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Khái niệm
Hệ sinh thái ruộng lúa là nơi cây lúa được trồng và phát triển, bao gồm 
các sinh vật sống (thực vật, động vật, vi sinh vật), các yếu tố môi trường 
(thời tiết, đất, nước…), và sự tác động qua lại giữa chúng (Hình 1).

Các thành phần hệ sinh thái ruộng lúa

Tương tác giữa các thành phần sinh học

Hình 1. Các thành phần chính của hệ sinh thái ruộng lúa
Hình 2. Hoạt động chính trong hệ sinh thái ruộng lúa

Tương tác giữa các thành phần của hệ sinh thái
  Tương tác giữa môi trường và thành phần sinh học:

Điều kiện môi trường có tác động rất lớn tới các sinh vật trên ruộng 
lúa: cây lúa, côn trùng gây hại, bệnh hại. Một số ảnh hưởng của môi 
trường tới dịch hại:
- Thời tiết khô nóng: bọ phấn, nhện gié, muỗi hành phát triển nhanh 
- Thời tiết nóng ẩm: rầy nâu phát triển nhanh
- Thời tiết lạnh, nhiều sương, âm u: bệnh đạo ôn phát triển nhanh 
- Gió mạnh, mưa lớn là môi trường thuận lợi cho bệnh cháy bìa lá.
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Giới thiệu hệ sinh thái ruộng lúa



Các nhân tố làm mất cân bằng hệ sinh thái ruộng lúa

Duy trì cân bằng hệ sinh thái lúa

Ảnh 1. Phun thuốc BVTV Ảnh 2. Bón phân quá mức

Có rất nhiều mối quan hệ giữa các thành phần sinh học trong hệ sinh 
thái ruộng lúa (giữa lúa – cỏ, lúa – dịch hại, lúa – các vi sinh vật có ích, và 
giữa các cây lúa với nhau). Trong đó, quan trọng nhất: giữa cây lúa, sâu 
hại và thiên địch (Hình 2)
 - Cây lúa phát triển
 - Sâu hại ăn lúa
 - Thiên địch tấn công sâu hại
Trong điều kiện thông thường, sự cân bằng giữa cây lúa - sâu hại - 
thiên địch, giúp duy trì mật số sâu hại ổn định, không giảm năng suất 
lúa hay còn gọi là cân bằng hệ sinh thái ruộng lúa.

Nhiều tác động của con người góp phần làm mất cân bằng hệ sinh thái, 
quan trọng nhất là sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón, đặc 
biệt là phân đạm.

Để duy trì cân bằng sinh thái bằng tác động của con người vào ruộng 
lúa, cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Kỹ thuật canh tác
- Công nghệ sinh thái
- Bảo tồn thiên địch.

Lợi ích khi làm đất kỹ:
- Quản lý cỏ hiệu quả
- Tăng hiệu quả sử dụng phân bón
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển
- Góp phần quản lý dịch hại
- Góp phần quyết định năng suất lúa.
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Thực hành làm đất

Ảnh 3. Ruộng được làm phẳng, sẵn sàng gieo sạ



Ảnh 4. Rễ lúa thường (trái) và rễ lúa bị ngộ độc hữu cơ (phải)

Tại ĐBSCL, phổ biến nhất là quá trình làm đất ướt. Các bước thực hiện như 
sau:

- Tu sửa bờ
- Cho nước vào ruộng
- Cày lần đầu
- Cho nước ngập ruộng
- Cày xới lần 2
- Làm (tran) phẳng ruộng

Ruộng được chuẩn bị kỹ có những đặc tính sau:
- Bùn và nước trộn lẫn hoàn toàn
- Cỏ và rơm được vùi vào đất và phân hủy hoàn toàn
- Ruộng được làm phẳng

Để rút ngắn thời gian làm đất, có thể dùng chế phẩm Trichoderma để 
phân hủy nhanh rơm rạ.

Nguyên nhân:
- Ruộng canh tác liên tục
- Làm đất không kỹ
- Sạ lúa khi rơm rạ còn mới, chưa phân hủy
=>Tạo điều kiện yếm khí và gây ngộ độc rễ lúa.

Phòng ngừa: 
- Làm đất kỹ để phân hủy chất hữu cơ tốt trước khi sạ
- Bón vôi: 300 kg/ha
- Thay nước để làm giảm các chất gây độc
- Tạo độ thoáng khí: tiêu nước để khô ruộng vài ngày, sau đó tưới 

trở lại
- Dùng giống ngắn ngày để ruộng có thời gian nghỉ
- Thúc phân lần 1 sớm, bón lót phân lân
- Dùng chất khử độc hữu cơ.

Ngộ độc hữu cơ thường xảy ra khi ruộng lúa được canh tác liên tục, 
không có thời gian nghỉ. 
Triệu chứng ngộ độc hữu cơ:

- Cây chậm phát triển, lá vàng
- Rễ thối đen, mùi khó ngửi
- Nếu ngộ độc nặng, cây sẽ chết.
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Ngộ độc hữu cơ
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Vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), 
nước tưới…) góp phần quan trọng làm tăng năng suất cây trồng, do đó, 
cần sử dụng chúng có trách nhiệm và hiệu quả.

Tại sao phải dùng giống tốt hay giống xác nhận? Vì:
- Tỷ lệ nảy mầm cao
- Không lẫn giống, hạt cỏ
- Ít nhiễm bệnh qua hạt giống
- Đồng đều.

 
Tại sao nên sạ thưa? Vì:

- Tiết kiệm chi phí (giống, phân bón…)
- Giảm sâu bệnh hại
- Dễ chăm sóc, và quản lý dịch hại
- Đủ nắng, cứng cây, thuận lợi cho lúa phát triển.

 Lượng giống (kg/ha)
100-120
80-100
25-30
40-50

Cách gieo trồng
Sạ lan

Sạ hàng
Cấy mạ sân

Cấy mạ ruộng

Bảng 1. Lượng lúa giống khuyến cáo

Xử lý hạt giống
Xử lý hạt giống để làm gì? 

- Phá miên trạng, tỷ lệ nảy mầm cao, đồng loạt
- Loại trừ một số bệnh, dịch hại
- Tăng sức chống chịu cho cây con với điều kiện bất lợi của môi 

trường.

Các phương pháp xử lý hạt giống:
- Phá miên trạng: ngâm hạt giống trong nước ấm nhiệt độ 50oC 

trong 15 phút để đẩy nhanh tốc độ nảy mầm, và hạn chế một số 
sâu bệnh. 

- Xử lý nước muối: giúp loại bỏ các hạt lép, lửng, và giảm nấm bệnh 
trên hạt giống. Thực hiện theo các bước sau:

• Ngâm hạt giống trong nước muối 15% (15kg muối + 100 lít 
nước) trong 10 phút

• Vớt các hạt lép, lửng (nổi hoặc lơ lửng)
• Rửa sạch và ngâm ủ bình thường. 

- Xử lý vôi: giúp xử lý các bệnh lan truyền qua hạt giống. Ngâm hạt 
giống trong nước vôi 2-3% (200-300gr vôi trong 100 lít nước), 
ngâm trong 10-12 giờ, sau đó rửa sạch, và ngâm ủ bình thường. 

- Xử lý kích kháng: Một số sản phẩm làm tăng khả năng chống chịu 
cho cây với dịch hại và các điều kiện bất lợi.
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Giới thiệu sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào có trách nhiệm

Hạt giống



Hình 1. Xác định lượng phân hợp lý theo SSNM
Ảnh 1. Dùng bảng so màu lá

Phân bón cung cấp các dinh dưỡng thiết yếu cho cây phát triển

Chú ý để sử dụng phân bón hiệu quả
- Thành phần dinh dưỡng của phân bón
- Bón đúng cách, đúng thời điểm, theo nhu cầu cây
- Không bón thừa, đặc biệt là phân đạm
- Đọc kỹ nhãn mác
- Nên bón bổ sung phân hữu cơ, trung, vi lượng.

Bón phân theo nhu cầu cây (SSNM)
 

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

Hướng dẫn bón phân theo nhu cầu cây, trên đất phù sa ở ĐBSCL, 
giống lúa thời gian sinh trưởng 95-100 ngày

- Cung cấp đủ lân + kali trong 21 ngày đầu
- Bón đạm vừa phải trong 21 ngày sau sạ
- Sau lần bón thúc thứ 2, dùng bảng so màu lá để bón các đợt 

còn lại 
- Bón kali giai đoạn làm đòng theo nhu cầu cây
- Bón phân vi lượng theo khuyến cáo của cán bộ huấn luyện IPM 

tại địa phương.

Cách sử dụng bảng so màu lá ngoài đồng
- Chọn ngẫu nhiên 10 lá trên cùng đã phát triển
- So phần giữa lá với bảng màu
- So màu lá, dưới bóng che của thân người
- Xác định khung màu lá trung bình cho 10 lá.
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Phân bón



Nhược điểm
Tốn kém

Tác dụng tạm thời
Kháng thuốc

Tái phát
Dư lượng thuốc

Ưu điểm
Nhanh, đồng loạt

Hiệu quả
Linh hoạt

Tiết kiệm công lao động
Bảo vệ năng suất

Nhược điểm
Tác dụng chậm

Hiệu quả phụ thuộc vào
điều kiện ngoại cảnh

Ít hiệu quả khi có dịch
Khó bảo quản

Chưa phổ biến trên thị trường

Ưu điểm
Ít kháng thuốc

Ít ảnh hưởng thiên địch

Ít dư lượng
Hạn chế tái bùng phát

Bền vững

Bảng 2. Ưu điểm và nhược điểm của thuốc BVTV hóa học

Bảng 3. Ưu & nhược của thuốc sinh học so với thuốc hóa học

Gồm nhiều loại như: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ vi khuẩn, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nhện, thuốc trừ chuột, thuốc trừ tuyến trùng và 
thuốc trừ ốc. Bên cạnh những ưu điểm rất lớn, thuốc BVTV cũng có một 
số nhược điểm nhất định.

Thuốc BVTV gồm thuốc sinh học và hóa học. Thuốc BVTV sinh học 
thường ít tác hại tới hệ sinh thái, và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, so với 
thuốc hóa học, thuốc sinh học cũng có những ưu – nhược điểm nhất định.

Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm
Thuốc BVTV có những ưu điểm/thuận lợi rất lớn, do đó, để hạn chế các 
tác hại không mong muốn của việc dùng thuốc BVTV, nông dân cần sử 
dụng thuốc BVTV có trách nhiệm: 

- Sử dụng đúng và khi thật sự cần thiết
- Không gây hại môi trường
- Không gây hại cho người khác, và tài sản của họ
- Không gây hại cho chính mình.

ĐBSCL có nguồn nước rất dồi dào, tuy nhiên, nước là tài nguyên có giới 
hạn, và ngày càng khan hiếm. Quản lý nước hiệu quả giúp:
- Cây khỏe, đạt năng suất cao 
- Tiết kiệm nước, 
- Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
Quản lý nước theo quy trình “Ướt khô xen kẽ” được trình bày trong các 
bài sau.
Công lao động trong canh tác lúa bao gồm mua giống, ngâm ủ, cày đất, 
gieo sạ, làm cỏ bằng tay, phun thuốc BVTV, bón phân, thu hoạch, và làm 
khô hạt. 
Nông dân cần ghi chép tất cả các chi phí lao động trên ruộng của mình. 
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Thuốc bảo vệ thực vật

Quản lý nước tưới và lao động
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Ảnh 1. Ba loài thiên địch quan trọng: Trái – nhện ăn thịt.
Giữa – ong ký sinh sâu cuốn lá. Phải – nấm tấn công rầy nâu

Biện pháp canh tác: kết hợp các kỹ thuật canh tác để tạo môi 
trường không thuận lợi cho sự sinh tồn, phát triển và sinh sản của dịch 
hại. Ví dụ: 

- Trồng giống kháng hoặc chống chịu với dịch hại
- Vệ sinh đồng ruộng, cày sâu và phơi đất để diệt nguồn bệnh, 

nhộng của côn trùng và hạt cỏ
- Sạ với phương pháp và mật độ phù hợp 
- Luân canh, thay đổi giống …
- Tưới nước đủ nhu cầu, bón phân đủ và cân đối giúp cây khỏe, 

chống chịu được dịch hại.

IPM là việc xem xét một cách cẩn thận tất cả các biện pháp kỹ thuật 
phòng trừ dịch hại sẵn có, chọn và áp dụng đồng thời nhiều biện 
pháp phù hợp nhằm giảm mật độ dịch hại, và chỉ sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) khi mật số dịch hại đạt ngưỡng hành động nhằm 
đạt hiệu quả kinh tế và giảm thiểu nguy cơ đến sức khỏe của người, 
động vật và môi trường.
 
Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong IPM: 
Biện pháp tự nhiên: tận dụng các điều kiện tự nhiên (thời tiết, đất, 
nước, nhiệt độ cao/thấp) và bảo tồn thiên địch có sẵn để phòng trừ dịch 
hại, không có sự tác động của con người.

Biện pháp cơ học: giết dịch hại gián tiếp hay trực tiếp bằng cách: 
bắt tay, bẫy đèn, bẫy màu vàng, vợt bắt côn trùng, làm luống và phủ 
bạt, làm bờ… nhưng không dùng chất hóa học.

Biện pháp sinh học: Bảo tồn, sử dụng (nuôi và thả) thiên địch (động 
vật ăn mồi, ký sinh) và các loài vi sinh vật sống gây bệnh cho côn trùng 
như nấm, vi khuẩn, virut, tuyến trùng…) để giữ mật số dịch hại dưới mức 
thiệt hại kinh tế. Đây là thành phần chiến lược trong IPM, chi tiết xem 
bài 5. Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc trừ nấm, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ tuyến trùng, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc. Đây là biện pháp 
cuối cùng, khi áp dụng đồng thời các biện pháp trên không hiệu quả. Chỉ 
áp dụng khi mật số dịch hại đạt “Ngưỡng hành động” (Xem tờ bướm) và 
nên sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm.

2 3

Khái niệm quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
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Ảnh 2. Ruộng lúa vừa sạ (trái) và 2-3NSS (phải)

Hình1. Nhu cầu phân bón cho lúa ở ĐBSCL, trên đất phù sa

Ảnh 3. Giữ một lớp nước mỏng 5-7NSS (trái) duy trì tới 10-20NSS (phải)

Lưu ý: không để ruộng khô vì gây hại rễ lúa và giúp dịch hại (cỏ dại, 
bù lạch) phát triển.

- Nhu cầu dinh dưỡng của lúa ở giai đoạn này cần khoảng 30% 
  nhu cầu dinh dưỡng cả vụ. 
- Nên bón sớm, từ 7-10 ngày sau sạ (NSS) 
- Liều lượng:

• 100% lượng phân lân cả vụ 
• 30% lượng phân đạm cả vụ
• 50% lượng kali cả vụ.

- Lưu ý: Khi bón phân nên tham khảo giảng viên IPM tại địa phương vì 
tùy mỗi loại đất, tùy mùa vụ nên tăng hay giảm lượng phân các loại.

Cục BVTV khuyến cáo: “không cần thiết phun thuốc trừ sâu ăn lá 
trong vòng 40 ngày sau sạ” vì sẽ tiêu diệt thiên địch giúp quản lý 
rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá.
Dịch hại chính trong giai đoạn này là: cỏ dại, bọ trĩ (bù lạch), ốc bươu 
vàng và chuột. Nông dân cần lưu ý quản lý các loại dịch hại này.

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

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

5kg urê
5kg DAP
3kg 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

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)

Bón phân giai đoạn mạ

Chẩn đoán, quản lý dịch hại ở giai đoạn mạ

Quản lý nước giai đoạn mạ: ruộng cần đủ ẩm ở giai 
đoạn nảy mầm



Quản lý cỏ dại: 
Cần áp dụng đồng thời nhiều cách. 
   Để ngăn ngừa cỏ: 

- Dùng giống tốt (giống xác nhận)
- Làm đất kỹ
- Quản lý nước tốt 

   Để trừ cỏ: 
- Nếu lúa cỏ gây hại nặng, nên luân canh với đậu xanh hoặc một 

loại cây họ đậu khác 
- Sử dụng thuốc cỏ đúng cách: cần đọc kỹ nhãn thuốc, phun đúng 

liều lượng
• Tốt nhất dùng thuốc tiền nảy mầm, dùng sau khi làm đất lần 

cuối, trước gieo sạ đến 3 NSS. 
• Thuốc hậu nảy mầm: phun từ 10-15 NSS.

Quản lý Ốc bươu vàng (OBV)
OBV gây hại chủ yếu giai đoạn mạ, đặc biệt lúa gieo sạ. Cần áp dụng 
đồng thời các  biện pháp:

- Thu bắt ốc và trứng ốc
- Dùng lá đu đủ và lá khoai mì để bẫy ốc 
- Thả vịt diệt ốc khi lúa đã cứng cây 
- Chỉ dùng  thuốc BVTV khi mật độ hơn 10 con/m2. Đọc kỹ và thực 

hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Quản lý chuột
Các biện pháp tổng hợp phòng trừ chuột cần làm: 

- Vệ sinh đồng ruộng, hạn chế/làm sạch lúa rơi vãi
- 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 
- Giảm số lượng bờ bao quanh ruộng
- Sử dụng “hệ thống bẫy hàng rào chống chuột” (TBS) suốt vụ lúa. 

Quản lý Bọ trĩ (bù lạch)
Bọ trĩ gây hại vào giai đoạn mạ của lúa sạ khi ruộng không đủ nước 
tưới hoặc ruộng khô. Để phòng trừ, nên: 

- Không dùng thuốc trừ sâu để trị bọ trĩ nhằm bảo tồn thiên 
địch của bọ trĩ: bọ xít ăn thịt và chuồn chuồn

- Đảm bảo đủ nước tưới 
- Bổ sung phân bón lá để cây phục hồi 
- Để cây tự bù trừ các phần bị thiệt hại do bọ trĩ.

Ảnh 4. Hàng rào bẫy chuột (trái) và đặt bẫy chuột (phải)
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SỔ TAY QUẢN LÝ 
DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN LÚA

Tập 4

Lưu hành nội bộ8 1

CÁCH NHẬN DIỆN 
CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRÊN LÚA 



Để là bác sỹ cây lúa giỏi, có thể nhận diện đúng và kịp thời vấn đề, 
nông dân cần lưu ý:  

- Các giai đoạn sinh trưởng của lúa vấn đề thường xuất hiện 
- Điều kiện thời tiết phù hợp để dịch hại xuất hiện 
- Thăm ruộng thường xuyên để phát hiện sớm và nhận diện đúng 

các vấn đề để áp dụng cách quản lý phù hợp, nhằm giảm chi phí và 
đạt hiệu quả cao 

- Chọn thời điểm thích hợp trong ngày để thăm ruộng vì mỗi loại 
dịch hại có thời gian hoạt động khác nhau 

- Lưu ý đến vị trí xuất hiện trên cây lúa vì mỗi loại dịch hại/vấn đề 
thường có vị trí xuất hiện riêng biệt.

Cách nhận biết: Bướm của sâu cuốn lá xuất hiện với mật độ cao 
(Ảnh1); Lá lúa cuốn lại thẳng đứng (Ảnh2)

Lưu ý:Trong giai đoạn đầu của cây lúa (0- 40 ngày sau sạ), không nên 
phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ vì hầu hết các trường hợp đều phí tiền, 
có thể dẫn đến sự bùng phát các loại sâu hại khác do giết thiên địch có 
sẵn trên ruộng lúa.

Nhện gié: Nông dân cần lưu ý tìm các dấu hiệu khi: 
- Thời tiết nóng và khô
- Lúa từ giai đoạn mạ đến giai đoạn vào chắc

Cách nhận diện: Quan sát kỹ chồi, bẹ lá (phía sau) và gân lá, thấy các 
vết thương màu tím nâu ở bẹ lá (Ảnh 3). 

Lưu ý: Nhện gié có 8 chân, nhỏ (0.2 – 1 mm) khó nhận biết bằng mắt 
thường. Vết thương do nó gây ra ban đầu thường dễ nhầm lẫn với vết 
bệnh thối bẹ. 

