
TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
AN TOÀN & HIỆU QUẢ
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT



2 M
ỤC

 L
ỤC

1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật 3
 1.1. Định nghĩa 3
 1.2. Vai trò của thuốc bảo vệ thực vật 3
 1.3. Phân loại thuốc bảo vệ  thực vật 3

2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật 4
 2.1. Đúng thuốc 4
 2.2. Đúng lúc 6
 2.3. Đúng nồng độ, liều lượng 7
 2.4. Đúng cách 8

3. Tuân thủ đúng thời gian cách li 21
 3.1. Nội dung cơ bản của IPM 23
 3.2. Ứng dụng một số tiến bộ khoa học kĩ thuật 26
 3.3. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 26

4. Hạn chế hình thành tính kháng của dịch hại 27

5. Phụ lục 29
 5.1. Bảo quản thuốc BVTV 29
 5.2. Một số dụng cụ phun thuốc 30
 5.3. Bảo trì bình phun thuốc BVTV 32
 5.4. Bảo hộ lao động 33
 5.5. Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm 34
 5.6. Súc rửa chai lọ thuốc BVTV 35

MỤC LỤC



3

1.1. Định nghĩa:
 Tất cả các chất hay hỗn hợp các chất dùng để ngăn ngừa, tiêu diệt các loài dịch hại 

của cây trồng để bảo vệ năng suất và chất lượng nông sản được gọi là thuốc bảo vệ  
thực vật (BVTV).

1.2. Vai trò của thuốc bảo vệ thực vật:
 Thuốc BVTV đóng vai trò quan trọng trong việc phòng trừ dịch hại bảo vệ cây trồng. 

Chúng có những ưu điểm nổi trội hơn các biện pháp khác như hiệu quả nhanh, dễ 
dàng sử dụng và hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng có những tồn tại nhất định như có thể 
gây hại đến người, sinh vật có ích và môi trường. Do vậy để phát huy ưu điểm, hạn chế 
khuyết điểm, thuốc BVTV cần được sử dụng một cách hiệu quả và an toàn.

1.3.  Phân loại thuốc BVTV
 Thuốc BVTV được phân loại theo nhiều cách khác nhau:

DỰA THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ 
CÁCH PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI

- Thuốc sâu: để trừ côn trùng

- Thuốc bệnh: để trừ nấm vi 
khuẩn, vi rút

- Thuốc cỏ: để trừ cỏ dại

- Thuốc xử lí hạt giống trước 
khi gieo: đề phòng trừ sâu, 
bệnh hoặc cả sâu và bệnh.

- Thuốc trừ tuyến trùng: để trừ 
tuyến trùng sống trong đất 
hại rễ cây.

- Thuốc ốc: để trừ ốc

- Thuốc chuột: để trừ chuột hại

DỰA THEO DẠNG THUỐC

- Thuốc dạng sữa đậm đặc (EC) 
để hòa với nước khi phun

- Thuốc dạng huyền phù đậm 
đặc (SC): để pha loãng trong 
nước trước khi sử dụng

- Thuốc dạng hạt (WG): Pha 
nước để phun cây hoặc 
tưới gốc

- Thuốc dạng hạt (G) để “rải, 
rắc, trộn” vào đất

- Thuốc dạng bột thấm nước 
(WP): pha với nước để phun

- V.v..

DỰA THEO CÁCH XÂM NHẬP 
CỦA THUỐC VÀO CÂY

- Thuốc tiếp xúc: bám trên bề 
mặt cây/ dịch hạị. Dịch hại bị 
chết khi tiếp xúc hoặc ăn phải 
thuốc

- Thuốc nội hấp: Xâm nhập vào 
bên trong cây, dịch hại bị chết 
khi chích hút, ăn phải hoặc 
tiếp xúc

- Thuốc xông hơi: Xâm nhập 
vào kẽ lá, tán cây, kho chứa ở 
dạng hơi/khí. Dịch hại bị chết 
khi hít phải thuốc

- Ngoài ra còn có thể phân chia 
theo gốc hóa học trong thuốc 
(clo hữu cơ, lân hữu cơ, cúc 
tổng hợp,..)

1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

2.1. Đúng thuốc
- Mục đích: Lựa chọn ĐÚNG LOẠI THUỐC, DẠNG THUỐC nhằm đạt được hiệu quả 

phòng trừ dịch hại, hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao, an toàn cho cây trồng, sinh vật có 
ích, con người, vật nuôi và cây trồng.

- Để chọn ĐÚNG THUỐC, việc đầu tiên là phải điều tra, xác định đúng đối tượng dịch hại 
cần phòng trừ (cần sự trợ giúp của các cán bộ kỹ thuật BVTV hoặc  khuyến nông). Căn 
cứ đối tượng dịch hại cần phòng trừ và cây trồng hoặc nông sản cần được bảo vệ để 
chọn đúng loại thuốc cần sử dụng.

Điều tra xác định dịch hại cần phòng trừ
 + Trừ côn trùng miệng trích hút nên chọn thuốc có tính nội thấp và tiếp xúc cao, trừ 

côn trùng miệng nhai cần dùng thuốc tác dụng vị độc và tiếp xúc mạnh.
    + Đối với những dịch hại thường phải phun thuốc nhiều lần trong 1 vụ. Ví dụ rầy xanh, 

nhện đỏ… cần nhờ cán bộ kĩ thuật giúp chọn những loại thuốc thích hợp để tổng chi 
phí về tiền thuốc BVTV và công phun rải trong 1 vụ thấp nhất.

Nếu nhiều loại thuốc có công dụng, hiệu quả tương đương thì cần xem xét tiếp để lựa chọn 
theo các tiêu chí:
 + Ít độc với người và động vật máu nóng (thuốc có vạch màu xanh)
 + Có thời gian cách li ngắn
 + An toàn với sinh vật có ích, thiên địch, cây trồng
 + Không tồn lưu lâu dài trong đất, nước làm ô nhiễm môi trường
 + Phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu địa phương.

