stress vật 
lý như nhiệt độ cao, hạn hán, ngập nước, hoặc môi trường có tính axit có thể xảy ra. 

Xử lý hạt giống như thế nào? 

Các phương pháp sau đây thường được sử dụng để xử lý hạt giống: 

Phá miên trạng: Nhiều giống có thời gian miên trạng làm tỉ lệ nảy mầm của lúa thấp. Một số 
phương pháp xử lý hạt có thể được sử dụng để phá vỡ miên trạng và tăng sức sống của hạt. Hạt 
giống ngâm trong nước ấm ở 500C trong 15 phút không những đẩy nhanh tốc độ nảy mầm của 
hạt cùng với thúc đẩy quá trình hô hấp, giải phóng ethylene và hoạt động của enzyme α-amylase 
mà còn hạn chế được sự tấn công của nấm bệnh trong suốt quá trình nảy mầm của hạt lúa. Tuy 
nhiên, sử dụng axit nitric (HNO3) là phương pháp đang được sử dụng phổ biến nhất. 

Xử lý nước muối: xử lý bề mặt hạt giống bằng muối có thể làm giảm nấm bệnh và vi khuẩn 
được tìm thấy trên các hạt giống. Ngoài ra, xử lý muối là một kỹ thuật hữu ích trong việc tách 
riêng các hạt giống khỏe mạnh và không khỏe mạnh. Thông thường, hạt lúa giống được xử lý 
trong nước muối với tỷ lệ 15% trong 10 phút và sau đó vớt ra, rửa sạch hai lần và ngâm ủ như 
bình thường. 

Xử lý vôi: các bệnh lây truyền qua hạt giống có thể được xử lý bằng cách sử dụng nước vôi 2-
3% (sử dụng vôi 200-300 g hòa tan trong 10 lít nước). Hạt giống được ngâm trong nước vôi 
trong 10-12 giờ và sau đó vớt ra, rửa sạch hai lần và ngâm ủ như bình thường. 
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Xử lý kích kháng: hạt giống cũng có thể được xử lý bằng chất sinh học hoặc một số chất vi 
lượng để nâng cao sức đề kháng của cây chống lại các bệnh lây truyền qua hạt và các điều kiện 
bất lợi. 

Phân bón 
Phân bón là bất kỳ vật liệu tự nhiên hay tổng hợp (khác hơn chất vôi), được dùng bón vào đất 
hoặc vào mô cây (thường là lá cây) để cung cấp một hoặc nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho sinh 
trưởng và phát triển của cây. 

Phân hóa học và phân hữu cơ  

Phân hóa học được định nghĩa là vật tư nông nghiệp bao gồm các nguyên vật liệu hóa học được 
sản xuất trong các nhà máy thành dạng chất lỏng hoặc dạng rắn với mục đích chuyên biệt là cung 
cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Phân hóa học được thiết kế chủ yếu bắt chước theo quá trình các 
dinh dưỡng được tổng hợp tự nhiên.  

Ngược lại, phân hữu cơ đựợc lấy từ các vật liệu tự nhiên và chịu sự chế biến rất nhỏ, chúng được 
sử dụng ở dạng gốc (nguyên bản). Mặc dù có nguồn gốc khác nhau, nhưng cả phân hóa học và 
phân hữu cơ đều có hoạt động tương đồng là cung cấp các dạng N, P, K để xử lý tình trạng thiếu 
dinh dưỡng của đất và cây trồng. Hơn nữa, phân hóa học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cây 
trồng. 

Nông dân nên có sự lựa chọn thông minh loại phân và nơi mua phân bón (chọn sản phẩm của các 
công ty có danh tiếng tốt, uy tín cao) và biết cách sử dụng chúng đảm bảo đạt hiệu quả tốt. 
 

Sử dụng phân bón hiệu quả  

Nông dân nên lưu ý: 

• Mỗi loại phân có dinh dưỡng riêng để nuôi dưỡng cây lúa sinh trưởng và phát triển 
tốt. 

• Nên bón phân hóa học đúng phương pháp. Áp dụng kỹ thuật bón phân theo nhu cầu 
cây. 

• Không nên bón thừa bất kỳ loại phân bón nào, đặc biệt là phân đạm (Hãy sử dụng 
bảng so màu lá để điều chỉnh lượng đạm bón cho cây lúa hợp lý)             

• Biết rõ về phân bón mình sử dụng – Đọc kỹ nhãn hiệu – Sử dụng thông minh 

• Bón bổ sung phân hữu cơ sinh học để giảm lượng phân hóa học, cải thiện độ phì 
nhiêu của đất và bảo vệ môi trường. 
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SSNM cung cấp hướng dẫn và công cụ giúp 
nông dân xác định khi nào và bao nhiêu dinh 
dưỡng họ cần bón cho ruộng lúa của mình 
trong điều kiện sinh trưởng thực tế của mùa 
vụ và nơi họ canh tác. 

1. Xác 
định 
năng 
suất 
mục 
tiêu

3. Xác 
định 

dinh 
dưỡng  
cung 
từ đất

2. Xác 
định 

dinh 
dưỡng 
tổng 

số cây 
cần

Xác định lượng phân hợp lý theo SSNM

Bón phân 
theo nhu 
cầu cây

4. Xác định 
lượng dinh 

dưỡng cần 
bổ sung từ 
phân bón

 

Quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt 
(SSNM) hay còn gọi là Bón phân theo nhu 
cầu cây cho lúa sạ thẳng trên đất phù sa ở 
ĐBSCL. 

(Áp dụng cho các giống lúa có thời gian 
sinh trưởng từ 95-100 ngày) 

� Cung cấp đủ lân và kali trong 21 ngày đầu 
sau khi sạ để đáp ứng nhu cầu cây.  

� Chỉ bón mức đạm vừa phải trong 21 ngày 
sau sạ. 

� Chỉ bón đạm ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và các 
giai đoạn sau dựa trên nhu cầu bổ sung đạm 
cho cây bằng bảng so màu lá (LCC).  

� Bón phân kai ở giai đoạn đứng cái làm đòng 
dựa trên nhu cầu cây. 

� Áp dụng phân vi lượng theo khuyến cáo của 
địa phương. 

 

Bảng so màu lá (LCC) Cách sử dụng bảng so màu lá ngoài đồng 

 

1. Chọn ngẩu nhiên 10 lá lúa sạch bệnh trên các 
cây lúa hay chồi lúa ở ruộng có mật độ cây đồng 
đều.  

2. Chọn lá phát triển đầy đủ nhất trên mỗi chồi 
hoặc cây lúa được chọn. Đặt phần giữa của lá 
trên bảng so màu và so màu lá lúa trên ruộng 
xem ứng với khung màu nào trên bảng so màu. 
Lưu ý không cắt hoặc làm hư hỏng lá lúa khi so 
màu. 

3. Đo màu lá dưới bóng che của thân người đo bởi 
vì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng 
đến khung màu so được của lá lúa. Nếu có thể, 
nên cùng một người đo và đo cùng một thời 
điểm trong ngày mỗi khi đo. 

4.  Xác định khung màu lá trung bình cho những lá 
được chọn để đo. 
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Thuốc bảo vệ thực vật 
Thuốc bảo vệ thực vật là một loại chất được sử dụng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất hay 
thiệt hại do dịch hại gây ra bằng cách tiêu diệt trực tiếp các loài dịch hại, kìm hãm sự phát triển 
của chúng, hay bằng cách đẩy lùi chúng.  

Hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường được sử dụng 
để kiểm soát các loài dịch hại khác nhau  Tùy vào hiệu quả sử dụng của chúng, thuốc bảo vệ 
thực vật được phân loại như sau: thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt vi khuẩn, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ nhện, thuốc diệt tuyến trùng, thuốc trừ ốc, thuốc trừ chuột…(xem bài tập huấn 6) 

 

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng thuốc trừ dịch hại: 

Ưu điểm Nhược điểm 

 

� Có thể kiểm soát dịch hại trong diện 
rộng một cách nhanh chóng. 

� Phần lớn khi sử dụng để kiểm soát 
sâu hại đều mang lại hiệu quả kinh 
tế. 

� Có khả năng đảm bảo cho nông sản 
thu hoạch đạt chất lượng tốt. 

� Linh hoạt do có nhiều loại thuốc 
BVTV, nên dễ dàng lựa chọn một 
loại thuốc phù hợp cho từng trường 
hợp cụ thể. 

� Nguồn lực lao động có thể được sử 
dụng vào các công việc khác trong 
trường hợp sử dụng thuốc BVTV. 

� Bảo vệ được con người, động vật và 
môi trường khi kiểm soát được dịch 
hại. 

� Làm cho việc sản xuất lương thực có 
chất lượng cao với giá cả phải chăng 

 

� Tốn kém. 

� Biện pháp hóa học chỉ giảm thiểu mật số 
dịch hại mang tính chất tạm thời và cần phải 
lặp lại nhiều lần. 

� Khuyết điểm lớn nhất của biện pháp hóa học 
là làm côn trùng quen thuốc, dần dần dẫn 
đến côn trùng kháng thuốc, gây ra nhiều hậu 
quả nghiêm trọng (xem bài tập huấn 10) 

� Tác dụng không mong muốn của biện pháp 
hóa học là làm tăng mật số của côn trùng thứ 
yếu hoặc làm tái bùng phát dịch hại cần tiêu 
diệt sau một thời gian phòng trừ do thuốc 
hóa học tiêu diệt cả hệ thiên địch, làm mất 
cân bằng sinh thái trong ruộng lúa. 

� Biện pháp hóa học có thể gây ngộ độc cho 
con người, vật nuôi và cây trồng nếu không 
sử dụng một cách thận trọng. 

� Dẫn đến ô nhiễm nguồn đất và nguồn nước 
nếu không sử dụng một cách hợp lý. 

� Dẫn đến dư lượng độc hại còn tồn đọng 
trong nông sản thu hoạch nếu không sử dụng 
một cách hợp lý. 
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Thuốc bảo vệ thực vật hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật sinh học? 

Nhìn chung, thuốc bảo vệ thực vật được chia làm 2 kiểu điển hình: thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, trong đó chúng ta nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học để kiểm soát dịch hại vì thuốc bảo vệ thực vật sinh học có một số ưu điểm sau: nếu áp dụng 
thành công thì đây được xem là phương pháp mang lại hiệu quả kinh tế nhất do các tác nhân sinh 
học có thể tiếp tục kiểm soát dịch hại mà không cần bất cứ tác động nào thêm (có một vài loại 
thuốc bảo vệ thực vật sinh học đang sử dụng nhưng không phải tất cả); dịch hại phát triển tính 
kháng khá chậm đối với  Bt và bacluorvirus,….và thuốc sinh học có ít tác dụng phụ ngoài mong 
muốn, Thuốc bảo vệ thực vật sinh học không ảnh hưởng  trực tiếp đến côn trùng có ích cũng như 
không để lại dự lượng độc hại trong nông sản. 

Mặc dù thuốc bảo vệ thực vật sinh học có một số ưu điểm so với thuốc bảo vệ thực vật hóa học, 
nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như: do là côn trùng và vi sinh vật, nên 
các tác nhân sinh học cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu và điều kiện sinh thái nơi sử 
dụng, dẫn đến một số trường hợp thuốc bảo vệ thực vật sinh học không phát huy hết tác dụng; 
hoặc do chịu sự biến động phức tạp của số lượng dịch hại, đôi khi thiên địch không đủ sức để 
kiểm soát được sâu hại hoàn toàn, khi đó cần áp dụng thuốc BVTV hóa học. 

Mặt khác, thuốc BVTV sinh học thường có tác dụng chậm, nên trong trường hợp kiểm soát dịch 
hại mang virus (như rầy nâu mang virus ), chúng ta phải sử dụng thuốc BVTV hóa học để dập 
dịch. 

Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: 

- Chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật 
- Hiệu chuẩn máy phun và sử dụng đúng liều lượng. 
- Phun đúng lúc. 
- Phun đúng cách (chẳng hạn như phun theo chiều gió hoăc khi phun thuốc phòng trừ rầy 

nâu thì phải đưa vòi phun gần sát gốc lúa). 
 

Các nguồn cung ứng thuốc bảo vệ thực vật liên quan: Bà con nông dân có thể mua thuốc bảo 
vệ thực vật đã được đăng ký trong danh mục cho phép sử dụng từ các cửa hàng, đại lý bán lẻ, 
hay công ty cung cấp thuốc BVTV tin cậy, thông qua các thông tin thu nhận được từ cán bộ kỹ 
thuật Bảo vệ thực vật ở địa phương, thông tin trên mạng…Nông dân cũng có thể mua thuốc bảo 
vệ thực vật với những thương hiệu nổi tiếng được các nông dân có kinh nghiệm giới thiệu. 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm: 

Nhằm tránh những tác hại không mong muốn của thuốc BVTV (như ô nhiễm, dư lượng hóa chất, 
thiệt hại cho tác nhân sinh học, ngộ độc, hiện tượng kháng thuốc ở côn trùng, v.v…), việc sử 
dụng thuốc BVTV một cách thận trọng và hợp lý là điều cần thiết.  

1. Tập huấn: Phải đảm bảo rằng người sử dụng thuốc BVTV được đào tạo bài bản về kỹ 
thuật sử dụng cũng như phương pháp ứng dụng thuốc BVTV trên cây lúa. Ngoài ra, bà 
con nông dân cũng cần trang bị những kỹ năng cần thiết khi sử dụng thuốc BVTV.  
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2. Trách nhiệm pháp lý: Khi sử dụng thuốc BVTV, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của 
bản thân. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng thuốc BVTV không đúng cách. 
Cần kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ nhằm tránh gây hại cho con người, vật nuôi và 
môi trường. 

3. Xác định đúng dịch hại: Xác định đúng đối tượng dịch hại cần phòng trừ trên đồng 
ruộng và lựa chọn, sử dụng đúng thuốc, vì sử dụng không đúng loại thuốc có thể dẫn đến 
những vấn đề khác như hiện tượng kháng thuốc ở dịch hại, ảnh hưởng tới thiên địch, 
v.v…Ngoài ra, nên hiểu rõ khả năng kháng thuốc của các loài dịch hại cần kiểm soát. 

4. Lựa chọn thuốc: Việc lựa chọn thuốc BVTV cần được tiến hành cẩn thận trước khi sử 
dụng. Chỉ sử dụng thuốc có nhẵn mác còn nguyên vẹn trong một hộp đựng kín đúng cách 
và không bị hư hại.  Sử dụng thuốc BVTV như là biện pháp cuối cùng của IPM. Cần nắm 
rõ cơ chế hoạt động của thuốc BVTV, các tác hại của nó, cũng như làm sao để sử dụng 
thuốc BVTV một cách đúng cách. Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi mức độ dịch hại đạt tới 
ngưỡng kinh tế. Không nên phun một loại thuốc liên tục trong cùng một mùa vụ. 

5. Đọc hướng dẫn trên nhãn thuốc: Khi cần sử dụng thuốc BVTV, thì việc đọc kỹ và tuân 
thủ tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc là hết sức quan trọng vì nhãn thuốc cung cấp 
đầy đủ thông tin về thuốc BVTV như nội dung, độc tố, dịch hại có thể kiểm soát được, 
cách áp dụng, hướng dẫn an toàn khi sử dụng, v.v…  

6. Xem xét độc tố: Sử dụng thuốc BVTV như là biện pháp cuối cùng của IPM và nên ưu 
tiên mua loại thuốc ít độc nhất cho bà con nông dân, môi trường và côn trùng có ích, mà 
vẫn cho kết quả như mong muốn.   

7. Mua thuốc BVTV: Chỉ mua thuốc BVTV với liều lượng đủ dùng từ các nhà cung cấp uy 
tín để đảm bảo không mua nhầm thuốc giả mạo hay không có trong danh mục thuốc được 
phép sử dụng. Cần kiểm tra kỹ ngày hết hạn của thuốc và sử dụng thuốc trước khi hết hạn 
dùng.   

8. Chuẩn  bị: Cần kiểm tra và sử dụng đúng cách các thiết bị chuyên dụng cũng như bảo 
đảm chắc chắn các thiết bị chuyên dụng được điều chỉnh, kiểm định, và làm sạch hợp lý 
sau khi sử dụng bởi khi sử dụng các thiết bị đúng cách sẽ giúp tiết kiệm thời gian lẫn tiền 
bạc. Bảo vệ bản thân và làm việc an toàn bằng cách lựa chọn những quần áo và thiết bị 
bảo hộ cá nhân hợp lý (xem bài tập huấn 7)   

9. Áp dụng: Sử dụng, pha trộn, và áp dụng thuốc BVTV một cách thận trọng và an toàn 
theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc để việc sử dụng thuốc mang lại hiệu quả tốt nhất 
nhưng lại ít rủi ro nhất (xem bài tập huấn 8). Sử dụng đúng liều lượng được khuyến cáo 
trên nhãn thuốc. Tránh sự cố tràn thuốc vì phun thuốc ngoài vùng quy định sẽ tốn kém và 
dễ gây ra những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, tránh phun trôi hoặc đổ thuốc trừ sau vào 
các nguồn nước. 

10. Vận chuyển: Vận chuyển thuốc cẩn thận để tránh sự cố tràn hay các tai nạn không mong 
muốn khác. Yếu tố an toàn cần phải được đặt lên hàng đầu khi vận chuyển thuốc BVTV 
từ nơi sản xuất đến nhà cung ứng và cuối cùng là đến tay người sử dụng (xem bài tập 
huấn 12). 

11. An toàn cá nhân: Hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể qua tiếp xúc với da, mũi, miệng 
và mắt, do đó điều quan trọng nhất cần nhớ khi sử dụng thuốc BVTV là bảo vệ bản thân, 
nhận biết những dấu hiệu cũng như triệu chứng nhiễm độc, đồng thời cần biết những biện 
pháp sơ cứu đầu tiên trong khi chờ đợi sự giúp đỡ y tế. Thông tin sơ cứu thường được 
nêu rõ trên nhãn thuốc. Tuyệt đối không được ăn, hút thuốc, cũng như uống rượu khi 
đang sử dụng thuốc BVTV (xem bài tập huấn 12).        
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12. Làm sạch: Làm sạch tất cả các thiết bị chuyên dụng và đồ dùng bảo hộ cá nhân theo 
hướng dẫn trên nhãn thuốc. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ ngay sau khi sử dụng thuốc BVTV. 
Quần áo sử dụng khi phun thuốc phải được giặt giũ riêng.  

13. Ghi chép: Ghi chép lại tất cả các loại thuốc BVTV đã sử dụng cũng như lịch trình phun 
xịt thuốc BVTV trong một thời gian nhất định (thường là 1 đến 2 năm). Theo dõi kết quả 
sau khi sử dụng thuốc và kiểm tra số lượng dịch hại.   

14. Bảo quản: Thuốc BVTV phải được bảo quản an toàn trong khu vực riêng biệt có khóa 
cửa chắc chắn, thông thoáng và khô ráo nhằm tránh những hư hỏng không mong muốn. 
Thường xuyên kiểm tra bao bì, vỏ chai thuốc để đề phòng rò rỉ. Hơn nữa, hãy để hóa chất 
xa tầm tay trẻ em (xem bài tập huấn 12).     

15. Xử lý bao bì, vỏ chai đựng thuốc: Xử lý bao bì, vỏ chai thuốc một cách an toàn. Không 
được tái sử dụng bao bì thuốc BVTV vào bất kỳ mục đích khác. Cần xử lý bao bì, vỏ chai 
đựng thuốc đúng cách theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc nhằm hạn chế tối đa những ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người sử dụng cũng như môi trường xung quanh.   

Quản lý nước tưới và lao động  
Tùy thuộc vào vị trí ruộng của bạn mà nhu cầu nước cho vụ lúa khác nhau bởii vì nước nhiều  
quá hoặc ít quá sẽ gây thiệt hại đến cây lúa. Vì vậy, quan trọng là duy trì đủ nước nhưng không 
thừa nước trên ruộng đảm bảo cho cây lúa sống và sinh trưởng tốt. 

Chúng ta nên quản lý nước trong ruộng lúa theo các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lúa 
như sau:  

- Giai đoạn cây con (0-7 ngày sau khi sạ- DAS): rút cạn nước trước khi sạ và giữ khô mặt 
ruộng trong vòng 3 ngày sau khi sạ, ngày thứ 4 cho nước láng mặt ruộng 1 ngày sau đó 
rút cạn để đảm bảo đủ ẩm bề mặt ruộng. 

- Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng (7-42 DAS): Sau khi sạ được 7-10 ngày, bắt đầu cho 
nước từ từ vào ruộng và giữ nước trên mặt ruộng ở mức 5-7 cm. Trong giai đoạn này, 
thay nước trong ruộng lúa từ 2-3 lần, sau mỗi lần thay nước giữ cạn trong 2-3 ngày. 

- Giai đoạn sinh trưởng sinh thực (42-65 DAS): Giữ nước trong ruộng ở mức 3-5 cm. 
- Giai đoạn chín (65-95 DAS): Giữ nước trong ruộng ở mức 2-3 cm cho đến giai đoạn chín 

vàng (7-10 ngày trước khi thu hoạch) tháo cạn nước trong ruộng. 

 

Lao động 

Lao động yêu cầu cho các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của sản xuất lúa bao gồm:  
- Cày đất, 
- Gieo sạ,  
- Phun thuốc bảo vệ thực vật,  
- Bón phân,  
- Gặt lúa, suốt và làm khô hạt. 

 
Nông dân nên ghi chép tất cả những chi phí về lao động và vật tư trong suốt vụ lúa để biết được 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của mình. 
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Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn  

Chuẩn bị dụng cụ 

Chuẩn bị một số hình ảnh, mẫu vật liên quan với lớp học: 
- Mẫu hạt giống lúa, danh sách các công ty cung ứng giống lúa , bảng tiêu chuẩn các cấp 

giống lúa. 
- Mẫu phân bón của các công ty khác nhau, bảng hướng dẫn sử dụng bảng so màu lá, 

Hướng dẫn bón phân theo nhu cầu cây 
- Danh sách các loại thuốc BVTV và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc. 

 

Kết quả mong đợi 

Nông dân sẽ biết được cách:  
1. Chọn giống lúa thích hợp, sử dụng giống lúa cấp xác nhận, sử dụng mật độ gieo sạ lúa  

phù hợp và sử dụng hạt giống lúa đem lại hiệu quả kinh tế. 
2. Tại sao/ khi nào và xử lý hạt giống lúa như thế nào? 
3. Chọn phân bón thích hợp và sử dụng phân bón hiệu quả.  
4. Chọn thuốc BVTV thích hợp và sử dụng chúng có trách nhiệm và hiệu quả kinh tế. 
5. Quản lý nước trong ruộng lúa hợp lý. 

Các bước tập huấn 

 

1. Quan sát mẫu vật và hiểu biết tốt hơn về các vật tư đầu vào của sản xuất lúa  

• Để 3 nhóm nông dân tự xác định các vật tư nông nghiệp đầu vào khác nhau chủ yếu 
• Tập trung vào các nguồn vật tư nông nghiệp có sẳn và phổ biến tại địa phương  
• Cán bộ tập huấn sẽ hướng dẫn nông dân cách đọc, hiểu biết nhãn của sản phẩm (các vật 

tư nông nghiệp) như: Các tiêu chuẩn của hạt giống lúa các cấp, đặc tính của các giống 
lúa, độ độc của thuốc BVTV, hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất trong các loại phân và 
cách sử dụng các loại sản phẩm, vật tư nông nghiệp cần thiết này. 

 

2. Thảo luận nhóm liên hệ mật thiết theo các chủ đề của bài học: Sau khi giới thiệu các loại khác 
nhau và các nguồn liên hệ vật tư nông nghiệp đầu vào khác nhau trong sản xuất lúa, lớp học sẽ 
được thảo luận về làm thế nào để sử dụng các loại vật tư nông nghiệp chính có trách nhiệm và 
hiệu quả kinh tế trong mối liên  hệ với việc làm thế nào để trồng cây khỏe?  

• Vật tư đầu tiên là hạt giống lúa. Hỏi nông dân về mật độ họ đã gieo sạ ? Nông dân có sử 
dụng hạt giống lúa cấp xác nhận không? (ví dụ như họ sử dụng giống lúa cấp xác nhận 1 
hay xác nhận 2 hay họ tự để giống hoặc trao đổi giống với các nông dân khác?). Cán bộ 
tập huấn nên đề cập đến chất lượng của hạt giống lúa xác nhận (Cấp XN1 và Cấp XN2 
khác  nhau như thế nào?...)   và chỉ ra cho nông dân thấy lợi ích của việc sử dụng giống 
lúa xác nhận (như hạt giống xác nhận  sẽ sạch bệnh, sạch cỏ dại,...).Nông dân có thường 
xử lý hạt giống trước khi gieo sạ không? Cán bộ tập huấn hỏi các câu hỏi về “Tại sao/khi 
nào và làm thế nào xử lý hạt giống lúa?”.  
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• Vật tư nông nghiệp thứ hai thảo luận là phân bón, cán bộ tập huấn sẽ hỏi các câu hỏi liên 
quan đến lượng và loại phân bón: 

o Bao nhiêu kg phân bón hóa học sẽ được sử dụng trong 1 vụ lúa? Nông dân có sử 
dụng bảng so màu lá lúa bao giờ chưa? 

o Các vấn đề nông dân gặp phải trong đầu tư cho phân bón sử dụng? 
o Nông dân c1o sử dụng phân bón hữu cơ hay phân bón sinh học chưa?  
o Phương pháp bón phân của bạn? Bạn có biết về phương pháp bón phân  theo nhu 

cầu cây không? 
o Tất cả câu trả lời của mỗi nhóm nông dân sẽ được viết lên bảng để so sánh. Sau 

đó cán bộ tập huấn sẽ hướng dẫn nông dân cách sử dụng bảng so màu lá và bón 
phân theo nhu cầu cây, bón bổ sung phân hữu cơ hoặc phân sinh học  như thế nào 
để sử dụng phân bón một cách hiệu quả.  

• Cán bộ tập huấn sẽ viết tên vật tư nông nghiệp thứ ba quan trọng  “THUỐC BVTV” bằng 
chữ in hoa lên bảng sau vật tư “PHÂN BÓN”. Đây là vật tư quan trọng nhất trong sản 
xuất nông nghiệp, vì thế cán bộ tập huấn cần nhấn mạnh và giải thích chi tiết, cụ thể hơn 
cho nông dân. 

o Đưa ra các câu hỏi về mục đích của việc thu nhận thông tin trong sử dụng thuốc 
BVTV để khẳng định việc sử dụng thuốc BVTV là cần lưu ý đến việc sử dụng 
chúng một cách có trách nhiệm và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao. 

o Sau đó, cán bộ tập huấn sẽ giải thích và chọn những câu trả lời đúng và cuối cùng 
sử dụng hóa chất/ thuốc BVTV nào để kiểm soát dịch hại khi chúng xuất hiện đến 
ngưỡng kinh tế gây hại (đối với côn trùng gây hại), phần lớn các trường hợp nên 
tham khảo biện pháp ngăn chận đối với bệnh hại lúa. 
 

Cán bộ tập huấn phải chỉ ra cho nông dân thấy được là không nhất thiết phải phun thuốc 
thuốc hóa học khi chưa tới ngưỡng phun diệt bởi vì sẽ gây lãng phí thời gian và tiền bạc. 
Phun thuốc hóa học khi không cần thiết sẽ dẫn đấn đầu tư không hiệu quả, gây nguy hại 
cho môi trường,...  

 

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức cho nông dân- Kết luận của cán bộ tập huấn: Giúp nông dân biết 
cách sử dụng các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu có trách nhiệm và hiệu quả kinh tế bằng cách 
đưa ra một số câu hỏi và nhắc lại cho nông dân nhớ các câu trả lời đúng trước khi kết thúc lớp 
học. 
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Giới thiệu về khái niệm “IPM” 
Dịch hại: Tất cả các sinh vật gây thiệt hại tới cây trồng và giá trị sản phẩm của cây trồng, bao gồm: 

Côn trùng: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi... 

Nhuyễn thể: Sên, ốc…  

Động vật có xương sống: Chuột đồng và chuột lắc (nhắc) trong nhà, 

Vi sinh vật: Nấm, vi khuẩn, protozoa, virut … 

Bệnh do nấm: Đạo ôn, khô vằn… 

Bệnh do vi khuẩn: Cháy bìa lá (bạc lá)  

Bệnh do virut: Lùn xoắn lá, Tungro 

Bệnh do tuyến trùng: Tuyến trùng bướu rễ 

Cỏ: Tất cả những cây trồng mọc ở nơi mà con người không mong muốn.    

Phòng trừ dịch hại: là các biện pháp xử lý khi dịch hại đã trở thành vấn đề. Thông thường dựa trên 
thuốc trừ dịch hại, và thường được sử dụng để làm giảm mật độ dịch hại xuống ở mức thấp nhất hoặc 
tiêu diệt chúng hoàn toàn.  

Quản lý dịch hại: bao gồm các biện pháp phòng ngừa để điều chỉnh và quản lí  mật số của chúng ở 
dưới ngưỡng thiệt hại.   

Quản lý dịch hại tổng hợp: “IPM” 

Các nhà khoa học đều đồng ý “Quản lý dịch hại tổng hợp” (IPM) là cách tiếp cận tốt nhất để ngăn ngừa 
sự mất mát về năng suất. Tổ chức Lương nông thế giới (FAO) định nghĩa “IPM” là “xem xét một cách 
cẩn thận tất cả các kỹ thuật phòng trừ dịch hại sẵn có và phối hợp các biện pháp phù hợp để giảm mật 
độ dịch hại, và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi quần thể dịch hại tới ngưỡng kinh tế 
nhằm giảm thiểu nguy cơ đến sức khỏe của người, động vật và môi trường. “IPM” nhấn mạnh là cây 
trồng khỏe mạnh, có ảnh hưởng tối thiểu tới hệ sinh thái nông nghiệp và khuyến khích cơ chế phòng 
trừ dịch hại bằng biện pháp tự nhiên.” 

Theo nghĩa khác, “IPM” ghi nhận các mức độ khác nhau về rủi ro bao gồm: khả năng kinh tế trang 
trại, môi trường, sức khỏe của nông dân, sự lây nhiễm dịch hại, và khả năng quản lý dịch hại dài hạn. 
Quy tác ứng xử bao gồm nhiệm vụ của các bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, các tổ chức quốc tế, 
nhà sản xuất thuốc BVTV, nhà sản xuất dụng cụ phun xịt, người king doanh thuốc BVTV, người phun 
xịt thuốc. Tất cả các thành phần vừa nêu trên có một lợi ích chung về thuốc “BVTV”.  

 

Do đó, IPM kết hợp tất cả các mặt của sản xuất cây trồng, bao gồm cả kỹ thuật về nông học: 

“IPM” được xem xét dựa trên: 

• Hiệu quả kinh tế của quản lý dịch hại.  

• Làm thế nào giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, không chỉ bảo vệ sức khoẻ, môi trường mà 
còn giảm chi phí cho nông dân ở mức tối thiểu và tránh các nguy cơ như kháng thuốc và 

tái phát dịch hại. (bài 10) 

• Cách tốt nhất để sử dụng các sản phẩm BVTV: Hay còn gọi là sử dụng thuốc BVTV có 
trách nhiệm 

Các thành phần của IPM: 
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Phòng trừ bằng biện pháp tự nhiên: thích nghi nhất là yếu tố phòng trừ sâu hại bằng một tiến trình tự 
nhiên, không có tác động bởi con người (Thời thiết, đất, nước, nhiệt độ cao hay thấp hoặc thiên địch…) 

Phòng trừ bằng biện pháp sinh học: Các chiến lược phòng trừ bằng biện pháp tự nhiên như dùng các 
tác nhân sinh học để làm giảm dịch hại được coi là phòng trừ bằng biện pháp sinh học. Nó đề cập tới 
việc sử dụng các vi sinh vật sống (động vật ăn mồi ăn thịt, ký sinh, và gây bệnh cho côn trùng như 
nấm, vi khuẩn, virut, tuyến trùng…) để giữ dịch hại dưới mức thiệt hại kinh tế.  

   
Thí dụ có 3 loài thiên địch quan trọng: Trái – nhện ăn thịt. Giữa – ong ký sinh sâu 

cuốn lá. Phải – nấm Metarhizium tấn công trên rầy nâu.  

Phòng trừ bằng biện pháp canh tác: Những phương pháp kết hợp các kỹ thuật đồng ruộng để tạo ra 
một môi trường cây trồng mà nó không thuận lợi cho sự sinh tồn, phát triển và sinh sản của dịch hại, 
làm giảm sự phát triển và tác hại của côn trùng gây hại.   

• Cày sâu và phơi đất để diệt nguồn bệnh, nhộng của côn trùng và hạt cỏ.  
• Sạ với mật độ phù hợp 
• Luân canh cây trồng … 

 

Phòng trừ bằng biện pháp cơ học: là biện pháp kiểm soát giết dịch hại gián hay trực tiếp, nhưng 
không dùng chất hóa học (bắt tay, bẫy đèn, bẫy màu vàng, vợt bắt côn trùng, làm luống và phủ bạt, làm 
bờ…) 

Phòng trừ bằng hóa học:  Phòng trừ dịch hại bằng thuốc trừ dịch hại, bao gồm thuốc trừ nấm, thuốc 
trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ tuyến trùng, thuốc chuột, thuốc ốc… 

Các thành phần của IPM 

Phòng trừ tự nhiên 

Đề cập tới quá trình kiểm soát côn trùng bởi các tiến trình tự nhiên, không có tác động của con người. 
Phòng trừ tự nhiên là nhằm duy trì mật số côn trùng gây hại trong một khung nào đó bởi điều kiện môi 
trường hay các yếu tố khác. Cả hai yếu tố sinh học và phi sinh học góp vào phòng trừ sinh học tự nhiên 
đối với côn trùng. Chúng bao gồm:  

• Yếu tố vật lý như thời tiết (mùa động lạnh, mưa lớn, ẩm độ… có thể làm giảm mật độ một số 
côn trùng gây hại) 
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• Số lượng và chất lương thức ăn sẵn có (cây trồng sẵn có và mức độ hấp dẫn, mật độ sạ…) 

• Cạnh tranh giữa các loài hoặc giữa các cá thể khác loài (sự cạnh tranh chuyên biệt) đối với 
nguồn thức ăn và nơi cư trú.  

• Các thiên địch như động vật ăn mồi, ký sinh hay gây bệnh cho côn trùng (nấm, vi khuẩn, virut, 
tuyến trùng…) 

Cùng nhau hoạt động chứ không phải chống lại – Tiến trình phòng trừ tự nhiên là một khái niệm quan 
trọng trong “IPM”, và là nền tảng cho tam giác “IPM”, nơi tránh được các vấn đề về dịch hại.  

 

 

Phòng trừ bằng sinh học 

Phòng trừ bằng sinh học là một thành phần chính trong chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp, và sẽ 
được trình bày chi tiết trong bài 5. Phòng trừ bằng sinh học không thể giải quyết tất cả các vấn đề của 
dịch hại, nhưng cần được coi là giải pháp chính của hệ thống quản lý dịch hại. Bao gồm sử dụng thiên 
địch của côn trùng (côn trùng có ích) và các vi sinh vật gây bệnh để giảm mật số côn trùng tới ngưỡng 
chấp nhận được.  

Phòng trừ bằng biện pháp canh tác 

Phòng trừ bằng biện pháp canh tác: bao gồm các biện pháp canh tác và kỹ thuật đồng ruộng được 
kết hợp để tạo nên một môi trường cây trồng không phù hợp với sự tồn tại, phát triển, và sinh sản của 
dịch hại, bao gồm: 

1.  Cấu trúc cây trồng (luân canh, thay đổi các giống lúa tùy theo vụ) 
2. Thay đổi điều kiện phát triển dịch hại (đa canh và xen canh, mật độ sạ, vệ sinh đồng ruộng)  
3. Hạn chế quần thể dịch hại một cách gián tiếp (Chất lượng giống tốt, chọn giống kháng hoặc có 

thời gian sinh trưởng ngắn, bón phân cân đối, phương pháp gieo sạ) 
4. Tiêu diệt dịch hại trực tiếp (quản lý nước, chuẩn bị đất tốt, bừa trục phơi đất 2 lần dưới ánh sáng 

mặt trời, bẫy cây trồng) 
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Phòng trừ bằng biện pháp cơ học  

Phòng trừ bằng biện pháp cơ học: có thể thực hiện trong nhiều trường hợp và có hiệu quả nhất khi 
mật độ dịch hại còn thấp. Phòng trừ bằng cơ học đôi khi được coi là phòng trừ bằng vật lý nó bao gồm 
sử dụng máy móc hay các thiết bị.   

• Làm đất và cày là biện pháp vật lý để giết một số dịch hại, chôn vùi hoặc phơi bày dịch hại ở 
các điều kiện khô trên mặt đất thì chúng là mồi cho chim và các loài bắt mồi ăn thịt khác.  

• Làm đất cũng giúp xử lý cỏ, và nguồn thực phẩm cho côn trùng gây hại.  
• Các loại bẫy như bẫy chuột, bẫy màu vàng, bẫy dẫn dụ, bẫy đèn có thể dùng để dự báo côn 

trùng gây hại như rầy nâu, vợt, bẫy dính….  
• Ốcc bươu vàng và trứng được bắt bằng tay, bẫy chuột kết hợp với rào cản bằng “nylon” xung 

quanh ruộng để ngăn chuột vào ruộng.  
• Làm cỏ bằng tay.   

Tác nhân phòng trừ: Thuốc BVTV 

Phòng trừ bằng hóa học: dùng để loại trừ hay kiểm soát dịch hại mà dịch hại đó có thể gây thiệt hại 
cho cây trồng. Các loại phổ biến của thuốc trừ dịch hại bao gồm thuốc trừ sâu (diệt côn trùng), thuốc 
trừ cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ nấm. Như được trình bày ở trên, “Phòng trừ bằng biện pháp hóa học 
là biện pháp cuối cùng trong “IPM”, nhưng câu hỏi đặt là “khi nào là lúc cần phun xịt thuốc BVTV?”. 
Một cách trả lời là phải tuân theo những nguyên tắc mà theo đó nó có lợi về mặt sinh học cũng như 
kinh tế. Theo một cách khác là Ngưỡng Hành Động (xem bảng bên dưới) 

Thuốc trừ dịch hại bằng sinh học: (thường gọi là thuốc sinh học), đặc biệt khi chúng được chiết 
xuất từ thảo mộc hoặc sản phẩm lên men. Tuy nhiên, trong khi chúng là các sinh vật sống, như sinh 
vật ăn mồi, ký sinh hoặc nấm gây bệnh cho côn trùng cũng có thể được coi là tác nhân sinh học (phòng 
trừ sinh học trực quan), các sản phẩm sinh học thì cũng được phun xịt như thuốc hóa học. 

Ưu điểm của thuốc “BVTV”  

• Dễ sử dụng, có thể sử dụng trên diện tích lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố quan trọng khi 
dịch hại phát triển trên diện rộng.  

• Tiêu diệt côn trùng nhanh chóng, tác động ngay để kiểm soát sự bùng phát của côn trùng.  
• Một lần phun thuốc có thể kiểm soát nhiều loại dịch hại khác nhau: VD: một lần xử lý hạt giống 

hay xử l í cây con thuốc lưu tồn trong cây lien tục có thể bảo vệ cây trồng tránh được bệnh và 
côn trùng trong nhiều ngày sau khi xử lý.  

• Hiệu quả về kinh tế nên chúng cần được sử dụng có trách nhiệm.   
 

Nhược điểm của thuốc BVTV 

• Dư lượng trong nông sản có thể ảnh hưởng tới người tiêu dùng và nó luôn là vấn đề mà cộng 
đồng hết sức quan tâm.   

• Thuốc sâu có thể giết các thiên địch và gây tái phát.  
• Liên tục sử dụng thuốc BVTV dẫn tới tăng tính kháng thuốc của côn trùng.  
• Sử dụng quá nhiều và sử dụng sai thuốc hóa học trong nông nghiệp làm phát sinh dịch hại thứ 

yếu gây ra hiện tượng tái phát của côn trùng (côn trùng phục hồi), bởi vì thiên địch bị tiêu diệt 
bởi  dùng thuốc phổ tác động rộng qua nhiều lần lặp lại.  
 



Tài liệu tập huấn nông dân bài  3     5 

Triệu chứng “cháy rầy” gây 
ra bởi rầy nâu. Chủ yếu do 

việc sử dụng quá nhiều thuốc 
sâu phổ rộng góp phần làm 

bùng phát dịch hại.  

 
 

Sử dụng sai thuốc BVTV có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nông dân, cộng đồng và ngành thuốc 
BVTV. Có những nguy cơ chung cho mọi người nếu chúng ta không thực hành Sử dụng thuốc BVTV 

có trách nhiệm và những vấn đề này sẽ được nêu chi tiết hơn trong các bài sau. Có hai cách thiết thực 
để giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV: Giảm lượng thuốc sử dụng (bài 8) và chỉ phun thuốc khi thật 
cần thiết: Thực hành ra quyết định sử dụng theo ngưỡng hành động.  

Ngưỡng hành động  

Ở giữa của tháp “IPM” là phần điều tra giám sát: nông dân nên kiểm tra ruộng thường xuyên để đánh 
giá sức khỏe cây trồng. Nguyên tắc để xác định việc phun thuốc là có lợi về mặt sinh học và kinh tế 
hay thường được gọi là ngưỡng kinh tế (ETL). Tuy nhiên, ngưỡng kinh tế được coi là khái niệm rất lí 

thuyết, và nông dân chỉ cần trả lời một câu hỏi thực tế “Khi nào tôi nên phun thuốc?” Câu trả lời đưa 
ra là một bộ Ngưỡng hành động được khuyến cáo, được cung cấp bởi cơ quan chức năng là Cục 
BVTV, trong đó bao gồm các lời khuyên hữu ích nhất về mức độ dịch hại cần phải can thiệp.  

Chúng tôi đã chuẩn bị một bảng ngưỡng hành động cho năm 2016, vì đã có kết quả từ một cuộc khảo 
sát là hầu hết nông dân (93%) phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ cho cả ruộng khi vừa phát hiện chúng 
xuất hiện hay thậm chí phun ngừa. Những chỉ số này dựa vào từ ngưỡng gốc đã được phát triển cho 
vùng đồng bằng sông Cửu Long từ những thập niên 1990, chúng có thể được nâng lên hay giảm xuống 
dựa trên kinh nghiệm của những năm sau này.    

   

 



Tài liệu tập huấn nông dân bài  3     6 

Bảng ngưỡng hành động cho một số dịch hại chính trên lúa cho năm 2016. (phần màu vàng thể 
hiện giai đoạn hiện tại của vụ) 

Giai đoạn cây 

trồng 

Sinh dưỡng: 40 

ngày đầu 

40 ngày đến làm 

đồng (đẻ nhánh) 

Làm đòng đến 

trổ bông 

Ngậm sữa 

- chín 

** 

 

Màu: Phun thuốc: 

 Nên tránh 
hoặc phun 
không hiệu 
quả 

 Không nên 
phun 

Dịch hại: 

 

Rầy nâu, rầy lưng 

trắng 
 2-3 con/tép nếu virus không có trên ruộng 

(chi tiết trong bài 5) 
  

Rầy nâu, rầy lưng 
trắng có virus.   

Chỉ thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, hoặc khi có 
triệu chứng trên ruộng.  

 

Sâu cuốn lá và sâu 
ăn lá khác 

 100 sâu còn sống 
trên m2 

40 con sâu còn 
sống trên m2 

  

Sâu đục thân  2 ổ trứng/m2 và 
kiểm tra ký sinh 

1 ổ trứng/2m2 Quá trễ để quản lý 

Bù lạch     Insecticides mostly ineffective or not 

economic to control 

 

Muỗi hành  
Nhện gié/thối bẹ      identify problem if > 5% flag leaves with 

lesions (pesticides probably not effective) 
Quá trễ để phun 
thuốc. 

Đạo ôn (cháy lá) 
Rice blast ( với 
giống nhiễm) 

Thăm ruộng (xem bài 7). Vết bệnh trên 
10% lá: lấy mẫu 10 lá tại 4 phía của 
ruộng.  

Phun tối đa 2 lần cho 
Đạo ôn cổ bông, nếu 
có nguồn bệnh và ẩm 
độ.  

Phun tối 
đa 3 
lần/vụ 

 

Cháy bìa lá (bạc lá)  Thuốc hóa học có hiệu lực thấp. Chỉ 
phun tại giai đoạn chớm bệnh.  

 

Dịch hại cuối vụ: Bọ 

xít  
  10 con/m2 tại giai đoạn ngậm 

sữa (7-10 ngày sau trổ) 
 

Thuốc cỏ Nếu làm lúa sạ     

Ốc Bươu vàng GAS: 10 con /m2 nếu 
ruộng  >1 ha 

Chuột Quản lý chuột cộng đồng ở vào thời gian đầu.   Không hiệu quả 

NOTES: *1.Cục BVTV khuyến cáo không nên phun thuốc trừ sâu ăn lá trong 40 ngày đầu sau khi gieo sạ. Nhiều thí 
nghiệm cho thấy mất 50% diện tích lá ảnh hưởng không đáng kể tới năng suất; Các sâu ăn lá khác bao gồm sâu cắn chẻn, 
sâu phao, cào cào… 

 

Tuy nhiên, quyết định đưa ra có thể phức tạp hơn trong trường hợp quản lý bệnh hại. Trong bài 7, 
chúng tôi mô tả “khung dự báo” cho bệnh đạo ôn. Trong bài 5, chúng tôi nêu chi tiết các loại rầy và 
khả năng truyền virut.  
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Một nguyên nhân khác làm bảng ngưỡng hành động trở nên quan trọng là vì nguy cơ phun thuốc quá 

trễ: Ví dụ với sâu đục thân và các bệnh hại khác, khi dịch hại tấn công nghiệm trọng nhưng việc xử lí 
quá muộn thì thuốc hóa học sẽ trở nên không hiệu quả và tốn kém.  

Quản lý nước và phân bón cho lúa ở giai đoạn mạ 
Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa ở giai đoạn mạ 

- Nhu cầu dinh dưỡng cho lúa giai đoạn mạ chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu cả vụ. Thời điểm bón 
phân hợp lý theo nhu cầu cây là lần bón thúc phân đợt 1 (7-10 NSS) với liều lượng phân Đạm chiếm 
20-30%, phân Lân 100% (phân Lân chậm phân giải trong đất nên phải bón sớm giúp rễ phát triển, 
chống đỗ ngã vào giai đoạn sau) và 50% Kali (Kali trao đổi “ion” trong đất nên cây lúa hấp thu Kali 
chậm, giai đoạn đầu có Kali cây lúa chống chịu được nhiều loại sâu bệnh).  

- Trong thời kỳ lúa làm đòng (40-45 NSS) bón thêm 50% Kali để lúa làm đòng thuận lợi và tạo hạt 
chắc ở giai đoạn sau (xem hình bên dưới). 

 

       

Bón phân theo nhu cầu cây cho lúa ở ĐBSCL 
trên vùng đất phù sa (Giống lúa có thời gian sinh trưởng 90-100 ngày)

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
(7-10 NSS)       (22-25 NSS)             (42-45 NSS) (55-60 NSS)

Vụ Đông Xuân:
5 kg urê 8 kg urê 5 kg urê Phân bón lá

5 kg DAP 5 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

Vụ Hè Thu:
4 kg urê 6 kg urê 4 kg urê Phân bón lá
6 kg DAP 6 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

(------------------- kg/1000 m2 ----------------)

Bón ra rễ Bón thúc chồi Bón thúc đòng

85-55-36

100-46-36

kg N-P2O5-K2O/ha

Bón nuôi hạt

TỔNG LƯỢNG PHÂN
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Quản lý nước giai đoạn mạ 

Ở giai đoạn nẩy mầm (1- 3 NSS): Từ 1-3 NSS, ruộng chỉ cần ẩm độ đất bảo hòa. Ngập nước ở 
giai đoạn này có ảnh hưởng bất lợi cho sự nẩy mầm của hạt lúa, thậm chí hạt không thể nẩy mầm 
được. 
 

 

Ruộng lúa vừa sạ Ruộng lúa ở 2-3 NSS 

Quản lý nước ở giai đoạn nẩy mầm (1-3 NSS) 

 
Ở giai đoạn mạ (5-20 NSS):  

- Sau sạ 5-7 ngày (giai đoạn lúa bén rễ), chỉ giữ một lớp nước láng mặt ruộng (2-3 cm) tạo điều kiện 
thuận lợi cho đâm chồi và bén rễ chắc vào đất.  Đủ nước cho việc bón phân đợt 1 thật sớm (7-10 ngày 
sau sạ). Khi bón phân thúc chỉ để nước ngập săm sắp gốc lúa, vừa có tác dụng hòa tan phân bón, giúp 
cây hấp thu tốt dinh dưỡng vừa có tác dụng tạo đủ ẩm độ cho lúa đẻ nhánh tốt. 

- Từ 10-20 ngày sau sạ, giữ nước trong ruộng lúa từ 2 đến 3 cm. 