Rầy nâu: Nông dân cần quan sát tại gốc lúa để tìm và đếm rầy trên 
ruộng lúa khi: 

- Lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến trổ
- Ruộng trồng giống nhiễm, bón dư phân đạm, 
- Phun nhiều thuốc trừ sâu đầu vụ
- Ruộng sạ dầy, xuống giống lúc xung quanh có nhiều lúa đang 

chín/thu hoạch
- Lượng rầy nâu vào đèn tăng.

Sâu cuốn lá nhỏ: 
Nông dân cần tìm các dấu hiệu của sâu cuốn lá nhỏ khi:  

- Lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến trổ
- Ruộng bón nhiều phân đạm 
- Ruộng phun nhiều thuốc trừ sâu lúc đầu vụ. 

Ảnh 2. Lá lúa bị sâu cuốnẢnh 1. Bướm của sâu cuốn lá 
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Ảnh 3. 3a Nhện gié; 3b Vết thương trên bẹ do nhện gié;
3c Bông sau khi bị nhện gié

Cách nhận diện vài loại sâu hại chính



Bệnh đạo ôn lá hay bệnh cháy lá 
Cần lưu ý tìm các dấu hiệu của bệnh đạo ôn lá khi:

- Trời mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiều sương và mây mù, 
- Trên ruộng bón dư đạm, trồng giống lúa nhiễm, 
- Lúa ở giai đoạn sau bón phân lần 2. 

Cách nhận biết: Thăm đồng và quan sát kỹ lúa ở nơi mật độ cây dày, 
hoặc chỗ trũng để tìm vết bệnh sớm (Ảnh 4).

Bệnh đạo ôn cổ bông hay thối cổ gié
Cần lưu ý tìm các dấu hiệu của bệnh đạo ôn cổ bông khi: 

- Trời mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiều mây mù và sương 
- Trên ruộng bón dư đạm, trồng giống lúa nhiễm
- Lúa đang trong giai đoạn trổ đến vào chắc.

Cách nhận biết: Quan sát kỹ ở nơi có mật độ lúa dày, hoặc chỗ trũng 
để phát hiện. Tuy nhiên, khi vết bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện thì 
việc phòng trị không còn hiệu quả.

Bệnh đốm vằn hay khô vằn  
Nông dân cần tìm các dấu hiệu của bệnh đốm vằn khi: 

- Lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh cho đến giai đoạn bắt đầu trổ
- Sạ dày (>200 kg/ha) 
- Ruộng bón nhiều phân đạm.

Cách nhận biết: Tìm vết bệnh trên các bẹ lá gần mực nước, đặc biệt 
gốc bẹ lá. Vết bệnh chớm thường xuất hiện ở gốc bẹ lá (Ảnh 5).

Ảnh 4a. Vết bệnh mới chớm Ảnh 4b. Vết bệnh đang phát triển 

Ảnh 5. Một số triệu chứng bệnh khô vằn trên bẹ lá

Bệnh cháy bìa lá (BLB)
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Ảnh 6. 6a vết bệnh nhẹ, 6b vết bệnh có dịch khuẩn vàng,
6c bệnh phát triển mạnh

Cách nhận diện vài bệnh hại chính 



Thiếu đạm: Lá già có màu xanh nhạt, khô đầu lá. Lá chuyển màu vàng 
tranh, hẹp, mọc thẳng.
Thiếu lân: Cây cằn, có màu xanh thẫm, thân nhỏ và mảnh khảnh, ít đẻ 
chồi. 

Ngộ độc hữu cơ: 
Rễ lúa có màu đen (Ảnh 9a).

Ngộ độc phèn
Rễ lúa thường có màu vàng và nâu (Ảnh 9b).

Nông dân cần tìm các dấu hiệu của bệnh cháy bìa lá, khi: 
- Ruộng gieo sạ giống nhiễm, bón dư đạm
- Ruộng đã bị nhiễm bệnh từ các vụ trước 
- Giai đoạn chuẩn bị trổ cho đến khi lúa trổ.

Cách nhận diện: Lưu ý tìm vết bệnh tại các lối đi trên ruộng, những chỗ 
bón nhiều đạm. Quan sát kỹ vùng gần bìa lá để tìm vết bệnh mới chớm 
(Ảnh 6)

Bệnh lem lép hạt
Nông dân cần tìm các dấu hiện của bệnh lem lép hạt khi: 

- Lúa trổ đến khi ngậm sữa
- Nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, mưa nhiều
- Bón dư đạm trước khi bông lúa trổ thoát. 

Cách nhận diện: Quan sát kỹ màu sắc và hình dáng của hạt lúa để tìm 
vết bệnh (Ảnh 7).

Ảnh 7. Hạt lúa bị nhiễm bệnh lem lép

Ảnh 8a. Triệu chứng thiếu đạm và lân Ảnh 8b. Triệu chứng thiếu Kali 

Ảnh 9a. Lúa bị ngộ độc hữu cơ và
thôi thân do vi khuẩn 

Ảnh 9b. Rễ lúa bị ngộ độc phèn

Thiếu Kali: Cây có màu xanh tối, triệu chứng xuất hiện trên lá già, 
chóp lá có viền nâu.
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Các triệu chứng liên quan đến quản lý dinh dưỡng và đất 
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Tập 5 IPM GIAI ĐOẠN ĐẺ NHÁNH
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIÊN ĐỊCH

Lưu hành nội bộ8 1



Quản lý dinh dưỡng

Quản lý nước giai đoạn đẻ nhánh, ướt khô xen kẽ

Nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn đẻ nhánh chiếm 40% của cả vụ. Giai đoạn 
này quyết định diện tích lá và số bông. Một ví dụ về cách bón phân theo 
nhu cầu cây lúa (Hình 1). 

Lưu ý: Bà con nên tham khảo giảng viên IPM / cán bộ kỹ thuật về lượng 
phân bón và cách bón phù hợp.

Ướt khô xen kẽ: là kỹ thuật tiết kiệm nước, không ảnh hưởng tới năng 
suất, góp phần giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (1 phải 5 giảm). 
Các bước thực hiện:

- Từ sạ tới bón phân lần 2: Giữ nước ngập liên tục trong ruộng từ 
3-5 cm để hạn chế cỏ dại.

- Sau bón phân lần 2, thực hiện “ướt khô xen kẽ”: Đặt ống nhựa có 
đục lỗ xuống ruộng để theo dõi mức nước. Khi nước rút thấp hơn 
mặt đất 15cm, tiến hành bơm nước ngập 5cm so với mặt ruộng. 

- Bón phân lần 3: Bơm nước từ 3-5 cm.
- Lúa trổ: Giữ nước ngập liên tục trong ruộng để lúa trổ và thụ phấn 

dễ dàng.
- 10 ngày trước thu hoạch: xiết nước để thu hoạch.

Hình1. Khuyến cáo bón phân lần 2 cho lúa trên đất phù sa

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

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

5kg urê
5kg DAP
3kg 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

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)

Phân tích hệ sinh thái giai đoạn đẻ nhánh
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Tác nhân phòng trừ sinh học là các sản phẩm thương mại, có nguồn gốc 
sinh học, để phòng trừ dịch hại. Trong thực tế, tác nhân sinh học được 
chia thành 4 nhóm chính:

- Tác nhân vi sinh: sử dụng các vi sinh vật để phòng trừ sâu bệnh.
   VD: nấm Metarhizium, Bt…
- Sinh vật lớn: sử dụng côn trùng/nhện để phòng trừ sâu hại.
   VD: Ong mắt đỏ ký sinh nhiều loài gây hại.
- Chất bán hóa học: chất có tác dụng chất dẫn dụ, xua đuổi dịch hại.
   VD: chất Methyl eugenol dẫn dụ ruồi đục trái.
- Sản phẩm tự nhiên: gồm các chất chiết xuất từ thảo mộc hoặc sản 

phẩm lên men.
   VD: saponin, azadirachtin…

Thiên địch là các loài sinh vật có ích, góp phần kiểm soát các loài sâu 
hại. Chia làm 3 nhóm chính

-  Nhóm ký sinh: Chúng ký sinh, và giết sâu hại trong nhiều ngày. Chúng 
có thể ký sinh bên trong (nội ký sinh) hoặc ký sinh bên ngoài (ngoại 
ký sinh) cơ thể sâu hại. VD: ký sinh trứng, sâu non, nhộng và thành 
trùng của nhiều loài sâu hại. Một số loài tuyến trùng có ích ký sinh 
trong ruột sâu non. (Ảnh 1)

- Nhóm bắt mồi ăn thịt: chúng bắt, ăn thịt hoặc hút dịch cơ thể sâu hại. 
Một số thiên địch bắt mồi ăn thịt: nhện, bọ rùa, kiến 3 khoang, bọ xít 
mù xanh, bọ xít nước, bọ ngựa, ruồi ăn thịt… (Ảnh 2) 

- Vi sinh vật gây bệnh: Các loài gây bệnh cho côn trùng gây hại (nấm, vi 
khuẩn, vi rút …). Phổ biến nhất là nấm xanh Metarhizium, Bt, vi rút 
NPV…

Ảnh 1. Một số thiên địch ký sinh

Ảnh 2. Một số thiên địch bắt mồi ăn thịt

Ong ký sinh rầy phấn trắng

Ong ký sinh côn trùng hại lúa

Ong kén trắng Ong ký sinh hình đèn lồng
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Tác nhân phòng trừ sinh học

Thiên địch



Thiên địch trên ruộng lúa rất phong phú, chúng góp phần quan trọng 
kìm hãm sự phát triển của quần thể côn trùng gây hại. Đây là biện pháp 
hiệu quả, ít tốn kém, mà không ảnh hưởng tới lúa và không gây ô nhiễm 
môi trường.

Làm thế nào bảo tồn thiên địch - giai đoạn đẻ nhánh
- Phun thuốc sâu phổ rộng sẽ tiêu diệt thiên địch => chỉ phun thuốc 

BVTV khi thật sự cần thiết (Ngưỡng hành động)
- Nếu phải dùng thuốc BVTV, sử dụng có trách nhiệm
- Ưu tiên dùng thuốc sinh học (nấm xanh), thuốc hóa học chọn lọc 

(buprofezin, indoxacarb và pymetrozine), thay đổi nhóm cơ chế 
tác động để tránh kháng thuốc

- Thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp: làm đất, gieo sạ, quản 
lý nước và phân bón

- Tạo nơi cư trú và thức ăn: “Trồng hoa có mật trên bờ ruộng” dẫn 
dụ thiên địch.