2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật
 Tuân thủ “Nguyên tắc 4 đúng”
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Mặt sau nhãn Mặt trước nhãn
Đúng thuốc

Đúng thuốc

Đúng nồng độ
và liều lượng

Đúng nồng độ
và liều lượng

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Sâu cuốn lá Rầy nâu Sâu tơ bắp cải

Sâu đục thân hai chấm Ốc bươu vàng (trứng) Bọ nhảy hại rau

Bệnh đạo ôn Bệnh khô vằn Cỏ lồng vực

Một số dịch hại phổ biến

*Cần đọc kĩ nhãn thuốc ở phần Dịch Hại và Công dụng để chọn được loại thuốc thích hợp.

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
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2.2. Đúng lúc
 Mục đích: Lựa chọn ĐÚNG thời điểm dùng thuốc BVTV để mang lại hiệu quả phòng  

trừ dịch hại, hiệu quả kinh tế cao, ít  gây hại cho người và môi trường.
 Nên:
 - Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM;
 - Chỉ phun thuốc khi mật độ dịch hại đạt đến ngưỡng kinh tế theo khuyến cáo của 

cơ quan chuyên môn (Phun thuốc trước ngưỡng đó thì chi phí tiền thuốc và công phun 
sẽ lớn hơn năng suất thiệt hại do dịch hại; phun muộn hơn thì năng suất bị ảnh hưởng).

 - Phun thuốc BVTV vào giai đoạn mẫn cảm với thuốc
 Ví dụ: Phun thuốc trừ sâu vào giai đoạn sâu non, ấu trùng sâu tơ hại bắp cải tuối 1 mẫn 

cảm với thuốc trừ sâu hơn tuổi 2 gấp 2,5 lần, hơn tuổi 3 gấp 2.8 lần và hơn tuối 5 gấp 
2,89 lần;

 Nhiều loại thuốc trừ bệnh có tác dụng phòng nên chỉ đạt hiệu quả cao khi phun thuốc 
vào lúc bệnh mới phát sinh. Nếu phun muộn sẽ kém hiệu quả và không kinh tế.

 Với thuốc trừ cỏ thì phải tùy theo đặc điểm của từng loại thuốc mà sử dụng vào lúc 
thuốc có tác dụng mạnh nhất đến cỏ dại và ít có nguy cơ gây hại cho cây trồng.

 + Phun thuốc vào lúc trời mát trong ngày như lúc sáng sớm hoặc chiều mát. 
 + Không phun thuốc khi sâu đang ở giai đoạn trứng hoặc nhộng
 + Không phun thuốc khi trên đồng ruộng xuất hiện nhiều thiên địch, sinh vật có ích 

có khả năng khống chế sự phát triển của dịch hại.
 Không phun thuốc vào giai đoạn cây trồng mẫn cảm với thuốc như thời kì ra hoa, 

thụ phấn.
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2.3. Đúng nồng độ, liều lượng:
 Mục đích: pha thuốc ĐÚNG NỒNG ĐỘ, phun 

thuốc ĐÚNG LIỀU LƯỢNG thuốc nhằm đạt được 
hiệu quả phòng trừ dịch hại, hiệu quả kinh tế 
cao, đồng thời giảm thiểu tác hại do thuốc bvtv 
gây ra đối với môi trường, con người và sản 
phẩm.

 Liều lượng thuốc BVTV thường được tính theo 
(g, mg, ml) hay (kg, L) hoạt chất (ai) cho 1 hecta 
(ha) và từ đó tính ra lượng chế phẩm.

 Trước khi sử dụng thuốc cần đọc kĩ hướng dẫn 
trên nhãn thuốc, đảm bảo phun đúng liều lượng 
hoặc nồng độ pha loãng và lượng nước cần 
thiết cho một đơn vị diện tích.

 Ví dụ: Hoạt chất Abametin được chỉ định dùng 
100g ai/ha, nếu là loại thuốc thành phẩm có tỉ lệ 
hoạt chất Abamectin là 50g/L thì dùng 2L chế 
phẩm/ha, nếu là loại 40g/L thì dùng 2,5L chế phẩm/ha.

+ Tránh phun thuốc lúc giữa trưa khi trời nắng nóng, vì nước bốc bơi nhanh làm giảm 
khả năng tiếp xúc và hấp thụ thuốc, hoặc thuốc có thể gây hại đến cây trồng do thuốc 
bay hơi mạnh để lại dung môi như dạng nhũ dầu dễ làm cháy lá, hoặc người phun 
thuốc dễ bị say thuốc

+ Không phun thuốc khi trời sắp mưa, hiệu quả thấp do thuốc bị rửa trôi.
+ Không phun thuốc khi cây trồng dùng làm thực phẩm sắp đến ngày thu hoạch, không 

đảm bảo thời gian cách li.

• Với nơi có nuôi ong mật: cần che 
chắn, trùm kín thùng ong trước 
khi phun; Chỉ phun thuốc vào 
buổi chiều muộn sau khi ong đã 
về tổ. Không thả ong trước, trong 
hoặc ngay sau khi phun thuốc. 

ỘỘ h

KHÔNG
PHUN

Bọ rùa

Ong ký sinh

Cây đang thời kỳ ra hoa

Pha đúng nồng độ

Phun đúng liều lượng
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2.4. Đúng cách
Mục đích: Lựa chọn ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ PHÙ HỢP với loại thuốc hoặc dạng thuốc 
nhằm đảm bảo quản lý được sinh vật gây hại, đem lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho cây, 
ít gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp xử lí thích hợp cần chú ý đến các vấn đề: điểm xử 
lí, cách xử lí, dụng cụ xử lí và cách pha thuốc…
 2.4.1. Điểm xử lí
 Tùy đặc điểm thuốc (nội hấp, tiếp xúc, xông hơi,..) và vị trí dịch hại cư trú (rễ, gốc, 

thân, ngọn, lá…) để xác định điểm xử lí phù hợp tạo điều kiện cho thuốc dễ dàng tiếp 
cận dịch hại mang lại hiệu quả phòng trừ cao.

