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Các định nghĩa về Kháng thuốc Trừ cỏ củaWSSA
“Kháng thuốc trừ cỏ là khả năng được thừa hưởng di truyền của thực vật để sống
sót và sinh sản sau khi tiếp xúc với lượng thuốc trừ cỏ thường có thể làm chết các
loài hoang dã. Đối với một loài cây, tính kháng thuốc trừ cỏ có thể xuất hiện tự nhiên
hoặc được tạo ra bởi các kỹ thuật như công nghệ di truyền hoặc chọn lọc các biến
thể qua phương pháp nuôi cấy mô hoặc đột biến.”

“Chống chịu thuốc trừcỏ là khả năng có được do di truyền của một loài có thể
sống sót và sinh sản sau khi bị xử lý thuốc trừ cỏ mà không cần trải qua chọn lọc
hay đột biến di truyền, khả năng chống chịu này là khả năng tự nhiên.”

Năm đầu Năm thứ 2 Các năm sau

Dòng Kháng

Năm đầu 1 Năm thứ 2 Các năm sau

Các dòng chống chịu

WSSA: Hiệp hộiKhoa họcCỏđạiHoaKỳ



Tại sao chúng ta cần quan tâm tới
kháng thuốc trừ cỏ

• Yêu cầu thay đổi các phương thức quản lý cỏ dại và cây trồng
• Tăng chi phí quản lý cỏ dại
• Giảm số lượng các lựa chọn thuốc trừ cỏ khả thi
• Thiêt hại tới năng suất và thu nhập tiềm năng

Photo credit (far left): Cotton planted 
into ultra-narrow rows in rye residue. 

Image number 1319008 at 
www.invasive.org.

Herbicide
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Hiện trạng về kháng thuốc trừ cỏ

1. Hiện không có thuốc từ cỏ nào có cơ chế tác động
mới đang được nghiên cứu thử nghiệm. Hoạt chất
thuốc trừ cỏ với cơ chế tác động mới nhất được giới
thiệu cách đây 20 năm; do đó chúng ta bắt buộc phải
dựa trên các thuốc trừ cỏ hiện có để có phương án
quản lý trong tương lai gần. 

2. Số lượng cỏ dại kháng thuốc trừ cỏ đang tiếp tục tăng
trên toàn thế giới. 

3. Số lượng cỏ dại có khả năng kháng nhiều hơn một
loại thuốc trừ cỏ cũng đang tăng. 
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Biểu đồ gia tăng theo thời gian về tính kháng thuốc
của cỏ dại trên toàn cầu



Chống lại khả năng kháng thuốc trừ cỏ
trên toàn cầu

Do việc lạm dụng thuốc để xử lý cỏ dại, quần thể cỏ
dại có tính kháng đối với nhiều hơn 1 loại thuốc trừ
cỏ đang tăng trên toàn cầu. 

Toàn ngành nông nghiệp cần tiếp tục tăng cường
hoạt động để hiểu hơn về tính kháng thuốc trừ cỏ, 
nắm bắt, xác định ngay từ giai đoạn sớm và triển
khai các chiến thuật quản lý để giảm sự lây lan của
các quẩn thể cỏ có tính kháng. 

Ảnh trên: Giai đoạn trưởng thành
của một loài cỏ dại có tính kháng
thuốc
Photo credit: Aaron Hager, University of Illinois.
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Tóm tắt một vài điểm chính về hiện trạng kháng thuốc trừ cỏ
tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (1983 - 2021)

• Tổng số trường hợp kháng thuốc được báo cáo: 304

• Tổng số loài: 121

• Các quốc gia phát hiện: Nhật Bản (37), Hàn Quốc (15), Trung Quốc (44), Ấn Độ (5), Thái Lan (4), Malaysia 
(20), Indonesia (3), Philippines (2), Úc (153) and New Zealand (21). 

• Cây trồng: Lúa gạo, ngũ cốc, ngô, cải dầu, mía đường, đậu tương, lan, cọ dầu và tại các bãi chăn thả

• Những loài phổ biến được báo cáo: Lolium rigidum, Echinochloa spp. Leptochloa spp., Conyza spp. Eleusine
indica, 

• Cơ chế tác động của thuốc trừ cỏ được báo cáo : ACCase inhibitors (A/1), ALS inhibitors (B/2), Microtubule 
Assembly inhibitors (K1/3); Very Long-Chain Fatty Acid Synthesis inhibitors (K3/15); EPSP synthase 
inhibitors (G/9); Auxin Mimics (O/4); PSII (C1/5); PSI Electron Diverter (D/22).

Slide courtesy: Dr. Le Duy. Corteva. Extracted from Weedscience.com 



Uỷ Ban Hành Động về Kháng thuốc Châu Á
Thông tin chung

• Kháng thuốc là một mối đe doạ ngày càng tăng đối với tính bền vững của các sản
phẩm thuốc BVTV và CNSH trên toàn cầu. 