Rầy nâu là côn trùng thứ yếu, khi quản lý không tốt, sẽ trở thành dịch 
hại chính. Rầy nâu là côn trùng gây hại quan trọng nhất trên lúa, chúng 
hút dịch cây, và truyền vi rút vàng lùn, lùn xoắn lá, với mật số cao gây 
cháy rầy.

Giám sát rầy nâu nếu không có vi rút:
- Phun thuốc khi mật số khoảng 1500 thành trùng/m2 (2-3 

con/tép). Mức này có thể gây cháy rầy
- Tốt nhất là tránh làm tăng mật số ấu trùng. Chờ ấu trùng tuổi 3 

xuất hiện, phun thuốc BVTV khi mật độ 10 con/tép (tổng số ấu 
trùng tuổi 1-3)

- Dùng nấm xanh Metarhizium, hầu như không gây kháng thuốc 
hay tái phát. Phun nấm khi có 2-3 con/tép (ấu trùng tuổi 2-3).

Tái phát rầy nâu
Là hiện tượng rầy nâu tăng mật số đáng kể sau khi phun thuốc rầy hoặc 
thuốc sâu. Do thiên địch bị tiêu diệt, rầy nâu phát triển không có sự 
kiểm soát của thiên địch. 

Nhân tố làm tái phát rầy nâu
- Các thuốc sâu gây tái phát rầy: cúc tổng hợp, avermectin, lân hữu 

cơ, một số gốc carbamate 
- Phun thuốc phổ rộng, làm tiêu diệt thiên địch
- Rầy tăng tốc độ sinh sản khi phun một số thuốc sâu ở liều thấp.

 => Bảo tồn thiên địch sẽ kiểm soát rầy nâu tăng mật số.
Ảnh 3. Trồng hoa có mật trên bờ ruộng
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Tầm quan trọng của thiên địch Rầy nâu
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Tên thương mạiTên thông thường,
dạng thuốc

Cảnh báo

Thông tin đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Băng màu, dựa trên
độ độc

Hoạt chất (a.i.)

Mã sản Xuất, lô
Ngày sản xuất & hết hạn
Số lượng, nồng độ

Biện pháp an toàn

Hình đồ hướng dẫn



Giới thiệu về thuốc BVTV

2 3

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là các sản phẩm diệt trừ các sinh vật gây 
hại cây trồng, bao gồm:

- Thuốc trừ sâu
- Thuốc trừ nấm
- Thuốc trừ vi khuẩn
- Thuốc trừ cỏ
- Thuốc trừ nhện
- Thuốc trừ chuột
- Thuốc trừ tuyến trùng
- Thuốc trừ ốc. 

Khi mua, bà con nên đọc kỹ trên nhãn thuốc các thông tin sau:
- Tên thương mại: tên thường gọi (thương hiệu)
- Thành phần hoạt chất: Tên hoạt chất phòng trừ dịch hại và hàm 

lượng
- Dạng thành phẩm: 
- Từ cảnh báo: chỉ các thông báo, cảnh báo  quan trọng của thuốc
- Sơ cứu: Hướng dẫn cách sơ cứu nếu nuốt, hít phải
- Hướng dẫn sử dụng: Thuốc chỉ hiệu quả khi sử dụng đúng theo 

hướng dẫn. Các thông tin quan trọng: đối tượng dịch hại, loại cây, 
liều lượng và nồng độ, khi nào phun, phun thế nào, ở đâu …

Hình đồ cảnh báo, băng màu
Từ năm 2015, hình đồ cảnh báo và băng màu của thuốc BVTV tại Việt 
Nam sẽ được quy định theo thang màu sau

Hình ảnh
báo

Từ tính
hiệu

Vạch màu

Nguy hiểm Nguy hiểm Độc Cảnh báo Chú ý

Đỏ Đỏ Vàng Vàng Xanh lam

Không có
hình ảnh

báo

Hình 1. Hình đồ cảnh báo và băng màu trên nhãn thuốc

Rất độc

Cũ

Mới
Có hại Nguy cơ

môi
trường

Dễ
cháy

Ăn
mòn

Các thông tin quan trọng trên nhãn
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- Xông hơi: là thuốc dễ bay hơi, tiếp xúc với côn trùng qua đường 
hô hấp. Thường dùng trong xử lý mối mọt. 

- Thẩm thấu: Thuốc thấm vào lá, tồn tại trong lá và chống dịch hại, 
bảo vệ lâu dài hơn thuốc tiếp xúc.

Cơ chế tác động
Cơ chế tác động là cách thuốc tấn công, tiêu diệt dịch hại. Cần phân 
biệt cơ chế tác động với cách tiếp cận của thuốc (hình 4). Với thuốc sâu, 
có một số cơ chế chính:

- Tác động thần kinh
- Điều hòa tăng trưởng và chống lột xác
- Tác động vào đường tiêu hóa
- Tác dụng vào hệ cơ, làm tiêu hao năng lượng.

Cách tiếp cận 
Là cách thuốc tiếp xúc hoặc đi vào cơ thể dịch hại (hình 3). Có một 
số cách tiếp cận chính: 

- Tiếp xúc: thuốc phải tiếp xúc với dịch hại mới có hiệu quả. Cần 
phun đồng đều và trực tiếp lên dịch hại. Một số loại thuốc sâu và 
thuốc cỏ thuộc dạng này.

- Vị độc: Thuốc được phun trên lá và các bộ phận của cây, khi sâu 
ăn phải, chúng bị ngộ độc và chết. 

- Lưu dẫn: sau khi sử dụng, thuốc thấm vào cây và di chuyển tới các 
bộ phận khác nhau của cây. Hiệu quả đối với côn trùng chích hút.

Mang gang tay Mang kính bảo vệ mắt Rửa tay sau khi sử
dụng

Mang tạp dề

Mang ủng Đeo mặt nạ chống bụi Mặc phủ toàn bộMang mặt nạ kính lọc
khí thở

Hình 2. Một số hình đồ hướng dẫn dùng đồ bảo hộ

Hình 3. Một số cách tiếp cận chính

Hình đồ hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động
Mỗi sản phẩm yêu cầu sử dụng đồ bảo hộ khác nhau. Hình 2 nêu một số 
hình đồ hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động. 

Cách tiếp cận và cơ chế tác động của thuốc
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Trước khi mua thuốc, bà con nông dân cần:
- Trước tiên, xác định đúng sâu bệnh hại, mật số sâu bệnh hại có 

vượt ngưỡng hành động không?

Để tránh mua thuốc giả, bà con nên:
- Chọn và mua tại cửa hàng đáng tin cậy
- Tìm hiểu các thuốc phổ biến tại địa phương
- Cảnh giác nếu sản phẩm thay đổi: bao bì, màu sắc nhãn, mùi và 

màu sắc bên trong 
- Thận trọng với thuốc lạ. Nếu là thuốc mới, thử nghiệm với lượng 

nhỏ trước khi sử dụng
- Yêu cầu và giữ biên nhận, hóa đơn.

Tại sao biết về cơ chế tác động lại quan trọng?
Nếu dùng một loại thuốc hay dùng các loại thuốc khác nhau có cùng 
cơ chế tác động, nhiều lần trong thời gian dài sẽ dẫn đến kháng thuốc. 
Nông dân cần sử dụng luân phiên thuốc BVTV có cơ chế tác động khác 
nhau để tránh hiện tượng kháng thuốc. Do vậy, việc biết rõ cơ chế tác 
động của thuốc sẽ giúp nông dân chọn thuốc BVTV phù hợp nhằm quản 
lý dich hại hiệu quả và tránh hiện tượng kháng thuốc.

SỰ ĂN VÀO/ QUA
MIỆNG

SỰ HÔ HẤP

SỰ TIÊU
HÓA

SỰ SINH SẢN

HỆ THẦN
KINH

SINH TRƯỞNG
PHÁT TRIỂN

LỘT XÁC

SỰ BÀI TIẾT

NĂNG LƯỢNG/
HỆ CƠ

CÁCH TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU

CÁCH TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU LÊN CÁC VÙNG CHUYÊN BIỆT/ TÁC ĐỘNG VÀO HỆ

THỐNG CHỨC NĂNG CỦA CÔN TRÙNG

Hình 4. Một số cơ chế tác động của thuốc sâu

Hình 5. Mang mặt nạ lọc khí khi sử dụng

- Đọc kỹ nhãn thuốc, lưu ý các chi tiết sau: 
• Hạn sử dụng (rất quan trọng)
• Hoạt chất và nồng độ để chọn đúng thuốc và tránh kháng 

thuốc
• Hướng dẫn sử dụng: liều lượng, thời gian và phương pháp 

phun thuốc
• Cách lưu trữ an toàn.

- Chọn loại thuốc ít độc (xem băng màu trên nhãn thuốc 2). Nên 
hạn chế mua thuốc có băng màu đỏ để giảm nhẹ tác hại và giảm 
thiểu việc dùng đồ bảo hộ. VD: để dùng khẩu trang vải mà vẫn an 
toàn, không nên chọn mua thuốc có hình đồ cảnh báo sau.