Từ lượng thuốc dùng cho ha tính ra cho 1 sào Bắc bộ (360m2) hoặc Trung bộ (500m2) 
hoặc 1 công (1000m2) bằng cách chia chúng cho 10.000m2 và nhân với 360m2 hoặc 
500m2 hay 1000m2.
Cần phải:
- Phải có dụng cụ cân đong thuốc, không ước lượng ẩu số lượng thuốc cần dùng. Nếu 

có thể, nên chọn mua các loại thuốc có bao bì đóng gói phù hợp và thuận tiện pha cho 
một bình phun.

- Phun đều, phun hết lượng thuốc đã tính toán trên diện tích cần phun thuốc. Tránh 
tình trạng đi hết ruộng mà vẫn còn dư thừa thuốc hoặc chưa hết ruộng đã hết thuốc 
(thiếu thuốc).

- Không phun với nồng độ, liều lượng thấp hơn hướng dẫn, vì:
 + Hiệu quả phòng trừ dịch hại thấp, ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.
 + Lãng phí tiền thuốc, công lao động phun thuốc.
 + Nếu sử dụng sai nhiều lần sẽ dẫn tới việc dịch hại kháng thuốc.
- Không phun với nồng độ, liều lượng cao hơn hướng dẫn, vì:
 + Để lại dư lượng cao trên nông sản, ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.
 + Gây lãng phí thuốc và có thể gây ngộ độc với cây trồng, ảnh hưởng tới chất lượng, 

mẫu mã nông sản (nhất là khi dùng thuốc trừ cỏ).
 + Làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
 + Tiêu diệt quần thể thiên địch, kí sinh của dịch hại dẫn đến khả năng hồi phục và tái 

gây hại của dịch hại dễ xảy ra.
 + Gia tăng nguy cơ bị ngộ độc của người đi phun thuốc và cộng đồng dân cư sống ở 

gần vùng phun thuốc.
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2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ “Nguyên tắc 4 đúng”

 Ví dụ:
 + Đối với thuốc tiếp xúc cần phun phủ đều bề mặt cây trồng nơi dịch hại cư trú, gây 

hại. Phun thuốc trừ rầy nâu cần phun xuống phía gốc, nhưng khi phun trừ sâu cuốn 
lá thì cần phun phủ đều trên lá lúa…

 + Nếu sâu bệnh hại dưới rễ nên dùng thuốc nội hấp lưu dẫn để thuốc đi xuống hoặc 
chọn cách xử lí thuốc trực tiếp vào đất.

 + Nếu là thuốc nội hấp lưu dẫn đi lên, ta có thể xử lí phần phía dưới của cây, từ đó 
thuốc di chuyển lên trên diệt sâu và bảo vệ cây sau phun thuốc.

 2.4.2. Cách xử lí
 Tùy thuộc vào loại thuốc, dạng thuốc (hạt, bột, dung dịch...) 

hoặc dịch hại để chọn phương pháp thích hợp:
 - Pha với nước để phun, tưới xử lý gốc…
 - Rắc trực tiếp vào đất
 - Một số loại thuốc có tính nội hấp được sản xuất phù hợp để 

có thể xử lí hạt hoặc phun tưới vào gốc khi gieo trồng…
 2.4.3. Chỉ dẫn và lưu ý khi pha thuốc
 - Dùng nước sạch (không vẩn đục,…) để pha thuốc.
 - Cân, đong lượng thuốc cần pha cho một bình.
  Pha thuốc: đổ nước vào 1 xô trong có sẵn 1-2l 

nước, khuấy đều cho thuốc tan kĩ.
 - Đổ thêm nước vào xô (nửa bình), khuấy kĩ tiếp rồi 

đổ vào bình bơm qua phễu lọc trên miệng bình 
nhằm tránh tắc bình do một số thuốc khó tan 
trong nước.

 - Sau đó đổ tiếp nước vào bình tới đúng lượng 
nước cần pha.

 * Chú ý:
 - Phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp khi cắt 

thuốc và pha thuốc. Tuyệt đối không được dùng tay khuấy thuốc
 -  Chỉ đổ thuốc, nước vào bình phun khi bình được để tại nơi bằng phẳng, chắc chắn.
 -  Không đổ dung dịch thuốc vào bình phun quá đầy, tránh việc thuốc rò rỉ và tràn ra 

ngoài khi phun. 
 -  Khi pha thuốc để sử dụng không nên pha quá nhiều hơn lượng thuốc định dùng 

trong một khoảng thời gian nhất định. Dung dịch thuốc đã pha sẵn nên sử dụng 
ngay trong ngày.



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

10

Cần bơm khí

Cần
Bình

Nắp

Khóa

Vòi

Van điều chỉnhĐồng hồ áp suất

Đế mắc dây đeo

Ống dẫn
BÌNH BƠM NÉN KHÍ

 - Chai lọ, bao gói đựng thuốc cần được súc kĩ ít nhất 3 lần bằng nước rồi đổ vào bình 
để phun, 

 - Bao gói thuốc sau sử dụng phải được thu gom và tiêu hủy đúng quy định, không vứt 
bừa bãi trên đồng ruộng, kênh mương... 

 -  Vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ các vết thuốc bắn hoặc dính vào người sau khi phun thuốc.
 *  Một số lưu ý khi hỗn hợp thuốc:
 - Hỗn hợp thuốc BVTV là việc pha hai hay nhiều loại thuốc nhằm trừ cùng một lúc 

được nhiều loại dịch bệnh.
 -  Mục đích: Mở rộng phổ tác dụng, sử dụng sự tương tác có lợi, hạn chế sự mất hiệu 

lực nhanh của một số hoạt chất, gia tăng sự an toàn trong sử dụng, tiết kiệm công 
lao động, tăng hiệu quả kinh tế.

