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BẮT BUỘC GHI MOA TRÊN NHÃN 
ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÍNH KHÁNG
Thông tin cần thiết cho nông dân

Khi áp dụng một biện pháp phòng trừ dịch hại để kiểm soát cỏ dại, côn trùng hoặc nấm, 
bệnh, một phần nhỏ trong quần thể dịch hại đó có thể sống sót nhờ vào biến dị di truyền phù 
hợp. Các cá thể này sẽ truyền lại gen kháng thuốc cho các thế hệ tiếp theo.

TÍNH KHÁNG LÀ GÌ?

TÍNH KHÁNG CÓ
ẢNH HƯỞNG 
NHƯ THẾ NÀO?

Tính kháng của dịch hại với 1 loại thuốc BVTV, về lâu dài, sẽ làm giảm hiệu lực 
phòng trừ của loại thuốc này, khiến nông dân mất đi một công cụ đắc lực để 
bảo vệ mùa màng của mình.

CÁC LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
GIÚP KIỂM SOÁT HƠN 

 LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI
 CHO CÂY TRỒNG

CÁC LOẠI THUỐC TRỪ BỆNH 
GIÚP NÔNG DÂN BẢO VỆ 

LƯƠNG THỰC MỖI NĂM - ĐỦ 
ĐỂ NUÔI SỐNG

125TRIỆU
TẤN

600TRIỆU
NGƯỜI

Quản lý tính kháng là tích hợp của nhiều biện pháp bao gồm việc sử dụng thuốc BVTV - để 
làm giảm khả năng phát triển tính kháng của dịch hại. Cơ chế tác động (MoA) của một loại 
thuốc BVTV là cách thức hoạt chất thuốc tác động để kiểm soát dịch hại mục tiêu. Nông dân 
càng sử dụng thường xuyên các loại thuốc có cùng cơ chế tác động thì khả năng hình thành 
tính kháng xảy ra càng cao. Sử dụng luân phiên thuốc BVTV có nhóm cơ chế tác động khác 
nhau để kiểm soát cùng một loài dịch hại là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để hạn 
chế hoặc kéo dài thời gian hình thành tính kháng. 

NÔNG DÂN NÊN LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ TÍNH KHÁNG?

34%10.000
CÁC LOẠI

 THUỐC TRỪ CỎ GIÚP NÔNG DÂN GIA TĂNG
 NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG KHOẢNG 

KIẾN THỨC
CHUNG
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The words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE (as appropriate) in capital 
letters which should not be less than one-quarter of the height of the largest letter or numeral on 
the label and be between 2 mm and 12.5 mm high. (Note: the largest letter or numeral on the label 
refers to individual words in the label text and not to a dropped capital or other specially formatted 
single letter.) If more than one pesticide is included in a product then the icon should be written in 
plural e.g. INSECTICIDES not INSECTICIDE. The appropriate letter(s) or number(s) representing 
the Mode of Action (MoA) group(s) of each active constituent(s) are to be inserted between the 
words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE. 
 
The width of the white line that separates the groups for the pesticides in a product with more than 
one active ingredient should be defined. It should be wide enough so that when the icon is printed 
on small packets the line is clear. 
 
The letter(s) representing the mode of action should be written in capital letters which should not 
be less than one-half the height of the largest letter or numeral on the label and between 4 mm 
and 25 mm high. In any event, the words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE 
must be no less than half, and no more than the actual size of the group number or letter. 
 
Note that where a product has two or more active constituents, and these are represented by two 
or more modes of action, you must use two or more appropriate MoA identifier letters or numbers 
in a single statement. If in the product concerned (for example, an insecticide and a fungicide) 
these active constituents perform different types of functions, you must show each function 
separately (that is, one indicator panel for the insecticide and another for the fungicide 
component). See examples below. 
 

  
GROUP 1A 6A INSECTICIDE  

 

  
GROUP 1A INSECTICIDE 
GROUP 7 FUNGICIDE 

  
 

   
Where required, appropriate translation should be used to ensure MoA labels are clear to product 
users. Labelling should also consider the FAO/WHO Guidelines on Good Labelling Practice for 
Pesticides. MoA labelling must follow all country regulations and may vary.  
 
 
 

 
GROUP C2 HERBICIDE   

  
  

GROUP 1A INSECTICIDE  
 
  

GROUP 7 FUNGICIDE   
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Ông Chris Groves – một nông 
dân tại Úc – nơi mà việc ghi 
nhóm cơ chế tác động lên nhãn 
thuốc là bắt buộc từ năm 1996.

“Thông tin về cơ chế tác 
động trên nhãn giúp tôi 
lựa chọn được sản phẩm 
BVTV phù hợp nhất để 
kiểm soát dịch hại. Đây là 
một công cụ rất hữu hiệu 
giúp kéo dài thời gian 
hình thành tính kháng.”

Hiệp hội CropLife Quốc tế, cùng với các Uỷ ban Hành động kháng thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu (RACs) 
cam kết thúc đẩy sự hiểu biết và áp dụng các thực hành quản lý kháng thuốc có trách nhiệm.

CÁC NHÀ QUẢN LÝ CÓ THỂ
HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?

SỐ NHÓM

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

NÔNG DÂN NÓI GÌ?

Để quản lý tính kháng một cách 
hiệu quả, nông dân cần biết cơ chế 
tác động của thuốc BVTV . Nhưng 
hiện tại, việc ghi cơ chế tác động 
lên nhãn thuốc chỉ mới được bắt 
buộc thực hiện tại một số ít 
quốc gia.

Chúng tôi đang kêu gọi 
các cơ quan quản lý hỗ 
trợ nông dân bằng cách 
bắt buộc việc ghi số 
nhóm cơ chế tác động 
lên nhãn thuốc BVTV

Các thành viên của hiệp hội CropLife Quốc tế đã cam kết tiên phong thực hiện việc ghi số nhóm 
cơ chế tác động lên nhãn thuốc đối với tất cả các sản phẩm trước năm 2023, với sự cho phép của 
pháp luật nước sở tại.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà sản xuất thuốc BVTV khác ngoài các công ty thành viên 
CropLife cùng thực hiện tự nguyện phương thức ghi số nhóm cơ chế tác động lên nhãn các sản 
phẩm của mình.

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ?

và để tải các hướng dẫn về việc ghi số nhóm cơ chế tác động lên nhãn thuốc của hiệp hội 
CropLife Quốc tế vui lòng truy cập trang web: croplife.org

NHÓM THUỐC TRỪ SÂU