Hướng dẫn mua thuốc BVTV
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Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm là giảm thiểu tác hại của sử dụng 
thuốc tới môi trường, người khác và chính nông dân, có thể được thực 
hiện ở các bước sau:

- Áp dụng IPM, chỉ sử dụng thuốc BVTV khi cần thiết, thực hiện theo 
Ngưỡng hành động, để hạn chế ảnh hưởng tới môi trường và 
thiên địch

- Chọn và mua thuốc BVTV: chọn đúng thuốc, luân phiên cơ chế 
tác động để tránh kháng thuốc, tránh thuốc giả 

- Đọc, hiểu nhãn thuốc: cần đọc và hiểu những thông tin quan 
trọng (hoạt chất, nồng độ, hướng dẫn sử dụng…) 

- Phun/rải thuốc: Phun thuốc đúng cách giúp tăng hiệu quả và 
giảm lượng thuốc,  và an toàn cho người phun

- Giữ thời gian cách ly: cần biết 
và giữ thời gian cách ly của 
thuốc, để giảm dư lượng thuốc 
BVTV trong nông sản

- Thực hiện vận chuyển, tồn 
trữ, xử lý bao bì và rò rỉ thuốc 
đúng cách giảm nguy cơ nhiễm 
thuốc tới những người xung 
quanh và môi trường, 

- Biết các triệu chứng ngộ độc 
thuốc BVTV và cách sơ cấp 
cứu

Đạo ôn (cháy lá)
Đạo ôn, gây ra bởi nấm Magnaporthe grisea, là bệnh hại quan trọng 
trên lúa. Giai đoạn cây lúa dễ nhiễm bệnh đạo ôn, là đẻ nhánh (20-25 
NSS), và trổ bông (55-60). Các biện pháp phòng trừ: 

- Thực hiện các biện pháp canh tác: vệ sinh ruộng, làm đất kỹ, bón 
phân cân đối… để hạn chế bệnh 
- Biện pháp hóa học:

• Với giống nhiễm, phun thuốc khi phát hiện triệu chứng 
bệnh trong ô dự báo (ô trũng, nhiều phân)

• Với giống kháng: chỉ phun thuốc khi phát hiện bệnh (bảng 
ngưỡng hành động), kết hợp với thời tiết thuận lợi cho 
bệnh như nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, sương mù… 

• Phun thuốc đạo ôn tối đa 03 lần/vụ.
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Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm

Hình 1. Không hút thuốc hay ăn 
uống trong khi phun thuốc cho tới khi 

vệ sinh sạch sẽ

Ảnh 1. Vết bệnh đạo ôn, cần kết hợp với quan sát thời tiết

Một số dịch hại giai đoạn chồi tối đa
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Sâu cuốn lá
Sâu cuốn lá thường xuất hiện ở những ruộng thâm canh, bón nhiều 
phân đạm, có thời gian khô hạn hay dùng quá nhiều thuốc sâu. 

Sâu cuốn lá rất dễ phát hiện, vì lá cuốn lại, thẳng đứng. Ngưỡng hành 
động của sâu cuốn lá tại giai đoạn đẻ nhánh và đòng trổ khác nhau: 

- Giai đoạn đẻ nhánh: phát hiện 100 sâu/m2 hoặc 50% lá bị thiệt hại 
- Giai đoạn làm đòng tới trổ: 40 sâu/m2 
- Chú ý: không nên phun thuốc sâu ăn lá trong vòng 40 ngày sau sạ. 
- Thời điểm phun thuốc: khi thấy bướm sâu cuốn lá xuất hiện lác 

đác trên ruộng, ấu trùng tuổi 1 sẽ xuất hiện sau 4-7 ngày. Nếu 
mật số sâu tuổi 1-3 cao hơn ngưỡng hành động, tiến hành 
phun thuốc

Sâu đục thân
Sâu đục thân đục qua bẹ, vào đến phần nõn giữa phá hại, làm nhánh lúa 
bị héo và hiện tượng bông bạc giai đoạn đòng trổ. 

Không sử dụng thuốc trừ sâu giai đoạn mạ. Chỉ dùng thuốc sâu để ngăn 
ngừa hình thành bông bạc. Cần nhận diện và đếm ổ trứng sâu đục thân. 
Ngưỡng hành động như sau:

- Giai đoạn đẻ nhánh:  2 ổ trứng/m2

- Giai đoạn đòng trổ: 1 ổ trứng/ 2 m2 (0,5 ổ trứng/m2).

Thời điểm phun thuốc: lấy mẫu ổ trứng và theo dõi trứng nở. Nếu ổ 
trứng bị ký sinh ít hơn 50%, tiến hành phun thuốc cả ruộng.

Cày vùi, phơi đất làm hạn chế sâu đục thân cho vụ sau. Ấu trùng sâu 
đục thân bị ký sinh bởi nhiều loài ong, bảo tồn thiên địch rất quan trọng 
với việc hạn chế sâu đục thân. 

Ảnh 2. Thành trùng sâu cuốn lá (trái), và sâu cuốn lá (phải)

Ảnh 3. thành trùng (trái), ổ trứng (giữa), sâu đục thân (phải)
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Chú ý: Đồ bảo hộ cá nhân không là biện pháp bảo vệ hàng đầu khi phun 
thuốc. Cách tự bảo vệ tốt nhất là phun đúng cách và tránh tiếp xúc trực 
tiếp với thuốc. 
Khi thực hiện phun đúng cách, có thể dùng đồ bảo hộ tối thiểu, nhưng 
vẫn an toàn. 

Trang bị đồ bảo hộ tối thiểu
- Đọc nhãn thuốc BVTV, chú ý độ độc và cảnh báo 
- Quần áo: mặc đồ tiện lợi, thoải mái, bảo vệ tốt cơ thể. Mặc quần 

dài và áo tay dài 

Hình 2. quần áo phun thuốc (trái), cách đi ủng phù hợp (phải)

Ảnh 4. Tấm kính che mặt  (trái) và cách tự tạo (phải)

Thiết bị bảo hộ cá nhân khi phun thuốc BVTV

- Đội mũ, nón để ngăn thuốc rơi, dính lên cơ thể 
- Nên đeo găng tay và ủng để tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 

Găng tay và ủng làm bằng vật liệu chống thấm. Chú ý, không 
mang bao tay an toàn hơn là sử dụng bao tay thủng

- Bảo vệ mặt
• Khẩu trang vải giúp cản các hạt thuốc nhỏ, nhưng cần kết hợp 

với tránh tiếp xúc với thuốc
• Mắt kính rất quan trọng, đặc biệt nếu phun loại thuốc gây kích 

ứng cho mắt
• Có thể sử dụng tấm kính che mặt (Ảnh 4) để bảo vệ toàn bộ mặt, 

thay cho khẩu trang và mắt kính. Có thể mua kính này từ cửa 
hàng, hoặc tự chế từ chai nước 1,5 lít và dây cột

- Các hướng dẫn an toàn khác khi phun thuốc
• Không ăn, uống, hút thuốc lá trong khi phun thuốc
• Không rửa thiết bị phun thuốc tại nguồn nước sinh hoạt, tránh 

xa động vật, trẻ em. 
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SỔ TAY QUẢN LÝ 
DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN LÚA

Tập 8 PHUN THUỐC HÓA HỌC 
AN TOÀN HIỆU QUẢ

Lưu hành nội bộ

8 1* Ảnh bìa: Lê Cao Lượng. Phương pháp phun thuốc thông dụng tại đồng bằng sông 
Cửu Long, không an toàn và hiệu quả thấp
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Giới thiệu 

Mục tiêu của phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là tiêu diệt dịch hại, 
bảo vệ năng suất lúa. Phun thuốc là công việc cực nhọc và nguy hiểm, 
do đó, cần sử dụng thuốc có trách nhiệm. Lợi ích của phun thuốc đúng 
cách: 

- Tiết kiệm tiền (thuốc, công lao động)
- Bảo vệ sức khỏe cho mình và môi trường
- Hiệu quả phòng trừ tốt.

Phun vào vị trí nào cho hiệu quả cao nhất?
Thuốc BVTV đạt hiệu quả cao nhất khi được phun trực tiếp lên dịch hại. 
Việc này đặc biệt quan trọng đối với các loại thuốc sinh học, và thuốc 
tiếp xúc. 

Tùy vào điều kiện từng địa phương, có nhiều dạng bình phun thuốc 
khác nhau. Phổ biến nhất là bình phun đeo vai gắn động cơ xăng.

Béc phun
Béc phun là bộ phận quan trọng nhất trong máy phun thuốc. Tại Việt 
Nam, có hai dạng béc phun chính

- Dạng nón rỗng: có nhiều kích cỡ lỗ phun khác nhau
- Béc phun dạng nón điều chỉnh được: như béc phun bốn lỗ phun 

(dưới cùng bên phải); béc này có tốc độ phun rất cao.  

Hình 1. Vị trí cần phun tương ứng với một số dịch hại

Ảnh 1. Bình phun đeo vai, dùng động cơ hai thì

Ảnh 2. Béc phun dạng nón rỗng (trái) béc phun 4 lỗ (phải)

Đối tượng phòng trừ:
Vị trí thuốc bảo vệ thực vật được phun tốt nhất?

 » Đỉnh:
VD: Bọ xít hôi, sâu ăn lá nhưng chỉ khi nó quá
ngưỡng hành động

 » Cả cây:
VD: thuốc bệnh đạo ôn, trứng của sâu đục thân

 » Gốc:
VD: thuốc bệnh khô vằn, rầy nâu

 » Vùng rễ
Dạng hạt (thuốc BVTV lưu dẫn)

Máy phun và béc phun
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Hầu hết nông dân đều phun thuốc “hình quạt phía trước”, cách phun đó 
có hai tác động không tốt:

- Người phun bước thẳng vào vùng phun thuốc, họ tiếp xúc trực 
tiếp với thuốc (Ảnh 3)

Khi phun thuốc sử dụng bình đeo vai, 
phun một bên như ảnh 5, và hướng 
dẫn như hình 3.  Có một số lợi ích như 
sau:

- Người phun không tiếp xúc với 
thuốc, chỉ cần đồ bảo hộ tối 
thiểu, vẫn an toàn

- Thuốc phân bố đều trên cả 
ruộng, không bị tình trạng chỗ 
nhiều thuốc và chỗ thiếu 
thuốc.

Ảnh 3. Phun thuốc “hình quạt phía trước” (nguồn quangninh.gov.vn)

Ảnh 4. Phân bố thuốc không đều khi phun hình quạt

Ảnh 5. Phun thuốc  một bên

Hình 3. Hướng dẫn phun thuốc dùng bình đeo vai 

Phương pháp phun

- Thuốc phân bố không đều, dẫn tới chỗ có quá nhiều thuốc, và có 
chỗ không đủ thuốc (Ảnh 4). 
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Đọc hướng dẫn về lượng nước thuốc cần phun trên nhãn thuốc. Để 
đánh giá chất lượng phun (lượng nước thuốc và độ đồng đều), nên dùng 
giấy nhạy nước (thẻ giấy màu vàng, sẽ chuyển sang màu xanh khi tiếp 
xúc với nước). 

- Gắn thẻ giấy nhạy nước vào vị trí cần phun (VD: gốc lúa đối với rầy 
nâu)

- Tiến hành phun bình thường
- Thu lại thẻ màu, đánh giá mức độ đồng đều 
- Thực hiện lại với phương pháp phun khác để lựa chọn cách phun 

phù hợp.