• Không có một Uỷ Ban Hành Động nào về quản lý tính kháng đang vận hành tại hầu
hết các nước Châu Á (ví dụ Uỷ Ban Hành Động về Kháng thuốc Trừ cỏ, Trừ Sâu hay 
Trừ Bệnh) và cũng không có các tổ công tác quản lý tính kháng cấp quốc gia. 

• Uỷ Ban Hành Động về Tính Kháng thuốc Khu vực Châu Á (The Asia-RAC) được khởi
xướng vào giữa năm 2017 hoạt động trong khuôn khổ của tổ chức CropLife nhằm:
– Hỗ trợ các chương trình toàn cầu về quản lý tính kháng thuốc
– Thúc đẩy thực thi các phương thức quản lý tính kháng đối với thuốc BVTV
– Thành lập (hoặc tái thiết lập) các tổ công tác của từng quốc gia

Tổ chức UNEP đã liệt kê vấn đề kháng thuốc BVTV tạo ra đe doạ tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu
ở mức nghiêm trọng thứ 3 bên cạnh xói mòn đất và ô nhiễm nguồn nước. 



Giới thiệu

Uỷ ban Hành động về Quản lý Tính Kháng
Thuốc trừ cỏ toàn cầu – (Herbicide Resistance 
Action Committee - HRAC) là một tổ chức 
quốc tế được sáng lập bởi ngành thuốc BVTV 
nhằm đẩy mạnh sản lượng và chất lượng sản
xuất nông nghiệp trên toàn thế giới qua các nỗ
lực giảm thiểu khả năng phát triển tính kháng
thuốc của cỏ dại. 

Giới thiệu Uỷ ban Toàn cầu cho Chương trình Hành động về Quản lý tính
Kháng Thuốc trừ cỏ (HRAC) 
Sứ mệnh, Các hoạt động Ưu tiên và Nguồn lực

Sứ mệnh của chúng tôi

Cung cấp thông tin toàn diện về tính
kháng của cỏ dại và các phương thức
quản lý tính kháng tốt nhất hiện nay tới
các đối tác trong khu vực và các chuyên
gia trên toàn thế giới. 



Các thành viên của HRAC khu vực Châu Á

Công ty thành viên Đại diện

BASF – Sudakir (Indonesia)

Bayer Crop Science – Ramisis Fulgencio (Singapore)

Corteva – Le Duy (Vietnam)

FMC – Yafei Pan (Singapore)

Syngenta – Susan Knight and Wu Ben (Singapore)

Sumitomo – Currently no interested 

Chair
Luis Camacho Bayer CS 
(Singapore)

Trưởng nhóm Truyền Thông
TBD

Crop Life Asia Stewardship 
Lead
Delisa Jiang (Singapore)

Phạm vi hoạt động: Trung Quốc, khu vực Nam Á, các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Đài Loan. 
HRAC Nhật Bản hiện đang trong quá trình gia nhập vào chương trình chung của HRAC khu vực Châu Á. 



Các tổ chức thành viên HRAC’s

US HRAC Europe HRAC

HRMRG
Australia

Argentina 
HRAC

Brazil HRAC

Asia HRAC
Mexico HRAC

being organized

current

Japan HRAC

South Africa
HRAC

Paraguay 
HRAC



Ưu tiên của chúng tôi:

Thiết lập hệ thống phân loại dựa trên Cơ chế tác động của thuốc trừ cỏ



Hệ thống phân loại dựa trên cơ chế tác động là gì & 
tại sao hệ thống này quan trọng? 

• Cơ chế Tác động (MoA) mô tả cách thức mà một loại thuốc trừ cỏ
sẽ hoạt động để loại bỏ/ phòng trừ cỏ dại phát triển – bất kể là
bằng cách gián đoạn một quy trình sinh học cụ thể nào đó hay ức
chế một số enzym nhất định. 

• Hệ thống phân loại dựa trên MoA sẽ tập hợp các loai thuốc trừ cỏ
có cùng MoA và cung cấp các hướng dẫn trên nhãn giúp nông dân
có thể lựa chọn loại thuốc trừ cỏ phù hợp và hiệu quả nhất với 
nhu cầu canh tác của họ.

• Nông dân càng sử dụng những loại thuốc trừ cỏ có cùng MoA càng
thường xuyên, thì khả năng phát triển tính kháng sẽ càng cao tại
khu vực họ trừ cỏ. Do đó, sử dụng luận phiên và kết hợp nhiều loại
thuốc BVTV có những cơ chế tác động khác nhau sẽ là một giải
pháp hiệu quả để trì hoãn và ngăn cản khả năng phát triển tính
kháng của cỏ dại



Poster về hệ thống phân loại theo MoA của HRAC

Poster năm 2010 Poster năm 2020



Những thay đổi về Dán nhãn Thuốc trừ cỏ
theo MoA
Thông tin cơ bản

Tại sao cần thay đổi hệ thống phân loại Thuốc trừ cỏ
theo cơ chế tác động

Bảng phân loại thuốc trừ cỏ theo MoA gần đây nhất của Uỷ Ban Hành
Động về Kháng thuốc trừ cỏ được triển khai từ năm 2010. Tới nay, việc
thay đổi và cập nhật bảng phân loại là cần thiết để thể hiện các hoạt chất
mới và đảm bảo hệ thống phân loại đáp ứng kịp thời với những thông tin 
và kiến thức cập nhật cũng như duy trì hệ thống áp dụng thích hợp và hài
hoà hơn trên toàn cầu.



