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Các chính phủ cần phản ứng nhanh chóng để có thể quản lý công nghệ
drone sử dụng trong nông nghiệp một cách hiệu quả và toàn diện
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Quá trình già hoá dân số
và đô thị hoá nhanh chóng

Bối cảnh 

Châu Á đi đầu và dẫn dắt những cải tiến
trong nông nghiệp 

Đâu là động lực thúc đẩy xu hướng ứng dụng Drone nhanh chóng
trong nông nghiệp tại Châu Á
Trong những năm gần đây, dòng chảy phát triển công nghệ số đã làm xáo trộn nhiều hệ sinh thái nông nghiệp, 
nhưng đồng thời cũng mang tới cho ngành này nhiều tiềm năng phát triển đáng chú ý để chuyển đổi nhân khẩu học 
của khu vực Châu Á cũng như trên toàn cầu. Dưới đây là một trong một số những động lực đã thúc đẩy nông dân 
tại khu vực Châu Á đi theo làn sóng phát triển số toàn cầu 

Xu hướng ứng dụng nhanh chóng công nghệ “non trẻ” này đang đòi hỏi phản ứng của các Chính phủ trong việc xây 
dựng và thi hành một quy trình pháp lý chặt chẽ, khoa học và đúng lúc để ngăn chặn việc sử dụng công nghệ này 
một cách mất kiểm soát và không phù hợp. Tài liệu này cung cấp những thông tin cơ bản về quản lý những rủi ro 
có thể có liên quan tới sử dụng drone với 3 chủ điểm hướng dẫn chính. 

Công nghệ Drone sẽ tiếp tục được cải tiến, do đó nâng cao năng lực 
và sử dụng có trách nhiệm công nghệ này sẽ mang lại lợi ích cho 
nông dân. Sự cải tiến này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Châu Á đồng 
thời mức độ ứng dụng cũng như tác động của chúng cũng thể hiện 
rõ tại lục địa này. Do đó, việc chính phủ tại các nước Châu Á chủ 
động tiếp cận và xây dựng một khung pháp lý vừa phù hợp vừa có 
tính khả thi để tạo điều kiện cho sự đổi mới của tương lai nông 
nghiệp trong khu vực là vô cùng quan trọng.

Ứng dụng công nghệ drone ngày càng 
lan rộng đã giúp hạ giá thành sản xuất, 
khiến công nghệ này trở nên dễ tiếp 
cận hơn và với chi phí hợp lý hơn 

Quá trình tích tụ ruộng đất đòi hỏi giảm bớt 
canh tác thâm canh và ứng dụng những 
phương pháp canh tác nông nghiệp hiệu 
quả hơn 

Triển khai cách thức tiếp cận dựa vào rủi ro
1. Cân nhắc các rủi ro khác nhau liên quan tới ứng dụng drone bao gồm khả năng của người 

vận hành, các biến thể về môi trường, đặc điểm kỹ thuật của mỗi công nghệ drone và công 
thức thuốc BVTV.

2. Dựa trên các rủi ro đó, việc xây dựng một bộ Quy Chuẩn Vận Hành Chuẩn – Standard 
Operation Procure (SOP) là cần thiết để cho những người vận hành drone, các đơn vị chế 
tạo drone cũng như các công ty sản xuất thuốc BVTV có thể tuân theo để được cấp phép 
sử dụng công nghệ này trong hoạt động phun thuốc BVTV. 

Nền tảng để bổ sung thêm các quy định  là dựa vào điều kiện địa phương/ từng quốc gia
Do đây chỉ là một tài liệu hướng dẫn cơ bản, nội dung được đưa ra trong tài liệu này chủ yếu 
cung cấp các hướng dẫn chung. Những bên có liên quan tại các nước khi xây dựng bộ quy 
chuẩn có thể tham khảo tài liệu này như một điểm khởi đầu và cần linh hoạt để đưa ra các quy 
định pháp lý hướng dẫn cụ thể và phù hợp hơn, trong đó cần xem xét tới những đặc thù tại địa 
phương đó.

Mô hình của Nhật Bản là một mô hình tốt được ngành thuốc BVTV khuyến khích các nước 
tham khảo 
Nhật Bản – quốc gia đã vận hành việc sử dụng an toàn và thành công công nghệ UAV qua 
nhiều thập kỷ - được xem là nơi có mô hình thực hành tốt theo nhận định của ngành thuốc 
BVTV. Nước này có lịch sử ứng dụng UAV lâu nhất (đặc biệt là sử dụng trực thăng điều khiển 
bằng sóng radio RCH) trong việc phun thuốc BVTV trong hơn 30 năm qua với các dữ liệu thu 
thập đủ để hỗ trợ cho quy trình pháp lý khá hoàn thiện của họ hiện nay.

