
AN NINH LźŸNG THǘC
TRONG eIƵU KIƻN ǑNG PHÓ VǇI BIƳN eǁI KHÍ HÂU 



BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO
ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP?

. 

Biƴn fǂi khí hƨu gƨy ra nhǘng diƺn 
biƴn thǊi tiƴt thƠt thŻǊng, nhiƼt fǆ 
khƪc nghiƼt và nhǘng thay fǂi tài 
nguyên thiên nhiên fang fe dƒa khƅ 
n;ng cƘa nông dân fƸ duy trì viƼc 
sƅn xuƠt và fƅm bƅo chƠt lŻǐng cây 
trǀng mǆt cách bƶn vǘng. 

LƯỢNG MƯA
QUÁ MỨC

Tăng khó khăn trong canh tác
Tăng nguy cơ lũ lụt

Gây thiệt hại cho cây trồng

CÁC ÁP LỰC SÂU HẠI 
VÀ BỆNH HẠI MỚI

Tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn 
về nguồn đất và nước
Gây thiệt hại rất lớn

tới cây trồng

LŨ LỤT
Xóa bỏ lớp đất bề mặt 

Làm cây trồng ngập úng

NHIỆT ĐỘ
NÓNG QUÁ MỨC 

Giảm lượng nước bề mặt 
và làm cạn kiệt các tầng chứa nước. 

Phá vỡ quá trình ra hoa
và thụ phấn của cây trồng 

Tăng áp lực về cỏ dại, sâu bệnh 
và dịch hại

TỔN THẤT
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Thu hẹp môi trường sống và thức ăn 
cho các loài côn trùng có ích

Làm cạn kiệt dần 
nguồn nước

HẠN HÁN
Gây ra thiệt hại mùa màng 

và thu hẹp diện tích đất canh tác



HOW DOES CLIMATE CHANGE IMPACT 
AGRICULTURE?
Climate change causes erratic 
weather patterns, extreme 
temperatures and changes in 
natural resources, threatening 
farmers’ ability to sustainably 
produce and maintain 
quality crops . 

EXCESSIVE 
HEAT

Reduces surface water and 
depletes aquifers

Disrupts flowering and 
pollination of crops

Increases weed, insect and 
disease pressures

LOSS OF
NATURAL 

RESOURCES
Removes habitats

and food for beneficial insects

Dries up water sourcesDROUGHT
Causes crop 

failures 
and loss of 
arable land

NEW 
PESTS AND 

DISEASE PRESSURES
More competition for 

soil and water resources

Greater damage 
to crops

EXCESSIVE 
PRECIPITATION

of planting

Raises flood risk

Damages crops

FLOODING
Removes topsoil

Drowns crops

TUY NHIÊN, 

KHÍ HẬU TOÀN CẦU 
ĐANG BIẾN ĐỔI 

CHÚNG TA CẦN
CÁC GIẢI PHÁP
NÔNG NGHIỆP MỚI 

ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU 

NÔNG DÂN SẼ
 

 
 

VÀO NĂM

     

LƯƠNG THỰC
 CẦN TĂNG THÊM 

 

Dân số thế giới 
sẽ vượt qua 

con số

9 TỶ NGƯỜI 

Cần phải sản xuất nhiều thực phẩm hơn - 
khoảng 70% so với lượng đang sản xuất hiện nay
trong khi phải giảm bớt các tác động 
của canh tác nông nghiệp lên môi trường

Một cách nhanh chóng và khi hạn hán, lũ lụt và 
các điều kiện khí hậu thất thường ngày càng diễn ra 
phổ biến,  việc sản xuất ra nhiều lương thực hơn đối 
với người nông dân càng trở nên khó khăn 

Có thể giúp nông dân thích ứng, chống chọi tốt hơn 
và giải quyết các thách thức mà thế giới 
sẽ đặt vào tay họ trong nhiều thập kỷ sắp tới

70%
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CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN NAY 

Công nghệ sinh học

HOA Kñ

  ĐÔNG PHI
 

Công nghệ kháng hạn có thể giúp 

TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 
LÊN TỚI 15-20%

Bảo vệ
thực vật

Thuốc trừ sâu, 
  trừ cỏ 
    và diệt nấm mốc
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GIA TĂNG 
Sản xuất Lương thực

GIẢM BỚT 
Giá thành Thực phẩm

HẠN CHẾ 
Các tác động từ Canh tác Nông nghiệp

lên Môi trường

CẢI THIỆN 
An ninh Lương thực

Một giải pháp đồng bộ bao gồm các sản phẩm thuốc BVTV và CNSH có thể giúp người nông dân

NGƯỜI THÔNG DÂN CÓ THỂ LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM BỚT
VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

$    ¢

TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI
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Giảm lượng nước bề mặt 
và làm cạn kiệt các tầng chứa nước. 