 Tuy nhiên:
 -  Chỉ nên hỗn hợp thuốc theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc hoặc theo hướng dẫn 

của cán bộ kỹ thuật.
 -  Chỉ nên hỗn hợp tối đa 2 loại thuốc khác nhóm gốc hóa học hoặc khác đối tượng 

phòng trừ trong cùng một bình phun.
 -  Khi muốn hỗn hợp các thuốc chưa có trong chỉ dẫn, phải thử pha hỗn hợp trước 1 

ít trên xô chậu dễ nhìn để quan sát. Nếu có kết tủa, lắng đọng hoặc khó tan thì 
không được hỗn hợp. Nếu không, có thể sử dụng phun thử trên cây trồng để đánh 
giá hiệu quả.

 -  Thuốc đã hỗn hợp phải dùng ngay trong ngày, nếu để lâu sẽ giảm hiệu quả.
 2.4.4. Dụng cụ phun thuốc
 a) Các loại bình bơm thường dùng:
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2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ “Nguyên tắc 4 đúng”

Nắp bình
Lưới lọc

Bình khí

Cần bơm
Bơm chất lỏng

Công suất khoảng 3 bar

Lỗ tra dầu pitong

Vòi phun

Cần phun

Van đóng mở
Có màng lọc

BÌNH BƠM TAY

BÌNH BƠM ĐỘNG CƠ XĂNG
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Các vị trí có màng lọc
của bình bơm

Các loại lưới lọc của bình bơm

Thành phần cấu tạo vòi bơm

 b) Vệ sinh bình phun, vòi phun:
 -  Rửa sạch bình sau khi sử dụng bằng cách hòa xà phòng vào nước, đổ vào bình, đóng 

nắp và lắc bình, đổ nước phòng ra xô.
 -  Làm lại lần 2
 -  Tháo rời từng bộ phận, dùng bàn chải mềm rửa 

bằng nước xà phòng và nước sạch
 c) Bảo trì, bảo dưỡng máy/ bình phun thông dụng:
 - Bình bơm tay: tra dầu mỡ vào cần pít tông
 -  Bình bơm điện: kiểm tra bình ắc quy điện
 - Bình bơm máy: Bảo dưỡng định kì theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất.
 * Bình bơm sau khi vệ sinh, bảo dưỡng phải được cất gọn gàng trong kho, không để 

bừa bãi.

BƠM ĐỘNG CƠ
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2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ “Nguyên tắc 4 đúng”

 -  Chọn vòi phun phù hợp:
  + Phun thuốc trừ cỏ: vòi/đầu béc phun 

dạng phẳng hoặc béc phun cỏ chuyên 
dụng (hạt thuốc to, thô)

  + Phun thuốc sâu và bệnh: vòi/đầu béc 
phun hình nón (hạt thuốc nhỏ, mịn)

Đo tốc độ đi bơm m/phút và đo chiều rộng dải phun (m), tính m2 bơm/ phút

Vòi nón rỗng phun thuốc 
sâu, bệnh

Vòi phẳng dẹt phun cỏ

Kiểm tra tốc dộ vòi-Tính toán số 
liệu phun (L/phút)

=> tính lượng nước/ ha

2.4.5. Phun thuốc BVTV
 2.4.5.1. Phun thuốc đúng kĩ thuật, hiệu quả cao
 -  Khi phun đi xuôi hoặc vuông góc với chiều 

gió thổi
 -  Khi phun bước đều, tay giữ cần bơm ổn 

định ở độ cao 30-50cm trên tán cây. Chú 
ý điều chỉnh cách phun với đối tượng dịch 
hại cần phòng trừ, ví dụ: 

  + Phun thuốc cỏ: Giữ thẳng cần phun 
phía trước, không khua/lắc sang 
ngang 2 bên

  + Phun thuốc sâu và bệnh: Có thể 
khua/lắc cần sang 2 bên nhưng phải 
đều tay đảm bảo thuốc phân bố đủ và 
đều trên bề mặt cây trồng.

 -  Để đảm bảo phun lượng thuốc vừa đủ với 
diện tích ruộng cần xử lí thì trước khi 
phun có thể định lượng phun thử bằng nước lã để xác định tốc độ đi phun phù hợp 
cho từng người, từng bình phun.

 -  Đi đúng tốc độ phù hợp với lượng nước thuốc dùng, đảm bảo lượng nước và lượng 
thuốc dùng. Phun thuốc phân bố đều không để thiếu, sót.
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Ngoài ra, mỗi loại vòi có một cỡ hạt thuốc phun ra 
khác nhau. Do vậy cần lựa chọn vòi có kích cỡ hạt 
thuốc phun phù hợp với loại thuốc. Ví dụ:
 + Thuốc nội hấp dùng vòi cỡ hạt to, thô.
 + Thuốc tiếp xúc dùng vòi có cỡ hạt nhỏ, mịn.
-  Kiểm tra vòi để đảm bảo hạt thuốc phun được 

đồng đều.
-  Không phun thuốc khi gió to/ trời sắp mưa, 

nhiệt độ ngoài trời cao vì:
 + Gió to > 2m/giây: gió tạt thổi hạt thuốc 

sang cây, vườn kế bên hoặc cộng đồng 
xung quanh.

 

Trời sắp mưa: hiệu quả thuốc kém do thuốc sẽ bị 
rửa trôi khỏi cây khi chưa khô hoặc thuốc chưa 
được hấp thu vào trong cây; gây lãng phí tiền 
thuốc, công lao động, thuốc có thể trôi xuống hồ ao 
nuôi cá, làm ô nhiễm môi trường.