Công nghệ drone ngày một tinh vi hơn 
khiến người dùng cảm thấy tự tin và sử 
dụng dễ dàng hơn 



Cân nhắc các rủi ro khác nhau liên quan tới ứng dụng drone bao gồm khả năng của người vận hành, các biến thể về môi trường, đặc điểm kỹ thuật của mỗi công nghệ drone và công thức thuốc BVTV.

Dựa trên các rủi ro đó, việc xây dựng một bộ Quy Chuẩn Vận Hành Chuẩn – Standard Operation Procure (SOP) là cần thiết để cho những người vận hành drone, các đơn vị chế tạo drone cũng như các công ty sản xuất thuốc BVTV có thể tuân theo để được cấp phép sử dụng công nghệ này trong hoạt động phun thuốc BVTV. 

Thiết lập Khung Pháp lý cho Ứng dụng Drone

Giới thiệu 
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Ngành nông nghiệp không còn xa lạ gì với cuộc cách mạng số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. 

• Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Goldman Sachs, nông nghiệp được dự báo sẽ là ngành có mức 
độ ứng dụng drone lớn thứ 2 trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới. 

• Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, số lượng drone sử dụng trong nông nghiệp ước tính đã tăng gấp đôi trong 
giai đoạn 2016 – 2017, với khoảng 13,000 thiết bị bay.

Sự thay đổi này đã được thúc đẩy nhanh chóng bởi các nước trong khu vực Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc - những nơi mà việc sử dụng drone đã mang tới thêm nhiều cơ hội tiềm năng trong việc giải quyết các áp lực 
về an ninh lương thực đang ngày càng trở nên cấp bách hơn do hiện trạng thiếu hụt lực lượng lao động xảy ra bởi 
xu hướng già hoá dân số và quá trình đô thị hoá nhanh chóng. Ngành thuốc BVTV nhận thấy việc sử dụng drone
trong phun thuốc BVTV cũng là một giải pháp đầy hứa hẹn để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân. 

Lợi ích của việc sử dụng Drone trong phun thuốc BVTV

Hiệu quả tăng

Mức độ chính xác tăng

Mức độ tiếp xúc của
người vận hành (người phun) 
trực tiếp với thuốc BVTV giảm

Luật & Quy định về Hàng Không Dân Dụng tại địa phương
Vận hành dưới khung pháp lý liên quan tới hàng không dân 

dụng, các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị bay sẽ được quản lý 
bởi cơ quan có thẩm quyền chuyên trách tại địa phương

Cấp phép để vận hành phun
Phê duyệt cấp cho các sản phẩm để vận hành phun có thể 
tham khảo theo các quy định hiện có về phun thuốc BVTV 

hoặc thông qua các quy trình pháp lý sửa đổi.

Quy trình Vận hành Chuẩn (Standard Operation Proce-
dure – SOP) để sử dụng Drone phun thuốc BVTV an toàn
An toàn trong suốt quá trình vận hành phun được thực thi theo 

quy định về thuốc BVTV, trong đó đưa ra các yêu cầu về vận 
hành thí điểm và hướng dẫn sử dụng an toàn.

Cải thiện hiệu quả 
của việc quản lý 
dịch hại và nâng 
cao năng suất

Lợi ích của công nghệ cải tiến này tới nông dân được tối đa hoá bằng cách hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể có 
từ việc sử dụng chưa thành thạo và tốc độ ứng dụng nhanh chóng với công nghệ mới nổi này. 

Có 3 cấp độ cốt lõi trong hệ thống pháp lý để quản lý các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới vận hành drone để phun thuốc 
BVTV được liệt kê dưới đây. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chung cho cấp độ thứ 2 và thứ 3.

Cải thiện an ninh
lương thực,

sức khoẻ và cộng 
đồng nông thôn



Cân nhắc các rủi ro khác nhau liên quan tới ứng dụng drone bao gồm khả năng của người vận hành, các biến thể về môi trường, đặc điểm kỹ thuật của mỗi công nghệ drone và công thức thuốc BVTV.