 

 

Sau sạ 5-7 ngày, cây lúa cần lớp nước mỏng săm 
sắp mặt ruộng  

Tiếp tục duy trì lớp nước kín mặt ruộng 
đến 10-20 ngày sau sạ 

Quản lý nước giai đoạn mạ (5-20 ngày sau sạ) 
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Quản lý nước thích hợp ở 5-7 NSS Ruộng quản lý nước không tốt (ruộng 

không có nước bị khô nứt) ở 5-7 NSS 

 
Lưu ý: không để ruộng khô nứt nẻ vừa gây tổn thương đến rễ lúa, vừa ảnh hưởng đến phát triển các 
dịch hại như cỏ dại, bù lạch,...  

Phân tích hệ sinh thái: Chẩn đoán và quản lý dịch hại ở giai đoạn 
đầu của cây lúa.  
Bảng “Ngưỡng hành động” của Cục BVTV khuyến cáo: không cần thiết phun thuốc trừ sâu ăn lá 

trong vòng 40 ngày sau sạ. Thêm vào đó, có NGUY CƠ tổn hại ruộng lúa bởi vì tiêu diệt thiên địch 
mà thiên địch thì giúp quản lý rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá.  

Quản lý cỏ dại 

Trong thực tiễn sản xuất, các loài cỏ chính trong ruộng lúa có thể chia thành 04 nhóm, phải quản lý 
khác nhau: Cỏ lá rộng, họ lác chác, cỏ hoà bản, và lúa cỏ. Cỏ lá rộng tương đối dễ quản lý, lúa cỏ lại rất 
khó: Nếu đó là vấn đề nghiêm trọng, nông dân nên cân nhắc luân canh với một cây trồng khác, ít nhất 
một năm một vụ.  
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Các loài cỏ dại chính tại đồng bằng sông Cửu Long.  

Cỏ hòa bản 

  

Echinochloa spp. Cỏ Lồng vực  Leptochloa chinensis cỏ Đuôi phụng   

Echinochloa spp. là cỏ lồng vực nó rất nghiêm trọng ở vùng đất thấp, vì chúng phát triển và ra hoa rất 
nhanh quanh năm, và có thể ra hoa và hạt trong vòng 60 ngày. Loại cỏ này cạnh tranh với lúa và tồn tại 
tốt trong đất ướt.  

Leptochloa  là cỏ đuôi phụng nó quan trọng cho vùng trồng lúa ở châu Á. Chúng phát triển tốt ngay 
trên đất ngập nước cũng như đất khô, và là ký chủ cho nhiều loại côn trùng gây hại, bao gồm sâu cuốn 
lá, rầy xanh, sâu keo và tuyến trùng khô đầu lá và tuyến trùng bướu rễ. Chúng cũng là ký chủ của bệnh 
khô vằn.  

 

Cỏ lác chác 

Cyperus spp. Cỏ Chác lác 

Cỏ lá chác được phân biệt với các loại cỏ khác bằng 
hình dạng thân cỏ: có thân đặc, hình tam giác, lá đính 
trên thân 03 hàng theo kiểu xoắn ốc.  

Cỏ lác chác phát triển rất nhanh, sản sinh hàng ngàn 
hạt giống trên một cây và hạt giống nảy mầm ngay khi 
lúa được sạ. Chúng có thể ra hoa sau 1 tháng và có thế 
hệ thứ 2 ngay trong 1 vụ lúa.  
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Lúa cỏ (lúa hoang)  

Oryza sativa: Lúa cỏ 

  

Các giống lúa cỏ hay lúa hoang  

Các giống lúa cỏ hay lúa hoang có màu của vỏ trấu thường là màu đỏ. Lúa cỏ là vấn đề rất nghiêm 
trọng, vì nó cùng loài với lúa, nên trông rất giống lúa trong giai đoạn đầu và không có thuốc cỏ hữu 
hiệu. Quản lý lúa cỏ sẽ không hiệu quả nếu như những năm trước đó không quản lý tốt lúa cỏ và quản 
lý một cách thường xuyên. Ít hơn hay khoảng 5% hạt lúa cỏ lẫn lộn cũng đủ sức là nguồn hạt lúa cỏ có 
được trong đất và sẽ tạo nên các quần thể cỏ ở mức độ khác nhau.  

Biện pháp quản lý 

Nếu lúa cỏ trở nên nghiêm trọng, cách tiếp cận tốt nhất là:  
• Luân canh với cây trồng khác: Đậu xanh hoặc một loại cây họ đậu khác.  
• Làm cỏ bằng máy, với điều kiện cấy theo hàng. Nông dân có thể nhổ cỏ bằng tay giữa hàng hoặc 

dùng các dụng cụ cơ giới khác. Tại đồng bằng sông Cửu Long, phương pháp này có thể tiết kiệm 
hơn 100kg lúa giống và giảm thiệt hại từ côn trùng, bệnh hại và đổ ngã. Lúa cá và lúa tôm thì phát 
triển tốt hơn trong điều kiện lúa cấy so với lúa gieo sạ ngầm.   

Nhổ cỏ bằng tay được khuyến cáo, nhưng nó tốn rất nhiều thời gian và công lao động. Do đó, nhiều 
loại cỏ được xử lý bằng thuốc hóa học trong 03 tuần đầu tiên sau sạ; nhổ lúa cỏ bằng tay là biện pháp 
tốt nhất  để quản lý lúa cỏ lúc trổ bông (ngăn ngừa hạt của chúng rụng sớm). Với tất cả các loại cỏ, 
cũng như với các dịch hại khác, biện pháp ngăn ngừa là nền tảng của “IPM”:  
• Dùng hạt giống tốt, có xác nhận: Nông dân cần được tiếp cận với giống lúa xác nhận, đây là cách 

thực tế nhất để có hạt giống không có cỏ dại.  
• Chuẩn bị đất như được trình bày ở trên để giảm lượng cỏ tiềm tàng: 

o Quản lý nước tốt (cùng với trang bằng mặt ruộng) 
o Làm đất trước khi xuống giống, tốt nhất là làm đất 02 lần, cách nhau 2 tuần trước khi 

xuống giống để diệt cỏ đang nảy mầm.  
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Thuốc cỏ  

Cũng như các loại thuốc BVTV khác, thuốc trừ cỏ thì rất cần thiết, cần đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn, 
vì nhiều loại thuốc cỏ có hiệu lực trên các giai đoạn khác nhau, một số loại thuốc hóa học có thể gây 
thiệt hại nặng nề nếu sử dụng sai thuốc. Một cách điển hình:  

• Thuốc tiền nảy mầm: Phun 3-4 ngày sau khi sạ để quản lý cỏ dại ở vùng đất thấp. Quản lý cỏ đang 
nảy mầm là biện pháp tốt nhất, xử lý khi có một lớp nước mỏng trên mặt ruộng. Tránh để đất khô.  

• Thuốc hậu nảy mầm: Phun sau 10-15 ngày sau khi gieo sạ hoặc cấy, khi có một lớp nước mỏng trên 
ruộng.  

• Các loại cỏ khác có thể cạnh tranh với lúa trong suốt mùa vụ, và các biện pháp kiểm soát giai đoạn 
sau chỉ để ngăn ngừa việc ra hoa và hạt cỏ. Tuy nhiên, năng suất đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự 
cạnh tranh trước đó. Làm cỏ bằng tay là biện pháp tốt nhất ở các giai đoạn này. 

Một số thuốc cỏ được sử dụng trên lúa 

Loại thuốc cỏ Cơ chế tác động (MoA)  Examples Đối tượng 

 xem module 6 và 10  Hòa   
bản 

Lác 
chác 

Lá 
rộng 

Chọn lọc, tiền 

và hậu nảy 

mầm 

A Ức chế ACCase: 'fop' 
herbicides 

cyhalofop-butyl  **   

B Ức chế tổng hợp 
acetolactate: 
sulfonylureas, etc. 

bensulfuron methyl, 
ethoxysulfuron, 
penoxsulam 

 ** * 

C2 Ức chế quang hợp II  propanil **  * 

K3 Ức chế phân chia tế 
bào.  

butaclor, pretilachlor ** * * 

Tổng hợp 

Auxins    
L/O Ức chế vách tế bào 

(cellulose) tổng hợp 
quinclorac **   

O Sự hoạt động giống 
như “indole acetic 
acid” (tổng hợp 
auxins) 

2,4-D ester  * ** 

Thuốc lưu dẫn 

phổ rộng 
G Ức chế “EPSPS” trong 

tất cả lục lạp 
glyphosate Có thể diệt tất cả các 

loại cây: chỉ sử dụng 
trước khi gieo trồng.  

Ghi chú 

• Với việc sử dụng liên tục và quá nhiều có khả năng cỏ sinh ra tính kháng thuốc (bài 10). Có báo cáo 
về việc cỏ đã kháng với thuốc nhóm K3 tại châu Á.  

• Thêm vào đó, thuốc cỏ thường có chất bảo vệ: hóa chất (như là fenclorim) làm tăng tính chọn lọc 
giữa các loại cây trồng (làm giảm ngộ độc cây) và loại cỏ cần phòng trừ.  

• Thuốc cỏ hiện tại thường chứa nhiều hoạt chất (a.i.): Một công ty có thể trộn hoạt chất nhóm A và 
nhóm B để thuốc hiệu quả với cả cỏ hòa bản và cỏ lác chác. Phối trộn cũng giúp quản lý kháng 
thuốc, tuy nhiên, chưa có sự đồng ý hoàn toàn về ý này.  
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Bọ trĩ (bù lạch) 

Chẩn đoán và quản lý  

Bọ trĩ trên lúa Stenchaetothrips (=Baliothrips) biformis là các côn trùng nhỏ và vòng đời ngắn, thường 
tấn công trên mạ. Vòng đời khoảng 20 ngày ở 30oC, nhưng sẽ dài hơn ở nhiệt độ thấp. Tại các tỉnh phía 
nam, Việt Nam, bọ trĩ gây hại tại cả vụ Đông Xuân và Hè Thu, đặc biệt trong thời tiết nóng. Vòng đời 
qua các giai đoạn như trứng, 2 tuổi ấu trùng, 2 giai đoạn nhộng và trưởng thành: rất nhỏ, dài không quá 
1mm và cánh có nhiều lông. Ấu trùng và trưởng thành có miệng chích hút để hút nhựa cây, làm xoăn 
và khô đầu lá.   

 

Không cần thiết để trị bọ trĩ với thuốc trừ sâu. Chúng chủ yếu tấn công ruộng lúa khô, và giai đoạn mạ 
của lúa sạ, khi không đủ nước tưới. Thiên địch của bọ trĩ bao gồm bọ xít ăn thịt và chuồn chuồn. 
Khuyến cáo cho nông dân: 

• Đảm bảo nước tưới cho các ruộng bị nhiễm 

• Bổ sung phân bón lá để cây phục hồi.  

• Để cây tự bù trừ các phần bị thiệt hại do bọ trĩ.  

Ốc  

Ốc bươu vàng (OBV) Pomacea canaliculata là một loài ốc gây hại du nhập từ nước ngoài. Nông dân 
Việt Nam nhập OBV từ 1988 vì chúng có hàm lượng đạm cao, ăn ngon và phát triển nhanh, dễ nuôi. 
Nhưng sau đó, chúng xâm nhiễm toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 
Quyết định cấm nuôi và vận chuyển OBV, vì chúng gây ra thiệt hại đã rõ ràng. Năm 1995, OBV đã lan 
ra 61 tỉnh thành và lây nhiễm hơn 22.717 ha lúa, và hơn 460 ha ao hồ rau muống và kinh mương công 
cộng. Chúng gây hại nghiêm trọng tới lúa suốt các vụ trong năm, và nông dân có thể phải gieo sạ lại 2-
3 lần. Ngày nay, diện tích nhiễm OBV hàng năm khoảng 80.000 ha tại miền Nam.  
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Trứng OBV: cận cảnh và trên ruộng Con trưởng thành ăn lúa Ruộng bị thiệt hại.  

Bằng việc quan sát kênh dẫn nước và ruộng xung quanh, chung ta có thể đánh giá mối liên hệ giữa mật 
độ OBV, ảnh hưởng tới cây và thất thoát năng suất. Thiệt hại chủ yếu diễn ra ở giai đoạn mạ, đặc biệt ở 
ruộng gieo sạ; ở những ruộng cấy OBV ít quan trọng hơn. Ốc có thể được tìm thấy sống dưới mặt đất 
20cm. Trứng màu đỏ rất dễ quan sát trên bờ kênh, bờ ruộng hay ngay trên cây lúa ở bìa ruộng. Trứng 
sẽ nở sau 7-15 ngày, sau đó ốc sẽ phát triển và trưởng thành sau 75-90 ngày. 

Quản lý OBV 

Nhiễm nặng rất khó để quản lý, các biện pháp xử lý:  

• Nhặt ốc và trứng ốc có thể dễ tìm thấy ổ trứng ở kinh mương, bờ ruộng và xung quanh ruộng. 
• Dùng thuốc hóa học: 
o Hiện nay, có rất nhiều nông dân sử dụng thuốc chứa niclosamide hoặc metaldehyde (ảnh 

hưởng tới rất nhiều sinh vật không phải đối tượng phòng trừ, chúng diệt cá và ếch); “cartap” 
là một loại thuốc sâu có thể trừ ốc hiệu quả.  

o Thuốc có nguồn gốc thực vật là Rotenone (Rễ cây thuốc cá) cũng có hiệu quả, tuy nhiên 
thuốc này cũng không được khuyến cáo, vì có độ độc cao với động vật có vú.  

o Bẫy bã sử dụng Euphorbia, Đu đủ và lá khoai mì có tác dụng hấp dẫn OBV. 
• Với việc sử dụng hiệu quả, vịt có khả năng tiêu thụ OBV trong cánh đồng lúa rộng lớn.  
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Quản lý chuột hại 

Nhiều loài chuột gây thiệt hại trên lúa. Loại dịch hại này là “chuột đồng" (Rattus argentiventer), và 
chuột đen (Rattus rattus) (chuột gây hại trái cây), loài chuột cống xuất hiện hơn (Bandicota 
bengalensis). Các loài chuột khác nhau có thể gây ra thiệt hại khác nhau. Sự hiện diện của các loài 
chuột  thường đi kèm vời dấu vết để lại của chúng trên bùn và các hang chuột trong các bờ bao. 
Chuột đồng: Chuột đồng nhân nhanh mật số theo sinh trưởng của cây lúa, chúng có thể đẻ 10-14 chuột 
con. Chúng bắt đầu đẻ trước khi lúa tượng đòng và ngưng đẻ khi lúa chín. Nếu lúa gieo trồng hơn 2 
tuần, chuột đồng sẽ di chuyển đến các ruộng gieo cấy trễ hơn và tiếp tục sinh sản. Chuột đồng có thể 
sống dọc theo kênh mương và vườn nhà xung quang trong thời gian chuẩn bị ruộng, làm đất. 
Chuột đen: Loài chuột đen chỉ đẻ 6-10 chuột con/lứa nhưng nó có thể sinh sản hầu như quanh năm. Vì 
thế mặc dù khi chuột có mật số thấp nhưng cũng cần có sự hoạt động cộng đồng để quản lý chuột liên 
tục. Chuột đen phát triển quanh nhà và là dịch hại chính sau thu hoạch. 
Thiệt hại gây ra do chuột: Triệu chứng điển hình gây hại ngoài ruộng của chuột là chúng ăn hạt lúa 
vừa gieo sạ, cắn đứt bẹ và chồi lúa (dấu cắn nghiêng khoảng 45o gần gần gốc lúa), hoặc gây hại hạt và 
bông lúa. Hạt lúa bị ăn một nửa hoặc rơi vải lại là triệu chứng điển hình về thiệt hại do chuột gây ra 
trong kho lúa.  
Các loài chuột khác nhau có cách thức sinh sản, nơi sống và phát triển khác nhau. Vì thế chiến lược 
quản lý chuột đòi hỏi phải phù hợp với mỗi loài. 
Việc quản lý cả hai loài chuột trên yêu cầu:  

• Vệ sinh đồng ruộng, 
• Hoạt động cộng đồng để phòng trừ chuột, 
• Gieo sạ đồng loạt (trong vòng 2 tuần), 
• Giữ bờ bao ruộng có độ rộng nhỏ hơn 30cm nếu có thể, 
• Giảm số lượng bờ bao quanh ruộng, đặc biệt dọc theo mương chính và đường đi. 
• Làm sạch hạt lúa rơi vải lúc thu hoạch, giữ vườn ruộng quanh nhà sạch rác và thức ăn thừa. 
• Sử dụng chiến lược “hệ thống bẫy hàng rào chống chuột” (Trap Barrier System - TBS) – duy trì 

và áp dụng suốt vụ lúa là thời gian thường chịu thiệt hại nhất. 
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 Hệ thống bẫy rào chống chuột (TBS)   Lắp đặt bẫy chuột  

Duy trì hệ thống bẫy rào chống chuột 

• Dọn trống bẫy chuột mỗi buổi sáng sớm (các chuột chết phải lấy ra khỏi bẫy để kích thích các 
chuột khác vào trong bẫy); 

o Nếu không thể kiểm tra rào chống chuột trong vài ngày thì đặt rơm rạ trong lối vào bẫy. 

• Kiểm tra rào chắn bằng nhựa mỗi ngày xem có bị hở lổ không, và chuẩn bị các lổ đặt bẫy cho 
chuột vào và chuẩn bị thêm một số bẫy dự phòng; 

• Giữ cho thẳng đứng các hàng rào vây quanh, rào chống chuột sạch cỏ, che phủ các bẫy chuột 
với rơm rạ.   

Lồng bẫy chuột  

Sử dụng lồng bẫy chuột nhằm ngăn ngừa sự can thiệp/lục lọi/làm xáo trộn của trẻ em, gia súc, gia cầm 
và các động vật khác cần tránh xa nếu có sử dụng chất độc trong bẫy chuột. Những lồng bẫy chuột lớn 
sẽ cho phép cả chuột đồng và chuột nhà vào bên trong. Các lồng bẫy chuột nhỏ hơn sẽ chỉ cho chuột 
nhắt vào vì kích thước nhỏ và được thiết kế riêng cho chuột nhắt. 
Lợi ích của lồng bẫy chuột 

• giảm thiểu được việc ngộ độc sơ cấp cho các loài không mục tiêu 
• bảo vệ khỏi mưa 
• tránh chuột nhát bã khi ăn thức ăn mới không độc trong bẫy trước khi sử dụng đến chất độc 

trong bẫy. 
• đặt bẫy ở nơi chuột sinh sống là quan trọng và phụ thuộc vào hệ thống canh tác, tập quán 

sinh sống và môi trường sống của các loài chuột. 

“IPM” và thực tiễn của quản lý chuột hại  

• Trong hầu hết các trường hợp, phòng trừ chuột hại tổng hợp đơn giản là sự kết hợp với thời vụ 
lúa,  khi thiệt hại do chuột gây ra trên mức cho phép thì có thể áp dụng thuốc diệt chuột . 

• “IPM” là sử dụng nhiều hoạt động quản lý chuột nếu xử dụng chí có một biện pháp kỹ thuật thì 
không phải là IPM.  

• Phòng trừ chuột hại đối với các loài chuột khác nhau thường được xử lý theo cách giống nhau. 
Không có hoạt động quản lý chuột đặc biệt nào để phòng trị chuột một cách riêng lẽ mà không 
phải là “IPM”.  
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Kế hoạch huấn luyện và chuẩn bị 

Dụng cụ 

• Danh sách học viên 
• Bảng trắng 
• Sổ nhỏ 
• Bút lông dầu 
• Băng keo 2 mặt, thẻ màu, giấy, kéo… 
• Lưới côn trùng, chai nhỏ 
• Khung nhỏ làm bằng tre 
• Bản sao của “Bảng ngưỡng hành động”.  

Kết quả mong đợi   

Chủ đề:                         thời gian 

1. Giới thiệu các thành phần của IPM        15’ 
2. Phòng trừ bằng tự nhiên         30’  
3. Phòng trừ bằng biện pháp canh tác        30’  
4. Phòng trừ bằng biện pháp cơ học/vật lý                 15’  
5. Phòng trừ bằng biện pháp sinh học                                             30’  
6. Phòng trừ bằng biện pháp hóa học        30’  

Nông dân sẽ sử dụng kinh nghiệm của họ về các phương pháp quản lý dịch hại khác nhau trong ruộng 
lúa của mình. Kết quả bao gồm: 

• Tổng quan và thông tin chi tiết về IPM, và các thánh phần của “IPM” 
• Nông dân phân biệt được các phương pháp quản lý.  
• Học và hiểu được sự khác biệt giữa côn trùng gây hại và thiên địch, hiểu được vai trò của thiên 

địch trong ruộng lúa.  
• Nếu có các vấn đề về dịch hại được nêu trong bài, phương pháp quản lý phù hợp là sẽ được 

thảo luận.  

Tổ chức lớp và phương pháp huấn luyện 

Chia nông dân thành 3 nhóm, và có vị trí phù hợp. Hỏi một số câu hỏi sau, và để họ chia sẻ kiến thức 
về IPM. Hỏi các câu hỏi sau:  

• Liệt kê một số dịch hại trên lúa mà họ biết, tại sao phải quản lý dịch hại.  
• Viết câu trả lời lên bảng và chia thành nhóm.  
• Bạn có nghe nói về IPM? Bạn nghĩ IPM là gì? Bạn đã dự lớp IPM nào chưa? 
• IPM là gì, và liệt kê các hoạt động mà mình đã thực hiện trong đồng ruộng của mình.  

Viết câu trả lời của từng nhóm lên bảng, nhấn mạnh các điểm quan trọng và  giới thiệu nội dung bài 3:  

IPM VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA IPM 
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Thăm đồng 

Sau phần giới thiệu trong lớp, đưa cả nhóm ra đồng, mang theo các dụng cụ, để họ ghi lại các điều 
mình thấy trên ruộng (tuổi cây, tình trạng đất, nước, cỏ và dinh dưỡng cây. Giảng viên sẽ hướng dẫn 
học viên xác định các côn trùng gây hại, thiên địch, triệu chứng bệnh, và các phương pháp đếm.  

Trên ruộng, giảng viên sẽ hướng dẫn nông dân xác định dịch hại, thiên địch có mặt trên ruộng : 

• Ghi chú về các vật tư đầu vào cho ruộng này và so sánh với các ruộng khác.  

o Ví dụ: có rầy nâu, đưa họ số liệu về rầy nâu, vị trí, số lượng 

o Đánh giá thiên địch tương tự.  

• Có các dịch hại được nêu trong bài này trong ruộng (GAS, Bọ trĩ, chuột)? Nếu có, hướng dẫn 
họ cách quản lý phù hợp cho từng loại.  

• Hướng dẫn cách ước lượng số côn trùng trên 1 m2 

• Thảo luận số lượng dịch hại dựa trên bảng ngưỡng hành động.  

Phương pháp dạy.  

Làm lớp sôi động: khuyến khích nông dân học lẫn nhau, và đưa ra các câu hỏi. Khuyến khích nông dân 
có ý kiến về các giải pháp phòng trừ. Viết các ý kiến lên bảng bằng bút màu khác nhau.  

Thường xuyên hỏi nông dân họ có biết tên các côn trùng, nấm bệnh, và các thiên địch trên ruộng. Việc 
nông dân học lẫn nhau là rất quan trọng, và việc ra quyết định dựa trên quan sát đồng ruộng, và xác 
định chính xác.  

Tùy theo quan sát của từng nhóm, có thể so sánh các quan sát của họ, và đưa ra quyết định, dựa trên 
bảng ngưỡng hành động: câu hỏi đặt ra là: “có cần biện pháp quản lý hay không?” 

• Nếu có phương pháp nào cần sử dụng.  

• Nếu không, trả lời tại sao, và đưa ra lý do phù hợp.  

Cuối cùng giảng viên kết luận các vấn đề chính học viên cần nắm.  
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Xác định những vấn đề gặp phải  

Lúc nào và tại sao thì việc chẩn đoán mới là quan trọng ? 

Để xác định loài côn trùng, chúng ta phải xem xét:  

• Nơi cư trú / bộ phận của cây: Hãy chú ý đến môi trường nơi mà côn trùng sống đặc trưng. Nếu 

chúng ta đang tìm kiếm một loại côn trùng nào đó, điều quan trọng là phải biết là phần nào của cây 

trồng mà chúng ta có thể tìm thấy chúng trong ruộng lúa. Ví dụ, trên cây lúa thì phần lớn tìm thấy có 

rất nhiều loài hoạt động như rầy trên lúa, nhện, bướm và các loài bọ cánh cứng.  

• Thời gian trong ngày: Đối với một tỷ lệ khá phong phú của côn trùng thì sự hoạt động thường đạt 

đỉnh cao vào khoảng giữa trưa, một cách điển hình là khi mà nhiệt độ ở mức cao nhất (đặc biệt đối với 

các loài ong và bướm). Một số côn trùng sẽ trở nên hoạt động tích cực hơn vào ánh sáng bẫy đèn vào 

ban đêm. 

Một số côn trùng gây hại chính ở trên lúa 

Một cách tổng quát, không có sự khuyến cáo để phun thuốc trừ sâu ăn lá ở giai đoạn đầu của sự phát 

triển cây lúa (0-40 NSKC) vì cây trồng có khả năng phục hồi từ những gây hại mà không có bất kỳ sự 

thiệt hại hay tổn thất nào đến năng suất. 

Trong giai đoạn đầu của cây lúa, một số loài côn trùng thông thường như là sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục 

lá, và sâu keo có thể cho thấy các triệu chứng gây hại rất là cao; Tuy nhiên, sự gây hại thì rất hiếm khi 

đủ để làm giảm năng suất vì các cây trồng có thể đền bù sự thiệt hại ngay từ giai đoạn đầu để phát triển 

giai đoạn về sau. Trong hầu hết các trường hợp, thuốc trừ sâu được phun xịt trong suốn giai đoạn đầu 

của cây lúa để trừ sâu cuốn lá nhỏ hay ruồi đục lá thì không mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân. 

Thay vào đó, nó có thể gây ra sự mất cân bằng trong quần thể côn trùng tự nhiên và thể dẫn đến sự 

bùng phát dịch hại. 
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Hình 1.  Một số côn trùng gây hại chính trên lúa 

 

Tập trung vào rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ 

Quản lý dịch hại trên lúa một cách an toàn thì việc chăm sóc ruộng lúa là vấn đề quan trọng nhất để 

phòng trừ dịch hại: thực hiện né tránh sự tấn công của rầy nâu, rầy nâu là dịch hại rất thông thường và 

là dịch hại thứ yếu. Những nông dân lạm dụng thuốc trừ sâu để phòng trừ côn trùng ăn lá ở giai đoạn 

đầu của cây lúa, thì guy cơ bùng phát của rầy nâu và nó trở thành dịch hại chủ yếu trên diện rộng. Hơn 

nữa, rầy nâu là loài côn trùng di trú và có thể bay được nhờ vào gió và có thể bay xa hơn hàng trăm cây 

số. Bệnh siêu vi khuẩn “virus” do rầy nâu mang mầm bệnh, rầy nâu là đối tượng gây hại lớn cho sản 

xuất thâm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong các mô hình trình diễn “IPM” trên lúa, chúng 

ta tin rằng kết quả đã cho thấy giảm một cách đáng kể số lần phun thuốc trừ sâu hóa học. 
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Hình. 2. Trứng và vòng đời của rầy nâu (con rầy nâu cái trưởng thành có thể đẻ từ 200-500 trứng, ấu 

trùng có 5 tuổi, rầy nâu trưởng thành có dạng cánh dài và dạng cánh ngắn), vòng đời khoảng 25-30 

ngày.     

 

  
 

Hình. 3. Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành và triệu chứng gây hại   

 

Một số bệnh hại chính trên lúa   

 Bệnh làm thiệt hại khá lớn cho năng suất lúa. Các bệnh hại chính là vi khuẩn, siêu vi khuẩn hay nấm 

bệnh. Trồng giống kháng bệnh thì đơn giản nhất và thường thì cho hiệu quả kinh tế nhất trong quản lý 

bệnh hại.  

Xác định bệnh hại trên lúa thì dựa vào phần cây mà bệnh gây hại và triệu chứng gây hại qua một số 

hình ảnh trong sổ tay hay những hình ảnh qua đường “link”. Vài hình ảnh bệnh bao gồm bệnh khô vằn, 

đạo ôn, cháy bìa lá và thối bẹ.  
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Fig. 4. Some major diseases in rice  

Bệnh đạo ôn lá hay bệnh cháy lá  

Tên khoa học: Magnaporthe grisea (tên trước đây được biết là Pyricularia oryzae)   
Tên chung: Đạo ôn lá, bệnh cháy lá  

Mô tả: 
Vết bệnh thay đổi từ hình tròn nhỏ, chấm đen tới hình “oval” với viền hẹp màu nâu đỏ nhạt và có màu 

xám ở trung tâm, các vết bệnh kéo dài dạng hình hột soàn hay các chấm có đường kéo dài ở 2 đầu vùng 

chết giữa có màu xám xung quanh có viền hẹp màu nâu đỏ.   

 

Phân bố: Hầu hết vùng ĐBSCL. Phần lớn các giống nông dân trồng là giống nhiễm.  

  
Hình. 5. Triệu chứng bệnh cháy lá và bào tử của nấm bệnh (trái), đạo ôn cổ bông (phải)  
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Bệnh đạo ôn cổ bông hay thối cổ gié 
Tên khoa học: Magnaporthe grisea  
Tên chúng: Đạo ôn cổ bông  

Mô tả:  
Cổ trên lá cờ hay cổ của gié lúa có màu nâu, phiến lá tách ra từ bẹ lá và vết bệnh bị khô.  

Phân bố: Hầu hết vùng ĐBSCL. Phần lớn các giống nông dân trồng là giống nhiễm.   

Bệnh đốm nâu  

Tên khoa học: Cochliobolus miyabeanus 

Tên chung: Đốm nâu  

Mô tả: 
Từ hình tròn đến oval, vết bệnh có màu nâu tối hoặc vòng hào quang đồng tâm màu vàng, khi vết bệnh 

phát triển rộng ra vẫn duy trì dạng tròn, vùng trung tâm vết bệnh bị hoại có màu xám xung quanh vết 
bệnh có viền màu nâu đỏ nhạt hay nâu sẫm.   

Phân bố: Hầu hết vùng ĐBSCL, đặc biệt vùng đất phèn hay thiếu Đạm.   

 

 

Hình 6. Triệu chứng bệnh đốm nâu và bào tử của nấm bệnh   

 

Bệnh gạch nâu  

Tên khoa học:  Cercospora oryzae 

Tên chung: Bệnh gạch nâu trên lá  
Mô tả: 
Cac vết bệnh có màu nâu hẹp kéo dài hay nâu đỏ nhạt song song với gân lá, vết bệnh thường bị giối 

hạn bởi các gân lá, vết bệnh cũng có thể xảy ra ở bẹ lá khi gặp điều kiện thích hợp, vết bệnh có thể phát 

triển ngang qua các gân lá và lá bị chết.    

 
Phân bố: Đôi khi tìm thấy bệnh ở những ruộng lúa có sức phát triển kém.   
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Hình7. Triệu chứng bệnh đốm nâu và bào tử nấm bệnh   

Bệnh đốm vằn hay khô vằn   

Tên khoa học:  Rhizoctonia solani  

Tên chung: Khô vằn hay đốm vằn  

Mô tả: 

Vết bệnh có màu xanh xám nhũng nước bắt đầu ở tại các trên mực nước trong suốt giai đoạn đẻ nhánh, 

sau vết bệnh phát triển dính liền nhau hình oval, trắng hay màu rơm ở vùng trung tâm viền màu nâu đỏ: 

các vết bệnh từ bẹ lá lên phiến lá tạo thành các dãy trên bẹ lá màu sẫm hơn vết bệnh sẽ phát triển theo 

chiều ngang nếu đó là giống kháng.   

Vết bệnh bắt đầu ở gốc bẹ lá, lan lên bẹ lá và tại các điểm nhiễm bệnh có sợi nấm khi điều kiện ẩm độ 

cao. Dưới điều kiện thích hợp một số diện tích nhỏ của mô sẽ bị chết.  

Phân bố: Vùng ĐBSCL khi nông dân bón nhiều phân Đạm hay sử dụng giống sạ dày (>200kg/ha) 

 

 

Hình 8. Triệu chứng bệnh khô vằn trên bẹ lá   
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Bệnh bạc lá hay cháy bía lá   

Tên khoa học:  Xanthomonas oryzae pv.oryzae 

Tên chung: Bệnh bạc lá hay cháy bìa lá  

Mô tả: 
Triệu chứng bệnh bao gồm các vết bệnh kéo dài từ chóp lá hay bìa lá vết bệnh có xuất các giọt nước, 

vết bệnh có thể kéo dài đến nhiều “centimet”, từ màu trắng đến màu vàng rồi xám vì sự hoại sinh của 

nấm bệnh khác.  

Phân bố: Khắp ĐBSCL ở bất kỳ ruộng lúa nào khi nông dân sử dụng nhiều phân Đạm hay phân qua lá 

có chứa Đạm cao hay Gibberelic acid (GA3). 

 

 
Hình 9. chứng bệnh cháy bìa lá trong ruộng lúa  

 

Bệnh thối thân  

Tên khoa học: Magnaporthe salvinii 

Tên chung: Thối thân   

Mô tả: Vết bệnh có góc cạnh màu đen trên bẹ lá gần mặt nước ở giai đoạn đẻ nhánh, sau đó bẹ và thân 

có màu nâu tối hay sọc đen, giai đoạn thân cây lúa già vết bệnh dính liền vào nhau có những hạch nấm 

tròn màu đen nhỏ được hình thành trên mô chết.  
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Phân bố: Bất kỳ ruộng lúa nào ở ĐBSCL   

 

Hình 10. Triệu chứng bệnh thối thân/bẹ và bào tử nấm bệnh. 

. 

Thiếu dinh dưỡng 

Triệu chứng thiếu Đạm hay ngộ độc Đạm thì không thường xuất hiện qua các vụ. Thường thì có hơn 

một dinh dưỡng trong điều kiện trồng trọt. Trong nhiều tình trạng đồng ruộng khi mà xác định là thiếu 

Đạm là do bón phân đạm quá trễ, không đúng lúc.  

Có nhiều hình ảnh mô tả là thiếu Đạm (N), lân (P), Kali (K) và Kẽn (Zn) trong ruộng lúa. Có nhiều 

thông tin hiểu biết về vấn đề này và các dinh dưỡng khác sẵn có tại rất nhiều nguồn bao gồm sổ tay 

hướng dẫn, Lúa: Sự xáo trộn dinh dưỡng & Quản lý dinh dưỡng.  

- Thiếu Đạm 
Thiếu Đạm thì phần lớn được chẩn đoán qua sự quan sát về sự xáo trộn dinh dưỡng trong cây lúa. 

Thường thì các lá già trở nên màu xanh nhạt và khô đầu lá. Nếu thiếu nặng thì các lá bên dưới sẽ bị 
chết trừ các lá còn non có màu xanh hơn, các lá bị thiếu Đạm có bản lá hẹp, lá ngắn, mọc thẳng và có 

màu vàng tranh. Khi vào ruộng thấy có nhiều là màu vàng nhạt. Thiếu Đạm thường thì xảy ra ở các giai 

đoạn phát triển cực trọng như đẻ nhánh và đòng đòng khi đó nhu cầu Đạm của cây nhiều.  

- Thiếu Lân 
Cây bị cằn, cây có màu xanh thẩm, các lá mọc thẳng đứng và số chồi bị giảm vì thiếu Lân. Các lá của 

cây thiếu Lân thường thì có bản lá hẹp, lá ngắn, mọc thẳng và có màu xanh đậm “bẩn”. Thân cây nhỏ 

và mãnh khảnh và sự phát triển của cây bị chậm trễ. Số lá, gié và số hạt trên gié cũng bị giảm. Các lá 

non mới xuất hiện thì thấy khoẻ nhưng các lá già thì chuyển sang màu nâu và chết. 

Lân là thành phần quan trọng để cây lúa phát triển ở giai đoạn đầu. Lân di chuyển trong cây kích thích 

sự phát triển của rễ, chồi, trổ bông và chín sớm (đặc biệt nhất là khi nhiệt độ thấp). Lân rất cần thiết để 

cây phát triển hệ thống rễ. Hệ thống rễ sẽ không phát triển đầy đủ nếu không bón thêm Lân và Lân 

trong đất tự nhiên cung cấp cho cây rất ít.  

- Thiếu Kali  
Trong khi Kali thì không ảnh hưởng đến sự nhảy chồi nhưng nó ảnh hưởng đến sự hình thành gié, phần 

trăm hạt chắc và trọng lượng hạt. Kali cải thiện sự chống chịu của cây khi thời tiết bị đảo lộn, đổ ngã, 

côn trùng và bệnh hại. Triệu chứng thiếu Kali xảy ra ở các lá già trước vì Kali vận chuyển trong cây 

đến các lá non từ các lá già. Thường thì năng suất bị giảm khi không bón phân Kali mà chỉ có bón các 

phân khác, đặc biệt là phân Đạm và Lân bón bị thừa.  

Cây có màu xanh tối, các lá có viền màu nâu hay những đốn nâu bị hoại xảy ra trước trên chóp các lá 

già. Ở điều kiện thiếu Kali trầm trọng, chóp lá có màu nâu vàng nhạt. 
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Triệu chứng thiếu Kali xảy ra ở các lá già trước, rồi dọc theo rìa lá, cuối cùng là ở cuối lá. Các 

lá trên thì ngắn rũ xuống có màu xanh “bẩn”. Các lá già chuyền từ màu vàng sang màu nâu, nếu như 

không phải là thiếu Kali thì sự mất màu lá dần dần chuyển sang các lá non.  

 

 

 
Hình 11. Cây khoẻ đối chứng “control” (có đủ NPK, cây khoẻ), Cây (-N) thiếu Đạm , cây (- P) thiếu 

Lân, Cây (-K) thiếu Kali. 

- Thiếu Kẽm (Zn)  

Triệu chứng thiếu Kẽm 

Triệu chứng thiếu Kẽm thường thì xảy ra trên lá non hay các lá tuổi bánh tẻ. Có nhiều đốm chấm nâu 

xuất hiện ở các lá trên, cây bị cằn. Đôi khi triệu chứng thiếu Kẽm xảy ra khoảng vài tuần thậm chí cả 

tháng sau khi cấy, không những cây phát triển kém mà thể hiện luôn cả bụi lúa và cả mảng của ruộng 

lúa. Khi thiếu Kẽm trầm trọng thì số chồi bị giảm và kéo dài thời gian chín.  

 

                                      Hình 12. Ruộng có triệu chứng bị thiếu Kẽm  
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- Thiếu sắt (Fe)  

Triệu chứng thiếu Sắt thường xảy ra ở ruộng lúa rẫy trung tính, kiềm hoặc giàu Calcium, ở điều kiện 

cấu trúc than đá nghèo đất hữu cơ. Loại đất kiềm nhưng Calcium thấp kèm theo hàm lượng quá sức về  

Mn, Cu, Zn, Al và Nitrate ở vùng rễ. Các lá có màu vàng nổi lên giữa các gân rồi toàn bộ lá chuyển 

sang màu vàng nhạt. Các cây trở nên cằn và lá bị hẹp.  

 

                                      Hình. 13. Triệu chứng thiếu Sắt. 

- Thiếu Lưu huỳnh (S)  

Với tình trạng đất có chất hữu cơ thấp, bị phong hoá cao có chứa một hàm lượng lớn Oxide Sắt, đất cát 

thiếu cung cấp thêm Lưu Huỳnh. Cây lúa thiếu Lưu huỳnh có triệu chứng úa vàng ở các lá non và chóp 

lá bị hoại. Giảm chiếu cao cây và sự nhẩy chồi.   

  

                                      Hình 14. Triệu chứng thiếu Lưu huỳnh  

- Thiếu “Bo” (B)   

Thiếu “Bo” ở đất bị phong hoá cao, đất rẫy có “acid”, đất cát với cấu trúc than đá, đất chua từ sự 

khoáng hoá đá, đất có quá nhiều chất hữu cơ hay đất vôi. “Bo” sẵn có sẽ bị giảm khi bị “stress” ở điều 

kiện ẩm độ và khô.   

Triệu chứng thiếu “Bo” thường xảy ra ở các lá non trước, làm giảm chiều cao cây và chóp lá có dấu 

hiệu màu trắng cuốn tròn lại. Cây lúa sẽ giảm số gié nếu chúng bị ảnh hưởng thiếu “Bo” vào giai đoạn 

hình thành đòng.  
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                                      Hình 15. Triệu chứng thiếu “Bo”  

- Thiếu “Man-gan” (Mn)  

Thiếu “Mangan” xuất hiện rãi rác ở vùng ĐBSCL. Thường thì trong hệ thống canh tác lúa từ 7 đến 10 

năm đất ở tình trạng Kiềm cao và thiếu chất hữu cơ, và đất có sự giảm cấp cao, đất bị chua hay đất 

nương có acid và đất có tính kiềm/vôi hoá nghèo chất hữu cơ có thể bị giảm “Mn”. Triệu chứng ở giũa 

các gân lá có màu vàng xanh xám nhạt, từ chóp đến gốc lá non có các đốm màu nâu hoại tử phát sinh 

sau đó.  

 

                                      Hình 16. Triệu chứng thiếu “Mn”  

- Bị ngộ độc Nhôm (Al)  

Triệu chứng ngộ độc Nhôm: Ở giữa các gân của lá non có màu vàng cam, cây phát triển kém và bị cằn, 

cây cũng có những vệt từ trắng đến vàng ở giữa các gân lá tiếp theo là chop lá khô bìa lá bị cháy xám. 

Vùng hoại tử có màu vàng thường xảy ra khi bị ngộ độ Nhôm trần trọng. Ngộ độc Nhôm là yếu tố 

chính ở vùng đất nương acid có độ pH , 5,2 và độ trao đổi Nhôm với hàm lượng lớn ở vùng ĐBSCL và 

đất acid sulfate khi được trồng vùng đất cao vài tuần trước khi bị lũ.   
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                                                   Hình 17. Triệu chứng bị ngộ độc Nhôm  

- Bị ngộ độc “Bo”   

Ngộ độc Bo thường xảy ra ở vùng khô hạn và bán khô hạn có nhiệt độ cao, trong vùng đất núi lửa. Khi 

sử dụng nước ngầm giàu Bo, chất liệu phế thải hay Borax.  Giới hạn của Bo trong đất > 4 mg/ kg  

(0.05N HCl) hay > 5 mg Bo trên kg (Bo hoà tan trong nước nóng) hay > 2 mg Bo trên lít trong nước 

dẫn thuỷ. Triệu chứng của cây là chóp lá có màu nâu nhạt và trên các lá có những chấm hình “elip” 

màu nâu sậm.   
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                                      Hình 18. Triệu chứng bị ngô độc “Bo” 

Tầm quan trọng của việc quản lí cỏ dại  

 

Hình. 19. Cỏ lồng vực (Barnyard grass): Echinochloa crus-galli (trái) và cỏ Đuôi phụng (Asian 

sprangletop): Leptochloa chinensis (phải) 

Phòng trừ cỏ dại là rất quan trọng để tránh sự mất mát về năng suất và giá thành sản xuất, và bảo vệ 

chất lượng hạt. Đặc biệt nhất là cỏ dại sẽ cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng và nước làm cho gia tăng giá 

thành sản xuất như nhiều công lao động hơn, giá đầu tư cao hơn, giảm chất lượng hạt và giá bán. Thí 

dụ như hạt lúa hay gạo có lẫn hạt cỏ dại thì giá thành sẽ bị thương lái mua thấp đi !  

 

Quản l í cỏ dại là phải dựa vào thực tiễn qua các giai đoạn đặc biệt trong sản xuất lúa: 
• Giai đoạn làm đất  

• Trong nương mạ 
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• Qua các giai đoạn tăng trưởng  

Chuẩn bị đất  

Phòng trừ cỏ dại trong giai đoạn làm đất là để giảm áp lực cỏ dại trong ruộng lúa. Nên làm đất trước 3-

4 tuần trước khi gieo sạ. Cày để phát huỷ hạt cỏ và rơm rạ lưu tồn từ vụ trước. Cỏ dại có thể mọc trước 

khi bắt đầu mùa vụ tiếp theo. Hơn nữa việc duy trì mực nước ruộng cũng để phòng trừ có dại. 

Trong hệ thống canh tác lúa với phương thức gieo sạ thẳng có những thuận lợi. Tuy nhiên, cỏ dại là 

yếu tố cần được xem xét vì là yếu tố sinh học ràng buộc chính yếu trong hệ thống này bởi vì kích thước 

cây mạ không như cây lúa do vậy cỏ dại được kích thích sinh trưởng trong khi điều kiện ruộng không 

có nước để cho cây mạ mọc và phát triển. Cỏ dại trong hệ thống canh tác lúa sạ gây ra mất mát về năng 

suất mà cỏ dại thường thì được sử dụng thuốc cỏ để phòng trừ hay làm cỏ bằng tay. Tuy nhiên, vấn đề 

làm cỏ bằng tay trở nên ít thông dụng vì thiếu nhân công, tiền công lao động gia tăng. Thuốc trừ cỏ 

được thay thế nhổ cỏ bằng tay vì dễ dàng sử dụng. tuy nhiên sử dụng thuốc trừ cỏ sinh ra tính kháng 

thuốc của cỏ dại, mật độ cỏ càng gia tăng và còn lien quan đến môi trường. 

Sự cần thiết để có chiến lược quản lí  cỏ tổng hợp khác nhau làm sao đạt được sự hữu hiệu và quản lí  cỏ 

bền vững trong hệ thống lúa gieo sạ.  Vần đề là cần đưa ra các chiến lược khác nhau, bao gồm ngăn 

ngừa và tiến trình canh tác để quản lí cỏ trong hệ thống canh tác này. Đây là thong tin giúp cho các nhà 

nghiên cứu và khuyến nông chuyên ngành để mà phát triển một chương trình quản lí  cỏ dại cho hệ 

thống lúa gieo sạ.  

Các chiến lược quản lí cỏ dại 

Sự thay đổi về chiến lược quản lí cỏ dại đã sẵn có nó tuỳ thuộc vào địa phương và nguồn nhân lực sẵn 

có bao gồm nhiều chiến lược có thể thực hiện. Đây là một vài chiến lược đã được thảo luận dưới đây đã 

có thể cung cấp cho hệ thống sản xuất lúa gieo sạ và một số khác có thể áp dụng cho cả hai (khô và 

nước) hệ thống gieo sạ. 

- Đo lường sự ngăn chặn 
Là vấn đề trước tiên và tiến trình quản lí  cỏ dại là quan trọng nhất trong bất kỳ mùa vụ nào khi sử dụng 

hạt giống sạch. Hạt giống lúa bị lẫn với hạt cỏ dại là vần đề nan giải đối với một số loài cỏ cho vùng 

đất mới vì sau này sẽ gia tăng số lượng hạt cỏ có trong đất (soil weed seed bank) (ngân hàng hạt cỏ 

trong đất). 

- Kỹ thuật nương mạ 
Kỹ thuật nương mạ là một chiến lược quản lí  cỏ dại khác, chiến lược này sẽ làm giảm ngân hang hạt cỏ 

trong đất. Thực tiễn trong nương mạ hạt cỏ sẽ nẩy mầm khi có một ít độ ẩm do tưới hay mưa và chúng 

có thể được tiêu diệt bằng thuốc cỏ chọn lọc hay bừa nhẹ.  

- Hệ thống bừa xới 
Trong điều kiện không bừa xới hay giảm việc bừa xới hay làm đất thì việc gieo sạ thẳng cũng có thể 

được tiến hành. Phá vở cấu trúc đất trong quá trình làm đất hay haoặc động gieo sạ làm ảnh hưởng đến 

chiều sâu của sự phân bố hạt cỏ trong đất vì sự phân bố này có tiềm năng ảnh hưởng đến việc cỏ nẩy 

mầm. Với hệ thống phá vở cạn như không có bừa xới thì hạt cỏ còn tồn tại ở phần lớn là tầng đất mặt. 

Trong khi phá vở cấu trúc đất sâu thì sẽ loại bỏ phần lớn hạt cỏ nằm ở tầng đất mặt.   

Ở điều kiện gần mặt đất thì hạt cỏ dễ nẩy mầm hơn khi chôn vùi chúng xuống tầng sâu. Thường thì hệ 

thống không bừa xới hạt cỏ sẽ nẩy mầm nhiều hơn so với có điều kiện bừa xới bởi vì hạt cỏ nhỏ để có 

được sự nẩy mầm cần phải có ánh sáng.  