Phá vỡ quá trình ra hoa
và thụ phấn của cây trồng 

Tăng áp lực về cỏ dại, sâu bệnh 
và dịch hại

TỔN THẤT
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Thu hẹp môi trường sống và thức ăn 
cho các loài côn trùng có ích

Làm cạn kiệt dần 
nguồn nước

HẠN HÁN
Gây ra thiệt hại mùa màng 

và thu hẹp diện tích đất canh tác

Nông dân cần tiếp cận tốt nhất 
tới các giải pháp công nghệ 
để chăm sóc hành tinh tốt hơn, 
nuôi lượng dân số ngày một 
phát triển và cải thiện cộng 
đồng,  cuộc sống của chính họ.

Phương pháp canh tác nông nghiệp không làm đất
Nông dân  loại bỏ các loại cỏ dại – tác nhân chính cướp 
đi dinh dưỡng của cây trồng bằng việc áp dụng các 
giống cây chống chịu thuốc trừ cỏ và sử dụng các loại 
thuốc BVTV tương ứng thay vì tiếp tục tập quán canh 
tác làm đất như trước. 

Kháng hạn
Các nhà nghiên cứu khoa học 
thực vật đang phát triển 
những giống cây trồng có 
khả năng kháng hạn 
và tiết kiệm nước 

Các giống cây sử dụng hiệu quả Ni-tơ 
cho phép một cây trồng có thể hấp thụ và sử dụng hiệu quả 
phân ni-tơ, giảm bớt các tác động của phát thải khí carbon và 
tạo ra các vụ mùa bội thu ngay cả trong điều kiến thời tiết khí 
hậu dễ bay hơi. Các giống cây CNSH hiện đang trong quá trình 
phát triển hứa hẹn có thể tăng năng suất của một số giống cây 
trồng tại Châu Phi và Mỹ La Tinh lên gấp đôi khi được kết hợp với 
phương thức thủy lợi phù hợp. 

Các giống cây chống 
chịu nhiệt độ cao

đang được nghiên cứu ứng dụng 
với lúa gạo và lúa mỳ. Nếu các 
giống này được phát triển thành 

công, giá lúa gạo và lúa mỳ toàn 
cầu có thể giảm khoảng 10%.

Ổn định tăng trưởng 
năng suất trong điều 

kiện thời tiết bất ổn
Các nghiên cứu về cây trông CNSH dài hạn đã 

cho thấy bức độ giảm thiểu đáng kể các rủi ro và 
thiệt hại năng suất cây trồng sau khi được ứng 
dụng. Khi các giống cây mới vẫn được tiếp cận 

thị trường, nông dân sẽ tiếp tục xây dựng các 
phương thức để ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Các thuốc bảo vệ thực vật 
cho phép kiểm soát sâu hại, 
bệnh hại và cỏ dại tốt hơn 
có thể cải thiện năng suất của các cây trồng chính 
trên toàn cầu từ 20 đến 30% và riêng đối với cây 
ngô tại Châu Phi là 50% đến năm 2050.

Sử dụng các sản phẩm thuốc 
BVTV giúp ngăn ngừa thiệt hại 
mùa màng cho cây lúa và ngô 
khoảng 40% mỗi năm.

Giải pháp này đã kịp thời giải quyết nạn 
hạn hán nghiêm trọng tại các khu vực 

trong năm 20151

TRUNG QUƼC

Năm 2012, cây trồng CNSH đã giúp đẩy lùi sự tiến 
triển của biến đổi khí hậy bằng việc 

Tương đương với giảm bớt 11,9 triệu xe ô tô lưu thông trên 
đường trong vòng 1 năm thông quan các phương thức canh 

tác không làm đất, giảm thiểu năng lượng sử dụng đầu vào 
và giữ lại carbon nhiều hơn 

  27 TỈ KGGIẢM
PHÁT THẢI KHOẢNG

Các nhà nghiên cứu khoa học thực vật đang phát triển 
các sản phẩm có thể tạo ra cuộc cách mạng mới 
trong nông nghiệp vào năm
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NĂNG SUẤT
TĂNG 67%
Phương pháp canh 
tác không làm đất 
tăng năng suất ngô 
toàn cầu trên các 
khu vực đất được 
tưới tiêu.
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