Dựa trên các rủi ro đó, việc xây dựng một bộ Quy Chuẩn Vận Hành Chuẩn – Standard Operation Procure (SOP) là cần thiết để cho những người vận hành drone, các đơn vị chế tạo drone cũng như các công ty sản xuất thuốc BVTV có thể tuân theo để được cấp phép sử dụng công nghệ này trong hoạt động phun thuốc BVTV. 

Phân loại rủi ro Phương pháp xử lý
Rủi ro
về Phương tiện

 Hàng không Dân dụng  Cho phép họp về UAVs để
 xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật 

Vận hành Bay  Quy trình Vận hành Chuẩn SOP
 Hướng dẫn về thuốc BVTV

 

Rủi ro với
Người vận hành
& Người xung quanh

 

Rủi ro
về Môi trường

Rủi ro với Cây trồng

Rủi ro có thể có liên quan
tới vận hành Drone
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Hướng dẫn/ Quy định

 Tập huấn vận hành và Khung cấp 
giấy phép 

 Thiết lập giới hạn điều kiện an toàn 
(độ cao, vận tốc…)

 Quy trình Vận hành Chuẩn SOP
 Hướng dẫn trên nhãn 
 Stewardship***
 Phản ứng trong trường hợp/ các 

trường hợp khẩn cấp liên quan 
tới thuốc BVTV

 Quy trình Vận hành Chuẩn SOP
 Hướng dẫn trên nhãn 
 Stewardship

 Tránh thiệt hại Phytotox
 Quy trình Vận hành Chuẩn SOP
 Hướng dẫn trên nhãn 
 Stewardshipp

 Kiểm tra rủi ro Phytotox
 Hạn chế rửa trôi bằng việc thiết lập giới 

hạn điều kiện an toàn và tuân thủ 
hướng dẫn trên bao bì

 Lựa chọn thông số ứng dụng phù hợp 
(ví dụ chọn vòi phun thô hơn, hạt phát 
sóng….)

 Thiết lập giới hạn điều kiện sử dụng 
drone an toàn

 Hướng dẫn in trên nhãn sản phẩm cho 
vận hành phun 

 Yêu cầu về thiết bị bảo hộ lao động 
PPE khi trộn và tải thuốc 

 Vệ sinh và tiêu huỷ bao bì sau sử dụng 
 Hạn chế rửa trôi tối đa bằng cách:  
  Thiết lập giới hạn điều kiện bay an 

toàn (vận tốc, tốc độ gió…..)
  Loại vòi phun, áp lực và điều hướng 

vòi phun
  Các phương pháp giảm thiểu rủi ro in 

trên nhãn

*** Stewardship: Chương trình hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm



Cân nhắc các rủi ro khác nhau liên quan tới ứng dụng drone bao gồm khả năng của người vận hành, các biến thể về môi trường, đặc điểm kỹ thuật của mỗi công nghệ drone và công thức thuốc BVTV.

Dựa trên các rủi ro đó, việc xây dựng một bộ Quy Chuẩn Vận Hành Chuẩn – Standard Operation Procure (SOP) là cần thiết để cho những người vận hành drone, các đơn vị chế tạo drone cũng như các công ty sản xuất thuốc BVTV có thể tuân theo để được cấp phép sử dụng công nghệ này trong hoạt động phun thuốc BVTV. 

Quy trình Vận hành Chuẩn 
(Standard Operation Procedure – SOP) cho việc
sử dụng Drone phun thuốc BVTV an toàn và hiệu quả
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Trước khi phun    

Những cách thức thực hành tốt ứng dụng drone luôn rất quan trọng để quản lý và giảm thiểu đáng kể các rủi ro có 
thể có cho sức khoẻ của người vận hành và môi trường nơi vận hành phun. Một số khái niệm cơ bản “NÊN” và 
“KHÔNG NÊN” trong vận hành drone sẽ được tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Trong khi phun Sau khi phun
1. Tuân thủ
 Người vận hành Drone được cấp phép và tập 

huấn về cả vận hành drone và sử dụng an 
toàn thuốc BVTV

 Kiểm tra quy định pháp luật sở tại về ứng 
dụng drone

2. Kiểm tra/ Hiệu chỉnh Drone sắp sử dụng 
 Chọn đầu phun phù hợp với kích thước giọt 

phun và phổ phun, khuyến khích sử dụng đầu 
phun chống trôi 

 Kiểm tra để đảm bảo thiết bị không bị rò rỉ khi 
vận hành phun (có thể phun thử 5 phút với 
nước thường trước để kiểm tra)