- Giống cạnh tranh với cỏ dại 
Chọn lựa những giống có vai trò quan trọng trong canh tranh với cỏ dại như đặc tính về hình thái có 

khả năng cạnh tranh về ánh sang. Giống cổ truyến có chiều cao cây và lá rũ xuống. Thí dụ này cho thấy 

là nhân tố cạnh tranh số một so với các giống lúa cải tiến thấp cây, lá thẳng đứng. Nhưng các giống lúa 

cao cây thường thì tiềm năng năng suất thấp.  
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- Lượng giống gieo sạ nhiều 
Tại nhiều quốc gia đã sử dụng lượng giống gieo sạ rất cao trong hệ thống canh tác gieo sạ thẳng. Nông 

dân sử dụng lượng giống gieo sạ nhiều nhằm bù đắp những hạt giống kém chất lượng trong quá trình 

tồn trữ hay mất mát do chuột, chim, côn trùng, tuyến trùng và ốc. Thêm vào đó, sử dụng hạt giống geo 

sạ cao để giúp cho hạn chế sự sinh trưởng của cỏ dại. Tuy nhiên, việc sử dụng lượng giống gieo sạ 

nhiều để hạn chế sự phát triển cỏ dại được hay không còn tuỳ thuộc vào sinh học của cây cỏ hiện tại mà 

chúng xuất hiện cũng như là sinh học của giống lúa sử dụng.    

- Gieo sạ hàng khoảng cách hẹp 
Bởi vì không có sẵn phương tiện gieo sạ thích hợp lại cánh đồng thì có kích thước quá hẹp, nông dân 

nhiều vùng ở Châu á gieo sạ dày là đúng cho cả hai kiểu sạ ướt và sạ khô. Lúa gieo sạ thì rất khó phân 

biệt của một số loài cỏ như là cỏ lồng vực cạn và cỏ lồng vực nước (E. colona, và E. crus-galli), từ khi 

cây lúa còn ở giai đoạn đầu mà không có làm cỏ bằng tay thì năng suất sẽ bị giảm.  

Việc gieo sạ lúa theo hàng, khoảng cách hàng hẹp thì cây lúa mau giáp tán hơn cỏ khó mọc hơn. Tuy 

nhiên khi có khoảng cách hàng thưa thì dễ nhổ cỏ bằng tay hơn.  

- Dùng rơm rạ che phủ  
Rơm rạ dư thừa nằm trên mặt đất chúng không những giúp bảo tồn ẩm độ đất mà còn hạn chế được hạt 
cỏ nẩy mầm và phát triển. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của hạt cỏ còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như số 

lượng và vị trí mà hạt cỏ lưu tồn, tiềm năng cạnh tranh giữa các loài hạt cỏ và sinh học của hạt cỏ. 

- Quản l í nước 
Nước như là cho nhập nước, cũng là một phương tiện để phòng trừ cỏ dại một cách hữu hiệu. Như 

phần đề cặp trước đây, lúa sạ thẳng có thể được trồng dưới nhiều chế độ nước khác nhau.  

Hiện nay, cho ngập nước ở những ruộng lúa sạ thẳng sau khi hạt giống lúa đã nẩy mầm có thể chống 

chịu được trong điều kiện yến khí (sạ ngầm) ít được sử dụng rộng rãi ở khu vực ĐBSCL, miền Nam 

Việt Nam. 

- Làm cỏ bằng cơ giới  
Làm cỏ bằng bừa cỏ được đẩy bằng tay theo hang thì cũng tốn nhiều thời gian nhưng cũng khá thong 

dụng ở nhiều khu vực trồng lúa. Biện pháp làm cỏ này chỉ thích hợp cho lúa sạ hay cấy theo hàng. Tuy 

nhiên, khi cỏ mọc chung trong hang lúa thì cũng khó loại khỏi được cây cỏ trong phương pháp này. 

Ẩm độ đất cũng ảnh hưởng đến phương pháp làm cỏ này khi mà nông dân sử dụng cơ giới làm cỏ, nhổ 

cỏ bằng tay thì nhổ cỏ mọc trong hang chung với lúa. 

- Thuốc trừ cỏ  
Thuốc trừ cỏ là phương tiện quan trọng cho việc quản lí cỏ dại của hệ thống canh tác gieo sạ thẳng. 

Thuốc trừ cỏ có lẽ sẽ gia tăng trong tương lai bởi vì thiếu lao động cho việc làm cỏ hơn nữa chi phí 

cao. Thuốc trừ cỏ cũng rất quan trọng vì hình thái cây lúa và cây cỏ tương tự nhau, đặc biệt là cỏ lá 

rộng. 

Các chiến lược quản lí cỏ dại tổng hợp  
Một số chiến lược quản lí cỏ dại cho hệ thống canh tác bằng gieo sạ thẳng đã được đề cặp trước đây 

(Hình 21). Khi sử dụng bất kỳ một chiến lược đơn độc nào cũng không thể mang lại hiệu quả, lâu dài, 

và quản lí  cỏ bền vững do biến động các loài cỏ khác nhau, sự miên trạng hay tập tính tăng trưởng của 

chúng cũng khác nhau. Dựa vào các nguồn tư liệu sẵn có và các loài cỏ của hệ thống lúa sạ thẳng, 

chiến lược đúng là kết hợp với nhiều biện pháp khác nhau để phòng trừ cỏ dại sẽ hiệu quả hơn.  

Các chiến lược quản lí cỏ dại có thể tổng hợp bằng nhiều cách khác nhau. Trong hệ thống không bừa 

xới thì sử dụng nương mạ rồi phủ rơm rạ sử dụng sớm thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm có thể làm giảm mật 

số cỏ trong điều kiện gieo sạ khô.  

Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm lưu tồn và duy trì trong ruộng lúa cho hiệu quả không cao đối với một số 

loài cỏ bởi vì khi phun vào đất thuốc cỏ hấp thu lưu tồn trong cây trồng. Tuy nhiên, sự mẫn cảm của cỏ 

đối với thuốc trừ cỏ còn tu ỳ thuộc vào việc quản lí  nước và đặc tính riêng của thuốc trừ cỏ. Một thí dụ 

khác, quản lí cỏ tổng hợp trong điều kiện gieo sạ khô sau khi bừa xới thì cần gieo sạ ở mật độ cao hay 

khoảng cách hang hẹp rồi sử dụng thuốc trừ cỏ tiền và hậu nẩy mầm.  
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Sử dụng tiến trình tổng hợp là rất quan trọng cho lúa gieo sạ thẳng (hình 21). Sự khác nhau giữa các 

chiến lược quản lí cỏ dại cho hệ thống lúa sạ thẳng. Trường hợp sử dụng lượng giống ít thì làm nương 

mạ, gieo sạ theo hàng hẹp (18-20cm) sử dụng thuốc trừ cỏ tiền và hậu nẩy mầm và giữ nước rồi kết 
hợp làm cỏ bằng tay (có thể được) sẽ hữu hiệu hơn. 

 

Hình 20.  Các chiến lược khác nhau cho hệ thống lúa gieo sạ thẳng  

“Công nghệ Sinh thái”  
“Công nghệ Sinh thái” (Ecological engineering): Là một nghiên cứu nổi bật của sự tổng hợp về sinh 

thái và công nghệ có liên quan đến sự kiến tạo, dự báo và cấu trúc của hệ sinh thái.  

Các mục tiêu của công nghệ sinh thái là: 

1. sự phục hồi của “hệ thống sinh thái” mà chúng bị phá vở tính bền vững bởi những hoạt động 

của con người như “ô nhiễm môi trường” hay sự “xáo trộn hoặc phá huỷ đất đai” và 

2. sự phát triển hệ thống sinh thái mới bền vững có giá trị cho cả hai là con người và hệ sinh thái. 

Thực hành “Công nghệ sinh thái” được cô động lại là sự kiến tạo hay là sự phục hồi của hệ sinh thái từ 

“đất ngập nước bị giảm cấp”, đất manh múng, “hiệu ứng nhà kính” do sự tổng hợp của các dịch vụ vi 

sinh, thuỷ sinh, thực vật đến tiến trình “nước thải” sinh hoạt của con người vào các sản phẩm như phân 

bón, cây trồng và “nước uống”.  

Khả năng cung ứng cho “Công nghệ sinh thái” trong đô thị bao gồm “kiến trúc sinh cảnh”, “kế hoạch 

cho vùng ngoại ô”, làm “nông nghiệp đô thị” và quản lí  nước. Tiềm năng cung cấp “Công nghệ sinh 

thái” cho nông thôn bao gồm xử lí  đất ngập nước, “tái tạo lại quần xã thực vật” thông qua kiến thức về 

sinh thái sinh cảnh cổ truyền.  

Định nghĩa về Dịch vụ Sinh thái  

Bất kỳ tiến trình lợi ích tự nhiên nào được tạo ra từ những hệ sinh thái khoẻ như nguồn nước và không 

khí trong lành và sự phân huỷ rác thải.   

Các “Dịch vụ sinh thái” và sự quan trọng của chúng trong nông nghiệp  

Dịch vụ sinh thái được định nghĩa “là những lợi ích được cung cấp từ hệ sinh thái do con người”  
Có nhiều dịch vụ sinh thái cơ bản được cung cấp từ sự đa dạng sinh học như chu trình dinh dưỡng, gắn 

kết carbon, qui luật về dịch hại và sự thụ phấn, sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhằm thúc đẩy chức 

khoẻ của hệ sinh thái gắn liền với sự đàn hồi trong sản xuất thâm canh do nhu cầu về lương thực. Sự 

biến đổi khí hậu và những “stress” khác là tiềm năng chính làm ảnh hưởng đến những chức năng cơ 
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bản như dịch vụ qui luật về thụ phấn và dịch hại. Để kéo dài hệ sinh thái cần có sự liên kết để đẩy 

mạnh sự đàn hồi, ngăn cản các rỉu ro của hệ sinh thái nông nghiệp nhằm cung cấp các sản phẩm và duy 

trì các dịch vụ là một thử thách lớn lao.    

Dịch vụ sinh thái có thể là:   
• Sự cung ứng (như là sự hình thành đất, chu trình dinh dưỡng, sản phẩm sơ cấp)  

• Cung cấp (như lương thực, nước sạch, gỗ, sợi, hoá sinh, nguồn gene)  

• Qui luật (như qui luật về khí hậu, bệnh hại, qui luật về nước, nước sạch và thụ phần)    

• Văn hoá (như tín ngưỡng và tôn giáo, sáng tạo và du lịch sinh thái,  nghệ thuật kiến trúc, giáo 

dục, văn hoá truyền thống)  

 

Ghi nhận từ nguồn: Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. Millennium 

Ecosystem Assessment. 2003. World Resources Institute.  

Chuẩn bị và kế hoạch huấn luyện  

  Các vật liệu và dụng cụ cần thiết  

- Một số mẫu côn trùng và bệnh hại chính (còn sống/tươi và cây lúa), mẫu cỏ chính, loài hoa có mật.  

- Vợt côn trùng (để vợt bắt côn trùng và thiên địch)  

- Ống tube bằng thuỷ tinh, kéo, dao, kính lúp cần tay (X40) 

- Một số hình ảnh côn trùng và bệnh hại chính (theo giai đoạn phát triển lúa của lớp học) 

  Kết quả cần đạt 

Nông dân giám định được:  

- Côn trùng và bệnh hại chính, thiếu dinh dưỡng/bị ngộ độc.  

- Quản lí cỏ dại tổng hợp.  

- Cách kiến tạo mô hình “Công nghệ Sinh thái trong ruộng lúa.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHỤ LỤC  

Quản lí đa dạng sinh học và chức năng hệ sinh thái để sản xuất nông nghiệp bền 
vững  

Đa dạng sinh học là một yếu tố điều phối rất quan trọng của các chức năng hệ sinh thái nông nghiệp, nó 

không những ngăn cản những vấn đề nhạy cảm trong sản xuất mà còn là nhu cầu thiết yếu cho nông 

dân và cộng đồng dân cư rộng lớn. Người quản lí hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả nông dân để làm 

sao tăng cường và quản lý những được dịch vụ hệ sinh thái quan trọng do sự đa dạng sinh học cung cấp 

để có một nền nông nghiệp sản xuất bền vững. Vấn đề này được ghi nhận từ thực tiễn các trang trại mà 

có dựa vào tiến trình phát hoạ và cải tiếm hệ thống sản xuấ nông nghiệp bền vững.  Mục tiêu chính là 

các sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng có được chất lượng cao, an toàn, sản xuất trong một môi 

trường và xã hội có trách nhiệm.   
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Biodiversity, Ecological Engineering & Resilience to Pests

Ecological Engineering techniques

Genetic biodiversity

Habitat biodiversity
Species

Space

Time

Species Biodiversity 
Parasitoids, Predators

Ecosystem Services
Pest invasion resistance,  Pest and disease regulation

Pollination

Rationalizing pesticide use
Reduction, pro environment products, timing

Ecosystem functions
Pollination, parasitism, predation

 
 

 
Hình 1. Đa dạng sinh học, Công nghệ sinh thái, & Sự đàn hồi của sâu hại 

Relationship between different strands of Ecosystem Services and

Ecological Engineering. CS: Cultural Services, PS: Provisioning 

Services, RS: Regulating Services.

Identity
Knowledge
Aesthetics

CS

Biocontrol
Pollination

RS

Ecological Engineering

Appreciation of

natural mechanisms

Food and diet
Work patterns
Cultural costs

Attitudes towards land
Land use patterns, traditions, habits

Economic gains

Nutrient and water flows

Land-use intensity

Perception of

natural mechanisms
Landscape quality

Productivity

Nutrient and water 

flows

Nutrient cycling
Water provision
Crop production

PS

 
Hình 2 . Tương quan giữa Dịch vụ sinh thái và Công nghệ sing thái qua sự khác biệt của các đường đi  

theo mũi tên.  
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Biodiversity, ecosystem functioning, and ecosystem services

Biodiversity
Number of species

Abundance

Composition

Interactions

Ecosystem 

Functions

Ecosystem Services
Provisioning services
•Food, fuel, fiber

•Genetic resources

•Fresh water

Supporting services
•Primary production

•Provision of habitats

•Nutrient and water cycling

•Soil formation and retention

Cultural services
•Spiritual and religious values

•Education and inspiration

•Recreation and aesthetic values

Regulating services

•Invasion resistance

•Pollination

•Pest and disease regulation
•Climate regulation

•Natural hazard protection

•Water purification

 
Hình 3 . Dịch vụ sinh thái, chức năng và vai trò của hệ sinh thái 
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Phân tích hệ sinh thái: Quản lý nước và phân bón 

Quản lý dinh dưỡng giai đoạn lúa đẻ nhánh 

• Cây lúa cần nhiều nhất 3 nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N), lân (P) và kali (K), trong đó đạm là 
dinh dưỡng quan trọng nhất đối với đời sống cây lúa.  

• Cây có nhu cầu đạm nhiều ở các giai đoạn phát triển của cây lúa  như đẻ nhánh và làm đòng.  
• Thiếu N cũng có thể xảy ra khi một lượng lớn phân N bón sai thời điểm hoặc bón không đúng 

cách. Thiếu đạm cây thấp, đẻ nhánh kém, phiến lá nhỏ, lúc đầu lá có màu vàng nhạt ở đầu ngọn 
lá rồi lan dần cả phiến lá. Số bông và hạt ít, năng suất bị giảm. 

• Nhu cầu dinh dưỡng cho lúa giai đoạn lúa đẻ nhánh chiếm khoảng 40 % tổng nhu cầu cả vụ. 
Thời điểm bón phân hợp lý theo nhu cầu cây là lần bón thúc phân đợt 2 (20-25 NSS) với liều 
lượng phân đạm chiếm 30-40% và phân lân chiếm 50% (khi sử dụng phân DAP), còn nếu sử 
dụng phân lân thì tập trung bón lót toàn bộ hoặc bón thúc lần 1 (7-10 NSS) như trường hợp trên 
đất phù sa ngọt ở ĐBSCL (Hình 1).  

 
o Thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến sự phát triển diện tích lá và số bông, do đó 

cần bón đủ đạm để tăng diện tích lá, tăng khả năng quang hợp, tăng số nhánh hữu hiệu và 
số bông hữu hiệu. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tăng năng suất lúa.  

o Cây lúa hút lân mạnh nhất vào thời kỳ đẻ nhánh và thời kỳ làm đòng. Trong đất 
lân bị giữ tương đối chặt nên bón phân lân cho lúa nên bón lót, và bón sớm vào lần bón 
thúc thứ  nhất. Bón đủ lân, cây lúa đẻ nhánh mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh và các 
điều kiện bất lợi. 

o Cùng với đạm, lân xúc tiến sự phát triển của bộ rễ và tăng số nhánh đẻ, đồng thời cũng 
làm cho lúa trỗ bông và chín sớm hơn. 

 

Hình 1: Bón phân theo nhu cầu cây cho lúa ở ĐBSCL 
trên vùng đất phù sa (Giống lúa có thời gian sinh trưởng 90-100 ngày)

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
(7-10 NSS)       (22-25 NSS)             (42-45 NSS) (55-60 NSS)

Vụ Đông Xuân:
5 kg urê 8 kg urê 5 kg urê Phân bón lá
5 kg DAP 5 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

Vụ Hè Thu:
4 kg urê 6 kg urê 4 kg urê Phân bón lá
6 kg DAP 6 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

(------------------- kg/1000 m2 ----------------)

Bón ra rễ Bón thúc chồi Bón thúc đòng

85-55-36

100-46-36

kg N-P2O5-K2O/ha

Bón nuôi hạt

TỔNG LƯỢNG PHÂN

Nông dân có thể điều chỉnh lượng đạm bón hợp lý, bón đúng thời điểm cây cần bằng cách sử dụng 
bảng so màu lá (LCC) như hướng dẫn sau:  
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N

Khi màu lá
tới ngưỡng

x

Khi màu lá
dưới ngưỡng

N

Bón đạm cho lúa theo nhu cầu cây

 

Bảng Sử dụng bảng so màu lá bón đạm
cho lúa cao sản

Tình trạng dinh dưỡng
đạm trong cây

Khung màu Lượng đạm cần bón

(Kg N/ha)

Thiếu đạm nhiều 1 30-40

Thiếu đạm vừa 2 20-30

Thiếu đạm ít 3 10-20

Đủ đạm 4 0

Thừa đạm 5-6 0

                      
 

Quản lý nước giai đoạn lúa đẻ nhánh 

 
Giai đoạn mà áp lực nước làm giảm năng suất lúa nghiêm trọng được gọi là thời kỳ tới hạn về nhu cầu 
nước của cây lúa. 

Các thời kỳ tới hạn về nhu cầu nước của cây lúa là giai đoạn lúa đâm chồi tích cực, giai đoạn tượng 
đòng, làm đòng và trổ bông. Trong suốt các giai đoạn này, thời gian cách khoảng giữa hai lần tưới 
không vượt quá thời gian qui định bởi vì nó sẽ làm giảm ẩm độ đất dưới mức bảo hòa.  

 

 

 

Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh (20-30NSS),  giữ mực nước ruộng vừa phải 2-3 cm 

Hình 2: Quản lý nước giai đoạn lúa đẻ nhánh (20-30 ngày sau sạ) 

Sau giai đoạn bén rễ, chỉ giữ một lớp nước láng mặt ruộng (2 cm) tạo điều kiện thuận lợi cho đâm chồi 
và bén rễ chắc vào đất. Áp lực ẩm độ đất xảy ra ở giai đoạn đẻ nhánh tích cực sẽ làm giảm 30% năng 
suất lúa. Bên cạnh việc đảm bảo nhu cầu nước cho cây, việc quản lý nước tiết kiệm trong giai đoạn lúa 
đẻ nhánh cũng giúp kiểm soát dịch hại phù hợp.  
 
Điều chỉnh nước trong giai đoạn này có tác dụng thúc lúa đẻ nhánh hữu hiệu và khống chế đẻ nhánh vô 
hiệu bằng cách giữ mực nước vừa phải (2-3 cm). Khi bón phân thúc chỉ để nước ngập gốc lúa, vừa có 
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tác dụng hòa tan phân bón, giúp cây hấp thu tốt dinh dưỡng vừa có tác dụng tạo đủ ẩm độ cho lúa đẻ 
nhánh tối đa. 
Lưu ý: Tránh cung cấp dư thừa nước. Nếu ruộng ngập sâu, khả năng đẻ nhánh của lúa thấp và chồi 
yếu. Sâu phao xuất hiện và tấn công chồi.  

Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm “Uớt khô xen kẽ” 

Kết hợp với chương trình “1 phải 5 giảm” từ năm 2009, kỹ thuật tưới nước “ướt khô xen kẽ” đã được 
áp dụng để tiết kiệm nước tưới trong sản xuất lúa ở các tỉnh ĐBSCL 

Ướt khô xem kẽ là gì? 

Cây lúa không phải lúc nào cũng cần ngập nước và chỉ cần bơm nước vào ruộng tối đa là 5cm. 

Thực hiện ướt khô xen kẽ như thế nào? 

-Tuần đầu tiên sau sạ: Tuần đầu tiên giữ mực nước từ bão hòa đến cao khoảng 1cm, mực nước trong 
ruộng sẽ được giữ cao khoảng 1-3cm theo giai đoạn phát triển của cây lúa và giữ liên tục cho đến lúc 
bón phân lần 2 (khoảng 20-25 ngày sau sạ), giai đoạn này nước là nhu cầu thiết yếu để cây lúa phát 
triển. Giữ nước trong ruộng ở giai đoạn này sẽ hạn chế được sự mọc mầm của các loài cỏ, bởi có nước 
làm môi trường thành yếm khí, hạt cỏ sẽ không mọc được và cũng cần sử dụng thuốc trừ cỏ phù hợp ở 
giai đoạn này. 
 

- Giai đoạn từ 25-40 ngày: Đây là giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ và tối đa, phần lớn chồi vô hiệu thường phát 
triển ở giai đoạn này, nên chỉ cần nước vừa đủ. Lúc này giữ mực nước trong ruộng từ bằng mặt đến thấp 
hơn mặt ruộng 15cm (đặt ống nhựa có đục lỗ lên hàng, bên trong có chia vạch 5cm để theo dõi). Khi 
nước xuống thấp hơn 15cm thì bớm nước vào ruộng ngập tối đa 5cm so với mặt đất ruộng. Khi nước hạ 
từ từ xuống dưới vạch 15cm thì bơm nước vào tiếp. Ở giai đoạn này, lá lúa phát triển giáp tán, hạt cỏ có 
nảy mầm cũng không phát triển và cạnh tranh được với cây lúa. Đây cũng là giai đoạn cây lúa rất dễ bị 
bệnh khô vằn tấn công, mực nước không cao làm hạch nấm khô vằn sẽ không phát tán trong ruộng, bệnh 
ít lây lan. Cách điều tiết nước này sẽ làm phơi lộ mặt ruộng, vì vậy nên gọi phương pháp này là “tưới 
ướt khô xen kẽ’’. Mực nước dưới mặt đất càng xa (nhưng không thấp hơn 15cm so với mặt ruộng) sẽ 
giúp rễ lúa ăn sâu vào trong đất, vừa chống đổ ngã, vừa dễ thu hoạch. 
 

- Giai đoạn lúa 40-45 ngày: Là giai đoạn bón phân lần 3 (bón đón đòng). Lúc này cần bơm nước vào 
khoảng 1-3cm trước khi bón phân, nhằm tránh ánh sáng làm phân hủy và phân bị bốc hơi, nhất là phâm 
đạm. 
 

- Giai đoạn lúa 60-70 ngày: Đây là giai đoạn lúa trổ nên cần giữ nước cho cây lúa trổ và thụ phấn dễ 
dàng, hạt lúa không bị lép lửng. 
 
-Cây lúa 70 ngày đến thu hoạch: Là giai đoạn lúa ngậm sữa, vào chắc và chín nên chỉ cần giữ mực nước 
từ bằng mặt đến thấp hơn mặt ruộng 15cm (khi cần thiết thì bơm nước vào thêm). 
Lưu ý: phải “xiết’’ nước 10 ngày trước khi thu hoạch để mặt ruộng được khô ráo, dễ cho việc sử dụng 
máy gặt.  
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Giới thiệu về tác nhân phòng trừ sinh học (BCA)  
Tác nhân phòng trừ sinh học (BCA) dễ ứng dụng nhất trong chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp thích 
hợp và nhấn mạnh về biện pháp can thiệp đúng lúc cùng với việc thăm đồng thường xuyên, can thiệp chỉ 
ở nơi nào cần tác động. Trong thực tiễn,  BCAs  được phân thành 4 nhóm sản phẩm: 

• Tác nhân phòng trừ  thuộc về vi sinh (gọi tắt là vi sinh vật hoặc MCA) 
• Tác nhân phòng trừ  thuộc về sinh vật có kích thước lớn (gọi tắt là sinh vật có kích thước lớn), 
• Các chất bán hóa học (phần lớn là pheromone, kairomone, v.v...), 
• Sản phẩm tự nhiên (các chất ly trích từ cây trồng hoặc “thuốc thảo mộc”, các chất lên men hoặc 

các sản phẩm khác).  

Các loại BCA phải được tạo ra sẵn sàng khi nông dân cần; đây có thể là những sản phẩm có khả năng hỗ 
trợ về kỹ thuật và môi trường thích hợp cho các hoạt động kinh doanh nhỏ và vừa.  

Một ví dụ điển hình tại Việt Nam: với điều kiện thuận lợi cho vi nấm phát triển trong hệ sinh thái lúa tại 
Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều dự án khai thác và phát triển chế phẩm nấm xanh Metarhizium sp.  
được thực hiện nhằm quản lý dịch hại trên lúa. Một tác nhân phòng trừ sinh học Metarhizium sp. đã 
được phép sử dụng để phòng trừ rầy nâu hại lúa, bọ xít hại lúa, và bọ cánh cứng hại dừa. Kết quả nghiên 
cứu và thực nghiệm cho thấy Metarhizium sp. cho hiệu quả cao đối với rầy nâu hại lúa mà không gây 
hại cho thiên địch của của sâu hại trên đồng ruộng. 

 

Giới thiệu chung về thiên địch (NE) 
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Thuật ngữ “thiên địch” gồm các loài loài sinh vật có ích được sử dụng để kiểm soát các loại sâu hại gây 
bệnh.  

• Đây là các loài côn trùng có sẵn trong hệ sinh thái ở địa phương hoặc nhập từ nước ngoài.  
• Các loài thiên địch, hay còn được gọi là tác nhân phòng trừ sinh học (BCA), được chia ra làm 

3 nhóm chính: nhóm côn trùng ký sinh, nhóm côn trùng bắt mồi, ăn thịt, và nhóm vi sinh vật 
gây bệnh.   

Nhóm côn trùng ký sinh 

Nhóm này được gọi là “nhóm côn trùng ký sinh” vì không giống như những “ký sinh trùng” thật sự, 
nhóm côn trùng này giết chết vật chủ. Chúng ký sinh bên trong cơ thể (nội ký sinh) hoặc bên ngoài cơ 
thể (ngoại ký sinh) của một số loài sâu hại dưới dạng tấn công hay sử dụng hết hoàn toàn các mô của cơ 
thể vật chủ. Các loài côn trùng ký sinh khác nhau sẽ tấn công sâu hại ở các giai đoạn sinh trưởng khác 
nhau bao gồm: trứng, ấu trùng, thành trùng.  

• Nhóm ký sinh phần lớn là các loài ong hoặc ruồi ký sinh, thành trùng sống tự do, ăn mật hoa, 
giọt mật và chất lỏng cơ thể của con chủ. 

• Ví dụ như ong Tetrastichus schoenobii ký sinh trên trứng và nhộng của sâu đục thân. Nhiều con 
ong có thể ký sinh trên một ổ trừng của sâu đục thân.  

• Hiện tượng ký sinh trứng tự nhiên của sâu đục thân lúa do các loài ong Tetrastichus, Telenomus 
và Trichogramma là rất cao và nên được bảo tồn, trong khi đó, với trường hợp của muỗi cuốn lá 
hành, thì mức độ ký sinh trứng và sâu non cao do ong ký sinh Platygaster oryzae Cameron có 
thể được khai thác trên đồng ruộng. Hiện tượng ký sinh trên sâu non và nhộng của sâu cuốn lá 
trong điều kiện tự nhiên cũng cao và hiệu quả.  
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Nhóm côn trùng bắt mồi, ăn thịt 

Nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt là những sinh vật tấn công sâu hại và giết chúng rất nhanh bằng cách ăn 
thịt hoặc hút dịch cơ thể của sâu hại. Ví dụ như nhện thường săn bắt và giữ côn trùng gây hại bằng mạng 
nhện, rồi sau đó tiêu diệt bằng cách hút hết mô trên cơ thể con mồi. 

+ Các ấu trùng và thành trùng của nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt có thể tấn công con mồi. Nhóm 
côn trùng bắt mồi ăn thịt có phổ thức ăn côn trùng rất rộng. Một con côn trùng bắt mồi ăn thịt có 
thể ăn nhiều loài côn trùng khác nhau. 

+ Nhện, bọ rùa, kiến 3 khoang, bọ cánh cứng, bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis), bọ xít 
nước, ruồi.v..v... là nhóm thiên địch bắt mồi ăn thịt của sâu hại lúa. Nhện là côn trùng bắt mồi ăn 
thịt quan trọng nhất trên ruộng lúa. Nhóm côn trùng mắt mồi ăn thịt khác như bọ rùa, kiến 3 
khoang, bọ cánh cứng, bọ xít mù xanh, bọ xít nước, ruồi.v..v... cũng có tác dụng giữ cho mật số 
sâu hại trên ruộng lúa duy trì ở mức thấp. 

+ Đối với các loài rầy hại lúa, sự hoạt động của nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt như các loài nhện 
(Pardosa, Tetragnatha, Argiope, Araenus, Oxyopes) và bọ xít mù xanh, Cyrtorhinus lividipennis 
là rất phổ biến và nổi trội trên ruộng lúa. 

 

Nhóm vi sinh vật gây bệnh  

Vi sinh vật gây bệnh thường là loài vi sinh vật gây bệnh cho các loại côn trùng có hại cho cây trồng 
(gồm vi rút gây bệnh, vi khuẩn, nấm, sinh vật đơn bào và tuyến trùng) 

Bọ rùa 8 chấm, Harmonia Bọ rùa đỏ, Micraspis discolor  

Bọ rùa, Micraspis Bọ rùa 6 vệt, Chuồn chuồn kim 

Nhện, Argiope Nhện, Tetragnatha Nhện, Lycosa 
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+ Ví dụ như rầy, bọ xít, sâu cuốn lá lúa bị nhiễm nấm ký sinh côn trùng trong tự nhiên như 
nấm xanh Metarhizium, nấm trắng Beauveria, và nấm bột Nomuraea… 

 

 

Tầm quan trọng của thiên địch 
Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh, có rất nhiều côn trùng gây hại xuất hiện trên đồng ruộng như rầy nâu, sâu 
cuốn lá nhỏ, sâu đục thân. Lợi dụng vào lực lượng thiên địch rất phong phú, đa dạng có sẵn trong tự 
nhiên, người ta sử dụng các loại thiên địch này để kiềm hãm sự phát triển của côn trùng gây hại vì: 

• Đây là biện pháp rất hiệu quả, ít tốn kém so với sử dụng thuốc BVTV. 
• Giữ vai trò quan trọng trong điều hòa số lượng sâu hại. 
• Dịch hại có thể bị khống chế dưới ngưỡng kinh tế bởi thiên địch mà con người không cần 

dùng bất kỳ biện pháp nào.  
• Không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. 
• Không gây ô nhiễm môi trường, trong khi sử dụng thuốc hóa học thì phá vỡ cân bằng tự 

nhiên, gây độc hại cho môi trường và các sinh vật khác.. 

Do giai đoạn này cây lúa bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, nên người nông dân sẽ càng chịu 
áp lực nhiều hơn trước việc xem xét có nên sử dụng thuốc BVTV hóa học không. Hướng dẫn của chúng 
tôi là cần tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ về ngưỡng hành động được mô tả dưới đây: mà đã được giải 
thích rõ hơn trong bài tập huấn 3.    
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Ngưỡng hành động - nhấn mạnh những rủi ro trong giai đoạn đầu lúa đẻ nhánh. 

Giai đoạn phát triển 
của cây lúa 

sinh trưởng 
sinh dưỡng: 40 
ngày đầu tiên 

40 ngày(đẻ 
nhánh đến làm 

đòng) 

làm đòng đến 
trổ 

chín  

 
 
 
 
Chính yếu: 
Sử dụng thuốc BVTV 
 Tránh nếu có 

thể hay không 
nghĩ đến để 
hiệu quả   

 Không sử 
dụng thuốc 
BVTV 

Dịch hại: 

 

Các loại rầy hại 
thân: 
Rầy nâu, Rầy lưng 
trắng 

 2-3 con /tép nếu bệnh do vi rút gây ra không 
xuất hiện trên ruộng lúa (xem Khung 1)  

  

Rầy nâu, Rầy xanh & 
và những con rầy 
khác: rủi ro do vi rút 
gây bệnh 

CHỈ hành động đối với những cảnh báo từ chính quyền địa phương (các cán 
bộ nông nghiệp) hoặc khi thấy rõ triệu chứng xuất hiện trên đồng ruộng.  

 

Sâu cuốn lá và các 
loại sâu ăn lá* 

 100 con trên 1 m2 40 con trên 1 m2   

Sâu đục thân  2 ổ trứng trên 1 m2 

(xem xét hiện tượng 
ký sinh¶) 

1 ổ trứng trên 2 m2  
¶ 

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bọ trĩ      Thuốc trừ sâu hầu như không hiệu quả 
hoặc không kinh tế dùng để kiểm soát 

 

Muỗi cuốn lá hành  
Nhện gié/ thối bẹ     xác định vấn đề nếu > 5% lá cờ do vết bệnh 

(thuốc BVTV có thể không hiệu quả) 
Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bệnh đạo ôn (đối với 
những giống nhiễm) 

Giám sát quá trình tiến triển của bệnh 
(xem bài tập huấn 7) vết bệnh tăng lên trên 
10% lá: 10 mẫu lá lấy từ 4 phía của đồng 
ruộng. 

Phun tối đa 2 lần đối 
với bệnh đạo ôn cổ 
bông nếu xuất hiện 
bệnh và ẩm 

Phun tối 
đa 3 
lần/ vụ 

 

Bệnh cháy bìa lá 
 Kiểm soát bằng hóa chất đem lại hiệu quả 

hạn chế: chỉ áp dụng vào giai đoạn đầu của 
bệnh 

 

Các loại dịch hại cuối 
mùa: đặc biệt là bọ 
xít hại lúa 

  10 con trên 1 m2: vào giai đoạn 
ngậm sữa (7-10 ngày sau trổ) 

 

Thuốc trừ cỏ nếu gieo trực tiếp     

Ốc bươu vàng OBV: 10 /m2 nếu >1 
ha 

Chuột  Chiến dịch tiêu diệt chuột cho cả cộng đồng 
vào giai đoạn đầu. 

 Không hiệu quả 
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LƯU Ý: *1. PPD khuyến cáo không nên phun thuốc trừ sâu trong vòng 40 ngày đầu sau khi gieo hạt. Nhiều thử nghiệm đã 
chỉ ra rằng lá bị hư hại 50% (hay “lá bị bạc trắng” gây ra bởi sâu cuốn lá và bọ gai) gây thiệt hại ít cho cây trồng; các côn 
trùng làm rụng lá khác bao gồm sâu cắn gié, sâu phao, châu chấu,.v..v..      

Làm thế nào để bảo tồn thiên địch trong giai đoạn lúa đẻ nhánh 

• Do việc sử dụng hóa chất phổ rộng bừa bãi dẫn đến hệ thiên địch bị hủy hoại, nên việc khuyến 
cáo sử dụng thuốc trừ sâu một cách an toàn là đúng đắn và cần thiết.  

• Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu khi thật cần thiết (khi mật số dịch hại chạm ngưỡng hành động), nếu 
không, không nên sử dụng thuốc trừ sâu.  

• Nếu sử dụng thuốc BVTV, phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm (bài tập huấn 7). 
• Thực hiện các biện pháp để giúp thiên địch phát triển như giữ cho ruộng lúa luôn đủ nước, gieo 

trồng với mật độ thích hợp. 
• Dùng các sản phẩm có chọn lọc. Chọn loại thuốc BVTV ít gây hại đến thiên địch. 

+ Sản phẩm này bao gồm các tác nhân sinh học như nấm xanh, Metarhizium sp., có khả 
năng tiêu diệt rầy nâu và các loài sâu hại khác trong giai đoạn lúa đẻ nhánh. 

+ Sử dụng các biện pháp hành động khác nhau để hạn chế tính kháng (bài tập huấn 10). 
+ Sử dụng chọn lọc hơn các loại hóa chất bao gồm buprofezin, indoxacarb và pymetrozine. 

• Tạo nơi cư trú, mô hình cánh đồng sinh thái tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch phát triển bằng 
cách trồng hoa quanh bờ ruộng lúa đã làm tăng thiên địch một cách có ý nghĩa trong việc quản lý 
sâu bệnh hại lúa, mô hình này cho thấy rất có hiệu quả trong việc quản lý sâu hại lúa ở Đồng 
bằng sông Cửu Long.  

 

  

 
   Mô hình công nghệ sinh thái trên ruộng lúa ở ĐBSCL 
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Rầy nâu (BPH)  

Trường hợp của rầy nâu có lẽ là lý do rõ ràng nhất để bảo tồn thiên địch. Rầy nâu là côn trùng gây hại 
trên cây lúa từ khi cây lúa lần đầu tiên được trồng để lấy lương thực ở Châu Á và là côn trùng quan 
trọng hơn trong hai loài côn trùng gây hại:  

• Rầy nâu (BPH), Nilaparvata lugens   
• Rầy lưng trắng (WBPH), Sogatella furcifera  

Rầy là loài côn trùng nhỏ có màu nâu xám (dài khoảng 1- 4 mm); thành trùng cánh dài có thể tản cư 
hàng trăm cây số, sử dụng đôi cánh dài của chúng để di chuyển theo hướng gió. 

• Rầy nâu được biết đến như là loài côn trùng chỉ sống sót tốt trên cây lúa và tiến hóa cùng với cây 
lúa. 

• Vòng đời của rầy nâu dao động từ 25-30 ngày trong khoảng nhiệt độ 25-30oC. Chúng thường 
xuất hiện 3 đợt trong 1 vụ lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và trổ. 

• Rầy nâu đẻ trứng trong bẹ lá hoặc gân lá lúa. Trứng màu trắng, hình lưỡi liềm. Thời gian của giai 
đoạn trứng kéo dài khoảng 6-8 ngày. 

• Ấu trùng giống thành trùng nhưng khác nhau về kích cỡ và không có cánh. Giai đoạn ấu trùng có 
5 tuổi, tuổi 1 có màu trắng và các tuổi sau có màu nâu. 

• Với nguồn thức ăn dồi dào và mật số tương đối thấp, ấu trùng có cánh rất ngắn (brachypterous) 
phát triển và không di trú.  

• Thành trùng cánh ngắn chiếm đa số trước giai đoạn lúa trổ. Thành trùng cánh dài (macropterous) 
xuất hiện nhiều khi nguồn thức ăn không sẵn có, hoặc ở cuối vụ lúa, và có khả năng di trú.   

• Rầy cái đẻ 300-600 trứng và ở phía nam vùng nhiệt đới rầy có thể sản sinh lên đến 12 thế hệ mỗi 
năm. Ngay cả qua mỗi thế hệ số lượng rầy giảm đi, thì về mặt lý thuyết, một rầy cái có thể đẻ 
khoảng 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000 con một năm sau đó (nếu không bị chết). Trên 
thực tế, rõ ràng điều này không bao giờ xảy ra, bởi vì số lượng côn trùng sẽ bị kiểm soát bởi 
các tiến trình tự nhiên chẳng hạn như hiện tượng bắt mồi, ăn thịt.       

• Rầy nâu thường tấn công trên các giống lúa nhiễm với mật số cao làm cho cây bị mất nước trên 
diện rộng, cây lúa bị vàng sau đó chuyển sang nâu và chết gọi là hiện tượng “cháy rầy”. Hiện 
tượng “cháy rầy” có thể bộc phát lặp đi lặp lại thường xuyên khi mật số rầy gia tăng từ những cá 
thể mẹ ban đầu.  

 
• Rầy nâu có thể truyền vi rút gây bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa, vì thế trong bảng ngưỡng hành 

động, chúng tôi khuyến nghị bà con nông dân nên chú ý đến chương trình phát thanh và tư vấn từ 
các cán bộ nông nghiệp bàn về khả năng các loại vi rút hiện diện tại địa phương.   
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Sự tái phát rầy nâu 

Tái phát là hiện tượng côn trùng gia tăng mật số đáng kể (có ý nghĩa) sau khi phun thuốc trừ sâu, dẫn 
đến thiệt hại nghiêm trọng hơn bình thường. Chẳng hạn, mật số rầy nâu thường ổn định ở mức thấp dưới 
sự kiểm soát của thiên địch tự nhiên. Thuốc trừ sâu có phổ càng rộng càng làm tái phát mạnh mật số rầy 
nâu. Phun thuốc trừ sâu không chọn lọc có thể giết chết cả rầy nâu và thiên địch bắt mồi. Tuy nhiên, 
trứng được đẻ bên trong thân cây lúa không bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu và khi các trứng này nở ra 
thành ấu trùng sẽ được phát triển trong môi trường không có thiên địch bắt mồi. Ở những đồng lúa 
không phun thuốc trừ sâu mật số rầy nâu ít khi tăng đến mức cao có ý nghĩa, điều này cho thấy tầm quan 
trọng của thiên địch tự nhiên. Nếu nông dân học hỏi về các loài bắt mồi, ăn thịt ngoài đồng và khi họ 
phát hiện ra vai trò của thiên địch tự nhiên này thì có thể họ sẽ ít sử dụng thuốc trừ sâu. 

Các nhân tố góp phần làm tái phát rầy nâu 

• Thuốc trừ sâu là nguyên nhân chính gây hiện tượng tái phát rầy nâu nếu sử dụng quá mức và sử 
dụng không đúng, bao gồm nhóm cúc tổng hợp, chất chống ký sinh avermectin, lân hữu cơ (Ops) và 
một số thuốc gốc carbamate (mặc dù Fenobucarb hay BPMC được dùng để kiểm soát rầy nâu). 

• Việc phun thuốc trừ sâu phổ rộng với cường độ cao làm hạn chế thiên địch tự nhiên là nhân tố quan 
trọng gây nên hiện tượng tái phát rầy nâu trên lúa.  

• Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ sinh sản của rầy nâu tăng khi được nuôi trên cây lúa có xử lý 
thuốc quinalphos, deltamethrin, cypermethrin, permethrin và fenvalerate. 

+ Phun thuốc trừ rầy với liều thấp làm tăng tốc độ sinh sản của rầy nâu, giảm thời gian phát 
triển của pha ấu trùng thậm chí dẫn đến sự tái phát.  

+ Tỷ lệ thuốc trừ sâu đã ảnh hưởng lớn đến cấp độ tái phát rầy nâu. 
+ Thời gian và số lần phun thuốc trừ sâu ảnh hưởng cuối cùng đến sự tái phát rầy nâu. 
+ Phun thuốc trên tán lá làm tăng sự tái phát rầy nâu hơn phun sát gốc hoặc sử dụng thuốc rãi. 

Tóm lại, nếu chúng ta bảo tồn thiên địch, chúng có thể kiềm chế rầy nâu một cách hiệu quả và việc phun 
thuốc trừ sâu để phòng trừ rầy nâu ở giai đoạn lúa đẻ nhánh sẽ không cần thiết và tránh được hiện tượng 
tái phát rầy nâu. 

Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn  

Chuẩn bị dụng cụ 

• Dùng cho phân loại mẫu vật và tranh ảnh: 
+ Dịch hại (rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh cháy lá…); 
+ Thiên địch (bọ xít nước, bọ rùa, nhện, ong ký sinh, kiến ba khoang, bọ xít mù xanh …) 

• Khung lấy mẫu, vợt bắt côn trùng 
• Lọ thủy tinh 

Khung 1. Giám sát rầy nâu: nếu không có sự hiện diện của vi rút 

 Mức khuyến cáo chính thức là 1500 thành trùng/m2 (mức này có thể gây cháy rầy), hay có thể 
được hiểu là 2-3 con trên một tép lúa.  Biện pháp tốt nhất là giám sát thường xuyên và tránh làm tăng 
mật số ấu trùng: chờ cho ấu trùng tuổi 3 xuất hiện và chỉ phun thuốc trừ sâu hóa học nếu xuất hiện ít 
nhất 10 con trên một tép lúa (chỉ áp dụng cho ấu trùng tuổi 1 đến tuổi 3). Sử dụng thuốc sinh học có 
tác dụng từ từ như nấm xanh Metarhizium, sẽ hầu như không có nguy cơ về hiện tượng tái phát hay 
kháng thuốc, do đó, một ngưỡng khuyến cáo thấp hơn, từ 2-3 con trên một tép lúa, là phù hợp: nhấn 
mạnh một lần nữa, xử lý ấu trùng giai đoạn tuổi 2 đến tuổi 3 là hiệu quả nhất. 
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• Bảng so màu lá (LCC) 
• Cồn, viết đánh dấu, nhãn,.... 

Kết quả mong đợi 

Nông dân sẽ biết cách: 
• Quản lý phân bón và nước trong giai đoạn lúa đẻ nhánh. 
• Phân biệt, phân loại được dịch hại và các công trung có ích trên đồng ruộng trong giai đoạn lúa 

đẻ nhánh. 
• Biết được tầm quan trọng của thiên địch và các tác nhân phòng trừ sinh học trong quản lý dịch 

hại tổng hợp. 
• Tại sao sự tái phát rầy nâu lại xảy ra và làm thế nào để bảo tồn thiên địch? 
• Ra quyết định về cách phòng trừ sâu hại trong giai đoạn lúa đẻ nhánh. 

Các bước tập huấn 

1. Ra đồng 

• Cho ba nhóm nhận dạng hệ sinh thái ruộng lúa ngoài đồng ( đất, nước, màu sắc  lá, số chồi 
khỏe, số chồi hữu hiệu,…) 

• Quan sát sâu bệnh hại , thiên địch thực tế trên đồng ruộng 
• Đếm mẫu, thu mẫu về phòng học 

2. Quay về lớp học 

• Để 3 nhóm tự phân loại mẫu đã thu ngoài đồng về bằng cách ghi kết quả trên chart (đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng cây lúa: cây lúa khỏe/yếu (lá vàng, lá xanh, số chồi to, khỏe, khả năng 
cho nhiều chồi hữu hiệu nhiều hoặc ít chồi hữu hiệu,...) tình trạng nước ruộng ra sao? (mực 
nước ruộng cạn hay sâu) 

• Nông dân kết luận về tình trạng về cây lúa ngoài đồng để có hướng quản lý (sử dụng bảng so 
màu lá để xác định khung màu xem có bón phân đạm hay không,bón bao nhiêu kg phân đạm và 
phân lân trong điều kiện thực tế của đồng ruộng như vậy, điều chỉnh tưới tiêu nước cho phù hợp 
với việc kiểm soát dịch hại  …) 

• Tổng hợp, đánh giá sâu bệnh hại trên ruộng (các loại sâu bệnh hại và thiên địch có trên ruộng, 
mật số của chúng trên ruộng…)  

• Nông dân sẽ quyết định (dựa trên tình trạng cây lúa, mật số sâu bệnh hại và thiên địch) có sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay không (cho biết lý do tại sao có sử dụng, tại sao không 
sử dụng),  nếu có sử dụng thuốc BVTV thì sẽ sử dụng loại thuốc nào?  

  

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức cho nông dân- Kết luận của cán bộ tập huấn: dựa trên các tiêu chí của 
IPM, liên hệ với sự hiện diện của dịch hại và thiên địch thực tế trên đồng ruộng nông dân quan sát được 
và các giải pháp của ba nhóm nông dân để có kết luận đúng đắn và giải thích tại sao cần phải áp dụng 
các biện pháp tổng hợp và nhắc lại các câu trả lời đúng cho nông dân trước khi kết thúc lớp học. 
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Giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật 

Thuốc trừ dịch hại là gì? 

Sản phẩm bảo vệ thực vật là những nông dược có nguồn gốc tự nhiên hay chất tổng hợp (Thuốc 
trừ sâu hóa học và chất diệt khuẩn) được sử dụng để bảo vệ hoặc kiểm soát cây trồng và nông 
sản chống lại sự phá hoại của những sinh vật gây hại đến tài nguyên thực vật (côn trùng, cỏ dại, 
bệnh, chuột và các tác nhân khác. 

Nhóm thuốc trừ dịch hại 

“Thuốc trừ dich hại”: bao gồm thuốc hóa học như : thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ, thuốc trừ tuyến trùng, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc. 

• Thuốc trừ sâu: là chất để tiêu diệt côn trùng gây hại (VD: rầy nâu, sâu cắn chẽn 
(cutworms). 