Các loại  thuốc có hướng dẫn sử dụng, và liều lượng khác nhau. Nông 
dân cần phun thuốc đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh 
phun thuốc quá liều hay dưới liều. Thông thường, nhà sản xuất khuyến 
cáo lượng thuốc pha cho một bình (16 hoặc 25 lít) và số bình cho 1 
hecta. 
Các bước hiệu chuẩn như sau:

- Đánh dấu một góc ruộng 10 x 10m (100 m2, hình 4)
- Đổ nước đầy bình phun
- Phun thử trong 100m2 với tốc độ, áp lực bình thường
- Đo lượng nước đã phun, bằng đo lượng nước cần bổ sung để bình 

đầy như trước khi phun 
- Quy đổi lượng nước vừa phun về 1 ha, so sánh với khuyến cáo, và 

điều chỉnh áp lực, tốc độ cho phù hợp.

Tránh phun thừa lượng nước thuốc. Khi phun quá nhiều, nước thuốc sẽ 
chảy xuống đất theo lá, không có tác dụng bảo vệ cây, nhưng làm ô 
nhiễm môi trường, tiêu diệt thiên địch và các sinh vật có ích, lãng phí 
thuốc và công lao động.

Phun thuốc đúng cách (liều lượng và lượng nước thuốc) góp phần bảo 
vệ môi trường. 

Ảnh 6. phun đều,phù hợp (trái) phun quá nhiều nước (phải)

Hình 4. Ví dụ về hiệu chuẩn phun

Lượng nước phun Hiệu chuẩn phun (điều chỉnh lượng thuốc và nước khi phun)
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SỔ TAY QUẢN LÝ 
DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN LÚA

Tập 9 IPM GIAI ĐOẠN TƯỢNG ĐÒNG ĐẾN
TRỔ BÔNG

Lưu hành nội bộ8 1
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Quản lý nước và phân bón

Phân bón
Cây lúa bắt đầu làm đòng là thời điểm tốt nhất để bón phân lần 3 (thúc 
đòng). Đối với giống lúa có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, lúa sẽ 
làm đòng từ 40-45 ngày sau sạ, đây là thời điểm tốt nhất để bón phân 
lần 3. Dùng bảng so màu lá để xác định lượng phân đạm cần bón, tránh 
bón dư phân đạm, đạo ôn cổ bông sẽ phát triển mạnh.

Quản lý nước 
- Đưa nước vào từ 3-5cm lúc bón phân thúc đòng
- Thực hiện ướt khô xen kẽ trong lúc làm đòng
- Giữ nước trong ruộng 5-7cm liên tục trong suốt giai đoạn trổ 

bông để tăng hiệu quả thụ phấn.

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

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

5kg urê
5kg DAP
3kg 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

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)

Hình 1. Lượng phân bón khuyến cáo giai đoạn thúc đòng

Ảnh 1. Đạo ôn cổ bông làm gãy bông (trái) và đạo ôn cổ bông (phải)

Đạo ôn cổ bông
Đạo ôn cổ bông là bệnh đặc biệt quan trọng giai đoạn trổ. Khi vết bệnh 
đạo ôn cổ bông xuất hiện, năng suất đã bị ảnh hưởng, và việc phòng trừ 
kém hiệu quả. Biện pháp quản lý:

- Thực hiện bón phân, quản lý nước như phần 1
- Phun thuốc hai lần, khi lúa sắp trổ (trổ lẹt xẹt) và ngay sau khi lúa 

trổ đều là cách an toàn nhất để phòng trừ đạo ôn cổ bông
- Khi trồng giống kháng đạo ôn cổ bông (VD: OM5451) và nông dân 

có nhiều kinh nghiệm, có thể không phun ngừa, mà phun thuốc 
khi bệnh chớm xuất hiện 

- Chú ý: chỉ nên phun thuốc đạo ôn tối đa 03 lần/vụ, và thay đổi 
nhóm cơ chế tác động khi phun thuốc.

Một vài dịch hại chính giai đoạn đòng trổ
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Ảnh 3. Triệu chứng bệnh đốm vằn trên cây lúa

Ảnh 2. Triệu chứng bệnh cháy bìa lá

Bệnh cháy bìa lá
Bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn gây nên, thường xuất hiện từ giai đoạn 
đòng trổ và ảnh hưởng lớn tới năng suất. Bệnh cháy bìa lá phát triển 
mạnh trong những điều kiện sau:

- Mưa lớn, gió mạnh, sương nhiều
- Lụt hoặc ruộng tưới ngập thường xuyên
- Cây lúa bị tổn thương cơ học
- Ruộng bón nhiều phân đạm.

Bệnh khô vằn
Bệnh khô vằn do nấm gây ra, thường xuất hiện từ giai đoạn đẻ nhánh 
tới đòng trổ. Khô vằn có thể được quản lý hiệu quả bằng cách phối hợp 
biện pháp canh tác và hóa học:

- Sử dụng các biện pháp canh tác được khuyến cáo trong chương 
trình IPM: Làm đất kỹ,sạ thưa, bón phân cân đối, ướt khô xen kẽ…

- Khi bệnh nhiễm nặng, rút nước để giảm phát tán bệnh 
- Bệnh thường xuất hiện theo khu vực, có thể tiến hành phun 

thuốc cục bộ để trị bệnh. Lưu ý, cần phun thuốc tiếp xúc với tầng 
lá bị nhiễm bệnh của cây. 

Rầy nâu
Nếu mật số rầy nâu cao trong giai đoạn đòng trổ, có thể gây cháy rầy 
và giảm năng suất lúa vào cuối vụ. Nông dân cần thăm đồng thường 
xuyên, giám sát mật số rầy nâu. Cần thực hiện các biện pháp phòng trừ 
rầu nâu như sau:

Cháy bìa lá là bệnh khó quản lý. Các biện pháp hóa học chỉ có hiệu quả 
khá hạn chế. Nên giảm thiểu thiệt hại từ bệnh bằng biện pháp canh 
tác. Các biện pháp tổng hợp bệnh cháy bìa lá:

- Dùng giống kháng bệnh hoặc ít mẫn cảm là biện pháp hiệu quả 
nhất để quản lý bệnh cháy bìa lá

- Sử dụng các biện pháp canh tác trong chương trình IPM: làm đất 
kỹ, sạ thưa, bón phân cân đối, nhiều kali, ít đạm …

- Ngừng bón phân đạm, bổ sung kali để lá cứng cáp
- Khi bệnh mới chớm, phun thuốc BVTV giúp giảm bệnh lây lan của 

bệnh. Chú ý: thuốc BVTV không có thể trị cháy bìa lá.
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Ảnh 5. Sâu cuốn lá

Sâu cuốn lá
Sâu cuốn lá có nguy cơ gây thiệt hại năng suất nếu có mật số cao trong 
giai đoạn đòng trổ. 

Ngưỡng hành động trong giai đoạn này: 40 sâu/m2. Chỉ phun thuốc trừ 
sâu khi mật số vượt ngưỡng hành động, không phun ngừa sâu cuốn lá. 

Thời điểm phun: khi thấy bướm sâu cuốn lá xuất hiện lác đác trên 
ruộng, ấu trùng tuổi 1 sẽ xuất hiện sau 4-7 ngày. Nếu mật số sâu tuổi 
1-3 cao hơn ngưỡng hành động, tiến hành phun thuốc. 
Lưu ý luân phiên cơ chế tác động khi phun sâu cuốn lá.

Sâu đục thân
Trong giai đoạn đòng trổ, sâu đục thân gây hiện tượng bông bạc, ảnh 
hưởng trực tiếp tới năng suất. Khi hiện tượng bông bạc xuất hiện, các 
biện pháp xử lý đã không còn hiệu quả. 
 
Ngưỡng hành động: : Khi mật số ổ trứng sâu đục thân đạt 0,5 ổ/m2 
(1 ổ/ 2m2). Đem ổ trứng về nhà và quan sát, khi trứng nở, phun thuốc 
để trừ sâu non.

Nhện gié
Nhện gié thường gây hại giai đoạn đòng trổ, vết thương do nhện gié 
gây ra màu tím nâu, như vết cạo gió. Để quản lý nhện gié:

- Sử dụng các biện pháp canh tác được khuyến cáo trong chương 
trình IPM: làm đất kỹ, sạ thưa, bón phân cân đối, giữ nước giai 
đoạn trổ bông…

- Thực hiện bảo tồn thiên địch 
- Sử dụng thuốc hóa học khi 5% bẹ lá xuất hiện vết cạo gió. Tuy 

nhiên, hiệu quả phòng trừ của thuốc hóa học thường hạn chế. 

- Sử dụng các biện pháp canh tác được khuyến cáo trong chương 
trình IPM: Sạ thưa, chọn giống ít mẫn cảm, gieo sạ đồng loạt né 
rầy, bón phân cân đối, bảo tồn thiên địch …

- Biện pháp hóa học: Khi mật số rầy vượt ngưỡng hành động, biện 
pháp hóa học là cần thiết. Lưu ý, cần phun thuốc vào gốc cây lúa, 
là nơi rầy cư trú. Ngưỡng hành động: 
• 2-3 rầy trưởng thành/tép hoặc
• Khi ấu trùng tuổi 3 xuất hiện phun thuốc khi mật số 10 con/tép 

(ấu trùng tuổi từ 1-3)
• Nếu dùng nấm Metarhizium, phun nấm khi mật số 2-3 con/tép 

(ấu trùng tuổi 2-3).

Trứng rầy nâu Ấu trùng Thành trùng cánh dài Thành trùng cánh ngắn
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Những nguy cơ khi lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Dư lượng
Thuốc BVTV sau khi phun vẫn lưu lại trong sản phẩm, được gọi là dư 
lượng thuốc BVTV. Khi dư lượng cao hơn mức tối đa cho phép, sẽ gây 
nguy hiểm cho người sử dụng. 
Để dư lượng thuốc trong mức cho phép, cần tuân thủ thời gian cách ly 
thuốc.