 Kiểm tra cánh quạt và pin 

3. Trộn và Tải thuốc
 Hạn chế thuốc tiếp xúc với cơ thể và mặt – 

không ăn, uống hoặc hút thuốc trong suốt quá 
trình trộn và tải thuốc lên thiết bị, không sử 
dụng tay trần để khuấy hỗn hợp thuốc

 Tuân theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn 
thuốc

 Tuân theo trình tự trộn thuốc (rắn – lỏng – 
chất khác), tiến hành pha loãng hai bước để 
hòa tan hoàn toàn thuốc và lọc lấy chất lỏng 
trước khi tải vào thùng chứa của thiết bị, tránh 
rò rỉ chất lỏng vào hộp pin khi tải thuốc lên.

 Kiểm tra tính tương thích nếu trộn hai sản 
phẩm thuốc

 Sử dụng đúng chất bổ trợ chống bay hơi và 
giảm sự trôi

 Việc trộn thuốc nên được hạn chế ở mức tối 
thiểu (không quá 2 loại nếu có thể) và nên sử 
dụng các thuốc đã được trộn sẵn nếu có.

4. Kiểm tra môi trường/ điều kiện xung quanh
 Kiểm tra điều kiện thời tiết (Tốc độ gió dưới 

3m/giây, nhiệt độ thấp hơn 35 độ C, độ ẩm lớn 
hơn 50%)

 Tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn (để tránh 
tác hại tới thuỷ sinh)

 Tránh phun vào thời điểm hoạt động của ong 
mật và phun làm trôi phấn hoa trong quá trình 
ra hoa của cây 

 Khi phun những loại thuốc BVTV có độc tính 
với các sinh vật không chủ đích (cá, chim, 
tằm), cần tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn ghi 
trên nhãn thuốc và thực hiện các biện pháp 
hữu hiệu cần thiết để tránh rủi ro. 

1. Bảo vệ người vận hành
 Luôn đọc chỉ dẫn ghi trên 

sản phẩm và mặc các thiết 
bị bảo hộ lao động PPE 
được khuyến cáo khi vận 
hành/ phun

 Người vận hành luôn cần 
đứng ở cuối hướng gió xuôi 
của ruộng và ngược sáng 
để tránh phun trôi

 Luôn giữ khoảng cách giữa 
người vận hành và thiết bị 
drone ít nhất 5m trong suốt 
quá tình phun 

 Chỉ tiếp cận với thiết bị 
drone khi chúng tiếp đất và 
cánh quạt dừng hoàn toàn.

2. Bảo vệ người xung quanh  
 Thông báo và giữ người 

xung quanh, nông dân và 
những người nuôi ong tại 
khu vực đã được kiểm soát

 Chú ý các cột điện, đường 
dây cáp hoặc các đường 
điện cao thế cũng như nông 
dân trên ruộng để tránh va 
chạm

3. Vận hành Drone
 Chiều cao bay nên ở 

khoảng từ 1,5 tới 2m so với 
ngọn cây phun 

 Vận tốc bay nên dao động 
từ 4-6m/giây

1. Thoát và Quay lại ruộng
 Sơ tán khu vực đã được kiểm 

soát kịp thời và di chuyển vào 
nơi có không khí thoáng

 Kiểm tra chỉ dẫn ghi trên sản 
phẩm để biết khoảng thời gian 
có thể quay lại ruộng đồng thời 
ra tín hiệu hoặc để biển báo để 
khuyến cáo mọi người không 
được quay lại ruộng trước thời 
gian cho phép

2. Rửa và kiểm tra lại thiết bị phun 
 Làm đầy bình chứa của drone 

bằng nước sạch và rửa để giảm 
tối đa lượng thuốc tồn dư còn lại 
trong bình 

 Thay pin thiết bị và đảm bảo 
drone sẵn sàng để vận hành cho 
lần tới. 

3. Tiêu huỷ thuốc BVTV an toàn
 Rửa thùng chứa thuốc BVTV ba 

lần 
 Đảm bảo giảm thiểu tối đa rác 

thải sau sử dụng thuốc BVTV 
 Việc tiêu huỷ bao chứa, rác thải 

thuốc BVTV sau sử dụng cần 
tuân thủ luật sở tại

 Chất lỏng còn lại hoặc chất lỏng 
thải cần được pha loãng thêm và 
đổ lên các khu vực cho phép 
hoặc tái chế

 Đặt và lưu giữ thuốc BVTV an 
toàn và cẩn thận, tránh xa người, 
động vật và thực phẩm không 
được cho phép. 