• Thuốc trừ bệnh bao gồm: 
� Thuốc trừ nấm: là loại thuốc phòng trị bệnh (VD: bệnh cháy lá) do nấm gây ra bằng 

cách ngăn cản hoặc diệt bào tử nấm gây bệnh.   
� Thuốc trừ vi khuẩn: là loại thuốc được sản xuất để phòng trị bệnh do vi khuẩn gây 

ra (VD: bệnh cháy bìa lá). Nó bao gồm các loại thuốc kháng sinh 
� Chú ý: Bệnh siêu vi khuẩn: (VD: lúa cỏ, vàng lùn – lùn xoắn lá) không thể phòng 

trừ bằng thuốc bảo vệ thực (nhưng có thể ngừa "vector" côn trùng môi giới truyền 
bệnh bằng thuốc trừ sâu để hạn chế tốc độ lây lan).  

• Thuốc diệt cỏ: được sử dụng để diệt các cây trồng mọc nơi mà con người không mong 
muốn (như nhóm cỏ chác lác)  

• Thuốc diệt nhện: là những chất diệt các loài thuộc bộ nhện hại cây trồng (VD: nhện gié) 

• Trừ chuột: là hóa chất để diệt chuột 

• Thuốc trừ tuyến trùng: là một loại thuốc hóa học sử dụng để diệt tuyến trùng ký sinh 
thực vật (tuyến trùng rễ) 

• Thuốc diệt ốc: là thuốc tác động lên động vật thân mềm (ốc bươu vàng). 

Thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp và dán nhãn như thế nào? 

Thuốc bảo vệ thực vật không bán cho người sử dụng ở dạng tinh khiết (hoạt chất). Chúng chỉ 
được bán ở dạng thương phẩm (xem bên dưới) để dễ dàng bảo quản, vận chuyển và sử dụng, 
đóng gói và dán nhãn (thường ở dạng chai và túi nhựa). Nhãn hiệu bao gồm tên sản phẩm, loại 
thuốc và liều lượng thành phần hoạt chất, đây là cách quan trọng nhất mà nhà sản xuất thuốc bảo 
vệ thực có thể truyền đạt thông tin đến người sử dụng.  
 
Chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh khác nhau về trách nhiệm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
trong tương lai, nhưng cần phải hiểu chúng:  

• Thông tin quan trọng được cung cấp trên nhãn hiệu sản phẩm. 

•  Cây  trồng và dịch hại có sản phẩm thích hợp để quản lý.  
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• Cảnh báo những nguy hiểm và thông tin về thiết bị bảo hộ lao động được sử dụng. 

• Thông tin về cách tốt nhất để pha trộn và áp dụng sản phẩm.  

Sự am hiểu về nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật  
Nhãn thuốc bảo vệ thực vật là phương pháp truyền thông chính giữa công ty hóa chất nông 
nghiệp và người sử dụng. Thành phần hoạt chất và nồng độ của thuốc là vấn đề quan trọng nhất 
từ các quan điểm về tính hiệu quả, an toàn, quản lý tính kháng, dư lượng và các vấn đề khác. 
Thông thường từ gây chú ý nhất và lớn nhất trên nhãn thuốc là tên thương mại (hay nhãn hiệu), 
và tất nhiên đó là lợi ích của công ty để quảng bá cụ thể thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật. Tuy 
nhiên, trong các hướng dẫn sử dụng thì chúng tôi  sẽ không sử dụng tên thương hiệu và lợi ích 
mang tính khách quan, chúng tôi cũng không khuyến cáo sử dụng những sản phẩm chuyên biệt.    
Hãy đọc nhãn hiệu trước khi mua và đọc nó một lần nữa trước khi sử dụng. Thực hiện theo 
những chỉ dẫn của tất cả các nhà máy sản xuất. Trên nhãn thuốc bạn sẽ tìm thấy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Tên thương mại: là tên thương hiệu mà nhà sản xuất đặt cho thuốc bảo vệ thực vật. Tên 
thương mại thường là tên nổi bật nhất trên mặt trước của nhãn thuốc bảo vệ thực vật. 
Thuốc bảo vệ thực vật có những tên thương mại khác nhau có thể chứa các thành phần 
hoạt chất giống nhau, và một số loại thuốc có thể có nhiều hơn một thành phần hoạt chất.  

• Thành phần hoạt chất (a.i. được gọi là hoạt chất thuốc): là tên của thuốc hóa học dùng 
để phòng trừ dịch hại. Tên của các thành phần hoạt chất cũng được biết đến như là tên 
thông dụng và được viết bên cạnh nhãn thuốc cùng với nồng độ thuốc trong bao bì (VD: 
phần trăm hay trọng lượng). Sản phẩm và nhãn hiệu cũng có thể có:  

o Tên hóa học là tên cấu trúc hóa học của thành phần hoạt chất và đươc sử dụng 
bởi các nhà khoa học.  

o Các thành phần khác – những thành phần khác được thêm vào để làm tăng tính 
ứng dụng, vận chuyển và đóng gói, bảo quản hoặc các đặc tính khác của thuốc. 
Ngoài ra, nó cũng được gọi là thành phần “trơ” trên nhãn hiệu, các thành phần 
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này không được đặt tên cụ thể trên nhãn. Nhãn được dán như là chất trơ thì không 
nhất thiết có nghĩa rằng những thành phần này là không độc hại. Chúng chỉ đơn 
thuần là không tiêu diệt được dịch hại.  

o Các chất phụ gia khác, được gọi là tá dược có thể bao gồm trong đó hoặc bán 
riêng: chúng giúp thuốc bảo vệ thực vật dính lại hay tách rời nhau ra, giữ cho nó 
không bị bay trong gió hay làm gia tăng sự thẩm thấu.  

• Mô tả công thức, như là một mật mã hay từ ngữ, thường sẽ được tìm thấy gần "a.i." và 
nồng độ của thuốc (xem bên dưới). 

• Những từ chỉ tín hiệu (hoặc thông báo mang tính cảnh báo): các thông báo quan trọng 
này nói về mức độ nhiễm độc nếu thuốc tiếp xúc vào da, mắt, ăn hoặc hít phải. Độc tính 
được đánh giá trên thang điểm phân cấp thuốc bảo vệ thực vật thành 3 mức độ:  

o Biểu tượng nguy hiểm trên nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực chỉ ra rằng thuốc rất 
độc, rất khó chịu và độc hại. Những sản phẩm này nên được đánh dấu như là 
“thuốc độc” và sử dụng chúng thật cẩn thận.  

o Biểu tượng cảnh báo nói với bạn rằng nó thì độc hơn thuốc bảo vệ thực vật với 
từ “Chú ý” trên nhãn sản phẩm, nhưng nó vẫn có độc tính nhẹ.  

o Biểu tượng “Chú ý” xác định rằng thuốc bảo vệ thực vật là hơi độc – ít nguy 
hiểm.  

o Những hướng dẫn phòng ngừa: các hướng dẫn ở đây đề cập đến các biện pháp 
an toàn đặc biệt bạn sẽ cần phải thực hiện. Sự cần thiết của quần áo bảo hộ và 
trang thiết an toàn, cũng như những chú ý về việc sử dụng thuốc tránh xa vật nuôi 
và trẻ em.  

o Những từ ký hiệu và biện pháp phòng ngừa thường được trình bày dưới dạng chữ 
tượng hình (xem bên dưới).  

• Sơ cứu– ở đây hướng dẫn người sử dụng trong trường hợp nếu nuốt hoặc hít phải thuốc, 
da hoặc mắt tiếp xúc với thuốc. Nếu thuốc bảo vệ thực vật là chất độc hại, nhãn thuốc sẽ 
cung cấp cho bạn các hướng dẫn sơ cứu khi bị ngộ độ.  

• Hướng dẫn sử dụng – thuốc bảo vệ thực vật chỉ có hiệu quả khi bạn thực hiện theo các 
hướng dẫn trên bao bì một cách cẩn thận. Ngoài hướng dẫn về liều lượng thuốc, bạn sẽ 
thấy thêm thông tin về cách áp dụng và áp dụng khi nào, ở đâu. Nhãn hiệu thuốc bảo vệ 
thực tốt sẽ đưa ra các khuyến cáo chi tiết về việc phun thuốc, nhưng tiếc thay một số 
nhãn thuốc có thể gây nhằm lẫn và có thể khuyến khích người sử dụng phun thuốc ở 
nồng độ cao (xem chương 8). 

 Hình đồ cảnh báo và băng màu  

Mặc dù thực tế rằng một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được coi là chỉ hơi độc hoặc tương 
đối không độc hại, nhưng tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật nên được coi là có khả năng gây 
nguy hiểm cho người, động vật, sinh vật khác, hoặc môi trường nếu các hướng dẫn trên nhãn sản 
phẩm không tuân theo qui định. Để tạo những thông báo cảnh báo và biện pháp phòng ngừa dễ 
dàng nhận biết hơn, các nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hình đồ cảnh báo và băng 
màu (dựa trên mức độ nguy hiểm).   
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Thông báo cảnh báo 

Hình cảnh 

báo 

 

Không có 
hình cảnh 
báo  

Từ tính 

hiệu 
Nguy hiểm Nguy hiểm Độc Cảnh báo Chú ý 

Vạch màu Đỏ Đỏ Vàng Vàng 
 
Xanh lam 
 

Khi sử dụng các loại thuốc trừ sâu phải tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Người phun 
xịt thuốc phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào mà sử dụng sai đối với thuốc 
trừ sâu. Vì vậy bạn cần phải hiểu những dấu hiệu cảnh báo trên nhãn thuốc. Ý nghĩa đầy đủ của 
chúng được đưa trong bảng phụ lục (Appendix) và thuật ngữ (Glossary). 
Nó vẫn có thể có thể tìm thấy ở hình dồ cảnh báo cũ, nhập khẩu: hình cảnh báo các hóa chất 
nguy hiểm được chuẩn hóa quốc tế. Các dấu hiệu cũ và mới bao gồm:  
 
 

Cũ 

     

Mới 

     
 Rất độc Có hại Nguy hiểm với 

môi trường 
Dễ cháy Ăn mòn 

Cảnh báo và tình trạng sơ cấp cứu 

Mặc dù mỗi loại thuốc trừ sâu khác nhau đều có hướng dẫn trên nhãn chỉ định rõ các 
dụng cụ bảo hộ lao động (PPE) đối với từng loại hoá chất, một vài quy tắc chung là phải áp dụng 
cho việc lựa chọn “PPE” theo độc tính khác nhau. Theo CropLife International một vài ví dụ bao 
gồm: 
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Mang gang tay Mang kính bảo vệ mắt Rửa tay sau khi sử 
dụng 

Mang tạp dề  

 

Mang ủng 

 

Đeo mặt nạ chống bụi 

 

Mang mặt nạ kính lọc 
khí thở 

 

Mặc phủ toàn bộ 

 

(Lưu ý: mặc quần áo dài phủ bên ngoài) 

 

 

Dạng thuốc 

Một số loại thuốc trừ sâu mới có hiệu lực với lượng nhỏ khoảng 10 g/ha hoặc ít hơn, do 
đó rất khó khăn trong việc bán và sử dụng thành phần hoạt chất (a.i.). Vì vậy, các thành phần 
hoạt chất (a.i.) được trộn với các nguyên liệu khác để dễ dàng buôn bán và sử dụng (đây là sản 
phẩm được bán). Việc xây dựng các công thức phối trộn cải thiện tính chất của hóa chất về: bảo 
quản, lưu trữ, sử dụng, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả và tính an toàn. Một danh sách và bảng mô 
tả các công thức phối trộn thường được sử dụng ở Việt Nam được đưa ra trong bảng phụ lục 
(Appendix). 

CropLife International đã xây dựng bảng tổng kê các loại dạng phối trộn thuốc bảo vệ 
thực vật, được công nhận bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO). 
Tên dạng phối trộn phải tuân theo một quy ước 2 chữ: (ví dụ: GR: cho hạt), nhưng một số nhà 
sản xuất vẫn không thực hiện theo các tiêu chuẩn công nghiệp, có thể gây ra sự nhầm lẫn cho 
người dùng. 

Cho đến nay các sản phẩm thường được sử dụng nhất là dạng trộn với nước sau đó áp 
dụng như thuốc xịt (bài 8). Các dạng thuốc cũ như nhũ dầu đậm đặc (EC), bột thấm nướt (WP) 
và dạng đậm đặc hoà tan trong nước (SL), hiện nay thường thay thế bằng các dạng hiện đại hơn 
như: huyền phù đậm đặc (SC), huyền phù viên nang (CS) và thuốc hạt phân tán trong nước 
(WG) và các dạng khác. Dạng thể tích cực thấp (ULV) dựa trên loại dầu đặc biệt (UL hoặc OF) 
nhưng vẫn chưa được thử nghiệm rộng rãi trên lúa. Thuốc bột có thể phun (DP) đã được sử dụng 
phổ biến ở Việt Nam, nhưng hiện nay đã không còn vì không hiệu quả và nguy hiểm (DP đã 



 Tài liệu tập huấn nông dân bài 6 7

được thay thế tại Nhật Bản với kích thước hạt rất nhỏ (MG) (micro-granules), được áp dụng cho 
lúa bằng động cơ có quạt phun sương. 
 

Phương thức lây nhiễm và cơ chế tác động  

Phương thức lây nhiễm thuốc bảo vệ thực vật là hoá học  

Hiện có hàng trăm loại thuốc bảo vệ thực vật có các cơ chế tác động khác nhau và tùy thuộc vào 
dịch hại và các thuộc tính của sản phẩm, có những phương pháp và tốc độ lây nhiễm của thuốc 
khác nhau để tiêu diệt đối tượng dịch hại. Lưu ý: điều này khác với cơ chế tác động, trong đó mô 
tả cách thức mà thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh, côn trùng, cỏ dại ... sau khi nó lây nhiễm 
đến các dịch hại, cơ chế này sẽ được giải thích chi tiết ở bài 10.   

 
Một số cơ chế hoạt động và lây nhiễm thuốc đến côn trùng 

 
Một số cơ chế hoạt động và lây nhiễm của thuốc. 
Tiếp xúc trực tiếp qua hình thức phun có thể có các phương thức tác động khác nhau với một số 
thuốc bảo vệ thực vật (VD như gốc thuốc pyrethroid). Nhiều loại thuốc trừ sâu dựa vào đối 
tượng dịch hại để chọn liều lượng gây chết sau khi thuốc tiếp xúc lên da khi bò đi hay ăn phải. 
Trong thực tế, thuốc trừ sâu và thuốc trừ nấm phải được áp dụng với độ phán tán cao khi phun để 
đạt được mục đích tiêu diệt dịch hại. Tính thẩm thấu có thể là luôn luôn không có lợi – đặc biệt 
là nếu thời gian tiếp xúc quá ngắn hoặc do dịch hại bị chết ở liều lượng gây chết. Tuy nhiên, các 
khía niệm về việc thu hút hay tiêu diệt dịch hại (nơi mà thuốc diệt côn trùng được trộn với chất 
dẫn dụ) đã được sử dụng rất thành công trong việc kiểm soát dịch hại trên cây ăn trái như ruồi 
đục trái.   
Tiếp xúc vị độc cũng thường xảy ra hoặc thông qua thuốc còn nằm trên lá (hình minh họa) hoặc 
bằng cách chuyển vị - nơi thuốc bảo vệ thực vật có khả năng được hấp thụ vào cây và vận 
chuyển đến các bộ phận khác trong cây bao gồm cả nơi bị hại. Tùy thuộc vào tính chất vật lý – 
hóa học của một số loại thuốc hóa học có thể vận chuyển vào trong phiến lá (khoảng cách ngắn 
thông qua bề mặt lá vào trong các mô) hay ngấm vào cây (nơi mà thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm 
hoặc thuốc diệt cỏ được vận chuyển với một khoảng cách lớn).    
Mô tả chung chung cho từng loại thuốc bảo vệ thực vật bao gồm các yếu tố sau: 
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Thuốc bảo vệ thực vật theo con đường tiếp xúc: phải được áp dụng rất đồng đều trên cây. 
Thuốc trừ nấm tiếp xúc đặc biệt bảo vệ cây trồng bằng cách chỉ giết chết bào tử hoặc phòng ngừa 
bệnh ở giai đoạn chớm xuất hiện, thuốc trừ sâu phải thấm qua lớp biểu bì của côn trùng và thuốc 
trừ cỏ phải bao phủ các bộ phận của cây cỏ khi đó hệ thống thuốc trừ cỏ mới được hấp thụ vào rễ 
hoặc lá và di chuyển đến toàn bộ cây. 
Vị độc: thuốc trừ sâu được phun trên lá và các phần khác của cây, vì vậy khi sâu ăn phải chúng 
thì hệ tiêu hóa hoạt động và sâu bị chết. Thuốc diệt chuột thường được trộn với thức ăn.  
 

Lưu dẫn: là một tính năng quan trọng của nhiều loại thuốc trừ sâu mới (VD: thuốc trừ sâu 
neonicotinoid, nhiều thuốc trừ nấm thế hệ mới). Thuốc trừ sâu lưu dẫn là thuốc có hiệu quả nhất 
đối với côn trùng chích hút như rầy nâu, bởi vì côn trùng này chích hút những tế bào của mô, 
mạch dẫn của thực vật. Chúng cũng rất quan trọng để kiểm soát dịch bệnh và côn trùng như sâu 
đục thân mà không cần phải phun thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp lên cây trồng. Thuốc có tính 
thẩm thấu là thuốc trừ sâu hay thuốc trừ nấm có thể di chuyển lên các bộ phận trong cây thông 
qua hình thức áp dụng thuốc như phun trên lá. Nhiều thuốc trừ cỏ lưu dẫn có thể di chuyển đến 
các bộ phận trong cây, di chuyển đến rễ làm cho cỏ bị chết. 
Xông hơi: là quan trọng với một số thuốc trừ sâu lâu đời (như lindane hay “666”, endosulfan) 
thường được ứng dụng ở mức trung bình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết thuốc 
bảo vệ thực vật này đã bị cấm thay thế bằng những thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới có hiệu quả 
cao như thuốc lưu dẫn. Chất lỏng rất dễ bay hơi và khi xông hơi thì nó dễ dàng tiêu diệt được 
mối, mọt trong kho (nhưng cần phải được chuyên gia huấn luyện) các độc tố này sẽ xâm nhập 
vào hệ thống khí quản của côn trùng thông qua lỗ thở của chúng (đường hô hấp).  
Thẩm thấu: khi các vật liệu này xâm nhập vào bên trong mô lá, sau đó tạo thành nơi chứa các 
hoạt chất thuốc trong lá. Điều này cung cấp cho các hoạt động còn lại để chống lại sâu ăn lá và 
nhện. Chủ yếu là các loại thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ lâu dài hơn thuốc tiếp xúc và thường 
được sử dụng ở nồng độ thấp.  

Cơ chế tác động 

Có hơn một ngàn hoạt chất thuốc được sử dụng theo nhiều cách khác nhau: các loại thuốc khác 
nhau có cơ chế tác động khác nhau, nồng độ thuốc, hiệu quả, tốc độ và phương thức tiếp xúc để 
phòng trừ cho mỗi đối tượng dịch hại. Đừng nhầm lẫn với "Cách tác động" (MoA): đại diện cho 
sự phân loại thuốc bảo vệ thực vật bởi người sử dụng. "MoA" mô tả cách thức một loại thuốc 
bảo vệ thực vật tấn công một số quá trình sinh học (thường là con đường sinh hóa nhất định 
trong các tế bào sống đặc biệt). Đây là một chủ đề phức tạp, và trong thời gian này (tránh giải 
thích một chuỗi sinh hóa), chúng tôi sẽ sử dụng số và mã ký tự, ví dụ bao gồm “C3 thuốc trừ 
nấm” hay “nhóm thuốc trừ cỏ B”. Những điều này đã được phát triển bởi các nhà khoa học thuốc 
bảo vệ thực vật, được hướng dẫn bởi tổ chức CropLife International và một danh sách phổ biến 
"MoA" có thể tìm thấy trong phần chú giải của bài 10. 
Ví dụ: Cách tác động "MoA" của thuốc trừ sâu có mục tiêu sau: Thí dụ với thuốc trừ sâu có các 
cách tác dộng chính:  

• Tác động vào hệ thần kinh: các nhóm 1-6, 22, 28 

• Kích thích tăng trưởng và lột xác: các nhóm : 15-17 

• Tác động vào con đường tiêu hóa (vị độc): nhóm 11  
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Quản lý tính kháng và quyết định mua thuốc bảo vệ thực vật  

Sự phát triển tính kháng của dịch hại xảy ra khi sử dụng cùng loại thuốc bảo vệ thực (hay những 
sản phẩm khác có cơ chế tác động giống nhau) được sử dụng liên tục dẫn đến không hiệu quả 
trong một thời gian dài. Nó có thể xảy ra với tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ nấm, 
thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, ..) và kết quả là mất hiệu quả của sản phẩm, mất khả năng để quản lý 
dịch hại. Nguy cơ này có lẽ đặc biệt mạnh mẽ đối với bệnh đạo ôn trên lúa – bệnh hại quan trọng 
nhất trên cây trồng của chúng ta. 
Với sự kháng thuốc bảo vệ thực vật, tất cả mọi người nên tham gia vào việc quản lý dịch hại và 
dự trữ lương trữ lương thực: 

• Nông dân – rõ ràng mất khả năng kiểm soát dịch hại, họ chỉ có thể tăng liều lượng thuốc 
áp dụng (tăng chi phí) cho đến khi sản phẩm thuốc trở nên vô dụng. 

• Công ty thuốc bảo vệ thực vật và đại lý: bởi vì nếu sản phẩm của họ xảy ra tính kháng 
thuốc, công ty sẽ bị mất đi danh tiếng và người nông dân có thể chọn mua sản phẩm từ 
các công ty khác.   

• Người sử dụng - sản phẩm thuốc mất hiệu lực phòng trừ dịch hại: Vì thế gia tăng 

giá thành thực phẩm và một khi mà nông dân tăng nồng dộ sử dụng thì dễ dàng làm 

tăng cao mức dư lượng gia tăng sự rủi ro.  

Như một phần của loạt bài này đã đưa ra vấn đề quyết dịnh quản lý dịch hại (đặc biệt là ở bài 7 
và 9), chúng tôi chỉ ở mức (3-4 nếu có thể) của cách tác động mà cách tác động đó có hiệu lực 
chống lại các cá thể dịch hại. Khuyến cáo xa hơn cho những sản phẩm cá biệt chúng tôi nhấn 
mạnh là khuyến cáo thay đổi các nhóm có cách tác động khác nhau từ mùa vụ này đến mùa vụ 
khác để quản lý tính kháng thuốc, vấn đề này được giải thích kỹ trong bài 10.   
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Hướng dẫn mua thuốc BVTV 
Để tìm được thuốc BVTV đúng: trước khi bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu, bạn 
nên: 
- Nhận dạng sâu bệnh: là những thiệt hại gây ra bởi côn trùng, động vật, bệnh hay nấm? Ví dụ: 

các triệu chứng của bệnh đạo ôn trên lá, thiệt hại do côn trùng hoặc mật  số của rầy nâu trên 
tép. 

- Xác định đúng dịch hại: đánh giá số lượng thiên địch/côn trùng gây hại và quan trọng nhất là 
mức độ nhiễm hiện tại có vượt ngưỡng hành động không? 

Không mua những thuốc bị hư hỏng bao bì: bao bì phải được kiểm tra cẩn thận trước khi mua và 
người mua không nên mua các thuốc có bao bì bị hư hỏng hoặc bị rò rỉ, có dấu hiệu giả mạo tem 
dán hoặc thiếu nhãn thuốc. Tất cả các chi tiết trên nhãn phải dễ đọc. 
Không bao giờ giữ thuốc BVTV chung với thực phẩm. Thuốc BVTV phải được lưu giữ riêng 
biệt trong tủ an toàn (xem bài 12). 
 

 

 

Kiểm tra nhãn thuốc BVTV trước khi bạn mua 

Điều quan trọng là đọc và làm theo những hướng dẫn trên nhãn thuốc: nhãn thuốc chứa thông tin 
liên quan đến những gì bạn sẽ phải làm. Hãy suy nghĩ trước khi mua về: 

- Các hướng dẫn sử dụng 

- Thuốc sử dụng trong trường hợp nào? Thời gian và phương pháp áp dụng thuốc (liều 
lượng phun, số lần phun). 
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- Các thành phần hoạt chất: phòng trừ dịch hại nào và quản lý tính kháng 

- Làm thế nào để lưu trữ thuốc và vứt bỏ bao bì thuốc đúng cách.  

 

Độc tính của thuốc trừ sâu: tối thiểu "PPE" với lựa chọn sản phẩm 

Cảnh báo nguy hiểm và thiết bị bảo hộ (PPE) là nhu cầu quan trọng. Thông điệp ở đây rất đơn 
giản: 
- Nếu bạn không có thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp (PPE) 

- ... KHÔNG sử dụng các sản phẩm độc hại. 

 
Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy biểu tượng này và 

không có một mặt nạ bảo vệ đầy đủ như 
thế ... 

... hãy tìm một sản phẩm thay thế an toàn 
hơn 

 

Phòng ngừa các sản phẩm giả mạo 

Tất cả các sản phẩm thuốc trừ sâu phải được đăng ký phù hợp với Luật Bảo vệ thực vật của Việt 
Nam.  
Các nhà sản xuất thuốc trừ sâu được yêu cầu cung cấp một số thông tin trên nhãn, bao gồm:  

-      Tên thương hiệu hoặc tên thương mại của sản phẩm;  
-      Thành phần sản phẩm; 
-      Tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng các hoạt chất theo trọng lượng; 
- Thành phần định lượng 
- Tên, địa chỉ và số điện thoại khẩn cấp của nhà sản xuất. 
- Thời gian cách ly an toàn trước thu hoạch (PHI) 

Các yêu cầu khác cần ghi trên nhãn : 
- Số đăng ký và thành lập; 
- Phương pháp xử lý 
- Đưa ra những mối nguy hiểm đối với môi trường 
- Phân loại mức độ nguy hiểm 
- Hướng dẫn sử dụng 
- Thông báo tái nhập khẩu nếu cần thiết 
- Thu hoạch hoặc hạn chế chăn thả 
- Lưu trữ và xử lý báo cáo 

Bất kỳ sản phẩm nào bạn tìm thấy mà không chứa các thông tin này, có thể là một sản phẩm giả 
mạo:  
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đó không phải sản phẩm chính hãng. Nó có thể là: 
• một bản sao của sản phẩm gốc 

• Có thành phần khác so với sản phẩm ban đầu 

• Có chất lượng kém 

• Đã được mua với số lượng lớn và thay đổi bao bì khác để bán lại 

Những rủi ro và cách nhận biết sản phẩm giả mạo 

Những sản phẩm giả mạo bao gồm những vấn đề sau: 
• Chúng được sản xuất bất hợp pháp 

• Chúng không mang lại hiệu quả-và được sản xuất bất hợp pháp nên không có đền bù thiệt 
hại 

• Có thể gây hại cho sức khỏe của người sử dụng 

• Thành phần hoạt chất dưới tiêu chuẩn 
o Thành phần hoạt chất không đúng 
o … hoặc không có thành phần hoạt chất 
o Thành phần hoạt chất khác nhau và độc hại hơn nhiều so với báo cáo 
o Cũng có trường hợp các sản phẩm bất hợp pháp có nồng độ hoạt chất cao: phát 

sinh các độc tính và rủi ro khác. 

• Hướng dẫn sử dụng sai hoặc không có hướng dẫn sử dụng 

• Có thể gây hại cây trồng-không kiểm soát được dịch hại dẫn đến mất mùa hoặc các thiệt 
hại khác 

• Cây trồng của bạn có thể thu hoạch với dư lượng thuốc vượt mức cho phép (không thể 
bán hoặc xuất khẩu), có nguy cơ gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng 

Những vấn đề khác của một số sản phẩm giả hiện nay: Phân bón có thể không cân bằng dinh 
dưỡng hoặc bình xịt có chất lượng kém, dễ bể. 
Sản phẩm hợp pháp cần có: 

• Nhãn mác với hướng dẫn rõ ràng (xem ở trên). 
o Số đăng ký 
o Ngày sản xuất 

• Bao bì nguyên vẹn và còn niêm phong 

Các biện pháp phòng ngừa mua phải sản phẩm giả 

• Chỉ mua ở những đại lý nổi tiếng và đáng tin cậy 

• Thận trọng trước các sản phẩm không có thương hiệu hoặc nhãn mác 

• Tìm hiểu về các đặc tính của các sản phầm hợp pháp thường được sử dụng trong khu vực 

• Nếu đó là một sản phẩm mới, trước tiên hãy thử nghiệm với một lượng nhỏ để xem hiệu 
quả hoạt động. 

• Nghi ngờ sản phẩm là một sản phẩm giả mạo nếu thấy nó khác: 
o loại bao bì 
o mùi sản phẩm bên trong 
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o màu sắc bên trong sản phẩm 
o bố trí và màu sắc của nhãn 

• Yêu cầu biên nhận và giữ lại các biên nhận 

• Khi có nghi ngờ hỏi để nhận được sự hỗ trợ 
o Cán bộ của chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Trạm Bảo vệ thực vật có thể hỗ trợ 

 

Kế hoạch đào tạo và chuẩn bị 

Kết quả mong đợi 

. Người nông dân sẽ biết: 
• Có kiến thức tổng quát hơn về việc mua thuốc trừ sâu 

o xác định được vấn đề của dịch hại 
o chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật 
o chọn loại thuốc bảo vệ thực vật mang lại hiệu quả 

• Các tính năng chính của nhãn thuốc trừ sâu 

• Cách đọc các nhãn thuốc trừ sâu và hiểu những thông tin trên nhãn 

• Liều lượng và các “Cách tác động” chính 

• Hiểu được các từ tín hiệu và chữ hình cảnh báo 
 

Phương pháp đào tạo: điểm cần thảo luận 

Kiếm một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật/nhãn(thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt 
cỏ) sử dụng cho các giai đoạn tăng trưởng của lúa trong sản xuất hiện nay; nếu có thể kiếm cả 
các nhãn của sản phẩm giả mạo. 

• Những loại sâu bệnh chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo hiện nay  

• Những loại thuốc bảo vệ thực vật đã đề xuất (đúng hoặc sai) cho người sử dụng 

• Nhìn vào nhãn của sản phẩm 
o Những cơ chế tác động (ví dụ: vị độc, tiếp xúc, vv.)? 
o Cách thức pha chế và sử dụng? 
o Áp dụng thuốc như thế nào? 
o Nhãn thuốc có cung cấp đủ thông tin cho người sử dụng không? 
o Đó có phải là sản phẩm giả hay không? 
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Phần giải thích (Glossary)  

Độc cấp tính: Các hình và các từ cảnh báo 

Thuốc BVTV độc đến sức khoẻ con người: Luật BVTV - Việt Nam 

 
Chi 

tiết 

nhãn 

NHóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 

Hình 

cảnh 

báo 

    

Không 
có hình 

cảnh 
báo 

Biểu 

tượng 
trên 
nhãn 

Đầu lâu xương 
chéo 

Đầu lâu xương 
chéo 

Đầu lâu xương 
chéo 

Đâu chấm 
than 

 
 

Từ ký 

hiệu 
Nguy hiểm Nguy hiểm Nguy hiểm Cảnh báo Chú ý 

Nguy 
cơ: 

uống 

Nguy cơ tử 
vong nếu nuốt 

phải 

Nguy cơ tử 
vong nếu nuốt 

phải 

Ngộ độc nếu 
nuốt phải 

Có hại nếu 
nuốt phải 

Có thể 
có hại 

nếu nuốt 
phải 

Nguy 

cơ: da 

Nguy cơ tử 
vong khi tiếp 

xúc với da 

Nguy cơ tử 
vong khi tiếp 

xúc với da 

Ngộ độc nguy 
hiểm nếu tiếp 

xúc với da 

Có hại nếu 
tiếp xúc với da 

Có thể 
có hại 

nếu tiếp 
xúc với 

da 

Nguy 

cơ: hô 

hấp 

Nguy cơ tử 
vong do hít 

phải 

Nguy cơ tử 
vong do hít 

phải 

Ngộ độc khi 
hít phải 

Có hại khi hít 
phải 

Có thể 
có hại 
khi hít 
phải 

Vạch 

màu  
Đỏ Đỏ Vàng Vàng 

 
Xanh 
lam 
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Một vài dạng thuốc BVTV thông thường  

Ký 

hiệu 

* 

Ký hiệu 

Việt Nam 

(VN) 

Tên dạng thuốc: Tiếng 

Anh 

Tên dạng thuốc: Tiếng Việt (VN) 

EC  Emulsifiable concentrate Dạng nhũ đậm đặc (Thuốc đậm đặc có 
thể nhũ hoá), dạng sửa 

WP BTN Wettable powder Bột thấm nước 
SL  Soluble (liquid) concentrate Thuốc đậm đặc tan trong nước 
SP WSP Water soluble powder Bột hoà tan (Bột tan trong nước) 
SS
  

 Water soluble powder for 
seed treatment 

Bột tan trong nước dùng để xử lý hạt 
giống 

SC F Suspension (or flowable) 
concentrate  

Huyền phù đậm đặc cải tiến (Huyền 
phù đậm đặc hay thuốc đậm đặc có 
thể lưu biến) 

CS  Capsule suspension Huyền phù viên nang 
WG WDG, DF Water dispersible granule Thuốc hạt phân tán trong nước 
    
AI, 
(TC) 

 Active substance, active 
ingredient (technical 
material) 

Thuốc kỹ thuật; hoạt chất 

 Not mixed with water: Không trộn lẫn với nước: 

GR G, H Granule Thuốc hạt 
MG  Microgranule Hạt nhỏ 
DP D, B Dustable powder Thuốc bột (thuốc bột để phun bột) 
UL ULV Ultra-low volume liquid Thể tích cực thấp (ULV) dạng lỏng 
    
 For rodent control: Thuốc trừ chuột 
BB  Block bait Bả tảng 
RB  Bait (ready for use) Bả dùng ngay 
* Standard Croplife/FAO 2-letter formulation code 
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Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm 

Thuốc trừ sâu được sử dụng cùng với nhiều hoạt động nông nghiệp khác để kiểm soát sâu bệnh. Đây là 
một trong những biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM - xem bài 3, và luôn luôn là chiến 
lược tốt nhất để quản lý vấn đề dịch hại. Sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm (hay hợp lý) chỉ được áp 
dụng khi có sự kết hợp với các phương pháp khác, bao gồm cả phương pháp canh tác, giống cây trồng 
kháng sâu bệnh, và khuyến khích sử dụng các loài thiên địch có lợi như bọ cánh cứng, nhện, ký sinh, 
bọ rùa, ... để kiểm soát côn trùng gây hại.  

Giới thiệu: 

Hướng dẫn sử dụng thuốc có trách nhiệm bao gồm:  

• Đọc, hiểu và làm theo hướng dẫn trên nhãn mác (trách nhiệm của người sử dụng thuốc trừ sâu là 
phải đọc để hiểu trên chai/gói thuốc là loại gì, độ độc, khuyến cáo, và những điều cần lưu ý khi sử 
dụng thuốc trừ sâu được ghi trên nhãn thuốc (cấp độc như rất độc, độc, nguy hiểm, cần cẩn thận..và 
những vấn đề khác liên quan.). Điều này giúp người nông dân hiểu được trách nhiệm của minh đối 
với cộng đồng, bản thân và tài sản của chính họ để xem xét trước khi quyết định sử dụng thuốc trừ 
dịch hại. 

• Chỉ phun thuốc khi có đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân  theo quy định và mặc cẩn thận trước khi phun 
thuốc 

• Sử dụng, pha thuốc và phun thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc 

• Sử dụng thuốc trừ sâu theo các nguyên tắc IPM: áp dụng càng ít càng tốt để tránh sự  phục hồi và 
kháng thuốc của sâu hại. Phải biết triệu chứng nhiễm độc do thuốc sâu và hiểu biết cơ bản về sơ cứu 
khi nhiễm thuốc trừ sâu 

• Đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch (không áp dụng thuốc trừ sâu từ 2 tuần trước khi thu 
hoạch) 

• Cần phải tuân thủ quy định về an toàn thuốc trừ sâu khi vận chuyển, tồn trữ, vứt bỏ và cách làm 
sạch thuốc khi bị đổ. 

Sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý là môt thành phần của IPM bởi vì 

• Phải biết các triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV và biết cách sơ cứu khi có người bị ngộ độc. 
 

Sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý là môt thành phần của IPM bởi vì:  
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Trách nhiệm của nông dân khi đề cập đến thuốc trừ sâu 

Nếu bạn dùng thuốc trừ sâu, bạn phải có trách nhiệm để đảm bảo rằng việc sử dụng thuốc của bạn 
không gây hại cho môi trường, người khác, tài sản của họ- và nhất là không gây hại cho chính bạn và 
gia đình bạn. 

Các công ty hoặc người bán thuốc cho bạn cũng phải có trách nhiệm: đó là trung thực và chính xác 
thông báo cho bạn về các sản phẩm đang được bán và về các nguy cơ hay bất kỳ các vấn đề khác có thể 
xảy ra. 

Tại sao phải sử dụng thuốc hóa học?  

Sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý cần được kết hợp với nhiều yếu tố và kỹ thuật khác (sẽ giải thích rõ trong 
bài 10); vì thế, chỉ áp dụng đối với hóa chất nông nghiệp khi và chỉ khi: 

• Ruộng có vấn đề với dịch hại và khi mọi phương pháp khác không thể kiểm soát được  

• Sử dụng thuốc hóa học khi tình trạng dịch bệnh xảy ra mà những biện pháp khác không còn 
hiệu quả nữa, quần thể dịch hại gia tăng đến ngưỡng hành động. 

Khi nào chúng ta phun thuốc  

- Nếu có thể, chỉ áp dụng hoá chất nông nghiệp đối với sinh vật gây hại trong khu vực xảy ra (khoanh 
vùng chỗ phun), khi bệnh chớm hoặc trước khi bùng phát dịch hại (điều này sẽ được thông báo qua 
các truyền thông  đại chúng, qua cán bộ khuyến nông). Áp dụng quá muộn sẽ không hiệu quả và 
thường là không kinh tế. 

-  Xác định thời gian thích hợp cho việc áp dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu: các ngưỡng hành động  
(Action threshold) để phun thuốc tại đỉnh cao chu kỳ bệnh hại cũng như tại đỉnh thời điểm mà côn 
trùng gây hại có mật số cao đặc biệt là ở giai đoạn côn trùng mẫn cảm với thuốc nhất như vậy, phun 
thuốc vào giai đoạn này sẽ có kinh tế và được xem là an toàn. 
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Áp dụng thuốc BVTV như thế nào?  
 
Trong hai từ: hiệu quả và an toàn. Trong mô-đun 8, chúng ta sẽ giải thích sự khác nhau giữa các loại 
thiết bị sử dụng, nghĩa là làm thế nào để duy trì và hiệu chỉnh máy xịt để có thể tích đúng của hỗn hợp 
thuốc được xịt trên đồng ruộng. Sử dụng  đúng lượng thuốc trừ sâu trong một khối lượng nước tối thiểu 
giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền thuốc trừ sâu giúp tránh lãng phí. 

An toàn là điều cần thiết và là trách nhiệm của tất cả mọi người tham gia. Sẽ là tốt nhất và đạt được đều 
này bằng cách kết hợp các biện pháp bao gồm: 

 
• Lựa chọn các sản phẩm ít độc hại 

• Chăm sóc với trộn và đo lường thuốc trừ sâu 

• Sử dụng an toàn: đảm bảo các vòi phun luôn luôn được giữ dưới chiều gió, khi phun không được đi 
vào nơi vừa phun thuốc. 

• Đặc biệt phải mặc đồ bảo hộ cá nhân khi phun thuốc hoặc pha chế thuốc (xem bên dưới) 

Khi nào chúng ta phun thuốc  

 Nếu có thể, chỉ áp dụng hoá chất nông nghiệp đối với sinh vật gây hại trong khu vực xảy ra 
(khoanh vùng chỗ phun), khi bệnh chớm hoặc trước khi bùng phát dịch hại (điều này sẽ được thông 
báo qua các truyền thông  đại chúng, qua cán bộ khuyến nông). Áp dụng quá muộn sẽ không hiệu quả 
và thường là không kinh tế. 

Ra quyết định: bao gồm việc quan sát, kiểm tra đồng ruộng,  xác định tình hình sâu bệnh hại tại thời 
điểm quan sát để đánh giá lợi ích kinh tế và những rủi ro có thể gây ra trong hoạt động quản lý dịch hại. 
Nghĩa là tôi sẽ mất gì nếu tôi không làm gì?  

Tôi sẽ đạt được những gì nếu tôi áp dụng thuốc trừ sâu? Quyết định những gì để sử dụng thuốc trừ 
sâu phải được dựa trên dịch hại nào đang gây hại nghiêm trọng (vì vậy cần phải chẩn đoán đúng sâu 
bệnh).. 

Xác định thời gian thích hợp cho việc áp dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu: ngưỡng hành động  
(Action threshold)  là tại đó, đỉnh cao của  bệnh hại cũng như tại thời điểm mà côn trùng gây hại sẽ là 
gây thất thoát về năng suất nếu chúng ta không sử dụng các biện pháp quản lý đặc biệt là sử dụng thuốc 
BVTV, đặc biệt là ở giai đoạn côn trùng mẫn cảm với thuốc nhất. Như vậy, phun thuốc vào giai đoạn 
này sẽ có kinh tế và được xem là an toàn. 
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Ngưỡng hành động 

Ngưỡng hành động đối với các dịch hại chính trên lúa giai đoạn chồi tối đa : 

Giai đoạn phát triển 
của cây lúa 

sinh trưởng sinh 
dưỡng: 40 ngày 

đầu tiên 

40 ngày(đẻ nhánh 
đến làm đòng) 

làm đòng đến 
trổ 

chín  

Chính yếu: 

Sử dụng thuốc BVTV 

 Tránh nếu có 
thể hay không 
nghĩ đến để hiệu 
quả   

 Không sử dụng 
thuốc BVTV 

Dịch hại: 

 

Các loại rầy hại thân: 
Rầy nâu, Rầy lưng 
trắng 

 2-3 con /tép nếu bệnh do vi rút gây ra không 
xuất hiện trên ruộng lúa (xem Khung 1)  

  

Rầy nâu, Rầy xanh & 
và những con rầy khác: 
rủi ro do vi rút gây 
bệnh 

CHỈ hành động đối với những cảnh báo từ chính quyền địa phương (các cán 
bộ nông nghiệp) hoặc khi thấy rõ triệu chứng xuất hiện trên đồng ruộng.  

 

Sâu cuốn lá và các loại 
sâu ăn lá* 

 100 con trên 1 m2 40 con trên 1 m2   

Sâu đục thân  2 ổ trứng trên 1 m2 

(xem xét hiện tượng 
ký sinh¶) 

1 ổ trứng trên 2 m2  
¶ 

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bọ trĩ      Thuốc trừ sâu hầu như không hiệu quả 
hoặc không kinh tế dùng để kiểm soát 

 

Muỗi cuốn lá hành  

Nhện gié/ thối bẹ     xác định vấn đề nếu > 5% lá cờ do vết bệnh 
(thuốc BVTV có thể không hiệu quả) 

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bệnh đạo ôn (đối với 
những giống nhiễm) 

Giám sát quá trình tiến triển của bệnh 
(xem bài tập huấn 7) vết bệnh tăng lên trên 
10% lá: 10 mẫu lá lấy từ 4 phía của đồng 
ruộng. 

Phun tối đa 2 lần đối 
với bệnh đạo ôn cổ 
bông nếu xuất hiện 
bệnh và ẩm 

Phun tối 
đa 3 
lần/ vụ 

 

Bệnh cháy bìa lá 
 Kiểm soát bằng hóa chất đem lại hiệu quả 

hạn chế: chỉ áp dụng vào giai đoạn đầu của 
bệnh 

 

Các loại dịch hại cuối 
mùa: đặc biệt là bọ xít 
hại lúa 

  10 con trên 1 m2: vào giai đoạn 
ngậm sữa (7-10 ngày sau trổ) 

 

Thuốc trừ cỏ nếu gieo trực tiếp     
CHÚ Ý: ** Lưu ý đến khoảng thời gian ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch (PHI): KHÔNG sử dụng thuốc BVTV 
trong 7 ngày trước khi thu hoạch, và có lẽ không cần thiết trong 14 ngày cuối trước khi thu hoạch 
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** be aware of the pre-harvest interval (PHI): NO pesticides to be applied within 7 days of harvest: and they are probably 
un-necessary within the last 14 days. 

** nông dân  có kinh nghiệm hơn sẽ thu thập số ổ trứng và kiểm tra: chỉ áp dụng thuốc trừ sâu khi thấy 
ổ trứng bị ký sinh ít hơn một nửa (50%) của tổng số trứng quan sát. 

Sử dụng thuốc đúng mục tiêu sâu bệnh hại 

Thuốc diệt nấm cho bệnh đạo ôn có thể khác với các sản phẩm phòng trừ cho các bệnh khác (trong đó 
có nhiều bệnh không dễ dàng kiểm soát bằng thuốc BVTV). Với thuốc trừ sâu, một số sản phẩm có 
hiệu quả chống lại nhiều loại côn trùng hút (BPH, bọ trĩ, bọ gạo, bọ phấn, vv), hoặc côn trùng gây hại 
khác như sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao…. 

Phần lớn các sản phẩm thuốc trừ sâu tác động lên hệ thần kinh côn trùng và hệ cơ những loại thuốc này 
hoạt động một cách nhanh chóng lên sâu hại, tuy nhiên những loại này thường có phổ tác dụng rộng 
nên diệt luôn các loài côn trùng có ích. Vì vậy cần xem xét thuốc hóa học có thể làm ảnh hưởng đến 
quần thể thiên địch, môi trường. Khi sử dụng thuốc, cần chú ý:  

- Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học như  nấm, vi khuẩn, virus gây hại trên côn trùng... 
- Thuốc trừ sâu chọn lọc ít gây hại cho thiên địch. Những loại nầy bao gồm các sản phẩm không 

độc đối với hệ thần kinh mà chỉ tác động lên sử sinh trưởng, phát triển hoặc khả năng ăn của 
sâu hại ...Nên sử dụng thuốc ở giai đoạn sâu hại mẫn cảm với thuốc nhất.  

- Tránh việc sử dụng thuốc trừ sâu có thời gian cách ly dài hơ n 7 ngày vì có thể có độ lưu tồn 
thuốc cao trong nông sản. 

Quản lý các đối tượng dịch hại chính trên lúa giai đoạn chồi tối đa 
Giải pháp quản lý rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân và bệnh đạo ôn  

Rầy nâu (Nilaparvata lugens) 

Rầy nâu là loại côn trùng chích hút (được mô tả đầy đ3u trong bài 5) chúng gây hại trên cây lúa bằng 
cách chích hút nhựa và làm khô cây lúa. Nếu mật số cao có thể gây cháy rầy. Ngoài ra chúng còn 
truyền bệnh virus trên cây lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá...Cần chú ý nếu rầy nâu có khả năng  
truyền bệnh virus trên cánh đồng lúa (hầu hết Trung tâm BVTV phía Nam sẽ có thông báo về khả năng 
truyền bệnh virus cho từng vùng) và vì thế chiến dịch phòng trừ rầy nâu sẽ được thực hiện trên phạm vi 
rộng ( trong trường hợp này thuốc sinh học không thể có hiệu quả dập dịch) 

- Rầy nâu tấn công cây lúa và cư trú (bu quanh gốc lúa) gần bề mặt nước. Vì vậy, nếu phun thuốc vòi 
phun phải đưa được tới sát gốc lúa nơi có nhiều rầy nâu cư trú và nên phun từng băng rộng khoàng 1-
1.5m  Trường hợp rầy nâu phát triển mật số cao ở giai đoạn trổ đến chín cần đưa nước vào ruộng cao 
để rầy nâu di chuyển lên phía trên để thuốc có thể tiếp xúc đễ dàng. Không phun thuốc trừ rầy nâu trên 
chóp lá. Để có hiệu quả tốt nhất nên sử dụng máy phun có động cơ để tạo lớp thuốc như sương và như 
vậy thuốc dễ dàng tiếp xúc trên cây nhiều hơn 
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• Tuy nhiên, nếu rầy nâu xuất hiện trên ruộng lúa, trước tiên hãy xem bạn đã áp dụng quá nhiều 
thuốc trừ sâu phổ rộng hay chưa, tình hình thiên địch trên đồng ruộng (nhiều, trung bình hay ít 
so với mật số rầy nâu?)  