Nhiệt độ ngoài trời cao (buổi trưa): 
người đi phun dễ bị say nắng, mệt 
mỏi, dễ bị phơi nhiễm thuốc. 
Ngoài ra, thuốc dạng nhũ dầu khi 
phun lúc nóng hoạt chất dễ bay hơi 
còn lại dung môi dễ gây cháy lá cây…
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2. Sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ “Nguyên tắc 4 đúng”

Sử dụng chính xác liều lượng 
hướng dẫn ghi trên nhãn

Cần dùng một thanh que để 
khuấy thuốc

Khi pha thuốc, cần đổ từ từ, tránh làm thuốc 
tràn ra ngoài

Mặc đồ bảo hộ, đeo 
mặt nạ, đi găng tay khi 

pha thuốc

Không bao giờ sử 
dụng tay trực tiếp để 

trộn thuốc sâu

2.4.5.2. An toàn khi sử dụng thuốc BVTV
 a) Trước khi phun thuốc BVTV:
 - Đọc kĩ nhãn thuốc và làm theo 

hướng dẫn
 -  Xem kĩ số đăng kí thuốc in trên 

nhãn để đảm bảo thuốc đã 
được đăng kí sử dụng tại Việt 
Nam.

 -  Tuyệt đối không sử dụng thuốc 
cấm, thuốc ngoài danh mục, 
thuốc đã hết hạn, thuốc kém 
phẩm chất.
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 b)  Khi phun thuốc BVTV
 -  Mặc đồ bảo hộ lao động phù hợp:
  Khi sử dụng hay tiếp xúc với thuốc BVTV phải 

mặc bảo hộ lao động phù hợp khi pha thuốc 
hoặc khi phun thuốc, phù hợp với điều kiện 
thực tế sản xuất (ngoài trời hay trong nhà lưới, 
nhà kính), cây trồng (loại cây, tuổi cây, chiều 
cao cây…), loại thuốc (dung dịch, hạt, bột) và 
cách thức sử dụng (rải rắc, phun, xử lý đất, xử 
lý hạt…). Các loại bảo hộ lao động thường 
được sử dụng gồm có: quần áo dài, mũ đội 
đầu, ủng, kính mắt, khẩu trang/mặt nạ phòng 
độc, tạp dề bằng nilon hoặc vải chống thấm, 
găng tay cao su chống hóa chất…

  + Bảo vệ đầu: Da đầu mỏng là nơi dễ dàng để 
thuốc xâm nhập. Vật liệu vải làm mũ phải 
thường xuyên được giặt sạch.

  + Bảo vệ mắt và mặt: Mắt cũng rất nhạy cảm 
với chất hóa học, da ở môi và miệng rất 
mỏng, dễ dàng bị thuốc thấm qua.

Mặt nạ che mặt được sử dụng khi: mở những bao bì 
thuốc lớn, cân đong pha trộn thuốc, bảo quản và sửa 
chữa bình bơm tại ruộng đồng.
Vật liệu làm mặt nạ nên dùng kính trong để bảo vệ mặt 
và mắt khỏi dính thuốc
Cần rửa mặt nạ sau khi sử dụng (tránh thuốc tích tụ 
nhiều trên đó và gây độc cho người)

  + Bảo vệ miệng và mũi: Đeo mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang bằng vải hoặc 
khẩu trang lọc bụi mịn. Yêu cầu đeo kín cả mũi và miệng. Nhất thiết phải đeo 
khẩu trang khi pha hoặc rải thuốc bột.

  + Bảo vệ cơ thể: Cần mặc bộ quần áo bảo hộ lao động dài tay để hạn chế cơ thể 
tiếp xúc thuốc (che chân tay và người).
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Khi phun những loại thuốc có độ độc cao hoặc khi gió cần bảo hộ bằng đồ chuyên dụng hoặc 
áo mưa nhựa, che toàn cơ thể, cả phần lưng và phía trước
  + Bảo vệ tay: sử dụng găng tay cao su chống hóa chất, bền với thuốc BVTV. Găng 

tay phải đủ dầy và dài qua cổ tay đến nửa cánh tay.

Đeo găng tay khi pha thuốc, phun thuốc, cọ rửa dụng cụ, rửa thiết bị phun, rải thuốc dạng 
hạt hoặc khi gieo hạt giống đã xử lý thuốc. Rửa găng, tháo găng, giặt và bảo quản găng tay 
sau khi dùng một cách hợp lí.
  + Bảo vệ chân: Đi ủng cao su dày, cao ngang bắp chân hoặc đến thắt lưng tùy 

thuộc điều kiện xử lý, ủng có thể dễ dàng rửa được.
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Tránh chạm vào những phần của cây vừa được phun thuốc

Dùng cây cỏ mềm hay bàn chải để thông vòi phun để không bị tắc. 
Không dùng miệng trực tiếp thổi vào vòi
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Dừng phun thuốc nếu vòi phun hoặc dây dẫn bị hở, nếu không thuốc dễ bị dính vào người

Không ăn, uống hay hút thuốc trong khi đang tiếp xúc với thuốc; 
Không bao giờ dùng tay đã dính thuốc chạm vào mặt
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 i) Sau khi phun thuốc BVTV:
 -  Thu gom tất cả những phần thuốc thừa 

và bao gói thuốc sau khi sử dụng. 
Không vứt bừa bãi hoặc tự ý đốt các 
bao gói thuốc sau khi sử dụng.

 -  Nước thuốc đã pha không dùng hết, 
nước rửa dụng cụ phun phải được xử lý 
đúng kỹ thuật, đúng nơi quy định (phun 
lên cây cỏ, vùng đất cao không trồng 
cấy, chất hữu cơ thấm hút…), không đổ 
xuống ruộng, nguồn nước làm ô nhiễm 
môi trường.

 -  Rửa sạch bình bơm và các bộ phận 
bình bơm sau sử dụng bằng bàn chải, 
xà phòng và nước.

 -  Rửa và phơi các đồ bảo hộ lao động 
sau khi sử dụng là điều rất quan trọng 
vì đồ bảo hộ bị ô nhiễm có thể gây độc 
cho người sử dụng hoặc người không 
liên quan.

 - Vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ sau mỗi lần 
phun bằng xà phòng, thay quần áo 
sạch, không để chung quần áo bảo hộ 
với quần áo mặc thường ngày và không 
để quần áo hoặc đồ bảo hộ trong kho 
thuốc.
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3. Phải tuân thủ đúng thời gian cách li
 Sau khi phun, thuốc BVTV để lại trên mặt lá, thân cây và cả bên trong các mô thực vật 
một lượng thuốc (hoạt chất) nhất định gọi là dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm. Lượng 
này sẽ giảm dần do tác động của nhiều yếu tố: nhiệt độ, ánh sáng, oxy, thời tiết (nắng, mưa), 
do hoạt động phân hủy thuốc cuả các men thực vật, do sự tăng trưởng của cây… Càng xa 
ngày phun thuốc thì dư lượng của thuốc càng giảm thấp. Nếu trong sản phẩm cây trồng 
chứa dư lượng thuốc BVTV ít hơn mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) thì được xem như 
không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Chỉ thu hoạch sản phẩm sau khi đã hết thời gian cách ly (PHI)
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 Thời gian cách li của thuốc BVTV là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng 
thuốc BVTV lần cuối cùng cho đến ngày thu hoạch nông sản, để mức dư lượng thuốc BVTV 
đó trong sản phẩm cây trồng dưới mức dư lượng tối đa cho phép.
 Thời gian cách li của mỗi loại thuốc có thể thay đổi từ 1 đến nhiều ngày tùy theo đặc 
tính hóa học, độc tính của thuốc, lượng thuốc dùng, đối tượng cây trồng và điều kiện thời 
tiết trong khi phun.
 Tuân thủ đúng thời gian cách li đã quy định của từng loại thuốc BVTV là biện pháp 
thiết thực, quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng VSATTP, nâng cao giá trị nông sản Việt 
Nam trên thị trường thế giới.
Ghi nhớ:

SỬ DỤNG THUỐC 
BVTV THEO 

NGUYÊN TẮC 4 
ĐÚNG

GIẢM THIỂU DƯ 
LƯỢNG THUỐC 
BVTV TRONG 

NÔNG SẢN

TUÂN THỦ 
THỜI GIAN 
CÁCH LY
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3. Phải tuân thủ đúng thời gian cách li

3.1. Nội dung cơ bản của IPM
 a. Biện pháp canh tác
  Là sử dụng những kĩ thuật quản lí cây 

trồng để phòng trừ những quần thể dịch hại. 
Một số kĩ thuật quan trọng là:

 -  Làm đất cẩn thận để cây trồng phát triển 
tốt và dịch hại sống trong đất bị tiêu diệt.

 -  Sử dụng giống kháng, giống chống chịu.

Các nguyên tắc thực hiện IPM

Trồng cây khỏe có nghĩa là hiểu được tác dụng của các biện pháp canh tác khác nhau. 
Hiểu được sinh lí cây trồng và các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng qua các giai đọan. 
Nhờ ứng dụng hài hòa các biện pháp khác nhau, IPM làm tăng khả năng chống chịu của 

cây trồng với sâu bệnh và tối ưu hóa năng suất cây trồng.

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT

Bảo tồn thiên địch có ý nghĩa là cần cải thiện điều kiện môi trường sinh thái đồng 
ruộng thích hợp cho thiên địch phát triển, đặc biệt là giảm sử dụng thuốc BVTV. Để 
thực hiện nguyên tắc này cần phải hiểu rõ biến động của quần thể sâu hại và hệ sinh 

thái trên đồng ruộng.

NGUYÊN TẮC THỨ HAI

Thăm đồng thường xuyên, nguyên tắc này khẳng định người nông dân phải thường 
xuyên quan sát đồng ruộng để nắm chắc diễn biến cây trồng, sâu hại, thiên địch để 

có quyết định xử lí đồng ruộng kịp thời

NGUYÊN TẮC THỨ BA
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 -  Luân canh cây trồng để ngăn ngừa sự luân chuyển 
các thế hệ dịch hại từ vụ này sang vụ khác trên 
cùng một cây trồng.

 -  Xác định thời vụ trồng thích hợp để tránh hay hạn 
chế sự xâm nhiễm của dịch hại.

 -  Xen canh các giống cây trồng dễ nhiễm và chịu 
đựng được dịch hại.

 -  Quản lí nước để kích thích dịch hại phát triển trước khi cây trồng xuất hiện trên 
ruộng.

 -  Cho nước vào ruộng sớm trước khi gieo trồng để cỏ dại nảy mầm hay nhộng vũ 
hóa sớm. Nước ngập trong 1 thời gian nhất định cũng diệt được nhiều dịch hại 
trong đất.

 -  Trồng loại cây làm bẫy sớm hơn, xen giữa cây trồng chính để thu hút sự xâm 
nhiễm của dịch hại, rồi chỉ phun thuốc lên cây bẫy để diệt dịch hại. Cách làm này 
giảm lượng thuốc và vì thế bảo vệ được thiên địch. Trồng cây có khả năng xua 
đuổi dịch hại như cây cà chua xua đuổi sâu tơ trên 
ruộng bắp cải.

 - Tiêu hủy các tàn dư thực vật sau thu hoạch để 
ngăn ngừa sự tái xâm nhiễm của dịch hại còn 
sống.

 - Xử lí hay tiêu hủy cây kí chủ trung gian của dịch hại.
 b)  Biện pháp cơ học:
  Là biện pháp thủ công như bắt sâu, ngắt ổ trứng, 

ngắt lá bị bệnh, chặt, nhổ bỏ.
 c)  Biện pháp vật lí:
 -  Sử dụng ánh sáng làm bẫy đèn nhử côn trùng, 

hoặc thực hiện trên diện rộng để trừ sâu.
 -  Dùng nhiệt để xử lí dịch hại như xử lí hạt giống, 

ruồi đục quả...
 d)  Biện pháp sinh học:
 -  Duy trì và tạo điều kiện cho thiên địch phát triển 

tự nhiên.
 -  Nhân nuôi và thả thiên địch cũng như gây nhân 

các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, nấm có ích) và 
sản xuất chế phẩm thuốc vi sinh để trừ  dịch hại.
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3. Phải tuân thủ đúng thời gian cách li

 e)  Biện pháp di truyền:
 Là dùng kĩ thuật gen để trừ dịch hại như:
 -  lai tạo giống cây trồng chống chịu sự tấn công của dịch hại như giống lúa kháng 

rầy nâu, giống cà phê chống chịu bệnh gỉ sắt…
 -  Sử dụng công nghệ di truyền tạo nên các giống cây chịu sâu hại như cấy gen tạo 

độc tố BT vào cây bông vải, cây ngô, khiến cây sản xuất ra độc tố BT, sâu không 
hại cây được.