4. Bảo vệ người vận hành
 Tắm rửa và thay quần áo sạch
 Tuân theo các hướng dẫn về vệ 

sinh và giặt thiết bị bảo hộ lao 
động PPE và xử lý PPE dùng 1 
lần theo luật và quy định tại địa 
phương 



Cân nhắc các rủi ro khác nhau liên quan tới ứng dụng drone bao gồm khả năng của người vận hành, các biến thể về môi trường, đặc điểm kỹ thuật của mỗi công nghệ drone và công thức thuốc BVTV.

Dựa trên các rủi ro đó, việc xây dựng một bộ Quy Chuẩn Vận Hành Chuẩn – Standard Operation Procure (SOP) là cần thiết để cho những người vận hành drone, các đơn vị chế tạo drone cũng như các công ty sản xuất thuốc BVTV có thể tuân theo để được cấp phép sử dụng công nghệ này trong hoạt động phun thuốc BVTV. 
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Thiết bị bay phải được phê duyệt 

Các phi công/ người vận hành cần được cấp phép và tập huấn để phun thuốc BVTV bằng drone

Sản phẩm thuốc BVTV sử dụng phải là sản phẩm đã được đăng ký 

Tuân thủ theo các hướng dẫn trên nhãn sản phẩm

Theo Hướng dẫn Điều khiển Bay các Phương tiện Bay Không Người lái (UAV) được ban hành bởi Cục Hàng Không – 
Bộ Đất Đai, Hạ Tầng, Giao Thông và Du lịch Nhật Bản vào tháng 3 năm 2018, những người muốn sử dụng UAV cần 
nộp đơn theo mẫu lên Cục Hàng Không và phải được cấp phép trước khi có thể điều khiển bay. CropLife khuyến 
khích rằng, cùng với việc tuân theo các yêu cầu về hàng không dân dụng tại từng nước/ địa phương, việc cấp phép 
vận hành bay các thiết bị không người lái cần có thêm ít nhất 4 chỉ tiêu sau: 

Đối với những công thức thuốc được phát triển dành riêng cho drone, các nghiên cứu về dư lượng có thể được 
loại trừ xem xét trong điều kiện một số yêu cầu cụ thể khác đã được đáp ứng (theo các quy định chặt chẽ của 
GAP ví dụ như liều lượng hoạt chất A.I/ha, PHI, và số lần phun nằm trong phạm vi đã được xác định của việc 
phun thông thường), nhưng cần yêu cầu bổ sung dữ liệu về hiệu quả sinh học và mức độ an toàn với cây trồng.

CropLife khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia tiếp nhận cách tiếp cận của Cục Hàng Không Nhật Bản để xây 
dựng một hệ thống yêu cầu giấy chứng nhận và bằng cấp phép cho những người vận hành UAV, ưu tiên trên từng 
loại thiết bị UAV để đảm bảo người vận hành có đủ chuyên môn và kỹ năng để vận hành UAV một cách an toàn. 
Các cơ quan có thẩm quyền quốc gia cũng nên giám sát và chứng nhận các cơ sở tập huấn để đảm bảo triển khai 
chương trình tập huấn đạt chuẩn cho tất cả các hình thức vận hành drone trong nông nghiệp. Giấy phép và bằng 
cũng nên được cấp lại sau một khoảng thời gian nhất định và những khoá học nâng cao cũng cần được tiến hành 
thường xuyên. 

Cấp phép cho người vận hành và thiết bị UAV

Các yêu cầu đăng ký đối với thuốc BVTV dành cho Drone

Ngành thuốc BVTV khuyến khích áp dụng mô hình
của Nhật Bản như một Mô hình Thực hành Tốt nhất