• Chỉ phun thuốc trừ rầy và âu bệnh khác như  sâu cuốn lá, tuỳ thuộc vào mật số hiện diện ở 
ngưỡng hành động (ban hành)  

 
 

Khung 1. Kiểm tra mật số rầy nâu 

Khuyến cáo chính thức từ cơ quan chức năng ngành là 1.500 thành trùng rầy nâu / m2 (mức này có 
thể gây ra cháy rầy), ở mức này có thể xem là 2-3 con /tép. Phương pháp tốt nhất là thăm đồng 
thường xuyên để tránh rầy nâu phát triển ở mật số quá cao. Nên chờ ấu trùng rầy nâu ở tuổi 3 xuất 
hiện và chỉ phun thuốc trừ sâu hóa học nếu có ít nhất 10 con/tép ( tuổi 1-3). Sử dụng thuốc trừ sâu  
sinh học có hoạt động chậm như Metarhizium, sẽ không có nguy cơ gây hiện tượng hồi phục hoặc 
kháng thuốc ở rầy nâu.  
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Bệnh đạo ôn (Magnaporthe grisea) 

Bệnh đạo ôn hay còn gọi là bệnh cháy lá gây bởi nấm Magnaporthe oryzae. Nấm có thể tấn công trên 
nhiều bộ phận của cây như lá (đạo ôn trên lá), cổ bông (đạo ôn cổ bông), lóng thân, gié, bẹ lá và hạt. 
Tuy nhiên bệnh thường gây hại nặng ở giai đoạn lá (làm rụi lá và chết) hoặc cổ bông (làm bông gảy và 
lép gây mất năng suất) 

- Bệnh đạo ôn chỉ xảy ra khi có sự hiện diện của bào tử nấm, trời nhiều mây mù, mưa nhiều, ẩm độ cao 
hơn 90% sáng sớm có nhiều sương và nhất là trên giống lúa nhiễm, ruộng bón phân nhiều nhất là bón 
dư đạm. 

- Triệu chứng ban đầu xuất hiện những đốm bệnh nhỏ như đầu kim có màu xám xanh với viền xanh 
đậm. Khi vết bệnh lớn dần có hình elip hoặc hình thoi có màu trắng nhạt đến xám, trung tâm có nàu đỏ 
đến nâu hoặc bị chết hoại xung quanh viền. Một số vết bệnh có hình dạng kim cương rộng ở trung tâm 
và hẹp hai đầu (hình mắt én) Vết bệnh lan rộng ra và liên kết với nhau thành một khối và làm chết toàn 
bộ lá. 

  
Để sử dụng thuốc có hiệu quả, nông dân nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện vết bệnh 

ban đầu của bệnh và áp dụng các loại thuốc trừ nấm có hiệu quả (module 8). Dấu hiệu của bệnh sẽ 
thường thấy nhất ở những nơi mật độ cây dày,  hoặc những chỗ trũng (tập trung nhiều phân bón). Nếu 
phát hiện triệu chứng đầu tiên ở những chỗ như vậy, điều đó có nghĩa là bào tử nấm đã hiện diện. Tuy 
nhiên, bệnh còn phụ thuộc vào giống trồng là giống nhiễm hay giống chống chịu và ruộng trước đây 
nhiễm bệnh nặng hay nhẹ… ). Những ô này có thể được xem như là ô dự báo bệnh (xem ở khung số 2) 
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Sâu cuốn lá (Cnaphalocrosis medinalis) 
 

 

 

Sâu cuốn lá thường xuất hiện ở những ruộng thâm canh và sử dụng phân đạm cao, đặc biệt khi giai 
đoạn khô hạn kéo dài hoặc trước đó sử dụng thuốc trừ sâu quá nhiều ( dễ gây hiện tượng phục hồi) 

- Ấu trùng của sâu cuốn lá gây hại bằng cách cạp mỏng biểu bì phiến lá để lại những sọc trắng. Sau khi 
nở, sâu non bò lên phần dưới những lá non để ăn phá. Bắt đầu tuổi hai sâu non sẽ sống đơn độc trong 
một lá.  Trong trường hợp nhiễm nặng, mép lá và đầu chóp lá bị khô và trên ruộng thấy toàn vùng trắng 
khô.  

Box 2. Kiểm tra/giám sát bệnh đạo ôn trên đồng ruộng  
 
- Có hai giai đoạn chính mẫn nhiễm với bệnh đạo ôn và gây mất năng suất nghiêm trọng là giai đoạn 
nẩy chồi (20-25 ngày sau sạ) và giai đoạn trỗ. Hầu hết các giống trồng hiện nay đều bị nhiễm bệnh 
đạo ôn. Nông dân nên kiểm tra đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời dấu hiệu của triệu chứng 
bệnh. Đối với việc sử dụng giống nhiễm bệnh đao ôn trong nhiều năm, nếu phát hiện triệu chứng 
đầu tiên của bệnh đạo ôn trên ô dự báo (ô trũng tập trung nhiều phân) nông dân có thể sử dụng thuốc 
trừ bệnh đạo ôn cho toàn bộ cánh đồng.  

- Đối với việc sử dụng giống chống chịu trung bình, nông dân không cần phải phun thuốc trừ bệnh 
tức thì mà có thể đợi một thời gian và kết hợp xem điều kiện thời tiết (Nếu điều kiện thời tiết thích 
hợp cho bệnh phát triển như trời nhiều mây mù, mưa nhiều, ẩm độ cao hơn 90% sáng sớm có nhiều 
sương...) nông dân có thể dùng thuốc để trừ bệnh nếu ngược lại nông dân không cần phải phun 
thuốc bởi vì lúc đó bệnh có thể biến mất  

 
- Một số nông dân có kinh nghiệm phòng trị bệnh đạo ôn bằng cách phun thuốc bệnh sau khi bón 
phân đợt II (điều này cũng là một cách vừa phòng lại vừa trị, bởi vì trong giai đoạn này cây lúa vào 
thời kỳ đẻ nhánh và được cung cấp đủ dinh dưỡng nhất là phân urê, lúa phát triển mạnh dẫn đến thu 
hút côn trùng và tác nhân gây bệnh như nấm). Đồng thời nếu trên ruộng trước đây bị nhiễm bệnh 
đạo ôn thì giải pháp này có thể có hiệu quả phòng và trị bệnh đạo ôn.  
 
- Ở giai đoạn trỗ bông, nếu ở giai đoạn này bị nhiễm bệnh đạo ôn có thể gây mất năng suất đến 50% 
nếu không kịp thời xử lý thuốc hóa học. Vì vậy, quản lý một cách hiệu quả với quản lý tính kháng là 
cần thiết (bài 10). Điều này này bao gồm hạn chế phun thuốc diệt nấm đến mức tối đa 3 lần/vụ. . 
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-  Triệu chứng rất dễ phát hiện bởi thấy lá cuốn lại thẳng đứng và các lá hại tạo thành những vệt cáp 
trắng.. 

-  Ngưỡng hành động (action threshold) của sâu cuốn lá sẽ khác nhau tại giai đoạn nẩy chồi và trỗ 
(bảng 1). Nếu bị sâu cuốn lá tấn công ở giai đoạn chồi tối đa (>50 % lá bị thiệt hại hoặc  100 ấu trùng 
/m2) và 40 con /m2 ở giai đoạn đến làm đòng và đòng đến trỗ có thể sử dụng thuốc trừ sâu.  

- Để xác định chính xác thời gian phun thuốc trừ sâu phòng trừ sâu cuốn lá. Nông dân cần biết chu kỳ 
sống của nó (25-30 ngày). Sau khi thấy thành trùng xuất hiện với mật độ cao, ấu trùng tuổi một sẽ xuất 
hiện trên đồng ruộng sau 4-7 ngày là thời gian tốt nhất để phun thuốc trừ sâu ( Do thời gian từ tuổi 1 
đến tuổi hai mất 3 ngày) 

Thuốc trừ sâu cuốn lá nên được phun khi ấu trùng tuổi một hoặc tuổi hai, thuốc phải được phun 
trên tán lá nơi sâu ở 

Sâu đục thân  

Có nhiều loài sâu đục thân nhưng phổ biến nhất là loài sâu đục thân màu vàng (sâu đục thân hai chấm) 
Scirpophaga incertulas (Hình dưới đây), mặc dù vậy, sâu đục thân sọc nâu Chilo spp cũng thường xuất 
hiện. 

 

Ổ trứng sâu đục thân sọc 
nâu   

 

Không thật cần thiết sử dụng thuốc trừ sâu đối với sâu đục thân ở giai đoạn mạ và chồi do cây lúa có 
thể bù trừ chồi bị thiệt hại. Sử dụng thuốc hóa học trong giai đoạn này để phòng trị sâu đục thân gây 
hiện tượng tâm tuyệt là mất thời gian và không có kinh tế. Sâu đục thân thường gây thiệt hại ở những 
giống lúa dài ngày, lúa mùa (như nếp) và gây thiệt hại có ý nghĩa đối với giống ngắn ngày, các giống 
lúa sử dụng ở những vùng thâm canh thì hiếm khi bị sâu đục thân 

Xác định thời gian xử lý là điều cần thiết: Chỉ áp dụng quản lý sâu đục thân nếu chỉ khi thấy có hiệu 
quả trong việc ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành bông bạc. Vì vậy, cần điều quan trọng là phải theo dõi 
thường xuyên đồng ruộng (đối với trứng và thành trùng) trong khoảng thời gian tượng khối sơ khởi và 
giai đoạn trỗ. Có mối quan hệ trực tiếp giữa tỷ lệ bông bạc và sự thất thoát năng suất. 

Điều quan trọng là phải nhận diện được ổ trứng sâu đục thân, đây là chỉ số của ngưỡng hành 
động đối với sâu đục thân. Nếu >2 ổ trứng/m2 sẽ là mức mà tại đó có thể sử dụng thuốc hoá học để 
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phòng trừ. Một số nông dân có kinh nghiệm thu số ổ trứng và kiểm tra trứng nở. Chỉ sử dụng thuốc trừ 
sâu đục thân nếu thấy <50% ổ trứng bị ký sinh. 

Một biện pháp cần thiết để hạn chế sâu đục thân cho vụ sau (nếu trên ruộng lúa trước đó nhiễm nặng 
sâu đục thân là phải cày ải phơi đất và đốt gốc rạ (hoặc cắt sát gốc rạ rồi cày vùi) để diệt nhộng vì sau 
mùa vụ nhộng sâu đục thân nằm trong gốc rạ hoạc trong đất. Ấu trùng sâu đục thân bị ký sinh bởi nhiều 
loài ong (do khả năng tìm ký chủ của ong ký sinh rất cao nên bảo tồn các loài 

Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân trong sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật  
- Để nông dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng bộ bảo hộ cá nhân khi sử dụng thuốc trừ sâu. 
Nông dân cần biết các kiểu thuốc bảo vệ thực vật xâm nhập trên cơ thể như thế nào.  

- Có 4 kiểu thuốc BVTV có thể xâm nhập vào cơ thể như sau: (i) qua tiếp xúc với da (do cầm nắm, làm 
sạch khi thuốc bị đổ hoặc khi phun thuốc, (ii) tiếp xúc qua mắt ( phun thuốc ngược chiều gió, để thuốc 
dính vào tay rồi tiếp xúc với mắt...(iii) qua đường miệng (vô tình uống phải, do đựng vào các chai lọ để 
đựng thức ăn gần nơi sinh hoạt để vô tình uống/ăn phải hoặc khi phun thuốc cầm đồ ăn...(iv) qua đường 
phổi (do hít phải thuốc khi phun..) 

 

QUAN TRỌNG: PPE  phải là dòng đầu tiên của việc phòng chống phơi nhiễm với thuốc trừ sâu. 
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Cách tốt nhất để bảo vệ khi sử dụng thuốc trừ sâu chỉ đạt được khi: 

• Kỹ năng phun thuốc để tránh tiếp xúc thuốc khi phun  

• Bảo trì thiết bị dụng cụ phun đúng cách (giải thích trong bài 
8) 

• Luôn để vòi phun dưới chiều gió 

• Chọn thuốc BVTV ít độc 

• Trang bị tối thiểu đồ bảo hộ cá nhân khi cầm nắm, pha 
thuốc hoặc phun/xịt thuốc 

• Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ phun, quần áo, rửa tay chân 
...sau khi sử dụng 

 

 

Trang bị đồ bảo hộ cá nhân tối thiểu và những dụng cụ khác  

 
� Luôn đọc nhãn thuốc trước khi dùng 

� Đặc biệt chú ý đến các băng màu biểu thị 
độ độc của thuốc BVTV và các biểu tượng 
cảnh báo mối nguy hiểm của thuốc BVTV. 

 

� Mặc đồ bảo hộ thật tiện lợi để bảo vệ toàn bộ 
cơ thể nhiều nhất có thể như tay, chân...Nói 
chung, nên mặc bộ đồ bảo hộ tay dài, quần 
dài 

� Giặt giũ, vệ sinh quần áo sau mỗi ngày sử 
dụng phun xịt thuốc  

 Đừng bao giờ để quần áo đã tiếp xúc với 
thuốc trước đó với áo quần khác  

 

Trong khi phun thuốc: 
 Không được ăn, uống hoặc hut thuốc 

 Không được dùng miệng để làm thông vòi 
xịt thuốc. 

  … hoặc bất cứ phần nào khác của bình 
xịt. 
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� Đội mũ/nón để ngăn ngừa sương thuốc 
thuốc rơi khi phun 

 

 

� Nhiều nông dân mang khẩu trang bằng vải 
điều này có thể hữu dụng tuy nhiên không 
đảm bảo 100% bảo vệ khỏi những hạt sương 
thuốc. Giữ vòi phun dưới chiều gió là rất quan 
trọng trong khi phun thuốc  

� Tấm kính che mặt thì đặc biệt quan trọng cần 
phải có nếu như người sử dụng thuốc rất dễ bị 
dị ứng khi tiếp xúc với thuốc.  

� Quy định chung của việc mang bao 
tay bên ngoài tay áo (trừ khi có yêu 
cầu sử dụng đầy đủ dụng cụ bảo hộ cá  
nhân) 

� Khuyến cáo sử dụng bao tay dài có 
chức năng chống các tác nhân hoá học 
như (nitrile, neoprene hoặc các chất 
tương tự).   

� Nông dân nên có ý thức với việc sẽ 
toàn nếu không sử dụng bao tay  
còn hơn sử dụng bao tay bị thủng lỗ   

 

 

 

 

� Mang quần dài phía bên ngoài ủng (như 
hình vẽ) 

Bảo vệ mặt 
Kính che mặt  dùng để bảo vệ mặt khỏi bị dị ứng 
hoặc chất độc khi tiếp xúc với thuốc trong khi 
phun xịt. Tuy nhiên tấm kính này thì rất đắt, 
khoảng hơn 20 đô la Mỹ tương đương 400-
500.000 đồng Việt Nam. Tấm kính che mặt (hình 
bên) được sản xuất tại INIAP, Ecuador có giá rẻ 
hơn. Tuy nhiên có thể tự làm bằng cách dùng chai 
nhựa trong của chai nước ngọt 2 lít và cột lại bằng 
sợi dây (như hình vẽ)   
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� Nếu bạn sử dụng máy phun nên dùng dụng cụ 
bảo vệ tai (được khuyến cáo và nghiêm khắc 
tuân thủ) (Đây là yêu cầu có tính pháp lý thực 
thi tại Châu âu). 

 

 

 

 Không bao giờ ăn, uống hoặc hút thuốc 
trong khi xịt thuốc cho đến khi được vệ 
sinh sạch sẽ 
 

� Sau khi xịt thuốc đầu tiên cần vệ sinh 
bên ngoài bình phun: sau đó vệ sinh cơ 
thể và áo quần NHƯNG 

 Không được rữa ở nơi nguồn nước sinh 
hoạt và tránh xa động vật và trẻ em  

Kế hoạch và chuẩn bị dụng cụ tập huấn 

1. Chuẩn bị mẫu  

- Mẫu vật côn trùng gây hại, thiên địch, bệnh đạo ôn (mẫu tươi hoặc hình ảnh) 
- Khung lấy mẫu (20cmx25cm) 
- Vợt bắt côn trùng, kéo, dao, kính lúp 
- Lọ thuỷ tinh, cồn, bút viết bảng trắng, bút màu lông, giấy A 4, thẻ màu... 

2. Thực tập dụng cụ bảo hộ 

- Khẩu trang /dụng cụ bảo hộ chuyên biệt 
- Găng tay chống thuốc BVTV 
- Ủng cao su 
- Áo bảo hộ dài tay, quần dài, nón, mắt kiếng mát 

Kết quả mong đợi  

Nông dân sau khi được tập huấn cần phải biết: 

- Phân biệt, nhận dạng các loại sâu hại, bệnh hại, các loài thiên địch trên đồng ruộng ở giai 
đoạn chồi tối đa  
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- Quyết định của nông dân về biện pháp phòng trừ phải liên quan đến vấn đề giám sát sâu hại 
và thiên địch. 

- Nếu sử dụng thuốc hóa học, nông dân cần phải hiểu tại sao cần phải phun, khi nào nên phun, 
loại thuốc nào nên phun và phương thức phun thế nào để có hiệu quả 

- Nông dân phải trả lời được tại sao phải có trách nhiệm khi sử dụng thuốc BVTV 

- Để sử dụng thuốc có trách nhiệm bạn phải làm gì? Nông dân phải trả lời được 

o Chỉ sử dụng khi cần thiết 

o Khi nào phun? Bạn cần phải xem xét điều gì trước khi quyết định sử dụng thuốc: 
Loại thuốc, (nên ưu tiên chọn thuốc sinh học, chọn thuốc có độc ít, và phun thuốc theo 
4 đúng) sử dụng thuốc làm sao để hạn chế ô nhiễm môi trường, sức khỏe cộng đồng bản 
thân, gia đình.... 

o Phải hiểu tại sao phải sử dụng dụng cụ bảo hộ khi dùng thuốc hóa học và phải biết làm sao 
sử dụng chúng đúng cách 

Chương trình tập huấn 

Bước 1: Ra thăm và điều tra hệ sinh thái cây lúa 

1. Để 3 nhóm nhận dạng tình hình phát triển cây lúa (ghi nhận hệ sinh thái cây lúa, sinh lý cây lúa 
(đất, nước, dinh dưỡng, sâu bệnh..số chồi, lá...)  

2. Ghi nhận, đếm  số sâu bệnh hại trên đồng ruộng (mô hình và nông dân) 
3. Đếm và lấy mẫu sau đó trở về lớp  

Bước 2: Về lớp 
1. Để 3 nhóm tự tổng hợp kết quả ghi nhận từ đồng ruộng, đánh giá của mỗi nhóm (viết kết quả 

điều tra được lên bảng hoặc trên giấy khổ lớn) các nhóm phải đánh giá tình hình dinh dưỡng 
của cây lúa – khỏe/yếu...) số chồi, tính trạng nước, cỏ...  

2. Thảo luận về tình hình sâu bệnh hại tại giai đoạn này (chủ yếu xem rầy nâu, sâu cuốn lá...bệnh 
đạo ôn trên ruộng...? 

3. Sau khi cả ba nhóm tổng hợp xong, phải ghi nhận kết luận cuối cùng, đánh giá tình hình sâu 
bệnh/thiên địch trên đồng ruộng để có quyết định cuối cùng (sử dụng thêm phân? Đưa nước vào 
ruộng...) 

4. Khai thác thông tin – để nông dân đưa kinh nghiệm của họ về vấn đề kiểm soát sâu bệnh trên 
chính đồng ruộng của mình, cho mỗi nhón ghi riêng thành 3 cột trên bảng hoặc trên giấy khổ 
lớn (chart)  

5. Tổng hợp, đánh giá các loài gây hại trên đồng ruộng (các loại sâu bệnh và thiên địch, mật độ 
trên ruộng 

6. Cán bộ tập huấn hướng dẫn cho nông dân và giải thích ngưỡng hành động trên bảng 1và dựa 
trên ngưỡng hành động và giải thích đặc biệt đối với bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và rầy nâu tại giai 
đoạn đẻ nhánh. 

7. Nông dân sẽ đưa ra quyết định cuối cùng (dựa trên tình trạng lúa, mật số sâu hại, mật số từng 
loài thiên địch, ngưỡng hành động...) sau cùng hỏi cả ba nhóm về quyết định có hay không 
phun thuốc trừ sâu. Nếu không giải thích tại sao và nếu có giải thích tại sao phun, thuốc nào? 
Phòng trừ sâu bệnh hại nào? Bạn cần xem xét gì trước khi quyết định mua, loại thuốc gi cần sử 
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dụng trên đối tượng nào? Cán bộ tập huấn sẽ hỏi trong gia đình ai là người quyết định mua và 
phun thuốc  

8. Những câu trả lời của các nhóm sẽ được thảo luận riêng rẽ và được viết lên bảng để sau cán bộ 
tập huấn sẽ đưa ra đáp án đúng. Sau đó cán bộ tập huấn sẽ cung cấp các kiến thức chung về sử 
dụng thuốc BVTV có trách nhiệm bằng cách hỏi nông dân xem họ hiểu gì về thuốc hóa học. 
Ban kiểm soát dịch hại trên đồng ruộng của bạn thế nào (luôn yêu cầu trả lời của mỗi nhóm). 
Khi nào bạn quyết định phun thuốc? Bạn thấy tình trạng sâu bệnh thế nào sau khi sử dụng 
thuốc? “ Theo ý bạn, loại sâu hại nào bạn cho là nghiêm trọng trên ruộng của bạn ở giai đoạn 
này”?, “Khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng thuốc...để nông dân trả lời, ghi nhận mỗi câu trả 
lời bằng cách viết trên giấy từng miếng nhỏ với 3 màu viết khác nhau cho mỗi nhóm...) và dính 
nó trên bảng theo ba nhóm và so sánh kết qua câu trả lời của ba nhóm từ đó nhận được sự phản 
hồi từ sự hiểu biết của nông dân qua bài học. Trên chart, chia thành 2 cột (một bên ghi thuốc sử 
dụng tương ứng với đối tượng phòng trừ để làm rõ rằng nông dân biết về sử dụng thuốc có trách 
nhiện hay không.  
9. Cán bộ tập huấn sẽ chỉ cho nông dân làm thế nào để đọc và hiểu thông tin trên nhãn 
thuốc. Đa số nông dân có trình độ thấp vì vậy, cán bộ tập huấn ưu tiên giảng dạy bằng vật liệu 
hình ảnh hơn là dạy bằng chữ nhiều 

10. Cán bộ tập huấn cần đưa lý do tại sao khi sử dụng thuốc hóa học cần phải có bộ bảo hộ cá nhân 
và phải biết sử dụng chúng một cách đúng đắn (Có thể tận dụng áo quần trong nhà nhưng cũng 
đảm bảo hạn chế thuốc tiếp xúc trên các phần của cơ thể. Lưu ý, dù là mặc đồ đơn gian nhất còn 
hơn là không mặc gì cả). Nếu nông dân thuê mướn công lao động để phun thuốc, yêu cầu hỏi họ 
những người phun thuốc thuê có mặc đồ bảo hộ không? Nếu người lao động mà nông dân thuê 
phun thuốc không mặc bảo hộ, cho ý kiến về điều này (gợi ý có quan tâm hay không và cho 
chính kiến của mỗi người) Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thuê phun thuốc bị ngộ độc thuốc? Và 
nếu bạn trực tiếp phun thuốc và bị ngộ độc thuốc? Bạn có thể nhận biết tầm quan trọng của việc 
sử dụng PPE khi phun thuốc sâu không? Nếu bạn sử dụng PPE, có thể liệt kê và chỉ ra làm thế 
nào chúng có thể bảo vệ bạn khi bị thuốc sâu xâm nhập? Sau khi hiểu rỏ sự cần thiết của việc sử 
dụng PPE? Hỏi họ xem sau khi qua lớp tập huấn họ có tuân thủ khi phun thuốc họ có mặc đồ 
bảo hộ hay không?  

11. Cán bộ tập huấn sẽ viết tất cả các câu trả lời của nông dân và thực tập làm sao mặc bộ đồ bảo 
hộ (Có hay không nên mặc áo mưa để đi xịt thuốc??? Tại sao). PPE có thể là bộ áo quần dài tay, 
vừa vặn với cơ thể (nhưng không hở để chắc chắn không tiếp xúc với thuốc) 

12. Cán bộ tập huấn sẽ mặc vào làm mẫu (hướng dẫn chi tiết trong bài 7) 
13.  Cán bộ tập huấn phải hướng dẫn nông dân làm thế nào để quản lý thuốc trong khi sử dụng 

(không để thuốc bị đổ, chắc chắn đậy nắp kỹ sau khi dùng, pha thuốc ....theo hướng dẫn trên 
nhãn thuốc. 

Phòng tai nạn khi sử dụng thuốc là phương thức tốt nhất để bảo vệ bạn trong khi phun thuốc sâu. 

• Vật dụng phun thuốc (kiểm tra kỹ trước khi phun)-sửa chũa trang thiết bị phun khi co sự cố lúc 
phun (bài 7) 

• Môi trường (cần lưu ý đến ô nhiễm môi trường, đất nước, vật nuôi ...) 

• Thiên địch/sinh vật không gây hại (chọn thuốc ít độc) 
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Bước 3: Kết luận của cán bộ tập huấn 

1. Nông dân có thể quyết định biện pháp phòng trừ dựa trên số liệu quan sát được về dịch hại, 
thiên địch và tình trạng cây trồng và dựa trên nghưỡng hành động  

2. Bằng quyết định sử dụng thuốc nông dân phải hiểu trách nhiệm của họ trong sử dụng thuốc 
BVTV 

3. Làm cho nông dân hiểu được tầm quan trong của việc mặc áo bảo hộ và dụng cụ bảo hộ khi 
phun thuốc hóa học 

4. Làm cho nông dân có thói quen “ đọc nhãn thuốc trước khi chọn thuốc để mua” 

Bước 4: Kiểm tra kiến thức của nông dân sau khi được tập huấn bằng cách cho một số câu hỏi 
1. Tình trạng lúa thế nào ở giai đoạn này? Dinh dưỡng nước thế nào? 

2. Loại côn trùng bệnh hại nào bạn đã nhận diện được qua buổi tập huấn? Cho một vài loài sâu 
hại mà giai đoạn này nông dân xem là loài gây hại nghiêm trọng? Làm thế nào để kiểm soát 
chúng (áp dụng lựa chọn ưu tiên?) 

3. Loại thiên địch nào bạn biết phân biệt, nhận dạng? 

4. Bạn hiểu thế nào về sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm? Tại sao bạn phải tuân thủ vấn đề 
sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm? Tại sao chúng được xem là quan trọng 

5. Cán bộ tập huấn chọn và giải thích các câu hỏi và nhắc lại các kiến thức chung về sử dụng 
thuốc BVTV có trách nhiệm.  
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Giới thiệu: Đối tượng phòng trừ 

Mục đích của việc phun thuốc bảo vệ thực vật.   

 Mục đích của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là để phòng trừ bệnh hại cây trồng, cỏ dại, côn trùng 
và một số loại dịch hại khác: khi chúng có khả năng gây mất mùa. Phương pháp thường áp dụng là trộn 
thuốc bảo vệ thực vật với nước và sử dụng nó để phun; thiết bị tương tự cũng có thể được sử dụng cho 
việc phun phân bón lá và các chất kích thích sinh trưởng khác.  

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thể gặp một số nguy hiểm, có những khó khăn về kỹ thuật (tập 
huấn bài 9) và chi phí. Thuốc bảo vệ thực vật phải được sử dụng có trách nhiệm, do đó nông dân sẽ 
được hưởng lợi bởi: 

• Tiết kiệm tiền 
• Bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và môi trường.  
• Quản lý dịch hại tốt hơn. 

Bạn đã được nhắc nhở những cách khác để đạt được những mục tiêu này bao gồm:   

• Chỉ sử dụng khi cần thiết (Ngưỡng hành động: bài 3)) 
• Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động (Thiết bị bảo hộ cá nhân: bài 6) 
• Bảo tồn thiên địch (bài 5). 

Tuy nhiên, như đã giải thích trong bài 6, ví dụ: trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân không bao giờ 
được xem là phương pháp bảo vệ đầu tiên và ứng dụng tốt để ngăn ngừa sự xâm nhiễm không cần thiết 
của thuốc bảo vệ thực vật. 

Nơi phải phun thuốc trong vụ lúa? 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ hiệu quả nhất nếu phun thuốc đúng nơi có sâu bệnh hại. Điều này đặc 
biệt nghiêm trọng với thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh dạng tiếp xúc (xem bên dưới) và tác nhân sinh 
học như Bacillus thuringiensis (Bt) và Metarhizium.  Rất lâu trước khi phun, câu hỏi quan trọng nhất 
của nông dân nên phản ánh là “Tôi đang cố gắng phòng trừ dịch hại gì và cái gì tôi đang cố gắng để đạt 
được?” Phương pháp phun thuốc và thiết bị sử dụng để phun lý tưởng nhất sẽ phụ thuộc vào nơi dịch 
hại xuất hiện trong ruộng lúa; ví dụ:   
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Thiết bị ứng dụng 

Các loại máy phun và lựa chọn thiết bị  

Mục đích của phần này là để kiểm tra các máy móc ứng dụng riêng của mình và quan trọng là các tính 
năng và chất lượng của thiết bị sẵn có. Thiết bị được sử dụng phổ biến là bình phun thủy lực, và phải 
đạt tối thiểu các yêu cầu: 

• Có thể xách tay được           <25 kg  
• Tính thoải mái  dễ phun, dây đai đủ rộng không thấm nước và hỗ trợ vòng eo 
• Béc phun thay thế: cho trường hợp bảo trì và tính đa dụng 
• Tính bền  Kéo dài trên 3 mùa 
• Giá cả hợp lý tối đa $50 (1 triệu đồng) cho bình phun không động cơ 
• Sửa chữa  với các công cụ có sẵn  
• Không bị rò rỉ không bị rò rỉ ngay cả khi nghiêng 

 
Loại bình phun Các tính năng và công dụng 

Hướng dẫn sử 
dụng bình phun 
đeo vai thủy lực 

 

1. Bình phun đeo vai 
tạo áp lực bằng 
tay (H. 1) 

 

• Công dụng chung cho phun thuốc: 
giá rẻ và cơ chế đơn giản 

• Áp suất thay đổi giảm dần khi bình 
không (trừ khi lắp thiết bị điều 
chỉnh áp suất) 

 

 

2. Bình phun tạo áp 
lực bằng cần gạt 
(H. 2) 

 

• Công dụng chung cho phun thuốc: 
tương đối rẻ với cơ chế khá đơn 
giản 

Chú ý: 

 

• Thâm nhập vào cây trồng (đối với 
rầy nâu...) có thể được cải tiến 
bằng cách chèn các béc phun đôi 
vào tán cây (6-hàng-thiết kế của 
IRRI – H.3): nhưng điều này làm 
giảm tốc độ phun và gia tăng lượng 
thuốc phun. 

H. 1 

H. 2 

H. 3 
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Máy phun thủy lực  

 

1. động cơ hai thì 
(H.4) 

 

  

• Phổ biến với nông dân ở ĐBSCL 
• Sự xâm nhập vào cây trồng kém và 

thuốc phun phân bố không đồng 
đều  

• Thường được trang bị với nhiều 
béc phun bắt buộc một lượng thuốc 
cao (>400 L/ha) 

• Chi phí sẽ bao gồm xăng + hỗn hợp 
dầu và chi phí bảo dưỡng động cơ  
 

 

 

2. Kiểu bơm điện 
(H.5) 

 

• Ngày nay phổ biến khắp Châu Á 
• Sự xâm nhập và ứng dụng thì giống 

như trên  
• Điều chỉnh tốc độ bơm sẽ ảnh 

hưởng đến tốc độ béc phun, vì vậy 
khó khăn trong cân chỉnh chính 
xác. 

• Phải chăm sóc máy để duy trì tuổi 
thọ của pin 

 Hướng gió →  

Máy phun sương có 
động cơ 

 

1. Máy phun chuẩn 

 

Có thể được cấu 
hình cho ứng dụng 
khối lượng thấp 
(VLV)  

 

• Thuốc xâm nhiễm tốt vào cây trồng  
• Tốc độ làm việc cao và lượng 

thuốc sử dụng thấp. 
• Chi phí bao gồm xăng + hỗn hợp 

dầu và bảo dưỡng động cơ hai thì. 

 

 

2. Máy có thể loại 
bỏ béc phun để sử 
dụng cho thuốc 
dạng hạt hoặt 
phân bón... 

 

• Phương pháp phân tán hạt nhanh: 
chủ yêu rơi vào vùng rễ của cây 
trồng. 

• Có thể gặp khó khăn trong việc đo 
tốc độ phun của hạt  

• Chi phí bao gồm xăng + hỗn hợp 
dầu và bảo dưỡng động cơ. 

H. 4 

H. 5 
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Máy bơm pin quay 
ly tâm (ly tâm) 

Kỹ thuật: 

Thể tích cực nhỏ 
(ULV): 0.5-3 L/ha 
(sử dụng công thức 
dựa trên dầu) 

Thể tích rất nhỏ 
(VLV): 5-20 L/ha 
(sử dụng các công 
thức thông thường, 
trộn với một lượng 
nước nhỏ) 

 

• Áp dụng thể tích nhỏ: tiết kiệm thời 
gian và công lao động 

• Hỗn hợp đậm đặc, vì vậy chỉ an 
toàn khi sử dụng với thuốc trừ sâu 
có độc tính thấp 

• Tuy nhiên, nó thật sự an toàn nếu 
“giữ béc phun theo chiều gió” quy 
tắc được tuân thủ nghiêm ngặt. 

• Yêu cầu có gió chéo vừa phải để 
phân phối hiệu quả các giọt phun 
nhỏ.  

• Xâm nhập vào tán cây trồng kém 
 

 Hướng gió →  

 

Béc phun cho máy/bình phun thủy lực 

Các béc phun có lẽ là phần quan trọng nhất của bất kỳ máy phun. Nó phải được giữ để làm việc tốt, 
nhưng nó cũng cần thiết để chọn một cái thích hợp nhất cho đối tượng phòng trừ (xem phần đầu tiên). 
Có hai loại béc phun dạng nón được trang bị phổ biến nhất cho máy phun thủy lực tại Việt Nam: 

 

  

Béc phun dạng nón có thể điều chỉnh được: 

Béc phun dạng nón rỗng. Chú ý: có rất 
nhiều kích cỡ lỗ - ảnh hưởng đến tốc độ béc 
phun. 

Béc phun có 4 lỗ (dưới cùng bên phải) được 
mở ra để hiển thị buồng xoáy: nó sẽ có một 
tốc độ phun rất cao. 
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Trên thế giới, các loại béc phun phổ biến chính thường được trang bị bao gồm:  

Béc phun dạng nón, cả nón rỗng và nón đặc: (được 
sử dụng phổ biến nhất cho thuốc trừ sâu và trừ bệnh): 
thường cho ra lượng thuốc phun mịn; 

Béc phun dạng quạt phẳng: Mục đích của nhà sản 
xuất là tạo ra dạng quạt phẳng khi phun và tạo ra tiếng 
kêu (thí dụ nghe xè xè): khả năng của nó là phun 
thành một băng (hàng) rộng, tuỳ thuộc vào béc phun 
phun và áp lực phun. 

Béc phun mảng bên (hay béc phun lệch hướng): 
Dùng cho thuốc trừ cỏ vì khi phun sẽ cho ra hạt thô 
(to) hơn (để tránh sự phát tán)  

 

Béc phun khác: đã phát triển nhiều loại cho những 
nhu cầu khác nhau như: giảm thất thoát, phun vào các 
bộ phận đặc biệt, phun chuyên biệt trên các loại dịch 
hại... Tất cả các béc phun phải dựa theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 8169 cho béc phun. 

 

 

Cải thiện tiêu chuẩn béc phun 

Trong hơn 50 năm qua, hàng triệu đô la đã được chi cho nghiên cứu và phát triển các đặc tính 
mới và cải thiện béc phun, cho phép cải tiến chất lượng phun, tối ưu hóa các béc phun cho từng 
sản phẩm thuốc bảo vệ thực (chiến lược kỹ thuật và thị trường) và lượng thuốc sử dụng (phổ 
biến với nông dân). Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã được thiết lập để quy định công dụng và chức 
năng của béc phun. Ví dụ: 

• ISO 8169 xác định kích thước bao phủ của béc phun, vì vậy tiêu chuẩn của béc phun có 
thể vừa hoặc thay thế cho nhau. Thật không may, rất ít các béc phun tiêu chuẩn ở Việt 
Nam, nhưng chúngcó thể vừa vặn với máy phun và được lắp vào cuối cần phun: các đặc 
điểm kỹ thuật phổ biến nhất ở châu Á là đầu vặn ¼ "BSP.  

• Màu sắc mã hóa cho tốc độ béc phun (ISO 10625) với kỹ thuật béc phun nhựa.   
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Phương pháp phun thuốc: kỹ thuật phun thuốc 

Kỹ thuật phun thuốc hiệu quả và an toàn 

Phần lớn (99%) nông dân được phỏng vấn gần đây thường phun thuốc BVTV theo kiểu “Phun thuốc 
hình quạt trước hướng đi”, cần phun khi phun được họ cầm phía trước và đi ngang qua cây trồng.  Điều 
này có hai ảnh hưởng nguy hại: 

1. Người điều khiển máy (bình) phun thuốc cùng với họ khi phun, vì thế thuốc BVTV sẽ làm 
nhiễm độc chính họ. 

2. Sự phân bố liều lượng thuốc theo Chiều rộng đường thuốc khác nhau là không đồng đều: một số 
người phun thuốc nhận biết thực tế là ở giữa lối đi của người phun thuốc là dưới liều lượng 

Bài tập thực hành 1 

(Nhận biết nhiều loại bình phun và béc phun)  

Sắp xếp người tham gia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 người: mỗi nhóm có 1 bộ bình xịt 
và các béc phun. Mỗi nhóm cũng sẽ cần: 

• Cốc đong hoặc ống đong (dung tích 2 lít) 
• Thước dây (100 m hoặc dài hơn) 
• Viết, sổ ghi chép... 
• Đồng hồ tính giờ (ngày nay có sẵn trên các điện thoại di động) 

Mỗi nhóm, sau khi thảo luận nhóm và kiểm tra/sử dụng các thiết bị bằng nước sạch, có thể trả 
lời các câu hỏi như: 

• Loại béc phun đã được trang bị cho máy phun? 
• Cơ chế của máy tạo sương (nguồn năng lượng) là gì?  
• Thuốc BVTV đã được đưa đến béc phun như thế nào? 
• Quy định tốc độ dòng chảy như thế nào? 
• Hệ thống lọc của máy phun là gì? 
• Máy phun sẽ sử dụng lượng thuốc (L/ha) là bao nhiêu? 
• Kích thước của các giọt phun là gì? 
• Làm thế nào để điều chỉnh được kích thước giọt phun? 
• Máy phun này sẽ được sử dụng cho cái gì? 
• Có bất kì rủi ro về tính an toàn liên quan đến thiết bị hay không?  

Lấy một ví dụ của một béc phun hình nón có thể thay được và so sánh tốc độ béc phun ở  vị trí 
nón tối thiểu và tối đa. Nó có giống nhau không? 

1. Để đo tốc độ béc phun, bạn cần một cốc/ống đong và đồng hồ tính giờ (sẽ dễ dàng hơn 
nếu có người giúp canh giờ); 

2. Bắt đầu phun với tốc độ bơm bình thường ; 
3. Nhờ một người đếm thời gian để nói 'bắt đầu', sau đó sau một phút 'ngừng': đổ lượng 

thuốc phun trong đúng 1 phút vào cốc đong để đo, sau đó di chuyển béc phun ra một lần 
nữa trước khi bạn ngừng bơm;  

4. Lặp lại quá trình này để kiểm tra và đo tốc độ béc phun; 
5. Các tính toán này đòi hỏi đo theo lít mỗi phút (không phải ml). 
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phun, vì vậy họ cố  gắng phun thêm vào vùng này và vì thế thuốc càng nhiễm độc vào người họ 
nhiều hơn. 

 

 

 

Cách sử dụng máy phun thủy lực đeo vai trong hình: 

• Trang phục bảo hộ (PPE) khi phun thuốc có được sử dụng chỉ để dự phòng hoặc là ưu tiên 
hàng đầu để bảo vệ họ? 

• Họ đang phun thuốc một cách hệ thống chăng? 
• Bạn có thể nói gì về tốc độ gió và hướng gió? 

Thật quan trọng khi nông dân hiểu được vai trò của hướng gió trong việc giảm sự nhiễm độc cho người 
phun thuốc BVTV. Biểu đồ sau hướng dẫn về việc phun như thế nào, nhưng vấn đề này được giải thích 
rõ nhất trong thực hành ngoài đồng. 
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Lưu ý: điều quan trọng là phải phân biệt giữa 'chiều rộng đường thuốc' và ‘chiều rộng độ phủ béc 
phun'. Trong một số trường hợp, ví dụ những luống rau với một lối đi giữa chúng, chiều rộng độ phủ 
béc phun là ít hơn so với chiều rộng đường thuốc; Mặt khác, với khối lượng thấp và thể tích cực nhỏ 
(ULV) khi phun thì chiều rộng độ phủ béc phun có thể nhiều hơn hai lần chiều rộng đường thuốc. 

Tầm quan trọng của việc bảo trì/ bảo dưỡng máy (bình) phun thuốc 

Trong một thời gian dài, khó có thể thuyết phục các hộ nông dân nhỏ là thường nên  chi trả một khoản 
tiền để chọn máy (bình) phun thuốc có chất lượng tốt và luôn luôn hỏi câu hỏi “Tôi sẽ có thể tìm 
được phụ tùng thay thế của nó không?. Thời hạn bảo dưỡng tùy thuộc vào loại thiết bị sử dụng, 
nhưng một vài thông tin khuyến cáo cơ bản gồm: 

Trước khi phun nông dân nên kiểm tra: 

� Máy (bình) phun có hoạt động tốt 
không? 
Trước mỗi lần phun kiểm tra thiết bị 
chỉ với nước sạch  

� Có bất kỳ lỗi hay trục trặc gì không?  
Kiểm tra bơm, van, bộ lọc và béc 
phun.  

� Có bất kỳ rò rỉ nào không?   
 

Nếu các phụ tùng thay thế không có sẳn , các 
mối nối có thể sửa chửa lại với các dây băng  
PTFE trắng hoặc gắn xi cao su (có thể làm 
bằng các ruột/ săm lốp cao su cũ ). Luôn thay 
thế các ống vòi rò rĩ và bị mòn. 

Máy (bình) phun thuốc rò rỉ có vấn đề bởi vì: 

� Sự phơi nhiễm, tiếp xúc với hỗn hợp 
thuốc trong bình chứa. 

� Ước lượng không đúng mức độ thuốc 
sử dụng thực sự* 

� Có khả năng gia tăng mức độ nhiễm 
độc môi trường (ví dụ như gần nguồn 
nước)*. 

* Chi phí thuốc BVTV lớn hơn nhiều so với chi phí cho thiết bị phun thuốc, thậm chí trong một 
khoảng thời gian ngắn, đầu tư vào thiết bị phun có chất lượng và các phụ tùng thay thế nên được 
nông dân chi trả. 

Đánh giá về sự lắng đọng/tồn đọng thuốc 

Phun thuốc ngoài đồng, ví dụ 200 lít/ha, sử dụng hai phương pháp phun khác nhau có thể cho hai kết 
quả rất khác nhau: Chất lượng phun thuốc cũng rất quan trọng. Có nhiều cách để đánh giá chất lượng 
phun, sử dụng thẻ giấy mẫn cảm nước gắn trên cây trồng giúp chứng minh cho nông dân thấy được 
những gì đang xảy ra ngoài đồng khi phun thuốc. Hai phương pháp đã được sử dụng phổ biến là: 

• Thẻ giấy mẫn cảm nước: thẻ phải được giữ khô (trong gói còn gắn xi hàn) cho đến khi sử 
dụng và khi nó chuyển từ màu vàng sang xanh lục là khi giọt thuốc rơi lên chúng;  các thẻ này 
sử dụng thuận tiện nhưng thật không may là chúng rất đắt. 
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• Thêm thuốc nhuộm màu vào bình phun và đính thẻ màu trắng có mặt bóng vào cây trồng. 
Thẻ phun có thể được sử dụng để khuyến cáo nhiều vấn đề sau: 

• Phân bố thuốc phun quanh các lối phun 
• Phân bố thuốc theo chiều thẳng đứng ở các mức độ khác nhau vào cây trồng. 
• Ảnh hưởng của các mức độ của thể tích và bình phun khác nhau (thử so sánh giữa 200 & 500 

lít/ha) 
• phun trên hướng gió / dưới hướng gió (hoặc trên bề mặt lá/dưới bề mặt lá của các loại cây khác) 
• Sự nhiễm độc trên người phun thuốc 
• Lưu ý: Để đánh giá sự phân bố của các hạt thuốc trên thẻ giấy mẫn cảm nước thì không hiệu 

quả lắm vì các hạt thuốc có kích thước rất mịn chèn tùm lum lên trên bề mặt giấy rộng thì rất là 
khó nhìn. 

 

Bài tập thực hành 2 

An toàn hơn khi sử dụng nước trong bình phun để thực hành bài tập này, mặc dù vậy vẫn đánh 
giá “trực tiếp” được bài học về cách phun. 

Đầu tiên đặt các thẻ giấy mẫn cảm nước vào vị trí thích hợp bằng cách sử dụng các ghim, kẹp 
hoặc băng keo. Thảo luận trong nhóm về nơi đặt thẻ “thích hợp”: nghĩ xem nơi nào đối tượng 
gây hại cần phòng trừ  cư trú? (và có vùng nào mà chúng ta muốn giảm thiểu sự phơi nhiễm hay 
ảnh hưởng của thuốc đến thiên địch không?)   

• Cố gắng đảm bảo việc phun thuốc là” bình thường” như có thể.   
• Hãy làm theo đúng trình tự khi thu thập các thẻ giấy mẫn cảm nước sau khi phun (như 

quấn bọc chúng lại, tới việc gắn giấy đánh dấu vào chúng cho rõ ràng). Đặc biệt cẩn 
thận khi thu gom các thẻ cảm ứng với nước- phải đảm bảo tay bạn thật khô! 

• Cố gắng so sánh các kỹ thuật phun khác nhau: Sự khác nhau của chúng là gì? 
• Đặc biệt quan trọng chỉ ra nơi có sự phun thuốc chồng lắp; 
• Cũng nên quan tâm hơn trong thảo luận làm thế nào để thực hiện tốt việc phun thuốc  

vào gốc lúa (như phun thuốc trừ rầy nâu  đối ngược với nhện). 
 

Hướng dẫn: hai ví dụ về kết quả sử dụng thẻ giấy mẫn cảm nước  

  

         Mức độ bao phủ thuốc phun tốt                   Phun thuốc bị chồng lắp 
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HIỆU CHUẨN  

Tại sao hiệu chuẩn? 

Các nhà sản xuất thuốc BVTV đã chi hàng triệu đô la để xác định mức độ mà sản phẩm của họ nên 
được sử dụng. Phương tiện chuyển tải thông dụng cho các thông tin này là qua các nhãn sản phẩm.  Sử 
dụng thuốc BVTV hợp lý và có trách nhiệm có ý nghĩa một phần là sử dụng vừa đủ thuốc để việc 
phòng trừ có hiệu quả; mặt khác sử dụng thuốc BVTV đúng lượng để phun đúng đối tượng cần diệt. 
Qui trình hiệu chuẩn thường là để đảm bảo sử dụng đúng liều lượng thuốc khi phun. 

Điều gì xảy ra nếu sử dụng liều lượng quá cao? 

• Nó có thể gây thiệt hại cho cây trồng 
• Nó sẽ gây nguy hiểm hơn cho người phun thuốc 
• Dư lượng thuốc cao quá mức sẽ để lại trên cây trồng 
• Lãng phí thuốc BVTV và vì thế chi phí đắt đỏ  

Điều gì xảy ra nếu sử dụng liều lượng quá thấp? 

• Việc phòng trị dịch hại có thể không hiệu quả (các dịch hại cần tiêu diệt ở dưới liều lượng) – có 
thể đòi hỏi thêm chi phí để phun thuốc lặp lại; 

• Có thể tạo ra điều kiện gia tăng tính kháng thuốc của bệnh hại và sâu hại. 

Lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế 

Kinh nghiệm cho thấy rằng việc hiệu chuẩn hiệu quả nhất khi tập trung vào lượng nước cần phun cho 1 
ha thực tế  (VAR).  Bằng cách hòa trộn- một lượng thuốc BVTV đã được biết công thức/dạng thuốc 
của chúng, một lượng chính xác được sử dụng cho đối tượng diệt.  Lượng nước cần phun cho 1 ha thực 
tế VAR bản thân nó chỉ có sự khác biệt một ít về chất lượng thuốc lắng đọng/tồn đọng, mà  phụ thuộc 
vào những nhân tố tương tác khác nhau được trình bày bên dưới. Từ đây cho thấy mức độ pha loảng 
công thức thuốc thích hợp cần được tính toán kỹ để  nhận chính xác liều lượng nhất định trên ha.   

 

 

Bài tập thực hành 3: Các phương pháp hiệu chuẩn 

Có các phương pháp  và thiết bị/dụng cụ hiệu chuẩn khác nhau để hiệu chuẩn bằng tay máy (bình ) 
phun thuốc. Ở đây chúng tôi mô tả 2 phương pháp hiệu chuẩn để ước lượng VAR.   

LƯU Ý:  

Trước khi hiệu chuẩn( hoặc bất kỳ qui trình phun nào) luôn phải: cho một lượng nhỏ nước sạch vào 
bình chứa và hoạt động bộ phận để kiểm tra sự rò rỉ và các béc phun có hoạt động tốt không.   