 -  Sản xuất và phóng thích côn trùng bất dục đực, phá vỡ việc sinh sản tự nhiên của 
sâu hại.

 f)  Biện pháp hóa học:
 -  Là sử dụng các hợp chất hóa học để trừ dịch hại, ví dụ như:
 -  Sử dụng thuốc trừ dịch hại chọn lọc
 -  Sử dụng những hóa chất làm thay đổi tập tính như một pheromon, hoặc trên diện 

rộng để phá vỡ tập tính tự nhiên hoặc dùng để bẫy côn trùng
 -  Sử dụng các chất làm biếng ăn, xua đuổi hay dẫn dụ côn trùng.
 -  Quy trình kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI (Phụ lục…)

Những biện pháp IPM này giúp giảm mật độ dịch hại ở mức có thể 
sử dụng ít thuốc BVTV hơn. Nhưng việc sử dụng và bổ sung đúng 
đắn thuốc BVTV khi cần thiết sẽ hoàn chỉnh những biện  pháp IPM, 
là con đường dẫn đến năng suất cao nhất với chi phí BVTV thấp nhất 
so với bình thường

Áp dụng IPM không có nghĩa là loại trừ thuốc BVTV hoàn toàn, mà 
chỉ sử dụng thuốc BVTV khi cần thiết và khi sử dụng thì phải thực 
hiện theo hướng dẫn một cách an toàn và hiệu quả nhất.
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3.2. Ứng dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật:
 -  Quy trình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu có phù rơm rạ (Phụ 

lục…)
 - Giải pháp gieo sạ đồng loạt né rầy trên diện rộng để phòng bệnh vàng lùn, lùn xoắn 

lá ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phụ lục...)
 Sử dụng thuốc BVTV là biện pháp cuối cùng, trong trường hợp đã thực hiện mọi biện 
pháp phòng trừ khác.
3.3. Sử dụng thuốc BVTV
 Những dịch hại vẫn phát sinh phát triển vớ mức độ cao có thể gây tổn thất nặng nề 
đến năng suất và chất lượng nông sản.
 Mục tiêu khi sử dụng thuốc BVTV: Phát huy tác dụng tích cực của thuốc BVTV trong 
việc ngăn chặn tác hại dịch hại gây ra, đồng thời hạn chế mức thấp nhất tác dụng xấu của 
thuốc BVTV đến con người, cây trồng, sinh vật có ích và môi trường sống.
 Khi quyết định dùng thuốc BVTV:
 -  Ưu tiên sử dụng các loại thuốc BVTV hữu cơ sinh học.
 -  Tuân thủ tuyệt đối Nguyên tắc 4 đúng
 -  Đảm bảo đúng thời gian cách li.
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4. HẠN CHẾ HÌNH THÀNH
TÍNH KHÁNG CỦA DỊCH HẠI
 -  Tính kháng của dịch hại là sự giảm sút phản ứng của quần thể động/ thực vật đối 

với một loại thuốc BVTV, sau một thời gian dài, quần thể này liên tục tiếp xúc với 
thuốc đó, khiến cho loài sinh vật ấy chịu được lượng thuốc lớn có thể tiêu diệt 
được hầu hết các cá thể cùng loài chưa kháng thuốc. Khả năng này được di truyền 
qua đời sau dù cá thể đời sau có hay không tiếp xúc với thuốc.

Nói một cách dễ hiểu hơn: Tính kháng thuốc là đặc tính tự nhiên hay đặc tính được hình 
thành trong quá trình chọn lọc tự nhiên làm cho quần thê dịch hại sống sót được dưới tác 
động của thuốc BVTV.
Tính kháng thuốc của dịch hại là hiện tượng phổ biến ở nhiều loài sinh vật, trên nhiều địa 
bàn nhưng hình thành mạnh nhất ở côn trùng và nhện.
Ở Việt Nam, sâu tơ Plutella xylostella đã hình thành tính kháng nhiều loại thuốc trên phạm 
vi cả nước. Một số loài như sâu xanh da láng hại bông Helicoverpa exigua, một số dòng rệp 
đào Myzus persicae ở Hà Nội, rầy nâu Nilaparvata lugens ở ĐB Sông Cửu Long… đã hình 
thành tính kháng.
Để trừ dịch hại đã kháng thuốc, biện pháp đầu tiên thường được nông dân áp dụng là dùng 
nhiều thuốc hơn, chi phí tăng lên và môi tường bị đầu độc ô nhiễm nhiều hơn.
Tính kháng thuốc là một trở ngại cho việc dùng thuốc hóa học để phòng trừ dịch hại và gây 
tâm lí nghi ngờ hiệu quả của các loại thuốc dùng. 
 -  Tính chịu thuốc: là đặc điểm riêng của từng cá thể sinh vật, có thể chịu đựng được 

các liều lượng thuôc khác nhau. Tính chịu thuốc của từng loài sinh vật phụ thuộc 
vào từng cá thể, trạng thái sinh lí và không di truyền sang đời sau. Tuy nhiên, tính 
chịu thuốc cũng là bước khởi đầu của tính kháng thuốc.

 -  Tính quen thuốc: Hiện tượng xảy ra trong một đời cá thể được tiếp xúc với thuốc 
với lượng cao dần và cuối đời, cá thể đó có thể chịu đựng được lượng thuốc cao 
hơn rất nhiều so với ban đầu. Nhưng con cháu của cá thể đó lại không chịu được 
loại thuốc đó. Ở côn trùng và nhện chưa có hiện tượng này.