Tái phát và bộc phát
Thường xảy ra trên các loại sâu hại. Khi phun thuốc trừ sâu,  các thiên 
địch (các loài bắt mồi ăn thịt, và ký sinh) cũng bị tiêu diệt. Sâu hại sẽ 
phát triển mật số cao hơn ban đầu. 
Tái phát trên diện rộng dẫn tới nguy cơ bùng phát dịch.
 
Kháng thuốc
Sự phát triển tính kháng thuốc của dịch hại làm mất đi hiệu lực của 
thuốc, nông dân phải tăng liều để trừ dịch hại. Nguyên nhân chính làm 
tăng tính kháng thuốc, là phun lặp đi lặp lại nhiều lần một hoạt chất 
thuốc, hay các thuốc có cùng cơ chế tác động

Hình 1. Sâu hại kháng thuốc khi phun lặp lại một loại thuốc

Hình 2. Hoạt chất thuốc trên nhãn và nồng độ

Cơ chế tác động và tính kháng thuốc

Phân nhóm thuốc theo cơ chế tác động (CCTĐ)
Cơ chế tác động là cách thuốc BVTV thực vật tấn công và tiêu diệt dịch 
hại. Để biết CCTĐ của thuốc, cần nhận biết hoạt chất thuốc, và mã số 
cơ chế tác động của thuốc. Ví dụ một số cơ chế tác động:

- Chlorpyrifos và fenobucarb: thuốc trừ sâu nhóm 1
- Imidacloprid, và thiamethoxam: thuốc trừ sâu nhóm 4
- Abamectin và emamectin benzoate: thuốc trừ sâu nhóm 6
- Chlorantraniliprole và flubendiamide: thuốc trừ sâu nhóm 28

Chú ý hoạt chất khi đọc nhãn thuốc BVTV
Nông dân thường chỉ chú ý tên thương mại của thuốc BVTV. Tuy nhiên, 
cần chú ý tên hoạt chất và nồng độ (Hình 2). 

Vấn đề khi chỉ quan tâm tới tên thương mại của thuốc: 
- Nhiều sản phẩm có tên thương mại và dạng thuốc khác nhau, 

nhưng cùng một hoạt chất (gốc thuốc)
- Cửa hàng thuốc BVTV có thể khuyến cáo mua nhiều sản phẩm có 

cùng hoạt chất. 
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Hình 3. Quản lý tính kháng thuốc

Hình 4. Không dùng lặp lại, mà luân phiên các CCTĐ 

Quản lý tính kháng thuốc của nấm bệnh
Trên lúa, bệnh đạo ôn có nguy cơ kháng thuốc cao nhất. Để tránh tính 
kháng thuốc của bệnh đạo ôn nông dân cần chú ý:

- Giảm số lần phun đạo ôn. Tối đa 03 lần/vụ
- Sử dụng giống kháng đạo ôn (nếu có)
- Sử dụng đúng thuốc, và luân phiên thuốc có cơ chế tác động khác 

nhau (ví dụ hình 4). 

Các thuốc trừ nấm “đặc trị” thường bị kháng thuốc nhanh hơn thuốc 
phổ rộng. Chú ý luân phiên nhóm CCTĐ khi sử dụng thuốc trừ nấm “đặc 
trị”. Ví dụ một số nhóm cơ chế tác động của thuốc trừ nấm: 

- Azoxystrobin và trifloxystrobin: thuốc trừ nấm nhóm C3
- Edifenphos, iprobenfos và isoprothiolane: thuốc trừ nấm nhóm F2
- Difenoconazole và hexaconazole: thuốc trừ nấm nhóm G1
- Tricyclazole: thuốc trừ nấm nhóm I1.

Quản lý tính kháng thuốc
Quản lý kháng thuốc cũng là một thành phần trong IPM. Để quản lý tính 
kháng thuốc hiệu quả, nông dân nên:

- Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi cần thiết, giảm số lần phun thuốc. 
Phun thuốc theo ngưỡng hành động 

- Không dùng lặp lại thuốc thuộc một nhóm CCTĐ. Dùng luân phiên  
3-4 nhóm CCTĐ khác nhau

- Phun thuốc đúng liều, ghi nhật ký phun thuốc
- Nếu phun thuốc đúng liều vẫn không hiệu quả, không nên tăng 

liều. Nhưng cần:
• Kiểm tra việc phun thuốc có đúng không?
• Đổi sản phẩm, hoặc loại thuốc cơ chế tác động khác
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Hình 5. Luân phiên các nhóm cơ chế tác động theo vụ

Nên sử dụng luân phiên các nhóm cơ chế tác động trong cùng một vụ. 
Nếu không, ít nhất luân phiên theo vụ (Hình 5). Một số nhóm CCTĐ của 
các thuốc trừ rầy:

- Fenobucarb: thuốc trừ sâu nhóm 1
- Pymetrozine: thuốc trừ sâu nhóm 9
- Buprofezin: thuốc trừ sâu nhóm 16
- Metarhizium sp.: Thuốc sinh học.

Quản lý tính kháng thuốc của cỏ
Quản lý tính kháng thuốc của cỏ rất quan trọng đối với canh tác lúa, vì 
nông dân thường dùng thuốc trừ cỏ chọn lọc. Để tránh cỏ kháng thuốc, 
nông dân cần: 

- Làm đất kỹ, quản lý nước tốt giai đoạn đầu vụ để hạn chế cỏ
- Hạn chế tối đa số lần phun thuốc trừ cỏ
- Không dùng lặp lại một loại thuốc trừ cỏ, hay nhóm CCTĐ trong 

cùng một vụ. 

Một số nhóm cơ chế tác động của thuốc trừ cỏ
- Cyhalofop-butyl: Thuốc trừ cỏ nhóm A
- Bensulfuron methyl, ethoxysulfuron và penoxsulam: thuốc trừ cỏ 

nhóm B
- Propanil: Thuốc trừ cỏ nhóm C
- Butaclor và pretilachlor: thuốc trừ cỏ nhóm K.

Quản lý tính kháng thuốc của sâu hại
Khi sâu hại kháng một hoạt chất, thì cũng có khả năng kháng các hoạt 
chất khác trong cùng nhóm cơ chế tác động. 
Ví dụ: Khi rầy nâu kháng hoạt chất imidacloprid, thì cũng có khả năng 
kháng thiamethoxam, vì hai hoạt chất này thuộc thuốc trừ sâu nhóm 
4A (bảng 1).
 Để tránh sâu kháng thuốc, nông dân cần chú ý:

- Chỉ phun thuốc BVTV khi cần thiết. Phun thuốc theo ngưỡng hành 
động, không phun ngừa sâu rầy

- Hạn chế phối trộn nhiều hoạt chất trong một lần phun
- Sử dụng luân phiên ít nhất ba nhóm cơ chế tác động 
- Sử dụng ưu tiên thuốc sinh học, để luân phiên với các nhóm thuốc 

khác.
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Thời gian cách ly 
Là thời gian tính bằng ngày từ khi sử dụng thuốc BVTV lần cuối đến khi 
thu hoạch sản phẩm, để sản phẩm được an toàn. Thời gian cách ly được 
nêu trên nhãn thuốc (Hình 1).

2 3

Dư lượng thuốc và thời gian cách ly

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là lượng thuốc sau khi sử 
dụng, còn lưu tồn lại trong rơm rạ, trấu, môi trường (đất, nước…), và 
quan trọng nhất là sản phẩm.
  
Dư lượng thuốc BVTV được mọi người quan tâm. Tuy nhiên, không phải 
tất cả dư lượng thuốc đều có hại tới con người. 

Giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV (MRL): là lượng  thuốc BVTV tối 
đa cho phép (tính bằng mg/kg thực phẩm). Nếu thực phẩm có dư lượng 
thuốc tuân thủ theo MRL thì an toàn cho người sử dụng.

MRL được thiết lập bởi tổ chức 
Lương Nông Quốc Tế (FAO) và 
được áp dụng trên toàn cầu. 
Nông sản xuất khẩu sẽ được 
kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, 
nếu cao hơn MRL, sẽ bị coi là 
không an toàn, và bị trả về 
hoặc tiêu hủy. 

Dư lượng thuốc BVTV trong lúa 
gạo là vấn đề được các công ty 
xuất khẩu lương thực tại đồng 
bằng sông Cửu Long quan tâm.

Hình 1. Thời gian cách ly trên nhãn thuốc

Ảnh 1. Kiểm tra dư lượng thuốc BVTV

Cần tuân thủ thời gian cách ly và sử dụng thuốc đúng liều lượng, để sản 
phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Nếu cần phun thuốc cuối vụ, nên 
chọn các sản phẩm có thời gian cách ly ngắn.

Ngừng phun thuốc 14 ngày trước khi thu hoạch
Sử dụng thuốc BVTV trong vòng 2 tuần trước khi thu hoạch không cần 
thiết vì:

- Lãng phí tiền bạc: Các sâu bệnh hại quan trọng, như đạo ôn cổ 
bông thường được phun thuốc từ trước. Sử dụng thuốc BVTV giai 
đoạn này thường ít hiệu quả và phí tiền. 

- Dư lượng: phun thuốc BVTV cuối vụ làm tăng nguy cơ dư lượng 
trong sản phẩm. 
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Ảnh 2. Đạo ôn cổ bông làm gãy bông lúa (trái) và đạo ôn cổ bông (phải)

Ảnh 3. Bệnh lep lép hạt

Đạo ôn cổ bông
Trong giai đoạn ngậm sữa tới chín, triệu chứng bệnh đạo ôn cổ bông dễ 
phát hiện. Vết bệnh có thể ở đốt, cổ bông hoặc cổ gié. 

- Vết bệnh tại cổ bông (hay còn gọi là thối cổ gié): có màu nâu xám, 
có thể làm cổ bông bị gãy 

- Vết bệnh xuất hiện trên các cổ gié phụ của bông lúa (gié chính), 
bệnh làm cho hạt bị lửng hay lép.

Một số sâu bệnh hại giai đoạn ngậm sữa (trổ) tới chín

Trong giai đoạn ngậm sữa tới chín, sử dụng thuốc trừ nấm để phòng trừ 
đạo ôn cổ bông không hiệu quả. Bệnh cần được phòng trừ từ các giai 
đoạn trước của cây lúa, theo bảng Ngưỡng hành động. 