Cả hai phương pháp đều đòi hỏi có 1 dây băng/thước đo dài (100 m nếu có thể) 4 cọc đánh dấu 
(VD như cọc tre).  Đầu tiên quyết định và đo Chiều rộng đường thuốc (ký hiệu là T và đơn vị đo là 
mét):  

• Đây là khoảng cách giữa các lối đi phía trên và phía dưới ruộng mỗi lần phun qua. 
• Thông thường, béc phun có thể phun cách 0,5 m trên mặt đất/cây trồng được xử lý: Chiều 

rộng chịu ẩm là gì?   
• Béc phun nên được giữ dưới hướng gió của người phun thuốc và phải được cảnh báo vấn đề 

“Phun thuốc hình quạt trước hướng đi” (xem kỹ thuật phun ở trên). 
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A. Các phương pháp hiệu chuẩn cơ bản 

Phương pháp đơn giản nhất: Nơi nông dân biết được chính xác kích thước mãnh ruộng của mình 
sẽ tính được dễ dàng số bình đầy đủ cần phun. 

  

Để chính xác hơn, thực hành sau: 

1. Đánh dấu một góc ruộng: 10 x 10 m (tức là 100 m2 hoặc 1/100th của 1 héc-ta); 
2. Đặt bình phun trên mặt đất và làm đầy bình chứa tới vạch 10 lít; 
3. Phun trên diện tích đánh dấu: NHƯNG bạn phải duy trì tốc độ bình thường,tốc độ bơm và 

chiều rộng độ phủ béc phun như đã sử dụng nếu có sâu bệnh hiện diện. Trừ phi có hàng 
lối tách biệt, còn không thì khó xử lý thành công chiều rộng đường thuốc và chiều rộng 
độ phủ béc phun trong lô ruộng một cách chính xác được: cờ đánh dấu có thể dùng hỗ trợ 
thêm; 

4. Đo xem bạn đã sử dụng bao nhiêu thuốc trong bình ( tốt nhất là đo xem cần bao nhiêu 
nước để làm đầy bình chứa trở lại ở mức 10 lít, sử dụng ống đong hình trụ để đo chính 
xác); 

5. Lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế là 100 lần lượng nước đã phun: ví dụ đã phun 
2 lít tức VAR là 200 lít/ha; 

6. Từ đây, tính được số lượng bình phun cần thiết để phun đủ cho diện tích cây trồng cả 
ruộng: trong trường hợp này, diện tích ruộng là 3.600 m2 ( =1 mẫu ở miền Bắc) vì vậy, 
nếu thể tích bình chứa là 16 lít, chúng ta sẽ cần 64 lít hỗn hợp thuốc và nước để phun (cần 
4 bình).  
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Liều lượng thuốc BVTV 

Phân biệt liều lượng thuốc BVTV là quan trọng: cần biết liều lượng chính xác chất phân bố đến các cá 
thể sinh vật ( có nghĩa là đánh giá sinh học). Liều lượng là lượng thuốc phân bố trên diện tích phun, từ 
đó chúng ta có thể ước lượng lượng thuốc phun nhận được của dịch hại cần phòng trừ. Nó phụ thuộc 
vào: 

• Lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế; 
• Hiệu quả của việc phun thuốc (tỉ lệ của diện tích phun trên diện tích dịch hại xâm nhiễm); 
• Nồng độ của hỗn hợp phun. 

Khuyến cáo chung là theo hướng dẫn về phối trộn trên nhãn thuốc. Đôi khi một số nhãn có nhầm 
lẫn, nhưng nhãn thuốc luôn hữu ích để có những hiểu biết đúng về qui trình phun thuốc thực hiện như 
thế nào? 

B. Các nhân tố trong đo lường và tính toán lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế VAR 

Một phương pháp phức tạp hơn cho phép chúng ta xác định được- và nếu cần thiết làm thay đổi 3 
nhân tố ảnh hưởng đến VAR: 

→ T (m): Chiều rộng đường thuốc (như trên) 
→ S (m/phút): tốc độ di chuyển thực tế (ở bước đi/ nhịp đi bình thường khi phun cho cây 

trồng)  
→ F ( lít hoặc ml/phút): tốc độ béc phun. 

Để đo lưu lượng phun F, bạn cần 1 ống đong hình trụ hoặc bình đong (có thể tích 2 lít) và một 
đồng hồ bấm giờ; và thực hiện đo tốc độ béc phun như mô tả trong bài tập thực hành 1. 

Sau đó tính lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế: 

 
    k x F 
 VAR (lít/ha) (V) =  
    T x S 

   

 Trong đó  k (hằng số) = 10.000 (khi S tính bằng m/phút và F tính bằng L/phút) 

Như một sự lựa chọn, có lẽ bạn cần chọn được béc phun thích hợp với tốc độ béc phun để nhận 
được một VAR chắc chắn: 

  

Tính tốc độ béc phun yêu cầu  (F) = T x S x V 

            K 

 

Một bảng VAR phổ biến có sẳn giúp tính toán các hiệu chuẩn cho nông dân. 
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Chuẩn bị vật liệu và Kế hoạch tập huấn 
 Một ngày tập huấn (tổng cộng 5-6 giờ) có thể bố trí như sau: 

• 1 giờ giới thiệu về máy (bình) phun thuốc và các béc phun với bài tập thực hành 1. 
• 2 giờ về cách phun và bảo trì/bảo dưỡng bao gồm bài tập thực hành 2. 
• 2 giờ tập huấn về hiệu chuẩn bao gồm bài tập số 3. 
• 1 giờ tập huấn về tỉ lệ phối trộn và kết luận. 
• Bài tập thực hành 4 có phân bố thời gian không xác định và dành cho bất kỳ người nhiệt tình 

nào muốn làm cho cách phun thuốc của họ có hiệu quả hơn. 
Sắp xếp các học viên thành các nhóm từ 2-4 người để làm bài tập thực hành, mỗi nhóm với 1 bộ thiết 
bị. 

 

 

Tập huấn và khám phá bài tập 4- Kết luận 

Khi đo VAR sử dụng cả 2 phương pháp mô tả trên.  Kết quả là tương tự không, nếu không tại sao? 
Một bảng VAR phổ biến có sẳn giúp tính toán các hiệu chuẩn ở trên. 

Nếu chỉ có một tỉ lệ nhỏ cây trồng cần xử lý (như chóp tán lá bị xâm nhiễm bởi bọ xít) thì có cách 
nào hiệu quả hơn là phun ít không? 

Vào thời điểm viết bài này (thông thường là 5 béc phun, 3 m phun là phổ biến là phổ biến với nông 
dân ĐBSCL (xem trang 7) .  Hỏi nông dân xem không phun theo kiểu “Phun thuốc hình quạt trước 
hướng đi”và luôn giữ béc phun dưới gió có thể giảm chiều rộng đường phun từ 6 m  xuống 2 m 
(hiệu quả trong nhận thức). Cho phép gấp đôi tốc độ di chuyển (có thể), lượng nước cần phun cho 1 
ha theo thực tế (VAR) sẽ gia tăng hơn là giảm.  Một giải pháp có thể  là làm cần phun dài 5m, cố 
định với 5-6 béc phun cách khoảng với béc phun đầu tiên 3,5 m (các béc phun nên cách nhau bao 
xa?)  và vì vậy nhận được 1 lối phun 4m: 

1                         2                         3                          4                         5 m 

1                         2                         3                          4     m 

gió

 

Tỉ lệ phối trộn: nếu bạn theo hướng dẫn về phối trộn trên nhãn thuốc, thì cần biết tổng lượng thuốc 
mà bạn sẽ sử dụng để phun ngoài đồng trên 1 ha là gì? 

Nhãn sản phẩm có khuyến cáo về lượng thuốc cần sử dụng trên 1 ha không? 

Nếu cần 12 bình thuốc để phun cho 1 ha, thì liều lượng thuốc trên 1 ha được chia thành 12 phần 
bằng nhau để cho vào mỗi bình. 
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Các vật liệu cần thiết cho ngày học bao gồm: 

• Các sản phẩm thuốc BVTV/ các nhãn thuốc mà có thể được sử dụng trong giai đoạn sinh 
trưởng này (đâm chồi tối đa-làm đòng) (các sản phẩm/nhãn thuốc BVTV này phải được làm 
sạch và an toàn cho sử dụng: cách  khác là sử dụng bản photo của nhãn thuốc) 

• Khi có nhiều loại thuốc khác nhau, LÀM SẠCH bình phun và béc phun như có thể: với một  bộ 
bình phun và béc phun cho mỗi nhóm.   

• Ống đong hình trụ hoặc bình đong (có khả năng chứa 2 lít) 
• Thước đo (100 mét hoặc dài hơn có thể) 
• Viết bic, sổ ghi chép,... 
• Đồng hồ bấm giờ (ngày nay hầu hết có sẳn trên hầu hết điện thoại di động) 
• 4 cọc đánh dấu (cọc tre) 
• Một số vật dụng để biết được hướng gió như cờ, ống gió, máy phun khói. 
• Thẻ giấy mẫn cảm nước, giấy bóng nhuộm màu.  
• Ghim, kẹp và băng dính như trên 
• Đối với phương pháp hiệu chuẩn cải tiến (B), 1 máy vi tính với các bảng hướng dẫn hiệu chuẩn 

để hỗ trợ nhưng không phải là thiết yếu. Một máy tính bỏ túi có thể được sử dụng,  hoặc một số 
công ty thuốc BVTV có thể cung cấp các slide về ước lượng thể tích và tỉ lệ phối trộn.  

 

Kết quả mong đợi: Cuối ngày học, các học viên sẽ: 

• Cải thiện hiểu biết về máy (bình) phun thuốc và béc phun. 
• Ghi nhớ thông tin chính ở đây là “luôn phun thuốc dưới gió” 
• Hiểu biết tốt hơn về tầm quan trọng của việc bảo dưỡng bình phun và tính chính xác của liều 

lượng thuốc. 
• Có nhận thức tốt về lắng đọng/tồn đọng thuốc phun (khi sử dụng quá liều lượng) (bài tập thực 

hành 2) 
• Biết cách tính lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế khi phun ngoài đồng 
• Nông dân biết cách tiết kiệm tiền chi cho thuốc BVTV; các đại lý thuốc sẽ biết cách khuyến cáo 

tốt hơn về sử dụng các sản phẩm thuốc, làm cho việc kinh doanh của họ bền vững hơn. 

Chú giải các thuật ngữ 
Tất cả các đơn vị đo ở đây tuân theo hệ thống quốc tế ( m, lít, Ha,  trang,...), nhưng cách tính diện tích 
của nông dân có lẽ thích hợp hơn: 

• 1 mẫu (= 10 sào) = 1 ha ( 1 sào = 1/10 ha) ở miền Nam; 1 mẫu = 3.600 m2  (ở miền Bắc) và 1 
mẫu = 4.970 m2  ( các tỉnh miền Trung) 

• Phút (hệ thống quốc tế, chính xác hơn, tính bắng giây) được sử dụng ở đây cho thuận tiện. 
• 1 bar (hệ thống quốc tế = 100 kPa) thích hợp hơn cho tính áp lực (= 14.5 p.s.i. với thiết bị của 

Mỹ) 
• Các sản phẩm của Mỹ cũng dùng là gallons Mỹ (= 3,79 lít và khác với gallons của Anh) 

 

Thuật ngữ kỹ thuật và các thuật ngữ khác 

Thuật ngữ ‘phun thuốc hình quạt’ mô tả rất phổ biến, nhưng không thích hợp, thực hành nơi nông 
dân di chuyển trong lối phun từ bên này sang bên kia phía trước khi họ đi ngang qua cây trồng. 
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Rainbowing:     Phun thuốc hình quạt trước hướng đi 

Active substance, active ingredient, a.i, 
TC 

Thuốc kỹ thuật; hoạt chất 

Biological target Đối tượng phòng trừ 

Calibration Hiệu chuẩn 

Track spacing (T) 
  swath (NB this may be different to T) 

Chiều rộng đường thuốc 

  (chiều rộng) độ phủ béc phun 

Flow rate (F) lưu lượng phun; tốc độ béc phun 

Forward speed (S) tốc độ di chuyển 

Volume application rate (VAR: L / ha) Lượng nước cần phun cho 1 ha theo thực tế  

Dosage, (dose) Liều lượng, (liều lượng chính xác) 

Droplet sizes: fine, medium, coarse Giọt phun:  nhuyễn, vừa, to 

Mode of dose transfer cách tác động 

Contact tiếp xúc 

Systemic lưu dẫn; thấm sâu 

Fumigant xông hơi 

trans-laminar khuếch tán qua lớp biểu bì lá 

Nozzle Béc phun 

hollow cone nozzle (fixed geometry) (phun) dạng nón rỗng 

variable cone nozzle (phun) dạng nón điều chỉnh được 

flat fan nozzle (phun) dạng quạt phẳng 

deflector (anvil) nozzle béc phun mảng bên (thường phun cỏ) 

Sprayers Bình phun thuốc 

Compression knapsack Bình phun đeo vai tạo áp lực bằng tay (thí dụ 
'Hudson') 

Side lever knapsack Bơm tay có cần; Bình phun tạo áp lực bằng cần 
gạt 

Stationary pump hydraulic ~: long hose Máy phun kéo dây 

Motorised hydraulic sprayer Bình phun máy tạo áp suất 

   electrical / 2-stroke engine    chạy điện / động cơ 2 thì 

Motorised mistblower Máy (bình) bơm động cơ phun mù;  
bình phun mù gắn động cơ 

Granule applicator Máy rải thuốc hạt 

Spinning disc sprayer (rotary atomiser) Máy bơm pin quay ly tâm (ly tâm) 

Ultra-low volume (ULV)  (bơm) thể tích cực nhỏ   
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spray drift (exo-drift)   thuốc phun thành mảng bay theo gío 

spray run-off (endo-drift)  phun thành dòng (lãng phí) 

spray-indicating cards thẻ giấy mẫn cảm nước 
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Phân tích hệ sinh thái: giai đoạn tượng đòng đến trổ bông 

Quản lý nước và phân bón 

Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa giai đoạn tượng đòng đến trổ bông 

• Giai đoạn cây lúa tượng đòng đến trổ bông kéo dài 18-20 ngày (từ 40-45 NSS đến 60-
65NSS) tùy theo thời gian sinh trưởng của giống lúa gieo trồng (90-100 ngày).  

• Nhu cầu dinh dưỡng cho lúa giai đoạn lúa tượng đòng đến trổ chiếm khoảng 30-40% tổng 
nhu cầu cả vụ. Thời điểm bón phân hợp lý theo nhu cầu cây là lần bón thúc phân đợt 3 và 4 với 
phân bón vào đất mà chủ yếu là phân đạm với liều lượng chiếm 30-35% và phân kali chiếm 
50% giúp cây lúa phát triển đòng khỏe. Trước trổ và sau trổ một tuần có thể bổ sung phân bón 
lá tăng cường cho trổ bông thoát, giúp gia tăng số bông và nuôi hạt về sau (Hình 1). 

• Bón phân đạm thúc đòng (42-45 NSS) sử dụng bảng so màu lá như giai đoạn bón thúc chồi 
để điều tiết lượng đạm bón hợp lý. 

 
 

Hình 1: Bón phân theo nhu cầu cây cho lúa ở ĐBSCL 
trên vùng đất phù sa (Giống lúa có thời gian sinh trưởng 90-100 ngày)

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
(7-10 NSS)       (22-25 NSS)             (42-45 NSS) (55-70NSS)

Vụ Đông Xuân:
5 kg urê 8 kg urê 5 kg urê Phân bón lá
5 kg DAP 5 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

Vụ Hè Thu:
4 kg urê 6 kg urê 4 kg urê Phân bón lá
6 kg DAP 6 kg DAP 3 kg KCL
3 kg KCL

(------------------- kg/1000 m2 ----------------)

Bón ra rễ Bón thúc chồi Bón thúc đòng

85-55-36

100-46-36

kg N-P2O5-K2O/ha

Bón nuôi hạt

TỔNG LƯỢNG PHÂN

 
 

Lưu ý:  

• Thời kỳ lúa tượng đòng (phân hoá đòng): Nếu thiếu đạm thì số bông và số gié trên bông 
giảm dẫn đến giảm năng suất lúa đáng kể. 

• Thời kỳ trước khi trổ bông, nếu bón nhiều đạm, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ phát sinh nặng. 
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Quản lý nước giai đoạn lúa tượng đòng đến trổ bông 

 
• Ngoài giai đoạn lúa đẻ nhánh, các giai đoạn tới hạn về nhu cầu nước của cây lúa là giai đoạn 

tượng đòng, làm đòng, trổ thoát bông lúa và trổ đều. Các giai đoạn này thuộc về thời kỳ sinh 
sản của cây lúa mà nhu cầu nước trong giai đoạn này rất cao, chiếm 33.7% tổng nhu cầu của 
cây.  

• Cây lúa mẫn cảm nhất với thiếu nước từ lúc phát triển đòng non đến trổ bông.   
• Ba ngày bị thiếu nước vào thời điểm 11 ngày và 3 ngày trước khi trổ bông dẫn đến mất năng 

suất nhất do bởi tỉ lệ bông lúa bất thụ cao. 
• Áp lực nước xảy ra ở thời kỳ lúa sinh sản sẽ giảm năng suất lúa 50 - 60%.  

 

Quản lý nước hợp lý 

• Lúc lúa tượng đòng đến làm đòng (40-45 ngày sau sạ), bắt đầu cho nước vào ruộng trở lại, 
mức nước trong ruộng cần duy trì từ 3-5 cm.  

• Từ khi lúa bắt đầu trổ cho đến khi trổ đều, cây lúa cần rất nhiều nước. Thời gian này cần 
điều chỉnh mực nước trong ruộng luôn ngập từ 5- 7 cm. 

 

Lưu ý: Quan sát mực nước ruộng thường xuyên, luôn giữ ruộng lúa có nước (3-7 cm) trong giai đoạn 
tượng đòng đến trổ bông. 

 
  

Giai đoạn lúa làm đòng, giữ mực 

nước ruộng từ 3-5 cm 
Giai đoạn lúa trổ bông luôn giữ mực 

nước ruộng từ 5 -7 cm 

 
Hình 2: Quản lý nước trong giai đoạn lúa tượng đòng đến trổ bông. 

Chẩn đoán và quản lý một số dịch hại trên lúa giai đoạn tượng đòng  

Quyết định của nông dân  

Nông dân cần phải tự ra quyết định dựa vào quan sát đánh giá đồng ruộng, để lựa chọn phương pháp 
quản lý dịch hại kinh tế và hiệu quả nhất. Điều này mang ý nghĩa đánh giá rủi ro: Họ sẽ mất gì khi 
không phun thuốc? Họ nhận được gì khi áp dụng phương pháp khác?   
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Bảng 1: Ngưỡng hành động cho các loại dịch hại chính yếu giai đoạn tượng đòng đến trổ bông  

Giai đoạn phát triển 
của cây lúa 

sinh trưởng sinh 
dưỡng: 40 ngày 

đầu tiên 

40 ngày(đẻ 
nhánh) đến làm 

đòng 

làm đòng đến 
trổ 

chín ** 

 
 
Chính yếu: 
Sử dụng thuốc BVTV 

 Tránh nếu có 
thể hay không 
nghĩ đến để 
hiệu quả   

 Không sử dụng 
thuốc BVTV 

Dịch hại: 
 

Các loại rầy hại thân: 
Rầy nâu, Rầy lưng 
trắng 

 2-3 con /tép nếu bệnh do vi rút gây ra không 
xuất hiện trên ruộng lúa (xem bài tập huấn 
7) 

  

Rầy nâu, Rầy xanh & và 
những con rầy khác: rủi 
ro do vi rút gây bệnh 

CHỈ hành động đối với những cảnh báo từ chính quyền địa phương (các 
cán bộ nông nghiệp) hoặc khi thấy rõ triệu chứng xuất hiện trên đồng 

ruộng. 

 

Sâu cuốn lá và các loại 
sâu ăn lá * 

 100 con trên 1 m2 40 con trên 1 m2   

Sâu đục thân  2 ổ trứng trên 1 
m2 (xem xét hiện 
tượng kí sinh) 

1 ổ trứng trên 2 m2  
¶ 

Quá trễ để kiểm 
soát hiệu quả 

Bọ trĩ     Thuốc trừ sâu hầu như không hiệu quả 
hoặc không kinh tế dùng để kiểm soát 

 

Muỗi cuốn lá hành  
Nhện gié/ thối bẹ    xác định vấn đề nếu > 5% lá đòng do vết 

bệnh (thuốc BVTV có thể không hiệu quả) 
Quá trễ để kiểm 
soát hiệu quả 

Bệnh đạo ôn (đối với 
những giống nhiễm) 

Giám sát quá trình tiến triển của bệnh 
(xem bài tập huấn 7) vết bệnh tăng lên 
trên 10% lá: 10 mẫu lá lấy từ 4 phía của 
đồng ruộng. 

Phun tối đa 2 lần đối 
với bệnh đạo ôn cổ 
bông nếu xuất hiện 
bệnh và ẩm 

Phun 
tối đa 3 
lần/ vụ 

 

Bệnh cháy bìa lá 
 Kiểm soát bằng hóa chất đem lại hiệu 

quả hạn chế: chỉ áp dụng vào giai đoạn 
đầu của bệnh 

 

Các loại dịch hại cuối 
mùa: đặc biệt là bọ xít 
hại lúa 

  10 con trên 1 m2: vào giai 
đoạn ngậm sữa (7-10 ngày 
sau trổ) 

 

Thuốc trừ cỏ nếu gieo trực tiếp     

Ốc bưu vàng GAS: 10/m2 nếu >1ha 

Chuột Chiến dịch tiêu diệt chuột cho cả cộng đồng 
vào giai đoạn đầu. 

 Không hiệu quả 

LƯU Ý:  
Những nông dân có kinh nghiệm hơn sẽ thu thập ổ trứng và kiểm tra hiện tượng trứng nở: chỉ áp dụng thuốc trừ sâu nếu 
thấy hiện tượng ký sinh ít hơn một nửa (50%) ổ trứng.  

Nếu nông dân quyết định phun thuốc, thì bài thực hành sử dụng thuốc sẽ là một phần của bài tập huấn. Bà con nông dân sẽ 
thực hành và mặc thiết bị bảo hộ cá nhân. Nếu không, chỉ phun bằng nước.  
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Những rủi ro do sử dụng thuốc BVTV quá liều lượng thường ít được hiểu rõ, và một trong những 
nhiệm vụ của việc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm là quản lý những vấn đề như hiện tượng 
kháng thuốc và tái bùng phát của dịch hại do thuốc BVTV gây ra, như là một phần của chiến lược IPM. 
Hạn chế số lần phun dựa vào ngưỡng hành động trên (xem bài tập huấn 3 và 7), có thể mang lại lợi 
ích kinh tế đáng kể (tiết kiệm cả thuốc BVTV và chi phí lao động) và giảm tác động đến thiên địch. 
Hạn chế tối thiểu việc sử dụng thuốc BVTV cũng là một bộ phận của việc quản lý tính kháng: cùng 
với việc chọn những sản phẩm thuộc về phạm vi của cơ chế tác động (MoA: xem bài tập huấn 6 và 
10), mà đã được liệt kê cho các loài dịch hại quan trọng trên.    

 

Bệnh đạo ôn cổ bông (RBD)  

Triệu chứng 

- Đạo ôn cổ bông là một nòi của đạo ôn (như mô tả ở bài tập huấn 4 và 7) nhưng nấm bệnh tấn công 
ở cuống bông và vết bệnh chuyển thành màu nâu đen gọi là đạo ôn cổ bông giai đoạn trổ bông. 

- Nhiễm bệnh trong giai đoạn sớm, hạt sẽ bị lép trong khi nhiễm trong giai đoạn trễ thì hạt sẽ bị lừng. 
Bệnh đạo ôn cổ bông gây thiệt hại năng suất từ 30-61% tùy thuộc vào giai đoạn nhiễm bệnh. 

 

Đạo ôn, Magnaporthe grisea 

 

Biện pháp quản lý  

- Bón phân cân đối N-P-K 
- Phương pháp hóa học: phun thuốc diệt nấm khi bệnh chớm xuất hiện trên đồng (không quá 10% 

cho giống kháng, 5% cho các giống khác).  
- Để quản lý bệnh đạo ôn cổ bông vào giai đoạn trổ, thì việc phun thuốc trừ nấm 2 lần cách nhau 14 

ngày, vào trước và sau khi trổ là cần thiết.   
- Cơ chế tác động sau đây được xem là hiệu quả, tuy nhiên việc quàn lý tính kháng (xem bài tập 

huấn 7 và 10) là đặc biệt quan trọng đối với bệnh này: 
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MS MoA Tác động / nhóm tác động Ví dụ hoạt chất đã đăng ký với Cục 
BVTV 

C3 

F2 

G1 

QoI-fungicides (strobilurins) 

Phá vỡ màng tế bào 

Triazoles 

azoxystobin, trifloxystrobin 

edifenphos, iprobenfos (IBP), isoprothiolane 

difenoconazole, hexaconazole, 
propiconazole, tebuconazole 

I1 Chất gây gián đoạn sự tổng hợp 
melanin trong vách tế bào nấm. 

tricyclazole 

 
 

Bệnh cháy bìa lá (BLB)  

Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Triệu chứng 

Bệnh thường xuất hiện thời gian bắt đầu trổ bông nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn. Khi cây lúa bị 
ướt, những vết đục mờ xuất hiện gần bìa lá. Vết bệnh này nhân rộng theo chiều rộng và chiều dài, trong 
vài ngày nó có thể bao phủ toàn bộ lá. Khi bệnh phát triển hơn, thì vết bệnh bao phủ toàn bộ phiến lá 
làm cho lá có màu trắng hay vàng nhạt.   

Trên vết bệnh mới hình thành xuất hiện những giọt khuẩn màu vàng vào sáng sớm. Khi chúng khô để 
lại một vết trắng và tạo ra những đốm mất màu trên hạt. 

Do là bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá xảy ra nơi có vi khuẩn hiện diện. Nó xảy ra khi đỉnh lá lúa bị cắt 
lúc cấy. Ngoài ra, bệnh cũng hiện diện khi mưa lớn, sương nhiều, lụt hoặc tưới ngập, gió mạnh và nhiệt 
độ vào khoảng 25-30oC. Bệnh cháy bìa lá sẽ nghiêm trọng hơn nếu bón dư đạm. 

  

 

Biện pháp quản lý  

Quản lý bệnh cháy bìa lá không phải là điều dễ dàng; vì vậy trồng giống kháng được coi là cách hữu 
hiệu, tin cậy và rẻ tiền nhất để hạn chế bệnh này. Tuy nhiên, ở giai đoạn này nông dân nên quản lý 
bệnh cháy bìa lá bằng phương pháp canh tác như: 

- Bón lượng phân thích hợp, đặc biệt là nhiều kali ít đạm.  
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- Phun vôi khi bệnh vừa xuất hiện trên đồng (phun ngay lập tức cho kết quả cao). Mặc dù thuốc diệt 
khuẩn (thậm chí là thuốc kháng sinh) không thể trị bệnh cháy bìa lá, nhưng người ta tin rằng nó 
giúp ngăn chặn sự lan truyền của bệnh.  

- Không phun thuốc khi đồng lúa còn ướt. 
- Nếu quan sát thấy bệnh cháy bìa lá trên đồng, biện pháp tốt nhất là phải bón thêm phân kali (giúp lá 

“cứng cáp lại”). 
 

Bệnh đốm vằn (SBD)  

Rhizoctonia solani  

Triệu chứng 

- Nấm bệnh tác động đến cây từ giai đoạn đẻ nhánh đến giai đọan bắt đầu trổ. Dấu hiệu đầu tiên nhận 
biết trên bẹ lá gần mực nước hình thành đốm hình ô van, ê lip hoặc đốm xanh xám bất thường. Khi 
những đốm này lan rộng, tâm của những đốm này chuyển thành màu xám trắng với phần biên màu 
nâu đen bất thường hay màu tím nâu (như mô tả ở bài tập huấn 4). 

- Cây bị ảnh hưởng nặng trong giai đoạn bắt đầu trổ và vào chắc làm cây vào hạt không tốt đặc biệt 
là phần bông dưới thấp. 

 

 

Biện pháp quản lý  

- Thu gom và tiêu hủy cây bệnh trên đồng sau khi thu hoạch  
- Bón phân cân đối N-P-K 
- Nếu thấy triệu chứng đầu tiên của bệnh, thì bào tử của bệnh đã và đang phát tán. Mức độ nghiêm 

trọng của bệnh tùy thuộc vào nông dân dùng giống nhiễm hay giống kháng bệnh đốm vằn và tiểu 
sử bệnh đốm vằn trên ruộng. 

- Chỉ phun thuốc trừ nấm khi thấy rõ triệu chứng xuất hiện là bệnh đốm vằn. Cơ chế tác động sau 
đây có thể hiệu nghiệm: 
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MS MoA Tác động / nhóm tác động Ví dụ hoạt chất đã đăng ký với Cục 
BVTV 

G1 
 

H3 

I1 

Triazoles 
 

Kháng sinh 

Chất gây gián đoạn sự tổng hợp 
melanin trong vách tế bào nấm. 

difenoconazole, hexaconazole, 
propiconazole, tebuconazole  

validamycin A 

tricyclazole 

 

Rầy nâu (BPH)  

Nilaparvata lugens 

Triệu chứng 

Vòng đời của rầy nâu từ 25-30 ngày ở nhiệt độ 25-30oC, phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ. Chúng có thể 
xảy ra trên ba giai đoạn của lúa như: đẻ nhánh, tượng đòng và trổ bông (như đã mô tả ở bài tập huấn 4 
và 7). 

 

Biện pháp quản lý rầy nâu giai đoạn tượng đòng đến trổ bông 

- Dọn sạch cỏ và nguồn bệnh vi-rút trên đồng và vùng xung quanh. 
- Bón phân cân đối tỉ lệ N-P-K, dựa vào bảng so màu lá. 
- Hàng tuần, tìm rầy nâu trên thân lúa và bề mặt nước trong đồng ruộng.  
- Sử dụng bẫy đèn trong giai đoạn lúa dễ bị rầy tấn công. Nếu bẫy đèn có nhiều rầy nâu, đó là một tín 

hiệu để kiểm tra ruộng của bạn ngay lập tức; sau đó kiểm tra lại mỗi ngày trong 7- 10 ngày tới.  
- Tránh sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng làm tiêu diệt thiên địch. 
- Phòng trừ sinh học: nếu số thiên địch của rầy nâu cao thì nguy cơ cháy rầy thấp. Thiên địch của rầy 

nâu gồm: nhện nước, bọ xít mù xanh, nhện, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh.  
- Rầy nâu là ký chủ trung gian của 2 loại vi-rút nguy hiểm trên lúa là vi-rút vàng lùn và vi-rút lùn 

xoắn lá. Nếu rầy mang vi-rút thì không có ngưỡng phòng trừ cho rầy nâu. 
- Biện pháp hóa học: chỉ sử dụng thuốc trừ rầy nếu mật độ vượt 2-3 con/tép (1500con/m2). Thay đổi 

cơ chế tác động qua các vụ để tránh tính kháng. 
� Xem xét sử dụng tác nhân phòng trừ sinh học như Metarhizium sp.  
� Trước khi phun thuốc, cho nước ngập ruộng để rầy di chuyển lên trên. 
� Cơ chế tác động hiện được xem là có hiệu quả đối với rầy nâu:  
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MS MoA Tác động / nhóm tác động Ví dụ hoạt chất đã đăng ký với Cục 
BVTV 

1A 
9B 
16 
UN 

carbamates 
Côn trùng bộ cánh nửa: tác động thần 
kinh 
Côn trùng bộ cánh nửa: tác động sự tổng
hợp chitin  
Sinh học (nấm) 

BPMC (fenobucarb) 
pymetrozine 
 
buprofezin 
 

Metarhizium sp. 
   

 

Nhện gié (PRM) 

Steneotarsonemus spinki 

Triệu chứng  

Nhện gié gây hại lúa từ giai đoạn mạ đến giai đoạn vào chắc. Nhện gié phá hại chồi, gân lá và bẹ lá. 
Nhện gié thường ăn phía sau những bẹ lá. Vết thương có thể được phát hiện thông qua các vết màu tím 
nâu của bẹ lá.  

- Khi phiến lá mới phát triển, con cái di chuyển đến lá mới và sinh sản ra đực con, sau đó tạo ra vết 
ăn mới. Chúng tiếp tục cho tới khi nhện gié chạm tới lá gần thân nhất.  

- Nhện gié trưởng thành nhỏ (0.2 – 1 mm), màu từ đục mờ đến xanh nhạt và có 8 chân. Con đực có 
chân phía sau dài, và ngắn hơn con cái.  

- Con cái có thể đẻ 50 trứng bên ngoài bẹ lá. Trứng không màu và có hình oval. Trứng không thụ 
tinh sẽ nở ra con đực. Trứng nở trong 2-4 ngày và có một giai đoạn ấu trùng hoạt động kéo dài 
trong 1 ngày và một giai đoạn không hoạt động kéo dài khoảng 2 ngày.  Toàn bộ vòng đời có thể 
hoàn tất trong 10-13 ngày (trứng 1-2 ngày, ấu trùng 4-5 ngày, trưởng thành 5-6 ngày).  

- Thời tiết nóng và khô thuận lợi cho nhện gié phát triển. 
- Vết bệnh do nhện gié gây ra ban đầu thường dễ nhầm lẫn với các vết thương của các bệnh như thối 

bẹ: nhận biết triệu chứng chính xác là cần thiết.  

 

Biện pháp quản lý  

- Bón phân cân đối tỷ lệ N-P-K  
- Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng (nhện, ong ký sinh,…) 
- Thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện mật số nhện gié để có thể phòng trừ hiệu quả. 
- Có thể phun thuốc trừ nhện nhưng hiệu quả thường hạn chế. Nhóm cơ chế tác động 1B 

(organophosphates), 6 (avermectins) and 22 (METI acaricides) được sử dụng khi vết thương (có 
màu tím nâu) vượt quá 5% ở giai đoạn này. 
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- Tuy nhiên, nhóm cơ chế này chỉ thích hợp cho các triệu chứng đã được chứng thực và nhiều khả 
năng vết thương này là những vết bệnh do nhện gié gây ra: những vết bệnh phải được tiêu hủy 
trước khi thử phun thuốc trừ nhện.   

Sâu cuốn lá (RLF)  

Cnaphalocrocis medinalis 

Triệu chứng  

- Sử dụng nhiều phân kích thích nhân nhanh mật số của côn trùng. Độ ẩm cao và bóng râm của 
ruộng, cùng với sự hiện diện của cỏ dại trong và xung quanh ruộng là điều kiện thích hợp cho sâu 
cuốn lá phát triển. 

- Sử dụng thuốc hóa học trong giai đoạn sớm không hoặc mang lại rất ít hiệu quả kinh tế. Thay vào 
đó, nó có thể gây ra sự gián đoạn sinh thái trong quá trình kiểm soát sinh học tự nhiên, do đó làm 
tăng khả năng bộc phát của sâu hại thứ cấp, như rầy nâu. 

- Trong giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, lúa có thể hồi phục; nhưng khi sâu cuốn lá nhiễm ở giai 
đoạn sinh trưởng sinh thực, tổn thương có thể gây thiệt hại kinh tế. Khi lá đòng bị tổn thương sẽ 
làm giảm năng suất lúa. 

- Thiệt hại gây ra bởi sâu cuốn lá quan trọng khi nó ảnh hưởng hơn một nửa lá đòng và hai lá non 
nhất trên mỗi bẹ, nhưng mức độ gây hại là rất ít.  

 

 

Biện pháp quản lý  

- Dọn sạch cỏ trên ruộng và bờ. 
- Bón phân cân đối. 
- Ngưỡng phòng trừ khác nhau cho giai đoạn đẻ nhánh và trổ bông. Trong giai đoạn sớm thì không 

khuyến cáo phun thuốc. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn tượng đòng đến trổ bông, thường xuyên 
kiểm tra mật độ sâu cuốn lá. Nếu mật số cao khoảng 20 sâu con/m2, phun thuốc trừ sâu sẽ hữu ích. 

- Tránh sử dụng thuốc BVTV bất cứ nơi nào có thể, nhưng nếu cần thiết, thuốc trừ sâu hiệu quả cho 
sâu đục thân (xem bên dưới) thường luôn có tác dụng đối với các loại sâu hại lá. Thường không 
khả thi cho nông dân trồng lúa sử dụng hơn hai loại thuốc khác nhau để kiểm soát một loạt các dịch 
hại cùng một lúc, tuy nhiên cơ chế tác động nên được thay đổ qua các vụ.   

Sâu đục thân (RSB)  

Triệu chứng  

Sâu đục thân có thể gây hại cho lúa ở bất cứ thời điểm nào từ giai đoạn mạ đến trưởng thành. Chúng ăn 
dảnh lúa gây chết hoặc khô ngọn suốt giai đoạn sinh trưởng và gây ra hiện tượng bông bạc ở giai đoạn 
sinh thực. 
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- Ấu trùng của sâu đục thân thường ở phần gốc của cây trong suốt giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng. 
Trên cây già hơn, chúng ăn xuyên các lóng ở trên và tiến về phần gốc. 

- Sử dụng nhiều phân đạm là điều kiện thích hợp làm tăng mật số sâu đục thân. Gieo cấy trễ sẽ gây 
thiêt hại nghiêm trọng hơn do mật số dịch hại tích tụ từ những cây trồng trước. Gốc rạ còn trên 
đồng có thể chứa ấu trùng hoặc nhộng sâu đục thân. 

- Nhiễm trong giai đoạn trễ sẽ gây ra tỷ lệ ‘bông bạc’ gần tương đương với tỷ lệ thiệt hại năng suất. 

 

Biện pháp quản lý  

- Bảo tồn tác nhân phòng trừ sinh học: 85 loài thiên địch gồm côn trùng ký sinh (chalcids, elasmids 
và eulophids), côn trùng bắt mồi, ăn thịt, và vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, nấm và tuyến trùng 
mermithid), đã được báo cáo có tác dụng diệt sâu đục thân vàng.  

- Thu thập ổ trứng và kiểm tra hiện tượng trứng nở: chỉ áp dụng thuốc trừ sâu nếu thấy hiện tượng ký 
sinh ít hơn một nửa (50%) ổ trứng. 

- Bón phân đạm phân chia theo tỷ lệ khuyến cáo và đúng thời điểm. 
- Không cần phun thuốc suốt thời gian mạ và đẻ nhánh và ổ trứng được dùng để giám sát ngưỡng 

hành động (như đã mô tả trong bài tập huấn 7). Phun thuốc BVTV để trừ bông bạc cũng vô ích; vì 
thế, xử lý chỉ hiệu quả kinh tế khi ngăn ngừa hình thành bông bạc. Điều quan trọng là phải thăm 
đồng thường xuyên (đối với trứng và thành trùng) giai đoạn tượng đồng đến trổ bông (mối quan hệ 
trực tiếp giữa bạc bông và mất mùa). Chỉ phun thuốc BVTV khi mật số ổ trứng là một ổ trứng trên 
2 m2.  

- Cơ chế tác động sau đây dường như có hiệu nghiệm: 
 

MS MoA Tác động / nhóm tác động Ví dụ hoạt chất đã đăng ký với Cục 
BVTV 

1B Organophosphates quinalphos 
4A Neonicotinoids (NNI) acetamiprid, imidacloprid, nitempyram, 

thiacloprid, thiamethoxam 
22 Oxadiazines indoxacarb 
28 Diamides chlorantraniliprole (CTPR), flubendiamide 

Chuẩn bị dụng cụ và kế hoạch tập huấn 

Chuẩn bị dụng cụ  

- Dùng cho phân loại mẫu vật và tranh ảnh: 

+ Dịch hại (rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh cháy lá…); 
+ Thiên địch (bọ xít nước, bọ rùa, nhện, ong ký sinh, bọ xít mù xanh….) 
- Khung lấy mẫu, vợt bắt côn trùng 
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- Lọ thủy tinh 
- Bảng so màu lá (LCC) 
- Cồn, viết đánh dấu, nhãn,... 

 

Kết quả mong đợi 

Nông dân sẽ biết cách: 
• Quản lý phân bón và nước trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông. 
• Xác định côn trùng gây hại, bệnh và quản lý chúng trên đồng trong giai đoạn làm đòng đến trổ 

bông. 
• Ra quyết định điều khiển mật độ dịch hại trên đồng trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông. 

 

Các bước tập huấn 

1.Ra đồng 

• Để 3 nhóm xác định hệ sinh thái, sinh lý trên đồng (đất, nước, số bông con, gié…). 

• Quan sát thực tế dịch hại và thiên địch trên đồng. 

• Đếm và thu thập mẫu và trở lại lớp học.  

2. Trở lại lớp học và thảo luận 

• Để 3 nhóm tự phân loại các mẫu thu thập trên đồng và viết kết quả vô bảng (nhu cầu dinh 
dưỡng, lúa khỏe lúa yếu, đòng to/nhỏ, nhiều bông/ít bông, tình hình nước trên ruộng,...) 

• Nông dân kết luận tình trạng của lúa trên đồng và có hướng quản lý (dùng phân bón lá hay 
không, thay đổi mức nước ruộng) 

• Kết luận, đánh giá dịch hại trên đồng (loại dịch hại, thiên địch trên đồng, và mật số của chúng) 
• Nông dân tự quyết định (dựa vào tình trạng của lúa, mật số dịch hại, thiên địch), nên sử dụng 

thuốc hay không (lý do), nếu sử dụng thuốc, loại nào nên dùng? Liều lượng và cách phun để 
nông dân thực hành phun thuốc an toàn. 

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức của nông dân - Kết luận của cán bộ hướng dẫn: dựa trên các tiêu chí 
của IPM, liên hệ với sự hiện diện của dịch hại và thiên địch thực tế trên đồng ruộng nông dân quan sát 
được và các giải pháp của ba nhóm nông dân, cán bộ tập huấn giải thích cho nông dân tại sao cần phải 
áp dụng các biện pháp tổng hợp và nhắc lại cho nông dân nhớ các câu trả lời đúng trước khi kết thúc 
lớp học. 
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Giới thiệu: Những vấn đề về kỹ thuật của thuốc BVTV  
Thuốc BVTV chỉ được sử dụng như là một thành phần của "IPM": như được mô tả ở bài 5-7. 
Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm không chỉ an toàn cho nông dân, người phun xịt thuốc 
mà còn rất quan trọng cho việc duy trì tính bền vững của thực tiễn quản lý dịch hại hiệu quả. 
Từ một quan điểm về kỹ thuật, thuốc BVTV sử dụng sai là hành vi nguy hiểm: khả năng đưa 
ra kết quả ít nhất là có ba sự nguy hiểm: dư lượng, tái phát và kháng thuốc. Tất cả các hành vi 
sử dụng thuốc BTVT sai trên có thể giải quyết thông qua việc quản lý thuốc BVTV đúng quy 
cách.  

Dư lượng   

Dư lượng thuốc BVTV đưa ra từ các hóa chất hoặc chất chuyển hóa có thể vẫn còn lưu tồn 
trên hoặc trong thực phẩm sau khi chúng được sử dụng thuốc đến trồng cây thực phẩm. Các 
mức độ của các dư lượng trong thực phẩm thường theo quy định của cơ quan quản lý ở nhiều 
nước. Sự đưa ra của cộng đồng về dư lượng thường xảy ra nhất thông qua việc tiêu thụ các 
loại cây trồng thực phẩm có xử lý, hoặc bị ô nhiễm với thuốc trừ sâu được lưu trữ trong các 
trang trại, các loại xe (xe tải, tàu, vv) hoặc trong kho. 
 

1 
Trong bài 11 chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để dư lượng thuốc có thể tránh được bằng cách 
sử dụng khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch (PHI) và nó có thể được tìm thấy trên 
nhãn sản phẩm. Nó cũng quan trọng để đảm bảo rằng đúng liều lượng đã được áp dụng: Hiệu 
chỉnh cẩn thận trước khi áp dụng thuốc trừ sâu (bài 8). 
                                                 
1Vietnam Net (www.vietnamnet.vn) 19/02/2015 



 Tài liệu tập huấn nông dân bài 10 3

Tái phát & bộc phát  

Trong bài 3 và 7, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết để giảm thiểu việc xử lý thuốc trừ sâu nói 
chung để bảo tồn thiên địch (động vật ăn thịt có ích và ký sinh). Vấn đề này đã được đặc biệt 
lưu ý là độc cấp tính là cấp tính do thuốc trừ sâu phổ rộng (ví dụ như organophosphates, 
pyrethroid, avermectins) đã được sử dụng trên lúa, mà kết quả là có những kinh nghiệm cay 
đắng của sự tái phát trên diện rộng của rầy nâu (BPH) ở tại Việt Nam và các nước ASEAN 
khác.  

 
Rầy nâu thì chắc chắn là có sự tái phát sau khi sử dụng lặp lại nhiều lần thuốc trừ sâu phổ tác 
động rộng trong những thập niên 1980.  
 
Một nghiên cứu gần đây so sánh sử dụng thuốc trừ sâu pyrethroid trừ sâu cuốn lá, là một loài 
côn trùng mà nông dân thường phun xịt, cho thấy rằng các quần thể rầy nâu tăng trở lại do 
mất các loài côn trùng bắt mồi ăn thịt, trong khi đó thì ở lô "IPM" không có sự tái phát.  

Sự kháng thuốc (và tại sao nó là quan trọng) 

 
Sự phát triển tính kháng thuốc của dịch hại có thể xảy ra với tất cả các nhóm thuốc trừ dịch 
hại (thuốc trừ nấm, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, vv). Kết quả là một mất đi hiệu lực của các 
sản phẩm: với sự phòng trừ không hiệu quả càng làm cho nông dân tăng liều và do đó làm 
tăng nguy cơ dư lượng cao, cho đến lúc sản phẩm ấy trở nên vô dụng. Do đó tất cả các hiện 
tượng này phải gánh chịu từ nông dân, công ty thuốc trừ sâu và người tiêu dùng. 
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Sự kháng thuốc là một quá trình tiến hóa đã được định nghĩa là: "một sự thay đổi di truyền 
trong sự nhạy cảm của một quần thể sâu bệnh nào đó được phản ánh qua sự thất bại lặp đi lặp 
lại của một sản phẩm để đạt được mức phòng trừ như mong đợi trong khi sử dụng theo sự 
giới thiệu của nhãn thuốc khuyến cáo sử dụng cho loài dịch hại này2. "Phòng trừ thoả đáng là 
việc bình thường khi sản phẩm là lần đầu tiên được áp dụng vì số lượng các loài côn trùng có 
gen kháng là cực kỳ thấp. Tuy nhiên, với sự gia tăng tần số của sử dụng của thuốc trừ sâu 
cùng loại thì số lượng cá thể có gen kháng càng gia tăng. Nói cách khác, sử dụng thường 
xuyên và liên tục của các thuốc trừ sâu mà đặc biệt là thông qua việc sử dụng một cách bừa 
bãi, thường xuyên và nhiều lần / hoặc phòng trừ theo lịch (định kỳ), cung cấp một áp lực 
chọn lọc cực cao cho một quần thể dịch hại để thích nghi và phát triển sức đề kháng 
 
Thật không may, khi mà tính kháng thuốc đã được phát triển, nông dân trở nên tuyệt vọng 
hơn để ngăn chặn thiệt hại cây trồng. Điều này có thể dẫn đến biện pháp cực đoan, chẳng hạn 
như sử dụng nhiều lần hơn ở liều cao hơn nhiều. Kết quả là, mức độ kháng của dịch hại trong 
một quần thể sẽ tăng hơn nữa, kết quả là hoàn toàn thất bại trong việc quản lý dịch hại: có ý 
nghĩa hết sức về vấn đề về kinh tế và xã hội giữa người sản xuất và người nông dân. 
Sự kháng chéo là do việc pha trộn thuốc: nơi kháng với một thuốc trừ sâu thì dễ dàng kháng 
với một chất hoạt hoá khác, ngay cả khi dịch hại đã không được tiếp xúc với các sản phẩm 
còn chứa chứa đựng cho sau này. Tính kháng nhiều mặt là sự phát triển của tính kháng 
thuốc trừ sâu dựa trên nhiều hơn một "Cách tác động" do một quần thể dịch hại.  
Bởi vì quần thể côn trùng và nấm thường thì nhiều và sinh sản một cách nhanh chóng, tốc độ 
tiến hóa của sự kháng có lẽ là lớn nhất khi thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu được dùng quá 
nhiều, nhưng sự kháng thuốc trừ cỏ của cỏ dại thì cũng rất là quan trọng. 

Sự kháng và Cách tác động 
Có hàng trăm hoạt chất mà chúng có hoạt động khác nhau trong nhiều cách: và các kiểu hoạt 
động phòng trừ khác nhau ảnh hưởng đến số lượng, hiệu quả, tốc độ và phương thức vận 
chuyển của thuốc (xem bài 6) đến các dịch hại. Thật không may là thường bị nhầm lẫn về 
phân nhóm thay vì theo "Cách tác động" (MoA) thì chúng lại được thay thế cho phân theo 
nhóm thuốc trừ dịch hại trong thực tiễn sản xuất đối với người sử dụng. 
 