Những cá thể chịu thuốc và quen thuốc chỉ chịu được lượng thuốc thấp hơn nhiều so với cá 
thể kháng thuốc.
Sự hình thành tính kháng thuốc của dịch hại phần nào phụ thuộc vào mức độ sử dụng 
thuốc. Việc sử dụng liên tục, nhiều lần, ít thay đổi loại thuốc, dùng thuốc đó trên quy mô lớn 
dễ gây nên hiện tượng kháng thuốc.
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Một thực trạng khá phổ biến: khi nông dân thấy một loại thuốc có hiệu quả trừ một loại dịch 
hại nào đó, học thường liên tục dùng thuốc đó, cho đến khi thấy hiệu lực của thuốc đó giảm. 
Để tăng hiệu lực, người ta tăng nồng độ, tăng lượng thuốc dùng, phun thêm nhiều lần, dẫn 
đến tình trạng dịch hại càng nhanh kháng thuốc.
Sự hình thành tính kháng của các loài khác nhau đối với các loại thuốc BVTV khác nhau là 
không giống nhau.
Các loài khác nhau hình thành tính kháng một loại thuốc là khác nhau.
Cùng một loài nhưng khả năng hình thành tính kháng đối với các thuốc khác nhau là khác 
nhau.
Khả năng hình thành tính kháng một loại thuốc của một loại sinh vật ở các địa phương khác 
nhau cũng khác nhau.

NHẰM KHẮC PHỤC/ NGĂN NGỪA
TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA DỊCH HẠI HÌNH THÀNH CẦN PHẢI
+ Phun thuốc dựa trên kết quả điều tra, không phun nhiều lần hơn cần thiết;
+  Không sử dụng lượng thuốc ít hơn hoặc nhiều hơn khuyến cáo;
+  Áp dụng các biện pháp IPM khác nếu có thể (luân canh, vệ sinh đồng ruộng, 

trồng cây bẫy, sử dụng bẫy đèn, bả, thúc đẩy sự phát triển của kí sinh thiên 
địch, nhân thả thiên địch,…)

+  Thường xuyên thay đổi loại thuốc hoạt chất dùng (cho một loại dịch hại) sẽ 
hạn chế dịch hại kháng thuốc.

CHÚ Ý: 
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PHỤ LỤC
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 Chỉ mua thuốc BVTV từ các đại lí chính hãng.

 Mua thuốc BVTV đúng nhu cầu để giảm thời gian lưu trữ 
và lãng phí tiền bạc.

 Phù hợp với quy định của địa phương về lưu trữ an toàn 
thuốc BVTV.

 Thuốc BVTV phải được lưu trữ an toàn, tránh xa trẻ em, 
động vật nuôi, và những người không liên quan.

 Khu vực lưu trữ phải khô ráo và thông thoáng.

 Nếu phát hiện rò rỉ thuốc cần mặc đầy đủ trang phục bảo 
hộ khi xử lý.

 Nếu thuốc rơi vãi, sử dụng vật liệu chống thấm (cát khô, 
đất khô, mùn…) đổ lên chỗ thuốc rơi vãi sau đó thu vật 
liệu đã thấm hóa chất đổ ở khu vực đất an toàn, đất 
không trồng cấy, giàu mùn, làm sạch các thiết bị và trang 
phục bảo hộ.

Phụ lục 1 Bảo quản thuốc BVTV

CÁCH LƯU TRỮ AN TOÀN
THUỐC BVTV
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BÌNH BƠM TAY
Bình bơm tay là loại bình thông dụng được sử 
dụng nhiều nhất.

BÌNH BƠM ĐIỆN
Bình điện không có cần bơm bằng tay nếu 
điện trục trặc (hết điện, hỏng động cơ) thì 
không thể sử dụng được.

BÌNH BƠM ĐỘNG CƠ XĂNG
Bình bơm điện+bơm tay
Bình điện cải tiến kết hợp cần bơm bằng tay 
nếu điện trục trặc

BÌNH BƠM ÁP SUẤT NHỎ
Bình áp suất: bơm tay để tăng áp suất rồi 
phun (sử dụng phun cây cảnh)

BÌNH BƠM MÁY DM-9
BÌNH BƠM ĐỘNG CƠ XĂNG
Bình máy DM-9: có thể phun thuốc bột, nước 
và hạt nhỏ; sử dụng phun điện tích lớn, cây 
cao, dùng trong khử trùng y tế, diệt côn 
trùng,…

BÌNH PHỤT THUỐC
Rất đơn giản, giá rẻ tiền nhưng phụt không 
đều, hạt nước thuốc rất lớn, không hiệu quả 
trừ sâu, bệnh

MÁY PHUN THUỐC CÔNG SUẤT LỚN
Phun thuốc nước, bột; sử dụng phun diện tích 
lớn, thường gắn trên bánh xe

Phụ lục 2 Tham khảo một số dụng cụ
 phun thuốc (máy, bình phun)
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PHỤ LỤC

MÁY PHUN CÔNG SUẤT LỚN CẢI TIẾN
Phun thuốc nước, sử dụng phun diện tích lớn, gắn trên máy kéo hoặc bánh xe di chuyển, do 
nông dân hoặc doanh nghiệp nhỏ cải tiến ghép.

PHUN THUỐC BẰNG MÁY BAY
Hiện đại, công suất rất lớn nhưng cần phải nghiên cứu và xây dựng quy trình ứng dụng phù 
hợp về sản phẩm thuốc BVTV có thể sử dụng trên từng cây trồng, vùng địa lý và quy mô ở 
Việt Nam.
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Phụ lục 3 Bảo trì bình phun thuốc BVTV



33

Phụ lục 4 Bảo hộ lao động
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Phụ lục 5 Sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm
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Phụ lục 6 Súc rửa chai lọ thuốc BVTV
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