Vào tháng 3 năm 2019, Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm Nghiệp Nhật Bản (J-MAFF) đã ban hành một tài 
liệu pháp lý cập nhật trong đó bổ sung các quy định về UAV dựa trên các phân tích về mức độ hiệu quả sinh 
học cũng như các dữ liệu về dư lượng thu thập được trong suốt hơn 30 năm triển khai ứng dụng các mô 
hình RCHs (trực thăng điều khiển bằng sóng radio) phun thuốc trên một số cây trồng. 
Hướng dẫn sửa đổi mới này đã quy định rằng, các dữ liệu về hiệu quả sinh học và dư lượng cụ thể giữa phun 
thuốc bằng drone/UAV với phun thuốc theo cách thông thường là tương đương trên cùng một mô hình sử 
dụng xác định trước (theo các quy định chặt chẽ của GAP ví dụ như liều lượng hoạt chất A.I/ha, PHI, và số 
lần phun nằm trong phạm vi đã được xác định của việc phun thông thường) và do đó, không cần phải tiến 
hành thêm các khảo nghiệm về hiệu quả sinh học và dư lượng cho các thuốc sử dụng cho UAV/Drone; tuy 
nhiên vẫn cần bổ sung thêm nghiên cứu về an toàn cây trồng theo một số điều kiện dưới đây: 
• Phun bằng drone được xem là một hình thức sử dụng mở rộng thêm của những công thức thuốc đã được 

đăng ký cho phun thông thường
• Đơn vị đăng ký đảm bảo rằng công thức thuốc có thể sử dụng phù hợp cho UAV và ULV
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Dữ liệu về Hiệu quả sinh học

Dữ liệu về An toàn
với cây trồng

Dữ liệu về Dư lượng thuốc
trên cây trồng

Chính phủ

Khuyến khích
Đổi mới

Nông dân
và Người
vận hành

Các
công ty

R&D 

CropLife gợi ý các nước sử dụng các hướng dẫn sửa đổi của Nhật Bản như là một trong các tài liệu tham khảo 
thích hợp nhất cho các nhà quản lý để phát triển chính sách cho việc ứng dụng những công nghệ mới tương tự 
như Drone.

Cùng với các yêu cầu dữ liệu đang có được liệt kê trên đây, những đơn vị đăng ký cần chịu trách nhiệm cho tính 
tương thích của công thức thuốc phun bằng UAV và đảm bảo vòi phun không bị tắc ở tỷ lệ pha loãng thấp khi 
phun bằng UAV. 

Trong dài hạn, ngành thuốc BVTV cho rằng việc ứng 
dụng rộng rãi drone trong nông nghiệp sẽ thay thế 
đáng kể các phương thức phun thuốc truyền thống. 
Điều này sẽ giảm thiểu nhiều hơn nữa mức độ tiếp 
xúc của con người đối với thuốc BVTV trong suốt quá 
trình sử dụng đồng thời vẫn tiếp tục cải thiện hiệu quả 
và năng suất cho cây trồng. 
Ngành thuốc BVTV sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến 
để nâng cao năng lực và đảm bảo sử dụng an toàn 
công nghệ này. Tại Nhật Bản, các cơ quan quản lý 
cũng đã khởi động một dự án vào năm 2020 để tiếp 
tục mở rộng thu thập dữ liệu và thông tin hướng tới 
tăng cường tính an toàn trong việc ứng dụng công 
nghệ drone trong nông nghiệp. Khi những nỗ lực như 
vậy vẫn đang được xúc tiến, ngành BVTV cam kết sẽ 
hợp tác với các Chính phủ để xây dựng và thực thi 
khung pháp lý minh bạch, khoa học và linh hoạt để 
thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, nuôi dưỡng 
tương lai của ngành nông nghiệp. 

Tương lai của Nông nghiệp 

Các khuyến nghị của CropLife về các yêu cầu dữ liệu để đăng ký thuốc BVTV phun bằng drone

Loại dữ liệu yêu cầu Mở rộng dán nhãn cho những công 
thức thuốc đã đăng ký từ phun 
thông thường sang phun bằng UAV

Loại trừ nếu chỉ số dịch hại/ bệnh và 
các tiêu chí GAP quan trọng (Cây 
trồng, Liều Lượng, PHI) nằm trong 
khoảng của những đăng ký đang có. 
Nếu không, bắt buộc yêu cầu dữ liệu 
đầy đủ. 

Loại trừ nếu các tiêu chí quan trọng 
GAP nằm trong khoảng của những 
đăng ký đang có. Nếu không, bắt buộc 
yêu cầu dữ liệu đầy đủ.

Yêu cầu dữ liệu đẩy đủ cho việc đăng 
ký phun trên UAV

Yêu cầu dữ liệu đẩy đủ cho việc đăng 
ký phun trên UAV

Yêu cầu dữ liệu đẩy đủ cho việc đăng 
ký phun trên UAV

Yêu cầu dữ liệu đẩy đủ cho việc đăng 
ký phun trên UAV

Công thức thuốc mới phun 
bằng UAV