Phân nhóm thuốc trừ dịch hại theo "Cơ chế tác động" 

Cơ chế tác động (MoA) được mô tả là con đường đi của một loại thuốc trừ sâu tấn công một 
số tiến trình sinh học (thường là một con đường đi về sinh hóa nhất định nào đó trong một 
loại đặc biệt của các tế bào sống) trong dịch hại. Một sự hiểu biết đầy đủ về các tiến trình này 
đòi hỏi kiến thức sinh hóa tiên tiến, số lượng đơn giản và sử dụng chữ mã hoá được sử dụng 
(xem Chú giải); ví dụ bao gồm: 'thuốc trừ nấm G1', 'nhóm thuốc trừ sâu 28 "hay" thuốc diệt 
cỏ K3'. Từ một quan điểm của ngành công nghiệp thuốc trừ sâu, một trong những mối đe dọa 
quan trọng nhất để phát triển bền vững sản phẩm và đổi mới là sự khởi đầu của sự kháng. Các 
Cty. dựa trên nghiên cứu hợp tác (dưới sự bảo trợ của CropLife International) để phát triển sự 
hiểu biết tốt hơn về cơ chế tác động (MoA) và đưa ra khuyến cáo không cạnh tranh về các 
chiến lược quản lý tính kháng đó để tạo ra một "công ích" nhằm giảm thiểu sự khởi đầu của 
tính kháng.  
Hiện nay, có bốn ủy ban chuyên ngành (xuất bản về hiểu biết khoa học hiện hành về "Cách 
tác động" thuộc các nhóm thuốc trên các trang web của họ): 
 

� Uỷ ban hoạt động về kháng thuốc trừ nấm (FRAC: www.frac.info )  
� Uỷ ban hoạt động về kháng thuốc trừ sâu (IRAC: www.irac-online.org ) 
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� Uỷ ban hoạt động về kháng thuốc trừ cỏ dại (HRAC: www.hracglobal.com ) 
� Uỷ ban hoạt động về kháng thuốc trừ chuột Committee (RRAC: www.rrac.info ) 

Phân nhóm thuốc BVTV dựa vào "Cách tác động" thì rất quan trọng đối với:  

Quản lý tính kháng (thường hữu hiệu nhất cho việc luân phiên của 3 "Cách tác động" khác 
nhau hay nhiều hơn trong một mùa vụ). 

� Hiểu biết về các con đường sinh hóa mà một chất có hiệu quả, do đó:  
� Xác định ảnh hưởng của nó (và thường tốc độ của tác động) vào các dịch hại; 
� Cung cấp một phân loại thuốc trừ dịch hại một cách thuận tiện cho các nhà sinh học.  

 
Trong các bài này, chúng tôi không bao giờ giới thiệu sản phẩm cá nhân và chỉ đề nghị nhóm 
"Cách tác động" (MoA) hiện đang có hiệu quả chống lại dịch hại quan trọng: quần thể có sẵn 
đã vượt quá ngưỡng hành động. Để đạt được quản lý dịch hại hiệu quả, vì vậy nó rất quan 
trọng để hiểu được các hoạt chất (a.i.) của từng sản phẩm, bằng cách nhìn lên "MoA" của 
chúng trên các nhãn sản phẩm. 

Hiểu biết nhãn sản phẩm  

Phần thiết thực cho bài học này là tập trung vào việc làm thế nào để suy ra "Cách tác động" 
(MoA) từ các thành phần hoạt chất mà phải được bao gồm trên nhãn sản phẩm: đó là phương 
pháp chính của truyền thông giữa một công ty hoá chất nông nghiệp và người sử dụng. Rất 
thông thường có thể thấy từ xa những chữ được chú ý lớn nhất trên nhãn là tên thương mại 
(hay thương hiệu) và dĩ nhiên nó là lợi ích của công ty để quảng bá thương hiệu đặc biệt của 
thuốc BVTV. Tuy nhiên, nó là hoạt chất (a.i.: còn gọi là chất hoạt hoá) và nồng độ của nó 
được quan tâm nhất từ các quan điểm về hiệu quả, an toàn và chống lại dư lượng. 
 
   

Common name

Cautionary notice

Pictograms:

handling instructions

First aid,

antidote

Safety measures

Pre-harvest

instructions

Batch no.

Date mfr. & expiry
Quantity

Trade name
Active ingredient

Application 

instructions

Registration no.
or information

Colour band (based 

on Hazard class)
 

Chỉ sử dụng tên thương hiệu, không có kiểm tra về hoạt chất (a.i.) có thể nhầm lẫn bởi vì:  
Tên thương hiệu khác nhau có thể được sử dụng cho các sản phẩm tương tự ở các nước khác 
nhau và ngôn ngữ khác nhau;  
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� Thường (và càng ngày càng gia tăng) tên thương hiệu đại diện cho một sản phẩm có 
chứa một hỗn hợp của nhiều hoạt chất; 

� Hoạt chất - đặc biệt là các sản phẩm thành công - có thể được thay đổi theo thời gian 
cho cùng tên thương hiệu.  

Nhãn cũng có thể cung cấp tên hóa học - có thể được dài và phức tạp - vì vậy trong thực tế, 
các tên gọi chung (mà nó phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế) thường được sử dụng để mô tả 
các thành phần hoạt chất. Để thực hiện quản lý dễ dàng hơn về tính kháng cho nông dân, 
CropLife International thông qua Uỷ ban hoạt động về tính kháng khuyên rằng mã hoá 
(MoA) "Cơ chế tác động" được thể hiện trên nhãn sản phẩm. Biện pháp này rất hữu ích đã 
được thực hiện dần dần trong một số quốc gia và trong tương lai "Cơ chế tác động" có thể 
được tìm thấy trên nhãn sản phẩm (đặc biệt là những công ty CropLife) tại Việt Nam: 

   

 
 

Quản lý tính kháng  

Thông thường là có một niềm tin giữa các cơ quan phòng trừ dịch hại, các nhà cung cấp hoá 
chất nông nghiệp và nông dân cho rằng việc phát hiện và / hoặc tiếp thị của thuốc trừ sâu mới 
sẽ luôn luôn đi trước sự phát triển sức đề kháng. Mặc dù các nguồn lực ngày càng gia tăng 
chi phí cho nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu mới, mức độ của sự giới thiệu các sản 
phẩm hoàn toàn mới (tức là cơ chế tác động) đã giảm đáng kể trong những thập kỷ gần đây. 
Quan trọng không kém, có số lượng ngày càng tăng của bệnh, côn trùng gây hại và cỏ dại đã 
trở nên kháng với nhiều sản phẩm đã được công bố gần đây. Sự phát triển của tính kháng 
thuốc trừ dịch hại sẽ trở thành một sự kiện gần như không thể tránh khỏi khi sản phẩm được 
sử dụng trong một khoảng thời gian với việc sử dụng thường xuyên, bừa bãi, dầy đặc. Sự 
kháng có thể được trì hoãn hoặc né tránh bằng cách thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM) mà nó phải bao gồm đến việc sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm (xem bài 3 và 
7). 
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Do đó quản lý tính kháng là một thành phần thiết yếu của "IPM" để duy trì hiệu quả chống lại 
các dịch hại quan trọng: đối với nông dân và các công ty thuốc BVTV trong những năm tới. 
Các biện pháp thiết thực bao gồm:  

• Tối thiểu hoá số lượng và thời gian sử dụng thuốc: sử dụng phương pháp IPM phi 
hóa học bất cứ nơi nào có thể.  

• Sử dụng các ngưỡng hành động; tránh 'phun ngừa' hoặc 'xử lý' thuốc trừ bệnh.  

• Không liên tục sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu thuộc chỉ có một "Cơ chế tác 
động"  

Thay đổi sản phẩm, từ mùa này sang mùa khác, luân phiên thay thế "MoA" ít nhất 3-4 
nhóm nếu có thể.  

• Áp dụng có hiệu quả thuốc BVTV (bài 8) và ở liều lượng khuyến cáo. Giữ hồ sơ ghi 
nhận những gì bạn áp dụng.  

• Nếu một loại thuốc trừ sâu trở nên kém hiệu quả, không tiếp tục sử dụng với liều 
lượng tăng lên: (i) hãy kiểm tra xem nó đã được áp dụng một cách chính xác; (ii) thay đổi các 
sản phẩm khác với "cơ chế tác động" (MoA) khác nhau; (iii) thông báo và tham khảo ý kiến 
với các công ty cung cấp. 

Thuốc trừ nấm bệnh 

Có lẽ nguy cơ kháng thuốc lớn nhất đối với sản xuất lúa gạo là với các thuốc phòng trừ nấm 
bệnh sử dụng chống lại bệnh đạo ôn trên lúa. Ở các nước trồng lúa, các trường hợp kháng 
xuất hiện đặc biệt phổ biến với bệnh này, với các trường hợp được liệt kê2 (số trong ngoặc là 
năm thương mại được sử dụng trước khi có sự kháng đã được báo cáo), "thường dẫn đến hầu 
hết là thất bại trong việc phòng trừ bệnh": 

• 1971 (6) D: kasugamycin 

• 1977 (9) F2: phosphorothiolates 

• 1998 (2) C3: strobilurins 

• 2002 (2) I: melanin biosynthesis inhibitors (MBI) 

Hạn chế số lần phun thuốc là đặc biệt quan trọng để duy trì phòng trừ dịch bệnh và nông dân 
thì mạnh dạn khuyên không nên trồng giống nhiễm đối với bệnh đạo ôn cổ bông ở những 
vùng có áp lực bệnh cao nguy hiểm. Các "Cơ chế tác động" có hiệu lực hiện nay ở Đồng 
bằng sông Cửu Long là:   
MoA mã 

hoá 

Tác động / nhóm hoạt hoá Thí dụ   

C3 
F2 

G1 

QoI-fungicides (strobilurins) 
Phá vở màng tế bào  
(phosphorothiolates) 

Triazoles 

azoxystobin, trifloxystrobin 
edifenphos, iprobenfos (IBP), 
isoprothiolane  

difenoconazole, hexaconazole, 
propiconazole, tebuconazole 

I1 Ức chế sinh tổng hợp melanin  
(MBI) trong vách tế bào sợi 
nấm  

tricyclazole 

Với nhiều loại thuốc trừ nấm 'MoA' các chất hoạt hoá làm gián đoạn tiến trình chuyên biệt 
trong sợi nấm và các sinh vật gây bệnh khác. Từ lâu nó đã được thành lập mà nguy cơ kháng 
thuốc ở những thuốc trừ nấm chuyên biệt là cao hơn nhiều so với thuốc phổ rộng ('nhiều vị trí 
tác động') hỗn hợp như muối đồng. Một cơ chế quản lý tính kháng cho thuốc trừ nấm đã được 
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phát triển bằng cách sử dụng sản phẩm có chứa các hỗn hợp của hai "a.i.": trên cơ sở các 
bằng chứng khoa học mà nó được kết hợp thật sự là "bạn đồng hành" hoặc "đối tác" hỗn hợp.  

Thuốc trừ sâu   

Các nhà côn trùng học nói chung đã làm nản lòng các hỗn hợp thuốc trừ sâu vì những tác 
động có thể có của các hỗn hợp thuốc trừ sâu lên các sinh vật không mục tiêu. Trong những 
năm gần đây số lượng sản phẩm (bao gồm cả những công ty nghiên cứu cơ bản) có chứa hỗn 
hợp thuốc trừ sâu a.i. đã tăng đáng kể. Tổ chức "IRAC" bây giờ đã đưa ra một tài liệu về vấn 
đề này bao gồm các tình trạng sau đây: 

� Trong phần chính yếu được thiết lập, sự luân phiên về cơ chế tác động của thuốc trừ 
sâu được coi là cách tiếp cận hữu hiệu nhất để quản lý tính kháng thuốc trừ sâu 
(IRM).  

� Hầu hết các hỗn hợp thuốc không được sử dụng cho mục đích của việc "quản lý tính 
kháng thuốc trừ sâu" (IRM).  

Các thuốc trừ sâu hỗn hợp có lợi thế về thương mại cho việc phòng trừ dịch hại ở mức độ 
rộng, một cách điển hình là gia tăng mức độ phòng trừ dịch hại là mục tiêu và/hoặc mở rộng 
phạm vi của dịch hại được phòng trừ. Đã có một số trường hợp trên các cây trồng khác, nơi 
mà hỗn hợp hoạt chất (a.i.) đã giúp chống lại được một dịch hại phức hợp bằng cách sử dụng 
phun xịt một loại thuốc duy nhất nhưng mở rộng phổ tác động có thể là thỏa hiệp nhanh trong 
"IPM". Với nguy cơ tái phái của rầy nâu (BPH), là đặc biệt quan trọng trong sản xuất lúa gạo. 

 Ở Việt Nam, quần thể rầy nâu kháng imidacloprid cũng không được phòng trừ bằng 
thiamethoxam vì hai loại thuốc trừ sâu này có cùng một cơ chế tác động (nhóm 4: 
neonicotinoids). Trong vài trường hợp trước đây, khi giới thiệu một loại thuốc gốc carbamate 
mới bị thất bại trong việc phòng trừ một quần thể dịch hại mà chúng có sức đề kháng cao với 
gốc Lân (organophosphate) (OP), kể từ khi thuốc gốc carbamate và thuốc trừ sâu gốc Lân có 
cùng một cơ chế tác động (nhóm 1A và 1B) - mặc dù hóa học của chúng là rất khác nhau.  
 
Luân phiên của ba hoặc nhiều hơn nhóm thích hợp về cơ chế tác động khác nhau sẽ là một 
chặng đường dài để trì hoãn tính kháng; Ví dụ, đối với rầy nâu: 
 
MoA mã 
hoá 

Tác động / nhóm hoạt hoá Thí dụ  

1A 
9B 
16 
UN 

carbamates 
Hemiptera: tác động thần kinh  
Hemiptera: tổng hợp chitin  
Sinh học (nấm) 

BPMC (fenobucarb) 
pymetrozine 
buprofezin 
Metarhizium sp. 

   
Nó sẽ là không thực tế cho một nông dân trồng lúa mà phải giữ 2-3 sản phẩm khác nhau chỉ 
với một dịch hại cùng một thời điểm và có thể cần phải phòng trừ sâu bệnh khác trong một 
mùa vụ. Các cơ chế tác động khác có thể cần thiết cho tác nhân làm rụng lá và sâu đục thân, 
ví dụ: 
1B organophosphates quinalphos 
4A neonicotinoids acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, 

imidacloprid, nitempyram, thiacloprid, 
thiamethoxam 

22 oxadiazines indoxacarb 
28 diamides chlorantraniliprole (CTPR), flubendiamide 
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Cách tiếp cận để quản lý tính kháng thuốc hiệu quả nhất (IRM) là luân phiên cơ chế tác động 
thuốc trừ sâu; vì vậy nông dân sẽ thay đổi sản phẩm thuốc giữa các mùa vụ: 

Season 1

MoA group X

Season 2

MoA group Y

Season 3

MoA group Z

 

Các thuốc BVTV khác 

Quản lý tính kháng thuốc cũng rất quan trọng trong quản lý cỏ dại và động vật gặm nhấm. Uỷ 
ban "HRAC" đã phân loại thuốc diệt cỏ vào hơn 20 nhóm khác nhau, nhưng chỉ có một số 
trong số này là phù hợp để sử dụng cho cây lúa. Một số thuộc nhóm tổng hợp "auxins" (nhóm 
O) có thể được sử dụng ngăn ngừa cỏ lá rộng; thuốc trừ cỏ phổ rộng, thuốc diệt cỏ lưu dẫn 
như glyphosate (nhóm G) sẽ tiêu diệt tất cả các loại cây trồng khi được xử lý. Quản lý tính 
kháng thuốc là đặc biệt quan trọng đối với các loại thuốc diệt cỏ chọn lọc chúng thường được 
được sử dụng trong các ruộng lúa để quản lý cỏ dại chính yếu như: cỏ lồng vực, cỏ đuôi 
phụng và họ lác chác: 
 
MoA mã 

hoá 

Tác động / nhóm hoạt hoá Thí dụ  

A 'fop' thuốc trừ cỏ cyhalofop-butyl  

B sulfonylureas, etc. bensulfuron methyl, ethoxysulfuron, 
penoxsulam 

C2 ức chế hệ thống quang tổng hợp II  propanil 

K3 ức chế chọn lọc trong nguyên phân và 
phân cắt tế bào của cỏ  

butaclor, pretilachlor 

 

Chuẩn bị và kế hoạch huấn luyện 

Mục đích huấn luyện 

Nông dân sẽ trở nên quen thuộc hơn với:  
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• Những lý do cho việc tối ưu sử dụng thuốc trừ sâu: chỉ sự dụng khi thật cần thiết (sự tái 
phát, kháng thuốc, dư lượng v.v)  

• Quản lý tính kháng huốc trừ sâu  
• Quản lý tính kháng thuốc trừ nấm bệnh  
• Làm thế nào để tìm ra "Cơ chế tác động" của thuốc.  

Phương pháp hội thảo và dụng cụ 

Đây sẽ là một hoạt động theo kiểu hội thảo và chuẩn bị đơn giản chỉ liên quan đến việc thu 
thập:  

• Như nhiều nhãn thuốc trừ sâu sạch (chắc phải gồm có các loại: thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
nấm bệnh, thuốc trừ cỏ và thuốc khác nếu có thể). Nó là an toàn hơn để sử dụng trực tiếp chai 
thuốc trừ sâu / gói; nếu cần thiết, phôtô nhãn đầy đủ.  

• Hình biểu đồ và bút to/ bảng trắng / đen phù hợp.  
• Copy bảng giải thích từ ngữ về "Cách tác động" (bên dưới). 

 
Sắp xếp lớp học thành các nhóm 3-4 người và đảm bảo rằng mỗi nhóm có một bộ đầy đủ các 
nhãn và tờ giải thích "Cơ chế tác động". Cách tiếp cận có thể là:  

1. Xác định các thành phần hoạt chất (a.i.) từ các nhãn. 
2. Nhìn vào bảng để tìm "cơ chế tác động" dựa vào hoạt chất (a.i.).  
3. Đây có phải là sản phẩm thích hợp với loại dịch hại mà đã đăng k í phòng trừ ?  
4. Nếu nó là một loại thuốc trừ sâu, nó là phổ tác động rộng và có một nguy cơ gây tái 

phát từ bất kỳ hoạt chất nào (a.i.) ?  
5. Có một hỗn hợp về hoạt chất (a.i.) và lý do gì để tạo ra "dạng" thuốc này.  
6. Bạn có nghĩ rằng sản phẩm này từ một công ty có uy tín? Nếu không / Lý do tại sao? 

 
Gom chung tất cả các nhóm lại, tổng hợp các thông tin thu thập được, sau đó:  

• Đối với mỗi nhóm thuốc trừ dịch hại (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, v.v) làm một danh 
sách của tất cả các nhóm (a.i.) đã có được.  

o Gom nhóm lại có cùng "cơ chế tác động" (MoA)  
• Nó đủ thông tin sẵn có của cơ chế tác động (MoA) để quản lý tính kháng không?  
• Thảo luận bằng cách tốt nhất nào để luân phiên các sản phẩm sẵn có nhằm quản l í tính 
kháng trong thực tiễn.  
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Glossary: Mode of Action groups (Cơ chế tác động) 
Note: compounds in red have now been banned or withdrawn from the market 
Lưu ý: Tên của các hợp chất viết bằng chữ màu đỏ dưới đây hiện nay đã bị cấm hoặc rút khỏi thị trường  

Thuốc trừ nấm bệnh và trừ vi khuẩn  

Mã hoá MoA: Thuốc trừ nấm bệnh Thuốc (trừ) bệnh;  ~nấm (Hoá chất) nhóm (s) examples / ví dụ 

A 1 
Disruption of nucleic acid synthesis: 
RNA polymerase in Oomycetes 

Ngăn cản tổng hợp acid nucleic: 
enzyme RNA của lớp nấm "Oomycetes" 

phenylamides metalaxyl 

B 1 
Disruption of: fungal mitosis and cell 
division 

Ngăn cản nguyên phân và chia cắt tế 
bào nấm 

MBC-fungicides thiophanate-methyl 

C 3 ~ fungal respiration pathways ~ quá trình hô hấp của nấm 
QoI-fungicides 
(strobilurins) 

azoxystobin, 
trifloxystrobin 

D  ~ amino acids and protein synthesis ~ tổng hợp amino acid và protein antibiotics kasugamycin 

F 2 
~ (phospho)lipid synthesis and 
membrane integrity 

~ tổng hợp lipid (chất béo) và màng tế 
bào 

phosphorothiolates & 
thiolanes 

edifenphos, iprobenfos 
(IBP), isoprothiolane 

F 6 
microbial disrupters of pathogen cell 
membranes 

Vi sinh vật ngăn cản hình thành màng tế 
bào của tác nhân gây hại 

bacteria Bacillus subtilis 

G 1 
~ sterol biosynthesis in cell 
membranes 

~ tổng hợp sterol trong màng tế bào triazoles 

difenoconazole, 
hexaconazole, 
propiconazole, 
tebuconazole 

H 3 Disruptors of cell-wall biosynthesis ~ sinh tổng hợp vách tế bào antibiotic validamycin A 

H 5 ~ cellulose synthase ~ enzyme tổng hợp cellulose several 
dimethomorph, 
mandipropamid 

I 1 
melanin biosynthesis inhibitors (MBI)  
in fungal cell wall 

Ức chế tổng họp melanin trong vách tế 
bào của sợi nấm (MBI) 

several tricyclazole 

M 3 multi-site contact activity Hoạt động tiếp xúc nhiều vị trí many 

copper hydroxide, 
other copper 
compounds, propineb, 
sulfur 

X  
Others (incl. biological control 
agents) 

Khác (gồm phòng trừ bằng các tác nhân 
sinh học) 

fungi Trichoderma spp. 
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Thuốc rừ vi khuẩn thuốc (trừ) bệnh;  ~vi khuẩn  

  antimicrobial chemical 
Hóa chất kháng vi sinh vật 

antibiotic bactericides bismerthiazol, 
bronopol, oxolinic acid 

  antibiotic (D) and multi-site (M) 
fungicides showing bactericidal 
activity 

Kháng sinh loại (D) và nhiều vị trí loại 
(M) của thuốc trừ nấm bệnh-hoạt động 
của vi khuẩn 

 
kasugamycin, copper 
hydroxide  

 

Thuốc trừ sâu 

Code MoA: Insecticides thuốc (trừ) sâu (chemical) group(s) examples / ví dụ 

1 A Acetylcholinesterase (AChE) 
inhibitors 

Ức chế enzyme 
Acetylcholinesterase (AChE) → carbamates 

BPMC (fenobucarb), 
carbofuran, 
carbosulfan 

B Acetylcholinesterase (AChE) 
inhibitors 

Ức chế enzyme 
Acetylcholinesterase (AChE) → organo-phosphates 

(OP) 

chlorpyrifos, diazinon, 
methyl parathion, 
methamidaphos, 
quinalphos 

2 A GABA-gated chloride channel 
antagonists 

Đối kháng, đóng cổng của kênh 
"chloride" (GABA) 

organo-chlorines,  
phenylpyrazoles 
(fiproles) 

endosulfan, gamma-
HCH (lindane) 
fipronil 

B Sodium channel modulators Thay đổi kênh điện giải Na+, kênh 
Sodium 

pyrethroids, etc. DDT, cypermethrin, 
deltamethrin, lambda-
cyhalothrin   

4 A Acetylcholine receptor (nAChR) 
agonists 

Liên kết thụ thể Acetylcholine neonicotinoid 
insecticides (NNI) 

acetamiprid, 
clothianidin, dinotefuran, 
imidacloprid, 
nitempyram, thiacloprid, 
thiamethoxam 

5 nAChR agonists: allosteric (not group 
4) 

Liên kết thụ thể Acetylcholine tại vị trí 
khác 

spinosyns spinetoram, spinosad 

6 Chloride channel activators  Kích hoạt kênh Chloride avermectins abamectin, emamectin 
benzoate 
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9 B Modulators of stretch receptors 
(nerve action) targeting Hemiptera  

Thay đổi thụ thể thần kinh của côn trùng 
thuộc bộ cánh nửa "Hemiptera" 

pyridine azomethine pymetrozine 

11 Microbial or derived disruptors of 
insect midgut membranes 

Làm rối loạn đường ruột côn trùng bacteria and Bt (Cry, 
Vip) proteins 

Bacillus thuringiensis 
(Bt) 

15 Inhibitors of chitin biosynthesis: 
Lepidpotera 

Ức chế sinh tổng hợp chitin của bộ 
Lepidoptera 

substituted ureas chlorfluazuron 

16 Inhibitors of chitin biosynthesis: 
Hemiptera 

Ức chế sinh tổng hợp chitin của bộ 
Hemiptera 

substituted ureas buprofezin 

21A Mitochondrial complex I electron 
transport inhibitors (METI) 

Ức chế vận chuyển điện tử của màng ti 
thể (METI) 

METI acaricides & 
insecticides 

fenpyroximate, 
tebufenpyrad, 
rotenone 

22 Voltage dependent sodium channel 
blocker 

Khóa kênh tổng hợp Na+ oxadiazines indoxacarb 

28 Ryanodine receptor modulators: 
sustained contraction of insect 
muscle 

Thay đổi thụ thể ryanodine: làm co rút 
cơ côn trùng 

diamides chlorantraniliprole 
(CTPR), flubendiamide 

UN biological control agents Tác nhân phòng trừ sinh học fungus Metarhizium sp. 

 

Thuốc trừ cỏ 

Code MoA: Herbicides thuốc (diệt) cỏ (chemical) group(s) examples / ví dụ 

 A  Inhibits fatty acid synthesis 
(ACCase inhibitors) 

ức chế tổng hợp acide béo (ức chế 
enzyme ACCase) 

'fop' herbicides  cyhalofop-butyl  

 B  Inhibits plant amino acid 
synthesis:acetolactate synthase
 (ALS) 

Ức chế tổng hợp amino acid: enzyme 
tổng hợp acetolactate (ALS) 

sulfonylureas and others bensulfuron methyl, 
ethoxysulfuron, 
penoxsulam 

 C2 Inhibits photosynthesis 
(photosystem II) 

Ức chế quang hợp (hệ thống quang 
tổng hợp II) 

substituted ureas  propanil 

 D  Photosystem I (electron 
transport): contact & desiccant 
action 

Hệ thống quang hợp I (vận chuyển 
electron): tác động tiếp xúc và làm 
khô héo 

bipyridylium  paraquat 

 G  Inhibition of EPSPS in 
chlororplasts 

Ức chế EPSPS trong lục lạp organophosphate glycene glyphosate 
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 K3  Inhibition of mitosis and cell 
division 

Ức chế gián phân và phân chia tế bào several  butaclor, 
pretilachlor 

 L/O  Inhibition of cell wall (cellulose) 
synthesis and synthetic auxin 

Ức chế tổng hợp cellulose trong vách 
tế bào và tổng hợp auxin 

quinoline carboxylic acid quinclorac 

 O  Action like IAA (synthetic auxins) Hoạt động giống như auxin (IAA) 
(tổng hợp auxins) 

 2,4-D ester 

 safener Molecules that improve 
selectivity between crop plants 
(reducing the effect of the 
herbicide) and target weeds 

Các phân tử (hóa chất) làm tăng tính 
chọn lọc của cây trồng (cây trồng làm 
giảm hiệu lực của thuốc trừ cỏ) vì đối 
tượng là cỏ dại 

  fenclorim 

 

Other Pesticides 

Rodenticides thuốc trừ chuột   examples / ví dụ 

  Anti-coagulants: 1st generation Chống đông máu: thế hệ 1   warfarin 

  Anti-coagulants: 2nd generation Chống đông máu: thế hệ 2   brodifacoum, bromadiolone, 
coumatetralyl, flocoumafen 

  Acute toxins (usually inorganic) Độc cấp tính   zinc phosphide 

  biological Sinh học (vi khuẩn gây tiêu chảy !)   Salmonella entaridis 
        

Molluscicides thuốc (trừ) ốc   metaldehyde, niclosamide 
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Phân tích hệ sinh thái: giai đoạn lúa ngậm sữa đến chín 

Giới thiệu: chẩn đoán và quản lý dịch hại 

Ngưỡng hành động đối với các dịch hại chính trên lúa giai đoạn ngậm sữa đến chín: 
Giai đoạn phát triển 
của cây lúa 

sinh trưởng sinh 
dưỡng: 40 ngày 

đầu tiên 

40 ngày(đẻ nhánh 
đến làm đòng) 

làm đòng đến 
trổ 

chín  

 
Chính yếu: 
Sử dụng thuốc BVTV 

 Tránh nếu có 
thể hay không 
nghĩ đến để hiệu 
quả   

 Không sử dụng 
thuốc BVTV 

Dịch hại: 

 
Các loại rầy hại thân: 
Rầy nâu, Rầy lưng 
trắng 

 2-3 con /tép nếu bệnh do vi rút gây ra không 
xuất hiện trên ruộng lúa (xem Khung 1)  

  

Rầy nâu, Rầy xanh & 
và những con rầy khác: 
rủi ro do vi rút gây 
bệnh 

CHỈ hành động đối với những cảnh báo từ chính quyền địa phương (các cán 
bộ nông nghiệp) hoặc khi thấy rõ triệu chứng xuất hiện trên đồng ruộng.  

 

Sâu cuốn lá và các loại 
sâu ăn lá* 

 100 con trên 1 m2 40 con trên 1 m2   

Sâu đục thân  2 ổ trứng trên 1 m2 

(xem xét hiện tượng 
ký sinh¶) 

1 ổ trứng trên 2 m2  
¶ 

Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bọ trĩ      Thuốc trừ sâu hầu như không hiệu quả 
hoặc không kinh tế dùng để kiểm soát 

 

Muỗi cuốn lá hành  
Nhện gié/ thối bẹ     xác định vấn đề nếu > 5% lá cờ do vết bệnh 

(thuốc BVTV có thể không hiệu quả) 
Quá trễ để kiểm soát 
hiệu quả 

Bệnh đạo ôn (đối với 
những giống nhiễm) 

Giám sát quá trình tiến triển của bệnh 
(xem bài tập huấn 7) vết bệnh tăng lên trên 
10% lá: 10 mẫu lá lấy từ 4 phía của đồng 
ruộng. 

Phun tối đa 2 lần đối 
với bệnh đạo ôn cổ 
bông nếu xuất hiện 
bệnh và ẩm 

Phun tối 
đa 3 
lần/ vụ 

 

Bệnh cháy bìa lá 
 Kiểm soát bằng hóa chất đem lại hiệu quả 

hạn chế: chỉ áp dụng vào giai đoạn đầu của 
bệnh 

 

Các loại dịch hại cuối 
mùa: đặc biệt là bọ xít 
hại lúa 

  10 con trên 1 m2: vào giai đoạn 
ngậm sữa (7-10 ngày sau trổ) 

 

Thuốc trừ cỏ nếu gieo trực tiếp     

Ốc bươu vàng OBV: 10 /m2 nếu >1 
ha 

Chuột  Chiến dịch tiêu diệt chuột cho cả cộng đồng 
vào giai đoạn đầu. 

 Không hiệu quả 

CHÚ Ý: ** Lưu ý đến khoảng thời gian ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch (PHI): KHÔNG sử dụng thuốc BVTV 
trong 7 ngày trước khi thu hoạch, và có lẽ không cần thiết trong 14 ngày cuối trước khi thu hoạch 
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Kết luận: Có thể áp dụng một phần khi cần thiết trong phòng trừ bọ xít hại lúa trong suốt giai đoạn lúa 
ngậm sữa, bởi vì lúc này áp dụng phòng trừ hóa học đã quá trể để phòng trừ hiệu quả tất cả các dịch 
hại. Hơn nữa xử lý cây trồng với thuốc BVTV sẽ gây ô nhiễm sản phẩm với dư lượng độc hại (xem bên 
dưới). Tuy nhiên, nông dân có thể quan sa1tca1c triệu chứng của những loài dịch hại chính ngoài đồng 
ruộng: ưu tiên lưu ý đến cách tốt nhất để giảm thiểu xâm nhiễm dịch hại trong các vụ tới.  

Đạo ôn cổ bông   
 
Tên khoa học: Magnaporthe grisea 

 
Đạo ôn cổ bông lúa là một nòi của bệnh đạo ôn (đã được mô tả trong các mô-đun trước như mô đun 4, 
7 và 9) nhưng nấm bệnh tấn công ở cuống bông và vết bệnh chuyển thành màu nâu đen gọi là đạo ôn 
cổ bông và liên quan đến bệnh đạo ôn trong giai đoạn bông trổ thoát. 
 
Nhiễm bệnh trong giai đoạn sớm, hạt sẽ bị lép trong khi nhiễm trong giai đoạn trễ thì hạt sẽ bị lững. 
Bệnh đạo ôn cổ bông gây thiệt hại năng suất từ 30-61% tùy thuộc vào giai đoạn nhiễm bệnh. 

 

Đạo ôn đốt và cổ bông thường xuất hiện cùng nhau và có triệu chứng tương tự. 

Khi một đốt thân hay cổ bông bị đạo ôn, cây phát triển kém hoặc không tạo hạt. 

 
Chẩn đoán  
 
Kiểm tra vết bệnh và sự thối rửa của đốt và cổ bông.  

• Đốt bị nhiễm bệnh đạo ôn xuất hiện vết bệnh thành dải dài. Vết bệnh ở đốt có màu đen đến 
nâu đen. Đốt bị nhiễm bệnh làm cho thân hoặc bông lúa bị gãy.  

• Vết bệnh ở cổ bông có màu nâu xám và có thể gây ra việc bóc tách khỏi thân cây, làm cho 
cổ bông và bông lúa bị gãy. Nếu cây bị nhiễm bệnh trước khi ngậm sữa thì cây lúa sẽ 
không hình thành hạt được, còn nếu nhiễm bệnh xảy ra trễ hơn, cây hình thành hạt có chất 
lượng kém.   

 

       

             Đạo ôn cổ bông                                                Bông lúa bị nhiễm đạo ôn  

 

Đạo ôn cổ bông cũng có thể gây nên bông bạc tương tự như do sâu đục thân gây ra.  
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Bông bạc do sâu đục thân gây ra có thể xé toạc ra khỏi cây, thân cây sẽ tách biệt ra ở nơi sâu chui vào 
bên trong. Còn bông bạc do đạo ôn, đốt và cổ bông thì không thể tách ra như vậy. 

 
 Quản lý đạo ôn cổ bông trong giai đoạn lúa ngậm sữa đến chín  
 
Việc kiểm soát đạo ôn cổ bông giai đoạn này chủ yếu là áp dụng biện pháp ngăn ngừa và kỹ thuật 
canh tác ở các giai đoạn sinh trưởng trước của cây lúa như: 
 

• Diệt cỏ dại là ký chủ trung gian ở bờ ruộng, kênh dẫn nước. 

• Lưu ý đến việc bón phân cân đối giữa N, P và K trong các vụ tới. 

• Phun thuốc trừ nấm không hiệu quả trong giai đoạn này.  

Bệnh lem lép hạt 
 
Tên khoa học (Burkholderia glumae and others) 

Triệu chứng  

Bệnh lem lép hạt thường bắt đầu lúc lúa ngậm sữa và sự xâm nhiễm của nấm bệnh đã xảy ra lúc lúa trỗ 
gây nhiều thiệt hại hơn 

Trên cây chín, các hạt lúa trên bông bị xâm nhiễm phân bố không đồng dạng. Bị nhiễm bệnh nặng, 
50% số hạt trên cây bị ảnh hưởng.  

• Hạt bị nhiễm bệnh thường teo lại và có màu xanh nhạt, bị xâm nhiễm trễ hơn, hạt có màu vàng 
bẩn  tới nâu và rất khô. Trên hạt bị bệnh vết bệnh đầu tiên có màu nâu đến nâu đen ở phần gốc 
vỏ trấu rồi lớn dần hướng lên. Vết bệnh nhanh chóng xuất hiện trên hạt, vỏ trấu nhạt dần và bắt 
đầu héo.  

• Hạt bị ảnh hưởng bệnh bất thụ hoặc lem lép hạt với màu nâu đen ở gốc. 

• Triệu chứng bệnh thay đổi đáng kể. Nhiệt độ và lượng đạm bón trước khi bông lúa trổ thoát có 
lẽ là các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến triệu chứng bệnh. 

 

          
 

Bệnh lem lép hạt (Burkholderia glumae and others) 
    
Quản lý bệnh lem lép hạt 
- Biện pháp canh tác và vệ sinh đồng ruộng 

o Diệt cỏ dại là ký chủ trung gian ở bờ ruộng, kênh dẫn nước. 
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o Bón phân cân đối giữa  N, P và K  
 

-  Biện pháp phòng ngừa: Bệnh lem lép hạt chỉ hiện diện khi cây lúa đã trổ thoát bông, khi hạt đã 
bị mầm bệnh xâm nhập nên ngăn chận bệnh ở giai đoạn chín sữa đã quá trễ. Vì vậy để ngăn ngừa 
bệnh lem lép hạt cần:  

o Sử dụng hạt giống sạch bệnh  
o Phun thuốc bảo vệ thực vật hầu hết không hiệu quả, đặc biệt ở giai đoạn này. 

 

Bọ xít hôi:  Leptocorisa spp 

Tên khoa học của loài bọ xít hội phổ biến nhất ở Việt Nam là Leptocorisa oratorius F.  

   

Bọ xít hôi gây thiệt hại cho cây lúa bằng cách hút các chất dinh dưỡng trong hạt đang phát triển từ 
trước khi trổ đến chín sáp, vì thế làm cho hạt lép và lem hạt. Cả bọ xít non và trưởng thành đều 
chích hút hạt lúa. 

Cả thành trùng và ấu trùng bọ xít hôi đều chích hút hạt lúa ở giai đoạn chín sữa. Chúng là dịch hại 
nghiêm trọng trên lúa và có thể làm giảm năng suất lúa lên đến 30%. 

Chẩn đoán 

 Kiểm tra cây lúa bị chích hút như: 
• Hạt lúa nhỏ hoặc bị teo lại, 
• Hạt bị mất hình dạng,có vết, đốm 
• hạt lép, và  
• bông thẳng. 

Triệu chứng gây hại của bọ xít hôi có thể bị nhầm lẫn với triệu chứng gây ra bởi thiếu dinh dưỡng 
hoặc bọ trỉ chích hút bông lúa. Để khẳng định lúa bị bọ xít hôi, cần kiểm tra sự hiện diện của côn 
trùng gây hại: 
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• Trứng có hình bầu dục, màu nâu đỏ, bóng, dọc theo gân giữa của lá 
• Ấu trùng màu xanh nâu, thon và thành trùng chích hút nội nhũ hạt lúa 
• Mùi khó chịu 

Quản lý bọ xít hôi 

• Sử dụng các biện pháp phòng ngừa đầu vụ như: 
o Diệt cỏ dại là ký chủ trung gian ở bờ ruộng và chung quanh để ngăn chận nhân mật số của 

bọ xít hôi trong thời kỳ bỏ hóa ruộng. 
o San phẳng ruộng, cân đối giữa bón phân, quản lý nước đồng bộ cho cây lúa sinh trưởng và 

phát triển đồng đều. Xuống giống đồng loạt để giảm vấn đề bọ xít hôi. 

• Thu hút, bẫy bắt bọ xít hôi ở mật số thấp vào sáng sớm hoặc chiều tối bằng lưới có thể có hiệu 
quả, mặc dù tốn nhiều lao động.  

o Ở giai đoạn đầu, khuyến khích sử dụng tác nhân phòng trừ sinh học như một số loài côn 
trùng bắt mồi ăn thịt, rầy, nhện, để tấn công bọ xít hôi và ăn trứng bọ xít. . 

• Nếu ruộng bị xâm nhiễm, đặc biệt là thành trùng vượt ngưỡng hành động lưu ý đến việc phun 
thuốc trừ côn trùng phản ứng nhanh tránh tồn dư thuốc bằng cách ngưng phun thuốc trước khi 
thu hoạch không vượt quá 7 ngày.  Một số sản phẩm nhóm pyrethroid thích hợp, chuyên biệt và 
chỉ nên phun riêng vào chóp tán lá ở thể tích thấp nhất có thể (xem bài 8). 

Bọ xít đen (RBB) 

Tên khoa học:  Scotinophara coarctata 

  

Bọ xít đen chích hút nhựa cây. chúng có thể làm cho lá bị nâu, cây chết đọt và cháy bọ xít. Thiệt 
hại của chúng gây ra lá cây bị lùn, giảm số chồi và bị bông bạc. Trong nghiều trường hợp, bọ xít 
đan làm cho cây yếu đi, ngăn chận tạo hạt.  

Bọ xít đen chích hút cây lúa từ giai đoạn mạ đến chín. 10 con bọ xít đen trưởng thành/chồi có thể 
gây thiệt hại 35% năng suất lúa.  
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Chẩn đoán: Kiểm tra sự lem/mất màu của lá. Bọ xít đen làm cho cây bị vàng và nâu đỏ. Lá cũng 
bị úa vàng. 

Kiểm tra việc giảm số chồi. Triệu chứng ruộng cháy bọ xít biểu hiện qua sự héo chồi mà không để 
lại dịch ngọt do nó tiết ra hoặc muội bồ hóng. 

Cây cũng bị lùn và có thể tạo ra bông ngắn  hoặc không cho bông, bông lúa không trổ thoát  được 
và hạt lép hoặc bị bông bạc lúc lúa làm đòng. 

Kiểm tra chết bông 

Chết bông (bông bạc) cũng có thể gây ra bởi sâu đục thân. Để khẳng định nguyên nhân thiệt hại 
gây ra bởi bọ xít đen, kéo/giật cây bị xâm nhiễm lên,nếu do bọ xít hôi gây hại thì không thể kéo cả 
gốc lên.. 

Bị xâm nhiễm bọ xít đen nặng và “cháy bọ xít” thường xảy ra sau khi lúa trổ hoặc chín. 

Quản lý bọ xít đen 

Để ngăn ngừa xâm nhiễm bọ xít cần: 

• Duy trì việc vệ sinh đồng ruộng, diệt cỏ dại và phơi ruộng trong khi cày ải. 
• Gieo trồng các giống lúa có cùng thời gian chín để phá vở chu kỳ sống của côn trùng gây hại. 
• Sử dụng bẫy đèn để bắt các thành trùng đang đẻ trứng, bẫy đèn bẫy bắt côn trùng nên bắt đầu 5 

ngày trước và sau khi trăng tròn. 
• Khuyến khích sử dụng tác nhân phòng trừ sinh học như một số loài côn trùng bắt mồi nhỏ (ký 

sinh trên trứng), bọ rùa, nhện, kiến đỏ,... (ăn trứng, ấu trùng và thành trùng), các loại bọ cánh 
cứng, bọ gai vôi, vịt, cóc (ăn trứng và ấu trùng) các loài nấm (tấn công ấu trùng và thành trùng). 

Phòng trị 

• Trong thời gian lúa bị xâm nhiễm sớm, tăng mực nước ruộng lên trong 2-3 ngày để bọ xít di 
chuyển lên trên. 

• Ngập ruộng để làm chết trứng bọ xít đen cao. 
• Sau thu hoạch cày ruộng để diệt những côn trùng gây hại còn lại. 

Nhện gié (PRM)  

Tên khoa học: Steneotarsonemus spinki 

Chẩn đoán  
 

Nhện gié gây thiệt hại cho cây bằng cách  ăn trực tiếp mô lá của bẹ lá và hạt đang phát triển ở giai đoạn 
ngậm sữa và gián tiếp truyền các bệnh do nấm gây ra. Trong khi chích hút chúng tiết ra nước bọt gây 
độc cho cây. Nhện gié gây hại thường kết hợp với thối bẹ. Nhện gié mang theo bào tử nấn thối bẹ trên 
cơ thể chúng. 

Nhện gié gây thiệt hại cho mô cây, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đi vào hạt đang phát triển và 
bẹ lá, dẫn đến thiệt hại là hạt bất thụ và mất hình dạng, bông thẳng và hạt có vết như vết cạo gió. 
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Quản lý nhện gié 

Nông dân nên nghĩ đến cách tốt nhất để ngăn chận loại dịch hại này trong vụ tới bằng các biện pháp 
canh tác sau: 

- Áp dụng biện pháp canh tác bao gồm: 
o Cày gốc rạ sau khi thu hoạch lúa, đảm bảo các vật liệu cây trồng không sinh trưởng trở 

lại trong mùa đông, ruộng bỏ hóa, luân canh với cây trồng khác.  
o Làm sạch máy móc trước khi sử dụng ở những ruộng không bị xâm nhiễm,  
o Thường xuyên thăm đồng để biết được động thái mật số của nhện gié và có biện pháp 

kiểm soát chúng hiệu quả. 
o Biết cách bón cân đối phân N, P và K tốt nhất trong vụ tới. 

 
• Biện pháp sinh học: nấm bệnh và các động vật ăn thịt nhỏ có khả năng làm giảm mật số 

nhện gié. Bảo vệ thiên địch trên ruộng lúa (như nhện, ong ký sinh, ...) 
• Biện pháp hóa học thường không hiệu quả vì nhện gié vẫn hiện diện trong các đường nứt, 

kẻ hở của cây: bên dưới bẹ lá, gần thân. Việc sử dụng thuốc trừ nhện được thảo luận trong bài 
9: ở giai đoạn này, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không hiệu quả và gây nguy hiểm vì tồn dư 
dư lượng thuốc BVTV (xem bên dưới).   

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly 

Dư lượng thuốc BVTV là gì?  

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể được hiệu là bất kỳ một lượng các hóa chất nông nghiệp được 
sử dụng trên cây trồng tồn lưu trong cây, hoặc trong môi trường (thí dụ trong đất) . Dư lượng gần như 
vô hại, tuy nhiên đã có nhiều trường hợp, con người (động vật, hệ sinh thái) đã bị ngộ độc bởi lạm 
dụng thuốc trừ dịch hại. Vấn đề này đã và đang được chính phủ các nước quan tâm để ban hành những 
điều luật trong quản lý thuốc BVTV và cố gắng để kiểm soát việc sử dụng sai thuốc BVTV 

Ngưng phun thuốc bảo vệ thực vật trước thu hoạch 14 ngày 

Ở Việt Nam, Chính phủ cấm phun thuốc BVTV trong tuần cuối cùng trước khi thu hoạch và Cục Bảo 
vệ thực vật đã khuyến cáo nông dân không áp dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu trong vòng 14 ngày trước 
khi thu hoạch, bởi vì một số lý do sau: 

Lãng phí tiền bạc: Vào thời gian thu hoạch (trước 2 tuần)  gần như hầu hết các  ruộng lúa không có 
bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đối với sâu bệnh. Vì vậy, trong trường hợp này, áp dụng thuốc trừ sâu 
là không hiệu quả. Nếu nông dân không biết đến cụm từ “ thời gian cách ly”  hay nói cách khác là thời 
gian trước thu hoạch, việc phun thuốc trừ dịch hại  trong thời gian 14 ngày trước thu hoạch sẽ làm tiêu 
tốn chi phí cho thuốc BVTV và điều này dẫn đến không đáp ứng được các yêu cầu về thời gian cách 
ly, có nghĩa là dư lượng thuốc trừ sâu trong gạo có thể vượt quá mức dư lượng tối đa  cho phép cũng 
như có thể ảnh hưởng đáng kể khả năng thương mại sản phẩm. 
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Vấn đề với dư lượng thuốc BVTV có thể xảy ra :  

là dư lượng thuốc trừ sâu còn tồn lưu trong nông sản sau khi được dùng để phòng trừ dịch hại trên cây 
trồng. Các mức độ của các dư lượng trong thực phẩm thường theo quy định của cơ quan quản lý ở 
nhiều nước. Đa phần cộng đồng tiếp xúc với dư lượng thuốc BVTV thông qua tiêu thụ thực phẩm có 
dư lượng thuốc hoặc ở gần nơi thường xuyên tiếp xúc với thuốc BVTV như  ruộng lúa,.  

Thời gian cách ly 

Thời gian cách ly là gì? 

• Sau khi sử dụng  thuốc BVTV,  lượng thuốc trừ sâu sẽ lưu trên cây trồng và lượng thuốc này có 
thể  tiếp tục tiêu diệt sâu bệnh hại trên cây trồng.  

• Thông thường các dư lượng bị phân huỷ do tác động của không khí, nước, vi sinh vật và cây 
trồng  

• Tuy nhiên, nếu cây trồng được thu hoạch sớm và có thuốc BVTV được sử dụng quá nhiều (có 
nghĩa là dư lượng trong sản phẩm nhiều) có thể gây hại cho người và gia súc khi tiêu thụ sản 
phẩm.  