Phòng trừ: Hầu hết các biện pháp phòng trừ lem lép hạt cần được thực 
hiện từ các giai đoạn trước. Khi triệu chứng bệnh xuất hiện, việc phòng 
trừ có ít hiệu quả. Để kiểm soát tốt bệnh lem lép hạt nông dân cần:

- Sử dụng giống sạch bệnh (giống xác nhận)
- Bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm 
- Biện pháp hóa học: Tại giai đoạn này, sử dụng thuốc BVTV thường 

không có hiệu quả. Phun thuốc BVTV hai lần, khi lúa sắp trổ (trổ lẹt 
xẹt) và ngay sau khi lúa trổ đều, góp phần phòng ngừa lem lép hạt.

Bệnh lem lép hạt
Bệnh lem lép hạt có rất nhiều tác nhân như nấm, vi khuẩn, nhện gié, bọ 
xít hôi...Triệu chứng lem lép hạt thường xuất hiện lúc lúa trổ tới ngậm 
sữa. Triệu chứng bệnh như sau:

- Vết bệnh trên hạt đầu tiên có màu nâu đến nâu đen, và lớn dần lên. 
- Hạt nhiễm bệnh có thể bị lem màu nâu đen, hoặc lép.

Điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển: 
- Nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, mưa nhiều
- Ruộng bón dư đạm trước khi bông lúa trổ thoát.
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Ảnh 4. Bọ xít hôi non (trái) bọ xít trưởng thành (phải)

Ảnh 5. Vết cạo gió do nhện gié

Bọ xít hôi. 
Bọ xít gây hại bằng cách chích hút dinh dưỡng trong hạt, từ lúc lúa 
ngậm sữa (trổ bông) tới chín sáp. Cả bọ xít non và trưởng thành đều 
chích hút hạt lúa. 

Chẩn đoán: Bọ xít thường đậu trên bông lúa, và rất dễ phát hiện. Mật 
số bọ xít cũng là cách xác định ngưỡng hành động cho dịch hại này. 

Quản lý: Ưu tiên biện pháp canh tác và sinh học, vì biện pháp hóa học 
kém hiệu quả. Biện pháp canh tác: 

- Cày gốc rạ sau khi thu hoạch lúa, tránh lúa chét
- Luân canh với cây trồng khác
- Vệ sinh đồng ruộng, và làm đất kỹ 
- Vệ sinh máy móc, thiết bị, quần áo sau khi sử dụng tại các ruộng 

bị nhiễm, tránh lây lan giữa các ruộng
- Bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm.

Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch trên ruộng lúa như nhện, bọ trĩ 
ăn thịt để giảm mật số nhện gié. 

Biện pháp hóa học: Trong giai đoạn ngậm sữa tới chín, sử dụng thuốc 
hóa học để phòng trừ nhện gié không hiệu quả và không an toàn. Nhìn 
chung, dùng thuốc hóa học để phòng trừ nhện gié có hiệu quả thấp, vì 
thuốc rất khó tiếp xúc với nhện, do chúng sống trong bẹ lá.

Nhện gié
Nhện gié sống trong bẹ lá, khi có 
mật số cao, chúng bò lên bông lúa 
để chích hút. Ở giai đoạn ngậm sữa, 
nhện gié chích hút bông lúa gây ra 
lem lép. Ngoài ra, nhện gié còn tạo 
điều kiện cho các bệnh khác như 
thối bẹ, lem lép hạt. 

Biện pháp phòng trừ: 
- Phòng ngừa từ đầu vụ: Diệt cỏ dại, làm phẳng ruộng, bón phân cân 

đối, xuống giống đồng loạt  
- Chỉ sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ khi mật số vượt Ngưỡng 

hành động: 10 con/m2. Ưu tiên dùng thuốc sinh học (Metarhizium 
sp.). Nếu sử dụng thuốc hóa học, chọn thuốc có thời gian cách ly 
ngắn (7 ngày) để tránh dư lượng thuốc.
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Vận chuyển và bảo quản thuốc BVTV

Vận chuyển thuốc
Để đem thuốc về từ cửa hàng thuốc BVTV, nông dân nên thực hiện các 
biện pháp an toàn sau:

- Khi mua thuốc BVTV, không kết hợp với các hoạt động sinh hoạt 
khác (đi chợ mua thức ăn, đi uống rượu, đám tiệc hay đưa trẻ đi 
học…)

- Kiểm tra bao bì và nhãn thuốc còn nguyên vẹn, không bị hư hại 
- Nên xin túi đựng thuốc chắc chắn từ đại lý, 
- Không chở trẻ em, động vật, thực phẩm hay quần áo cùng với 

thuốc BVTV.

Ảnh 1. Bảo quản thuốc BVTV tại nông hộ Hình 1. Các bước chính xử lý rò rỉ thuốc

Bảo quản thuốc tại nông hộ
Để bảo quản thuốc an toàn tại nhà, nông dân nên thực hiện các biện 
pháp an toàn sau:

- Đọc hướng dẫn bảo quản trên bao bì thuốc
- Bảo quản thuốc trong bao bì/chai lọ gốc, còn nguyên nhãn thuốc. 

Không chiết thuốc sang bao bì/chai lọ khác
- Vặn chặt nắp các chai thuốc sau khi sử dụng

- Để thuốc tại khu vực riêng, không để gần các mặt hàng khác (nước 
mắm, chai dấm, nước rửa chén…)

- Trữ nước sạch gần nơi bảo quản thuốc để sử dụng khi có sự cố rò 
rỉ, tràn hay ngộ độc thuốc. Có thể trữ nước bằng thùng chứa với 
nắp đậy cẩn thận.

Xử lý rò rỉ thuốc BVTV
Nếu xảy ra rò rỉ thuốc BVTV, nông dân cần xử lý càng sớm càng tốt.
Chú ý: Mặc đồ bảo hộ khi xử lý rò rỉ thuốc.

- Đưa người và động vật ra khỏi nơi rò rỉ thuốc
- Nếu thuốc rò rỉ là chất lỏng, thêm cát hoặc mùn cưa  để dễ khoanh 

vùng, không cho tràn ra chổ khác, và dễ làm sạch
- Quét sạch khu vực bị rò rỉ thuốc, và làm sạch khu vực rò rỉ bằng 

nước và xà phòng
- Bỏ chai lọ và thuốc bị rò rỉ vào túi để tiêu hủy
-Tắm rửa sạch sẽ và giặt đồ bảo hộ.
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Hình 2. Súc rửa bình 03 lần Hình 3. Các kiểu xâm nhập cơ thể của thuốc BVTV

Xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng

Bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, nông dân 
cần xử lý chúng đúng cách. Chú ý: Sử dụng đồ bảo hộ khi xử lý bao bì 
đã qua sử dụng.

- Nếu thuốc là chất lỏng, súc rửa 03 lần (Hình 2) và đổ nước rửa vào 
bình phun thuốc, sau đó phun lên cây trồng 

- Nếu thuốc ở dạng rắn (bột hay hạt), đổ toàn bộ thuốc trong bao 
bì vào bình phun thuốc, sau đó phun lên cây trồng

- Thu gom bao bao bì thuốc vào khu vực riêng, không để bao bì tại 
ruộng hay môi trường

- Không tái sử dụng, đốt, chôn vùi bao bì thuốc dưới mọi hình thức
- Tốt nhất nên chuyển bao bì thuốc đã qua sử dụng tới hệ thống 

thu gom bao bì tại địa phương để chở đi tiêu hủy theo đúng quy 
định. 

Cách thuốc xâm nhập cơ thể người
- Qua da: là nguyên nhân ngộ độc phổ biến nhất. Thuốc có thể 

thấm qua da, mắt, và các bộ phận khác vào cơ thể và gây ngộ độc.

- Qua miệng: thuốc xâm nhập qua đường miệng khi ăn, uống, hút 
thuốc lá với tay dính thuốc. Nếu phun thuốc ngược gió, thuốc có 
thể tiếp xúc trực tiếp với miệng.

- Qua mũi: là đường thuốc xâm nhập nhanh nhất. Sử dụng thuốc 
trong không gian kín, phun thuốc ngược gió và không dùng đồ 
bảo hộ khi pha thuốc là nguyên nhân chính làm thuốc xâm nhập 
qua mũi. 

Ngộ độc thuốc và biện pháp sơ cứu
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Bảng 1. Triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV

Hình 4. các bước chính xử lý nhiễm độc qua da
Hình 7. Sơ cấp cứu khi nhiễm độc qua đường hít thở

Triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV
Người bị ngộ độc thuốc BVTV thường biểu hiện các triệu chứng sau: 

Hình 5. quyết định cho bệnh nhân 
gây nôn hay không khi nhiễm độc 

do uống phải: 

Chú ý: Cần đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Nên 
đem theo bao bì thuốc gây nhiễm độc để xử lý ngộ độc phù hợp.

Biện pháp sơ cấp cứu ngộ độc thuốc BVTV
Tùy theo cách thuốc đi vào cơ thể, như  nhiễm độc thuốc BVTV qua da, 
mắt, miệng hay hít thở cần có biện pháp sơ cấp cứu khác nhau. Tuy 
nhiên, cần đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
Nhiễm độc qua da: Thực hiện sơ cứu theo hình 4

• Tràn dịch màng phổi
• Run rẩy
• Co giật
• Mê sảng
• Rối loạn đường tiểu hay
  tiêu chảy
• Suy hô hấp, suy tim

• Mờ mắt
• Tiêu chảy
• Tiết nước bọt
• Chảy nước mắt
• Kích động
• Co giật cơ mí mắt
• Rối loạn thần kinh

• Hoa mắt
• Khó chịu
• Nhức đầu
• Bơ phờ, mệt mỏi
• Buồn nôn
• Ra mồ hôi
• Run
• Đau thắt ngực

Triệu chứng 
ban đầu

Triệu chứng
 tiếp theo

Triệu chứng 
sau đó

Cởi bỏ quần áo nhiễm thuốc Dùng nước để rửa,
dùng xà phòng và nước rửa lại

Rửa mắt bằng nước sạch,
Che mắt với băng vô trùng

Không cho bệnh nhân
ăn, uống, hút thuốc

Đặt bệnh nhân nơi thoáng mát
theo tư thế trong hình

Hình 6. xử lý nhiễm độc thuốc BVTV qua mắt.