• Các chất độc của thuốc BVTV cần phải có thời gian để phân huỷ thành các chất ở mức không 
độc cho người và gia súc. Khoản thời gian ngắn nhất từ khi phun thuốc lần cuối  đến khi thu 
hoạch cấn thiết để đảm bảo thuốc BVTV có đủ thời gian phân huy tối đa  đến mức độ cho phép 
được và  không còn gây ra tác động xấu đến sức khoẻ của người và động vật khi tiêu thụ nông 
gọi là thời gian cách ly.  

• Thời gian cách ly được xem là số ngày từ khi phun thuốc  lần cuối đến khi thu hoạch nông sản.  
Điều này được hiểu là khi cây trồng được thu hoạch tại thời điểm này cây đã bị cắt (không còn 
hoạt động sống). Điều này có nghĩa là thời gian cách ly không bao gồm thời gian mà cây trồng 
đã bị cắt đi (nằm trên ruộng) bởi vì  các dư lượng từ các sản phẩm nông hoá được sử dụng để 
kiểm soát dịch hại chỉ được chuyển hóa và bị phá vỡ bởi thực vật sống 

• Thời gian cách ly có thể khác nhau tùy thuộc vào cây trồng đã được phun thuốc, các sản phẩm 
nông dược đang được sử dụng và phụ thuộc vào tốc độ tan rã của thuốc.  Cùng một loại nông 
dược có thể được đăng ký để sử dụng trên nhiều loại cây trồng nhưng thời gian cách ly sẽ khác 
nhau cho mỗi loại cây trồng 

• Đối với lần phun thuốc cuối nên sử dụng những loại thuốc có thời gian cách ly thấp chẳng hạn 
như  một số hoạt chất nhất định của pyrethroids như cypermethrin and deltamethrin hoặc một 
vài hoạt chất của organo-phosphate (OP).  

• Tất cả các nông dược khi đăng ký  thương mại đều phải ghi rõ thời gian cách ly trên nhãn 
thuốc . 

Dư lượng thuốc BVTV và thương mại sản phẩm 

Lúa gạo là một trong những mặt hàng nông sản chủ yếu để xuất khẩu, và như vậy ngoài chất lượng sản 
phẩm phải đạt yêu cầu, sản phẩm còn phải thoả mãn vấn đề an toàn nông sản (theo quy định ngưỡng tối 
đa dư lượng thuốc BVTV của Quốc tế) nếu không các lô hàng xuất khẩu sẽ bị trả lại theo hợp đồng  
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Trang thiết bị cho phép xác định các loại thuốc BVTV đã sử dụng trên nông sản 

Hầu hết các nước cố gắng xác định để xác định các giới hạn dư lượng tối đa trên các nông sản 
(gọi là quy định của toàn cầu về dư lượng thuốc BVTV trong lương thực- International - Codex 
Alimentarius). Quy định này được thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp 
quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phát triển các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc 
tế trong đó có hướng dẫn về cách thực hiện của các mã số, và khuyến cáo về an toàn thực phẩm. Với 
một số cây trồng nhất định, bao gồm gạo, các quy định về mức dư lượng ở giai đoạn khác nhau trong 
chế biến sản phẩm cũng đã được thiết lập (Phụ lục). 

Trong tất cả các nước, vai trò chính của việc đăng ký về thời gian cách ly là để bảo vệ sức khỏe 
con người. Mã số do FAO thành lập về nhập khẩu các hóa chất là dựa trên nguyên tắc đồng thuận có 
thông báo trước (PIC), nơi mà các nước nhập khẩu có quyền được biết về thuốc trừ sâu đã bị cấm hoặc 
hạn chế tại các nước khác. Đó là trách nhiệm của Chính phủ nhằm hướng dẫn cho phù hợp về việc sử 
dụng các hợp chất độc hại, từ việc thiết kế nhãn cho dễ hiểu đến việc cấm hoàn toàn các sản phẩm độc 
hại nhất. 

Liên minh Châu âu 

Có lẽ  dây là những quy định nghiêm ngặt nhất trong các nước Liên minh châu Âu. Trong tháng 9 năm 
2008, Liên minh Châu Ấu đã ban hành giới hạn mới và sửa đổi về dư lượng tối đa cho phép (MRLs) 
cho khoảng 1.100 loại thuốc trừ sâu từng sử dụng trên thế giới. 

Liên hợp quốc Hoa kỳ 

Ở Mỹ, sử cho phép dư lượng thuốc BVTV lưu tồn trên thực phẩm được thiết lập bởi Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường (EPA). Để đánh giá các rủi ro liên quan với thuốc trừ sâu đối với sức khỏe con 
người, EPA phân tích từng hoạt chất thuốc BVTV cũng như các tác dụng độc hại phổ biến của các 
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nhóm thuốc trừ sâu được gọi là đánh giá rủi ro tích lũy của thuốc BVTV. Giới hạn mà EPA đưa ra về 
thuốc BVTV  trước khi phê duyệt bao gồm việc xác định mức độ thường xuyên nên được sử dụng và 
nó nên được sử dụng như thế nào để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường. Tại Mỹ, Cơ quan Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cùng với Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng thường xuyên kiểm tra mức 
độ của dư lượng thuốc trừ sâu thực tế trên các sản phẩm nông nghiệp. 

Thế nào là giới hạn dư lượng tối đa của thuốc BVTV?  

.  However, for many pesticides and crops, this is set at the Limit of Determination (LOD).  LOD can 
be considered a measure of presence/absence, but true residues may not be quantifiable at very low 
levels.  If a MRL has not been set for a crop then a very low default level is set (typically 0.01 mg/kg).   

Dư lượng thuốc BVTV trên cây trồng được giám định tuân theo tài liệu về Giới hạn dư lượng 
tối đa (MRL) và dựa trên những phân tích về số lượng của hoạt chất  thuốc BVTV còn lưu tồn lại trên 
các mẫu sản phẩm thực phẩm. Dư lượng thuốc cho một hoạt chất nhất định (AI) thường được xác định 
bằng cách đo lường tại chỗ, nơi mà các cây trồng đã được xử lý theo tiêu chuẩn GAP ( thực hành nông 
nghiệp tốt trong đó IPM được coi là thiết yếu) và khoảng thời gian thích hợp trước khi thu hoạch. Tuy 
nhiên, đối với nhiều loại thuốc BVTV và các loại cây trồng, điều này được xác định bởi giới hạn phát 
hiện (Limit of Determination - LOD) nghĩa là lượng tối thiểu hay nồng độ tối thiểu của chất phân tích 
trong mẫu thử có thể phát hiện được nhưng không cần thiết phải định lượng, LOD có thể được xem là 
phương pháp nhận diện pháp có / không của thuốc BVTV nhưng dư lượng thực tế có thể không được 
định lượng ở mức rất thấp. Nếu giới hạn dư lượng tối đa của thuốc BVTV đã không được thiết lập cho 
cây trồng thì mức này được mặc định rất thấp (thường là 0,01 mg / kg). 

Nếu Nông dân tuân thủ tiêu chí của GAP cho tất cả các cây trồng bao gồm cả lúa, việc Chính 
phủ phải thu hồi những loại thuốc BVTV quá cũ cần được thực hiện. Với ngày càng gia tăng các thiết 
phát hiện có độ nhạy cảm cao, một lượng dư lượng thuốc nhất định sẽ được đo lường tại nơi đồng 
ruộng có sử dụng thuốc BVTV.  Trong môi trường pháp lý hiện hành, sẽ là khôn ngoan cho tất cả các 
nhà sản xuất để tập trung vào việc thực hiện GAP và sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm, để tránh các 
vấn đề với khách hàng. 

Kế hoạch giảng dạy và các bước chuẩn bị 

Kết quả mong đợi 
• Nông dân phải hiểu được sinh lý của cây lúa trong giai đoạn này và nhu cầu về nước / dinh 

dưỡng của giai đoạn này 

• Nông dân phải hiểu rằng nếu nếu có dịch hại đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở giai đoạn 
này, điều tốt nhất cần phải làm là giảm thiểu rủi ro trong vụ tới (chỉ cho họ nếu tuân thủ quy 
trình IPM vào giai đoạn đầu , thì sự xuất hiện/ nhiễm sâu bệnh ở giai đoạn này có thể không 
phải vấn đề nghiêm trọng). 

• Một cách tự nhiên, KHÔNG CẦN THIẾT PHUN PHUN THUỐC 14 NGÀY TRƯỚC KHI 
THU HOẠCH. Việc phun thuốc giai đoạn này là lãng phí và không cần thiết. Chỉ phun khi có 
nhu cầu thực sự rõ ràng, và phù hợp với luật BVTV là không phun thuốc trong vòng 7 ngày 
khi thu hoạch.   
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• Đánh giá trong lớp học xem nông dân thực tế sử dụng thuốc BVTV bao nhiêu lần trong suốt 
quá trình canh tác của mùa vụ( bao nhiêu lần sử dụng thuốc trong trường hợp có áp dụng/không 
áp dụng hoặc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm ?) 

Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ giảng dạy 

• Flipchart stand with paper. 
• Flipchart đứng, giấy bìa dùng gắn trên flipchart, bút viết bảng, giấy màu cứng cắt nhỏ nhiều 

màu, hồ, kim găm bảng, ….  

• Các mẫu vật như mẫu côn trùng gây hại (bọ xít hôi, bọ xít đen hại lúa, triệu chứng bị nhện gié 
gây hại, mẫu bệnh đạo ôn cổ bông, …) được chuẩn bị sẳn trước khi đến lớp... 

• Máy tính, máy tính sách tay ...để tính toán đầu tư.. 

Các bước giảng dạy 

Bước 1: Nhắc lại bài học hôm trước  
Bước 2: Giới thiệu về bài học mới. 
- Sinh lý thực vật của giai đoạn sữa và chín ( sinh lý cây, sâu bệnh, yêu cầu dinh dưỡng, nước (khi nào 
cần nước và chế độ nước là gì, khi nào rút nước ra? ...) 
- Côn trùng gây hại trong những giai đoạn này 
-  Đưa ra những lý do để khuyến cáo nông dân không nên phun thuốc 14 ngày  trước thu hoạch  
Bước 3: Thăm ruộng nếu thấy cần thiết 
1. Quan sát sinh lý của lúa ở giai đoạn chín sữa và chín của lúa (quan sát bề ngoài của cây lúa, yêu cầu 
dinh dưỡng, nước, hiện diện sâu bệnh, …khi nào cần rút nước ra.. 
2. Lý do tại sao không phun thuốc trước thu hoạch 14 ngày 
Đưa 3 nhóm đi ra ruộng, để học viên quan sát và ghi lại những gì hiện diện trên đồng ruộng  (điều 
kiện đồng ruộng, nước, giai đoạn lúa, sâu bệnh ...) sau 30 phút trở lại lớp học 
Bước 4: Thảo luận nhóm xung quanh các vấn đề đang học 
+ Yêu cầu học viên viết lại các loại sâu bệnh, dịch bệnh trên đồng ruộng sau khi quan sát và  mô tả chi 
tiết 
+ Yêu cầu đánh giá tình hình nhiễm dịch hại (thấp, trung bình hoặc mức độ cao) 
+ Làm cho lớp sôi động bằng cách đưa các nhóm thảo luận về cách quản lý các loài gây hại này. + 
Hãy để nông dân trao đổi kinh nghiệm. Tất cả mọi ý kiến đều được viết một cách riêng biệt trên bảng 
hoặc trên flipchart. Sau đó cán bộ tập huấn sẽ giải đáp.  
+ Hỏi nông dân trong giai đoạn này về tình trạng dịch hại trên đồng ruộng? Cần hay không cần phun 
thuốc ? nếu cần và nếu không giải thích tại sao? Nêu lý do 
+ Hỏi Nông dân có biết về thời gian cách ly không? Họ hiểu như thế nào về thời gian cách ly? 

- Họ có tuân thủ quy định về thời gian cách ly? 
- Họ sẽ được lợi gì nếu tuân thủ quy định này? 

+ Cán bộ tập huấn sẽ nhóm thành 2 ý tưởng (YES và NO) ghi rõ lý do trong các thẻ màu, sau đó sửa 
đúng để giải thích lý do tại sao không sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn này 
+ Thảo luận và gắn kết việc thực hiện có nên hay không nên sử dụng thuốc trừ sâu trong vòng 14 ngày 
trước khi thu hoạch. Có trường hợp nào phải sử dụng thuốc BVTV trong giai đoạn này không? 
Bước 5.  Tổng quan phân tích hệ sinh thái lúa và thực hành IPM trong suốt vụ canh tác 
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• Nông dân có thực hiện theo ngưỡng hành động theo khuyên cáo không” nếu không nêu lý do? 
• Nông dân nên đánh giá toàn bộ thuốc BVTV đã sử dụng trong suốt mùa vụ bao gồm: 

- Thuốc trừ cỏ 
- Thuốc trừ ốc 
- Thuốc trừ sâu 
- Thuốc trừ bệnh 

• Tổng số:  
-Số lần sử dụng? Nếu hơn 5 lần phải nêu rõ tại sao các lần nầy cần thiết phải sử dụng? 
- Thể tích/lượng nước sửa dụng ( sau giai đoạn tượng đòng)? Nếu hơn 350 L/ha tại sao? 

• Chi phí bao gồm: 
- Cả thuốc BVTV và công lao động cho mỗi lần phun 
  
APPENDIX: Codex Alimentarius MRLs for rice products 

Code Pesticide 

(giới hạn 
dư lượng 
tối đa 
thuốc 
BVTV cho 
phép)  
mg/Kg 

Ban hành Symbols 

GC 0649  –  Rice   

Diflubenzuron 0.01 2004 (*) 

 Fipronil 0.01 2003  

Chlorpyrifos 0.5 2005 
 

Trifloxystrobin 5 2006 
 

Thiacloprid 0.02 2007 (*) 

Cypermethrins (including alpha~ & zeta~) 2 2009 
 

Azoxystrobin 5 2009 
 

Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) 1 2009 
 

Paraquat 0.05 2010 
 

Tebuconazole 1.5 2012 
 

Clothianidin 0.5 2012 C 

Etofenprox 0.01 2012 (*) 

Cycloxydim 0.09 2013 (*) 

Glufosinate-Ammonium 0.9 2013 
 

Dichlorvos 7 2013 
 

Dinotefuran 8 2013 
 

Imazapic 0.05 2014 (*) 

Chlorantraniliprole 0.4 2014 
 

Chlorpyrifos-Methyl 0.1 
  

 
CM 0649  –  Rice, Husked 

Fenthion 0.05 1997 
 

Tebufenozide 0.1 1999 
 

2,4-D 0.1 2001 
 

Flutolanil 2 2004 
 

Carbofuran 0.1 2004 
 

Sulfuryl fluoride 0.1 2006 Po 

Carbendazim 2 2006 (*)  
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Methamidophos 0.6 2012 
 

Acephate 1 2012 
 

Dichlorvos 1.5 2013 PoP 

 
CM 1205  –  Rice, Polished 

Carbaryl 1 2004 
 

Flutolanil 1 2004 
 

Sulfuryl fluoride 0.1 2006 Po 

Dichlorvos 0.15 2013 PoP 

Dinotefuran 0.3 2013 
 

Triazophos 0.6 2014 
 

Chlorantraniliprole 0.04 2014 
 

Chlordane 0.02 
  

Key   
(*) Tại khoảng giới hạn xác định. 

  
Po Dư lượng tối đa thuốc BVTV cho phép ở tại thời điểm thu hoạch   

PoP 
(Cho thực phẩm chế biến), dư lượng tối đa thuốc BVTV cho phép ở tại thời điểm thu hoạch của 
các loại thực phẩm chủ yếu 

From: 

http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/results.html?pesticideText=&pestClassId=7&
commodityText=rice&commodityCode=&searchBy=com 



Tài liệu tập huấn nông dân bài 12     0 

 

 

 

Tài liệu tập huấn nông dân bài 12 

 

Vận chuyển, bảo quản, xử lý sự cố rò rỉ thuốc BVTV, 

các biện pháp sơ cứu và kết luận 

 

Nội dung 

Vận chuyển và bảo quản thuốc BVTV .................................................................................................. 1 
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Vận chuyển thuốc BVTV ...................................................................................................................... 3 

Quản lý rò rỉ thuốc trừ sâu .................................................................................................................... 4 
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Nên làm gì với bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng? .......................................................................... 6 

Các loại bao bì (liên quan đến các loại hợp chất) .................................................................................. 7 
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Ngộ độc thuốc BVTV -  các biện pháp sơ cứu ...................................................................................... 9 

Thuốc BVTV có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể bằng cách nào? .................................................. 9 

Các triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV thường gặp ............................................................................... 9 

Các biện pháp sơ cứu ............................................................................................................................ 9 
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Các bước tập huấn ............................................................................................................................... 14 
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Vận chuyển và bảo quản thuốc BVTV 

Thực hành bảo quản thuốc BVTV cho các hộ nông dân nhỏ 

Thuốc BVTV có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và môi trường ngay tức thời. Những 
tai nạn liên quan đến sự cố tràn và rò rỉ có thể có ảnh hưởng sức khỏe và môi trường nghiêm trọng, đặc 
biệt đối với trẻ em. Bảo quản đúng cách thuốc BVTV có thể làm giảm nguy cơ rủi ro cho con người, 
động vật và môi trường. Một số nước có luật pháp đối với việc bảo quản thuốc BVTV 
Khu vực lưu trữ: trang thiết bị để  bảo quản thuốc BVTV cần có: 

+ Khu vực riêng: khu vực này tách riêng khỏi khu vực làm việc, khu vực sinh hoạt, và các khu 
vực nuôi gia súc gia cầm… 
+ Cách xa giếng nước, mương, hoặc các ao hồ, sông rạch 
+ Cách các khu vực đất xốp và các khu vực nơi mà lũ lụt có thể xảy ra 
+ Cách biệt các khu vực công cộng, trẻ em và động vật  
+ Gần đường bộ để dễ dàng đưa đi cấp cứu 
+ Các vật dụng đựng thức ăn hoặc đồ uống không được dùng để đựng thuốc BVTV (chai lọ 
đựng nước mắm, chai coca….). Cẩn thận chú ý các hạt giống đã được xử lý thuốc không được 
sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. 
+ Thuốc diệt cỏ nên được bảo quản riêng biệt từ các sản phẩm bảo vệ cây trồng khác 
 

Các trang thiết bị dùng để bảo quản thuốc BVTV: Trang thiết bị dùng để bảo quản thuốc phải nên:  
+ Chỉ được sử dụng để bảo quản/chứa các loại thuốc BVTV 
+  Phải được khóa cẩn thận để ngăn ngừa những người không có phận sự /trẻ em  
+Phải làm bằng chất liệu bảo vệ chống lại thời tiết bất lợi 
+Phải được làm bằng vật liệu chống cháy nỗ 
+ Phải được làm bằng sàn chống thấm có khe để nếu bị đổ, tràn vẫn đảm bảo không tràn ra 
ngoài khu vực khác 
+ Không có cống sàn, trừ khi khép kín (ví dụ, dẫn đến một bể chứa) 
+ Được thông gió tốt trong mọi điều kiện thời tiết 
+ Có kệ làm bằng vật liệu không hấp thụ thuốc trừ sâu 
+ Có hệ thống dây điện thích hợp 
+ Có hệ thống sáng tốt 
+ Có bình chữa cháy thích hợp bên ngoài các khu bảo quản 
+ Có dễ dàng truy cập đến các thiết bị khẩn cấp và quần áo bảo hộ cá nhân bên ngoài các khu 
vực bảo quản 
+ Có một dấu hiệu cảnh báo trên lối vào để cho biết: Thuốc BVTV được bảo quản ở đó, vật liệu 
dễ cháy và dấu hiệu cấm hút thuốc lá. 
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Hướng dẫn thực hành bảo quản thuốc BVTV tại nông hộ 

+ Đọc và làm theo hướng dẫn trên nhãn thuốc BVTV khi bảo quản. 

+ Thuốc phải được bảo quản trong chai/lọ/gói/bịch/ thùng còn  nguyên vẹn nhãn để đảm bảo rằng các 
loại thuốc BVTV được sử dụng cho đúng các mục đích của nó. 

+ Chai/lọ/gói thuốc phải được bảo quản trong khu vực dành cho các loại thuốc BVTV. Không bao giờ 
để chúng với các mặt hàng khác (chai nước mắm, chai dấm, hoặc thức ăn khác...) 
+ Các chai lọ/ thùng chứa nên thường xuyên kiểm tra rò rỉ, rỉ sét, hoặc nắp chưa vặn chặt. 
+ Đóng bao bì/nút vặn khi không sử dụng và bảo quản chúng trong khu vực khô ráo 

 
KHÔNG BẢO QUẢN, DỰ TRỮ THUỐC BVTV CÙNG VỚI THỨC ĂN CHO NGƯỜI VÀ GIA  SÚC 
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Nên bảo quản/thuốc trong chai/lọ của chính loại thuốc đó và không đựng thuốc còn thừa trong 
các chai lọ đựng thức ăn 

 

Nếu phải đổ hoá chất vào bình/lọ khác, hãy ghi rõ đúng loại của nhãn thuốc trên bình/chai lọ 
mới cùng loại với nhãn thuốc cũ. Không bao giờ để các bình/lọ thuốc BVTV vào thùng mà một ai đó 
có thể nhầm lẫn với thức ăn hoặc đồ uống. Trách nhiệm về mặt thuộc về bạn nếu có người bị ngộ độc 
do b5n ghi nhãn không đúng cách hoặc sử dụng thùng chứa không phù hợp . 

Nước sạch nên luôn luôn có sẵn tại nơi bảo quản thuốc trong trường hợp để khử độc khẩn cấp. 
Nếu nước uống không có sẵn, có thể sử dụng thùng chứa với đầy nước sạch được đậy nắp cẩn thận để 
dùng khi cần nếu có sự cố rò rỉ/tràn của thuốc. Nước cần được thay thường xuyên để đảm bảo an toàn 
cho người sử dụng trên da hoặc mắt. Ngoài ra, một bộ dụng cụ rửa mắt cũng nên có sẵn. Nước dùng để 
rửa không bao giờ được phép tiếp cận với những nguồn nước khác (xem bên dưới). 

 

Vận chuyển thuốc BVTV  

Bất cứ người nào vận chuyển thuốc trừ sâu thì cần thiết phải có trách nhiệm đề hòng mọi trường 
hợp sự cố có thể xẩy ra. Sự bất cẩn có thể gây ra sự cố tràn/ đổ/ vỡ chai/bình đựng thuốc và gây hư 
hỏng và như thế sẽ có khả năng gây hại cho chính bạn và người khác. Tai nạn có thể xảy ra bất kể là 
khi bạn vận chuyển gần hay xa, vì thế bạn phải lường trước được mọi hậu quả khi có sự cố xảy ra (bị té 
xe khi vận chuyển thuốc làm đổ/tràn thuốc ra đường) nghĩa là phải chuẩn bị với việc học những cách 
cần thiết để ngăn chặn rủi ro xảy ra và biết phải làm gì nếu không may thuốc trừ sâu bị đổ/rò rỉ/tràn ra 
ngoài.  

Cách an toàn nhất để vận chuyển thuốc trừ sâu là nên để thuốc ở phía sau xe tách riêng ra khỏi 
hành khách đi cùng.  Xe chuyên chở phải có thép hoặc nhựa lót sàn là tốt nhất vì dễ làm sạch khi thuốc 
bị tràn. Bất kể loại xe nào bạn sử dụng để vận chuyển thuốc BVTV, tất cả các thùng chứa phải được 
bảo vệ đúng cách để có thể ngăn chặn sự di chuyển quá trình vận chuyển và phải chắc chắn các chai lọ 
thuốc phải được dựng đứng thẳng. Đừng bao giờ để thuốc trừ sâu loại chất lỏng trong buồng lái của xe,  
thuốc có thể bốc hơi độc hại, ngoài việc với nguy cơ gây độc cho người khi bị tiếp xúc và cũng rất khó 
làm sạch nơi có sự cố tràn như sàn xe hoặc ghế. 
 Ở Việt Nam, hầu hết nông dân sử dụng xe máy, hoặc xe đạp để vận chuyển thuốc (nếu cửa hàng thuốc 
sâu ở xa nhà), mặc dù không phải là phương thức vận chuyển tốt nhưng có thể làm giảm nguy cơ rủi ro 
khi vận chuyển như: 
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• Đặc biệt quan trọng các biện pháp được mô tả ở đây nhằm để bảo vệ trẻ em, thực phẩm, …vv 
Biện pháp nầy cần được thực hiện nghiêm túc: Chỉ mua thuốc BVTV và không thực hiện các 
hoạt động nào khác. 

 

 
 

• Các cửa hàng bán thuốc BVTV phải nên có bao bì đựng thuốc chắc chắn và có thể dán kín 
miệng bao (hình trên) để đựng chai/lọ thuốc sâu trong trường hợp bị vở, đổ tràn sẽ kín bên 
trong và dễ xử lý 

• Trường hợp bị sự cố xảy ra như bị đỗ vãi, nên làm sạch xe, hoặc những chỗ bị thuốc tiếp xúc 
ngay lập tức 

• Không chuyên chở trẻ em hoặc động cùng lúc với thuốc trừ sâu. Bạn cũng không nên vận 
chuyển thuốc trừ sâu với thực phẩm, thức ăn hay quần áo. Nếu bạn phải dừng lại trong khi vận 
chuyển thuốc trừ sâu, nên giám sát cẩn thận để không cho người lạ/trẻ em/động vật đến gần xe 
nơi chở thuốc. Nếu ai đó vô tình bị nhiễm độc, chủ xe sẽ là bên chịu trách nhiệm. Tốt nhất nếu 
có thể, nên để thuốc trong một thùng có khoá phía sau xe.  

• Trước khi vận chuyển thuốc BVTV, nên kiểm tra chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc, bảo đảm các 
chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc thùng chứa thuốc phải không bị hư hại, và nhãn thuốc phải còn 
nguyên vẹn. Tất cả chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc nên được buột chặt để ngăn cản sự dịch chuyển 
hoặc nghiên. Bảo vệ các chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc khỏi nhiệt độn nóng sẽ giúp duy trì chất 
lượng thuốc 

Quản lý rò rỉ thuốc trừ sâu 

Các trường hợp rò rỉ thuốc trừ sâu 

- Các chai lọ thuốc sâu đã bị rò rỉ từ nơi bán 
- Rò rỉ trong khi chuyên chở  
- Bị rò rỉ/đổ trong khi pha thuốc để xịt  
- Bị rò rỉ/đổ do quên đóng nắp chai  
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Thiệt hại có thể xẩy ra bởi sự rò rỉ của thuốc BVTV 
+ Ô nhiễm môi trường 
+ Tác hại đến sức khỏe cộng đồng đặc biệt đối với trẻ em sinh hoạt gần nơi để thuốc BVTV bị 

rò rỉ thuốc. 
+ Nồng độ các hóa chất này có thể bị giảm xuống, và vì vậy nó có thể mất hiệu quả trong kiểm 

soát sâu bệnh. 

Làm thế nào để xử lý một vụ tràn / rò rỉ của thuốc BVTV. 

Nếu rò rỉ hay bị đổ tràn lan thuốc trừ sâu nào xảy ra. Nên làm theo một số hướng dẫn: 
• Đưa người và động vật ra khỏi khu vực bị ô nhiễm 
• Không hút thuốc hoặc sử dụng đèn gần rơi vãi (do thuốc trừ sâu rất dễ cháy) 
• Mặc quần áo bảo hộ trong khi làm sạch nơi rò rỉ 
• Tiêu huỷ các chai lọ, gói bị hư hỏng và đặt chúng trên một bề mặt không thấm nước hoặc đất 
trống, tránh xa nhà ở và nguồn nước 
• Sử dụng đất hoặc mùn cưa để hấp thụ chất lỏng, quét nơi rò rỉ, tràn một cách cẩn thận và xử lý 
một cách thích hợp để không có khả năng gây ô nhiễm nơi sông hồ, ao rạch kênh mương  
• Rửa các bộ phận của thiết bị chuyên chở (nếu xảy ra rò rỉ hay bị đổ trong khi chuyên chở) lưu 
ý không rửa ở những nơi có nguồn nước như giếng, sông hồ, ao rạch kênh mương 
và xử lý nước rửa từ sự cố rò rỉ một cách thích hợp 

 

 
Các dụng cụ/vật liệu sau đây cần thiết để làm sạch thuốc BVTV bị rò rỉ hay đổ tràn lan: 
 
• Quần áo bảo hộ. 
• Vật liệu làm thấm, như cát hoặc mùn cưa trộn với vôi (vôi trung hòa các sản phẩm). 
• Đặc biệt nên dùng túi đựng chất thải nông nghiệp. 
• Thuổng phẳng. 
• Cái xô. 
• Giẻ lau, bàn chải. 
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Các bước để thực hiện việc làm sạch chai/lọ/thùng/gói thuốc BVTV bị rò rỉ hay bỉ đổ tràn  
1.  Không để người và động vật tiếp xúc nơi bị đổ thuốc. 
2. Bảo vệ bản thân để không bị tiếp xúc với thuốc bằng cách sử dụng bộ đồ bảo hộ  
3. Dựng thẳng chai/lọ/thùng chứa thuốc để tránh bị đổ thêm. 
4. Khoanh vùng bị  tràn/ đổ thuốc để tránh ô nhiễm hơn nữa (trong trường hợp thuốc là dạng chất 

lỏng). 
5. Đổ cát hay mùn cưa vào nơi thuốc bị tràn/đổ (trong trường hợp của một chất lỏng). 
6. Quét sạch cẩn thận và bỏ các chai lọ bị rò rỉ trong túi đặc biệt hoặc trong thùng để đem đi tiêu huỷ. 
7. Làm sạch nơi tràn bằng nước và xà phòng. 
8. Tắm rửa sạch sẽ và giăt sạch quần áo bảo hộ. 

 

Nên làm gì với bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng? 

Thuốc BVTV có thể gây nguy hại đáng kể đối với môi trường nếu như được xử lý một cách bừa 
bãi. Vì vậy, sau khi sử dụng thuốc BVTV, chúng ta cần xử lý bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng đúng 
cách, theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.  

Các bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng hay những vỏ thuốc đã dùng hết phải được rửa sạch và tiêu 
huỷ để tránh việc sử dụng lại nhiều lần cho những mục đích khác (ví dụ như bảo quản thực phẩm, nước 
uống, nhiên liệu, v.v…). Điều này nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường và bảo vệ con người 
cũng như động vật khỏi nguy cơ bị ngộ độc thuốc.  
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Các loại bao bì (liên quan đến các loại hợp chất) 

Có nhiều loại bao bì thuốc BVTV khác nhau, phổ biến nhất là: 

Vỏ thuốc đựng hợp chất lỏng làm bằng kim loại, nhựa, hoặc thuỷ tinh.  
Vỏ thuốc đựng hợp chất khô/rắn làm bằng nhựa, giấy hay bìa carton. 
 

 

 

Cách thức xử lý vỏ thuốc đựng hợp chất lỏng  

 

 

• Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp như: quần áo, ủng, găng tay, tạp dề, tấm 
che mặt hoặc kính bảo hộ. 

• Đổ toàn bộ thuốc trong bao bì vào bình phun thuốc. 

• Súc rửa bao bì đã hết thuốc 3 lần theo các bước sau. Súc rửa vỏ thuốc 3 lần với nước có thể rửa 
sạch được hơn 99,99% dư lượng thuốc BVTV. 
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• Phun toàn bộ thuốc trong bình lên cây trồng. 

• Sau đó bỏ vỏ thuốc vào kho chứa một cách an toàn cho đến khi chuyển những bao bì thuốc 
BVTV đã qua sử dụng này đến một hệ thống thu gom bao bì tại địa phương để xử lý. Tuy nhiên 
luôn nhớ rằng KHÔNG ĐƯỢC làm thủng hoặc đốt bình xịt dạng hút chân không mà phải bỏ 
vào kho chứa chờ xử lý theo quy định. 

o Đối với vỏ thuốc làm bằng kim loại và nhựa  

 

Sau khi được làm sạch, chúng ta nên đâm thủng 
vỏ thuốc bằng vật sắc nhọn, sau đó nén chặt vỏ 
thuốc nhỏ nhất có thể trước khi đưa vào kho chứa 
và chuyển đến hệ thống thu gom bao bì tại địa 
phương để xử lý. 

 

 

 

o Đối với vỏ thuốc làm bằng thuỷ tinh: chúng ta nên đặt vỏ chai thuỷ tinh vào trong một cái túi 
chắc chắn (nhựa hoặc bao bố) và nghiền nát với một vật không nhọn trước khi bỏ đi. 

• Vệ sinh quần áo bảo hộ và thiết bị được dùng để xử lý vỏ thuốc. 

• Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.  

Cách thức xử lý vỏ thuốc đựng hợp chất khô/rắn  

• Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp như: quần áo, ủng, găng tay, tạp dề, tấm 
che mặt hoặc kính bảo hộ. 

• Đổ toàn bộ thuốc trong bao bì vào bình phun thuốc. 

• Phun toàn bộ thuốc trong bình lên cây trồng. 

• Sau đó bỏ vỏ thuốc vào thùng rác hoặc nếu có đủ không gian thì đặt bao bì đã qua sử dụng vào 
kho chứa một cách an toàn cho đến khi có thể xử lý.  
� Đối với vỏ thuốc làm bằng nhựa: làm theo hướng dẫn bên trên. 
� Đối với vỏ thuốc làm bằng giấy hay bìa carton: chúng ta nên gấp vỏ thuốc lại nhỏ nhất có 

thể và bỏ vào một bao nilon kín, rồi đặt vào kho chứa chờ xử lý. 

• Vệ sinh quần áo bảo hộ và thiết bị được dùng để xử lý vỏ thuốc. 

• Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

Tại một số tỉnh thành ở Việt Nam, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ lượng rác thải bao bì thuốc 
BVTV đã qua sử dụng, các ngành chức năng đang thực hiện một số biện pháp bảo vệ như xây dựng các 
bể thu gom bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, tổ chức thu gom bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng 
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theo định kỳ để chuyển đến đơn vị có thẩm quyền tiêu hủy hay tái sử dụng nguyên liệu. Vì thế, khi có 
bao bì thuốc, tốt nhất bà con nông dân nên chuyển những bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng đến một 
hệ thống thu gom bao bì tại địa phương để tiêu huỷ.  

Ngộ độc thuốc BVTV -  các biện pháp sơ cứu  

Các loại hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể qua tiếp xúc với da, mắt, miệng và mũi, do đó điều quan 
trọng nhất cần nhớ khi sử dụng thuốc BVTV là bảo vệ bản thân, quen với những dấu hiệu và triệu 
chứng ngộ độc, cũng như cần biết cách áp dụng các biện pháp sơ cứu trong khi chờ đợi sự giúp đỡ từ 
cơ sở y tế. Thông tin về triệu chứng ngộ độc và các biện pháp sơ cứu thường được chỉ rõ trên nhãn 
thuốc. 

Thuốc BVTV có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể bằng cách nào? 

Thẩm thấu qua da (xâm nhập qua da, bao gồm cả mắt và tai): Đây là nguyên nhân ngộ độc phổ biến 
nhất do thuốc BVTV có thể văng vào mắt hay dây rớt trên da, hoặc thấm qua quần áo và thiết bị bảo hộ 
không được giữ gìn tốt. Thuốc BVTV có thể xâm  nhập vào bên trong cơ thể qua da thông thường, 
không bị tổn thương cũng như qua các vết thương và chỗ đau.  

Nuốt phải thuốc (xâm nhập qua miệng): Đây là con đường ngộ độc thuốc BVTV ít xảy ra nhất. Tuy 
nhiên, rất nguy hiểm nếu chúng ta ăn, uống hay hút thuốc với bàn tay dính thuốc BVTV. 

Hít phải hơi độc của thuốc (xâm nhập qua mũi): Đây là con đường nhanh nhất để thuốc BVTV xâm 
nhập vào cơ thể vì hơi độc sẽ xâm nhập vào phổi và đi trực tiếp vào máu một cách nhanh chóng. Ngoài 
ra, việc sử dụng thuốc BVTV trong không gian khép kín càng làm cho việc ngộ độc qua đường hô hấp 
càng trở nên nghiêm trọng hơn. 

Các triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV thường gặp 

Các triệu chứng ban đầu Các triệu chứng tiếp theo hoặc 
các triệu chứng kèm theo 

Các triệu chứng biểu hiện 
sau đó 

• Hoa mắt 
• Khó chịu 
• Nhức đầu 
• Bơ phờ hay mệt mỏi 
• Buồn nôn 
• Nôn 
• Đổ mồ hôi quá mức 
• Run 
• Đau thắt ngực 

• Mờ mắt 
• Tiêu chảy 
• Tiết nước bọt quá mức 
• Chảy nước mắt 
• Quá kích động 
• Co giật các cơ mí mắt 
• Rối loạn thần kinh 

 

• Tràn dịch màng phổi 
• Run rẩy 
• Co giật 
• Mê sảng 
• Rối loạn đường tiểu hay 

tiêu chảy 
• Suy hô hấp và suy tim 

 

Các biện pháp sơ cứu 

Trong trường hợp ngộ độc thuốc BVTV, ngay sau khi gọi cho bác sĩ, tùy theo tình trạng của bệnh nhân 
mà chúng ta cần hành động một cách bình tĩnh và có phương pháp. Đối với bất kỳ sự cố nhiễm độc nào 
thì tốc độ xử lý là điều tiên quyết giúp phòng tránh nguy cơ dẫn đến ngộ độc. Đừng chờ đợi sự giúp đỡ 
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của các chuyên gia, mà phải thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu dưới đây nhằm hạn chế tối đa các 
trường hợp ngộ độc thuốc. 

Đầu tiên, cần xác định xem liệu việc ngộ độc hay bệnh tật có phải do 
nhiễm thuốc BVTV hay không. Ngoài ra, cần kiểm tra hiện trường 
để đảm bảo an toàn cho bản thân. Trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân 
phù hợp nếu cần thiết. 

 
 

Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nhiễm độc. 

 

 

Cởi bỏ quần áo hay thiết bị bảo hộ cá nhân và quần áo lao động bị 
dính thuốc. 

 

 

 

Giữ cho bệnh nhân bình tĩnh và yên tâm. Kiểm tra vị trí hay loại 
nhiễm độc nào vừa xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp sơ 
cứu như mô tả bên dưới. Không cho bệnh nhân ăn, uống bất cứ thứ 
gì hay hút thuốc. 

 
 

Nhiệt độ cơ thể:  

Khi bệnh nhân bất tỉnh, cần chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát nhiệt 
độ cơ thể cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân cảm thấy lạnh thì giữ ấm 
cho bệnh nhân với một tấm chăn nhằm duy trì nhiệt độ cơ thể bình 
thường. Nếu bệnh nhân sốt thì lau mát cho bệnh nhân. 

 

 

Vị trí:  

Đặt bệnh nhân tại vị trí với phần đầu thấp hơn phần còn lại của cơ 
thể (= vị trí hồi phục) và quay sang một bên. Nếu bệnh nhân bất tỉnh 
thì kéo cằm về phía trước và để đầu ngửa ra sau, nhằm đảm bảo 
bệnh nhân có thể thở được. 

 

Hô hấp: 

Nếu bệnh nhân ngừng thở thì phải thực hiện hô hấp nhân tạo ngay 
lập tức, quan sát các biện pháp phòng ngừa thích hợp và sử dụng các 
thiết bị phù hợp để tránh cho bản thân nuốt phải thuốc BVTV. 
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Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang theo vỏ thuốc, nhãn 
thuốc, và bất cứ thông tin khác sẵn có cho nhân viên y tế đọc. 

 

Một số loại thuốc BVTV có thuốc giải độc. Thông tin về thuốc giải 
độc có thể tìm thấy trên nhãn thuốc. Chỉ có bác sĩ mới có thể giám 
sát việc dùng thuốc giải độc. 

 

 

Đối với mỗi con đường thuốc BVTV xâm nhập vào cơ thể, chúng ta có những biện pháp sơ cứu khác 
nhau. 

Trường hợp 
nhiễm độc qua 
da 

1. Cởi bỏ quần áo (thiết bị bảo hộ cá nhân và quần 
áo lao động) một cách cẩn thận. 

 

2. Sử dụng thật nhiều nước để rửa sạch chỗ da và tóc 
bị dính thuốc. Sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước. 

 

3. Nếu có mụn nước xuất hiện thì bôi thuốc mỡ. 

 

4. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc. 
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Trường hợp 
nhiễm độc qua 
mắt 

1. Xối rửa mắt với nhiều nước sạch chảy liên tục từ 
vòi (ví dụ như sử dụng nước vòi ít nhất 15 phút để 
rửa mắt). 

 

2. Che mắt với miếng băng mắt vô trùng hoặc vật 
liệu không có tơ sạch. 

 

3. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc. 

 

Trường hợp 
nuốt phải thuốc 
BVTV 

1. Chỉ thực hiện việc gây nôn nếu trên nhãn thuốc 
cho phép. Gây nôn chỉ nên được thực hiện trên bệnh 
nhân còn tỉnh táo. Giữ cho bệnh nhân ngồi hoặc 
đứng thẳng. 

 

2. Thực hiện gây nôn bằng cách dùng hai ngón tay 
thọc vào phần dưới của cuống họng của bệnh nhân. 
Dùng hai ngón tay của tay kia giữ chặt phần má nằm 
giữa hai hàm của bệnh nhân nhằm tránh cho các 
ngón khác không bị cắn.  

 

3. Không bao giờ cho bệnh nhân nhiễm độc ăn bất 
cứ thứ gì qua đường miệng. 

 

4. Đặt bệnh nhân tại vị trí với phần đầu thấp hơn 
phần còn lại của cơ thể (= vị trí hồi phục). 
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5. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc. 

Tóm lược lại: 

 

 

Trường hợp hít 
phải thuốc 
BVTV 

1. Đọc nhãn thuốc để được hướng dẫn về các bước 
thực hiện các biện pháp sơ cứu. 

 

2. Không bao giờ cho bệnh nhân nhiễm độc ăn bất 
cứ thứ gì qua đường miệng. 

 

3. Đặt bệnh nhân tại vị trí với phần đầu thấp hơn 
phần còn lại của cơ thể (= vị trí hồi phục). 

 

4. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc. 
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Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn  

Kết quả mong đợi 

1. Sau khi tham dự lớp học này  nông dân sẽ phải biết: 
+ Làm thế nào để lựa chọn khu vực để bảo quản thuốc BVTV (Khu vực xa nhà hoặc bên trong nhà) 
+ Làm thế nào để quản lý rò rỉ thuốc trừ sâu / tràn 
+ Các loại thuốc trừ sâu khác nhau có thể có những tác động đến sức khỏe cộng đồng khác nhau. 
+ Nông dân sẽ biết được phải làm gì với các chai lọ thuốc đã sử dụng 
+ Hiểu được chất độc thuốc trừ sâu tiếp xúc với cơ thể con người như thế nào 
+ Nhận diện được triệu chứng ngộ độc thuốc trừ sâu 
+ Khi nào và làm thế nào để sơ cứu người bị ngộ độc thuốc trừ sâu 

2. Nông dân sẽ thảo luận theo nhóm về việc mua thuốc BVTV như thế nào và cách họ quản lý thuốc 
thế nào?. 

3. Nông dân sẽ thảo luận  về trường hợp ngộ độc thuốc, rò rỉ thuốc và những bước cơ bản trong sơ cứu 
ngộ độc thuốc trừ sâu bệnh hại... 

Chuẩn bị dụng cụ giảng dạy 

Chuẩn bị một số hình ảnh, mẫu vật được đề cập trong bài học như sau: 
- Mẫu của nhãn thuốc trừ sâu, bệnh với đầy đủ thông tin đã được đăng ký 
- Mẫu của các dạng thuốc phổ biến 
- Hình hương dẫn sơ cứu nếu có người bị nhiễm độc của thuốc BVTV 
- Chai/lọ có hình dạng giống chai thuốc (dùng để thực tập chứa các dung dịch màu giả làm thuốc trừ 

sâu) khi bị rò rỉ/ các chai lọ có nắp bị hư (để thấy sự rò rỉ thuốc nếu nắp bị hư) 
- Chuẩn bị một số vật dụng dùng trong lau chùi  
- Chuẩn bị một số hình ảnh về việc đựng thuốc sâu còn lại trong các chai lọ dựng thức ăn/nước 

ngọt….hoặc để chung chai lọ thuốc với nơi để thực phẩm dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. 

Các bước tập huấn 

Bước 1: Đặt câu hỏi về cách vận chuyển thuốc BVTV  

Yêu cầu nông dân cho biết cách vận chuyển thuốc trừ sâu của họ từ cửa hàng bán về nhàn xe để 
chuyên chở.  Họ để thuốc BVTV nơi nào trên xe để chuyên chở? cán bộ tập huấn sẽ cùng ghi nhận 
những ý đúng 
Bước 2: Thảo luận nhóm về những phần đã được hướng dẫn 
1. Hỏi nông dân sẽ làm gì với thuốc sâu còn trong chai/lọ/gói để sử dụng cho lần tới? Trường hợp 

thuốc còn lại được bảo quản ở đâu? có nơi nào để bảo quản thuốc trừ sâu không (bên ngoài hay 
bên trong) -Nếu bên trong, có đựng trong bất kỳ hộp / thùng thiếc nào không? 

2. Tại sao chúng ta nên bảo quản thuốc trừ sâu? (để nông dân trả lời theo nhóm) 
Hãy để họ nói về trường hợp của mình. 

3. Trình bày các hình ảnh các cách thức bảo quản thuốc BVTV, Thảo luận về từng phương pháp 
được đề xuất, và làm cho các học viên để hiểu đầy đủ về phương pháp bảo quản đúng 
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4. Cán bộ tập huấn nên nhắc nhở học viên lưu ý đọc các hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong 
khi chuyên chở, sử dụng và bảo quản các loại thuốc trừ sâu. Hãy để nhóm thảo luận về những 
cách thức của rò rỉ /đổ tràn của thuốc trừ sâu và các mối nguy hiểm do sự cố rò rỉ  

5. Hỏi những câu hỏi như "các biện pháp và các bước phòng ngừa nào bạn đang thực hiện để ngăn 
chặn mối nguy hiểm khi thuốc trừ sâu bị rò rỉ ra ngoài trong khu vực bảo quản hoặc do nhầm lẫn 
để đổ tràn trên mặt đất? để họ trả lời theo ý kiến của mình 

6. Nếu các loại thuốc trừ sâu bị đổ trên mặt đất. Họ phải làm gì ngay lập tức (nhắc nhở họ phải rắc 
cát, mùn cưa ngay trên các khu vực bị đổ, sau đó gom cát hoặc bùn để trong một chiếc túi và tiêu 
huỷ nó một cách an toàn nơi mà người và động vật không có ở đó) Phải bảo đảm rằng đeo khẩu 
trang, giày dép và quần áo bảo vệ khác trong khi làm sạch khu vực bị nhiễm thuốc 

7. Thảo luận nhóm  về sơ cứu khi có người bị ngộ độc thuốc (Nông dân sẽ viết ra các trường hợp ngộ 
độc thuốc trừ sâu và nhận ra dấu hiệu của ngộ độc thuốc trừ sâu) 

8. Nông dân sẽ được hướng dẫn lám thế nào để thực hiện việc sơ cứu khi có người bị ngộ độc thuốc  
Bước 3.  Thực hành trong lớp 

• Cho 3 nhóm ghi lại/ vẽ lại những họ nhớ  trên nhãn thuốc trừ sâu. 

• Thực hiện thí dụ trong trường hợp của chai chứa đầy nước, nới lỏng nắp đậy và xem những vấn 
đề xảy ra (dễ dàng bị đổ trên sàn nhà, bị rò rỉ khi xử lý, ...). Cán bộ tập huấn khuấy động lớp 
bằng cách đề nghị nông dân đưa ra các giải pháp dựa trên kiến thức nhận được từ lớp học. 

• Ba nhóm sẽ cử ra một người để thực hành việc ngộ độc thuốc sâu như chất độc tiếp xúc cơ thể 
con người như thế nào. Hãy hỏi những câu dưới đây: 

• Những triệu chứng ngộ độc nào xuất hiện nếu bị ngộ độc thuốc? Hãy để họ viết câu trả lời của 
họ trên thẻ màu, (một câu trả lời cho mỗi thẻ), và gắn các thẻ trên giấy khổ to. Khi các học viên 
đã hoàn thành, đặt lên trên bảng tiêu đề của triệu chứng ban đầu, và các triệu chứng thể hiện sau 
đó cuối cùng là triệu chứng xảy ra sau. Gắn những thẻ trả lời đúng dưới ngay tiêu đề 

• Thêm triệu chứng được viết thiếu 

• Sử dụng các tình nguyện viên, trình diễn từng bước các bước sơ cứu theo hướng dẫn. Cán bộ 
tập huấn sẽ chỉnh lại cho đúng cách 

 
HÃY NHỚ RẰNG: ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC – BẠN CẦN CÓ 
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC MỐI NGUY HIỂM CỦA THUỐC BVTV VÀ VIỆC SƠ 
CỨU KHI BỊ NGỘ ĐỘC THUỐC XẢY RA LÀ QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT 

 