Những thay đổi chính
Chuyển mã hoá phân loại MoA theo ký tự
chữ cái (Alphabe) sang dạng số

Mã phân nhóm
HRAC cũ Mã phân nhóm

HRAC mới

Ví dụ: 
Nhóm MoA

Các ví dụ khác về cách phân nhóm một số MoA phổ biến

Một số thay đổi quan trọng khác
• Bổ sung thêm 5 cơ chế tác động được phân loại mới

• Đổi một số tên hoá học

• Bổ sung thêm 15 hoạt chất mới



Đơn vị nào đề xuất
thay đổi

HRAC chỉ định một tổ công tác bao 
gồm các chuyên gia về thuốc trừ cỏ
từ các công ty thành viên của
CropLife Quốc tế để cập nhật bảng
phân loiaj. Them vào đó, HRAC tổng
hợp các đóng góp từ các tổ chức
HRAC vùng, CropLife Úc cũng như
các tổ chức/ hiệp hội về khoa học
cỏ dại khác tại các nước và WSSA 
để đảm bảo tính đồng thuận



Tại sao cần thay đổi mã phân nhóm sang 
dạng số

HRAC cho rằng hệ thống mã hoá theo dạng số sẽ có tính tương
thích toàn cầu cao hơn so với dạng chữ cái như trước kia (vốn
dựa theo nảng chữ cái Tiếng Anh hoặc Latin). 

Một xem xét khác về hệ thống mã hoá theo alphabet đó là sự
giới hạn trong phạm vi 26 chữ cá. Hiện nay đang có 26 MoA
được ghi nhận. Nhưng trong vòng 10 năm tới, chúng ta kỳ vọng
sẽ có thêm 4 MoA khác được thương mại – hệ thống mã hoá do 
đó sẽ không thể đáp ứng.  



Những hoạt động đã triển khai

HRAC toàn cầu đã cập nhật hệ thống
phân loại dựa trên MoA mới, cụ thể bao 
gồm: 
§ Thêm các hoạt chất mới
§ Chỉnh sửa/ cập nhật các MoA – mới

hoặc thay đổi phân loại
§ Chỉnh sửa tên một số chất hoá học
§ Đề xuất chỉnh sửa mã phân loại MoA

mới
§ Hài hoà hoá hệ thống mới của HRAC với

WSSA.

Những thay đổi kể từ lần cập nhật cuối năm 2010, bao gồm:
§ Bổ sung 14 hoạt chất mới

§ Thay đổi tên nhóm hoá học và 4 cơ chế tác động mới: 
- Fatty acid thioesterase inhibitors - Ức chế axit béo

thioesterase (cinmethylin)
- Homogentisate solanesyltransferase inhibitors  - Ức chế

Homogentisate solanesyltransferase (cyclopyrimorate)
- Solanesyl diphosphate synthase inhibitors - Chất ức chế

tổng hợp Solanesyl diphosphate (aclonifen)
- Serine-threonine protein phosphatase inhibitors - Ức chế

serine-threonine protein phosphatase (endothall)

ALS PPO HST FAT HPPD DOXP VLCFA Auxin

Triafamone Trifludimoxazin Cyclopyrimorate Methiozolin Bicyclopyrone Bixlozone Ipfencarbazone Halauxifen

Metazosulfuron Tiafenacil Fenquinotrione Fenoxasulfone Florpyrauxifen

Tolpyralate



Mã phân nhóm của HRAC/WSSA so với hệ thống
mã phân loại HRAC cũ



Hoạt chất Phân loại cũ Phân loại mới
cafenstrole, fentrazamide, 
ipfencarbazone

Other and 
tetrazolinone

Azolyl-carboxamides

anilofos, piperophos Other α-Thioacetamides
pyroxasulfone, fenoxasulfone Others Isoxazolines
indanofan, tridiphane Unknown, other Oxiranes
acetochlor, alachlor, 
allidochlor=CDAA, butachlor, 
butenachlor, delachlor, diethatyl-
ethyl, dimethachlor, dimethenamid, 
metazachlor, metolachlor, 
pethoxamid, pretilachlor, propachlor, 
propisochlor, prynachlor, thenylchlor

Chloroacetamides α-Chloroacetamides

mefenacet, flufenacet Oxyacetamides α-Oxyacetamides
butylate, cycloate, dimepiperate, 
EPTC, esprocarb, molinate, 
orbencarb, pebulate, prosulfocarb, 
thiobencarb=benthiocarb tiocarbazil, 
tri-allate, vernolate

Thiocarbamates No change

benfuresate, ethofumesate benzofurans No change

Một số phân loại hoá học bị loại bỏ của nhóm N đã
chuyển sang nhóm 15 (Ức chế Chuỗi Dài Axit béo)

§ Tái phân loại acetamides: 
diphenamid, naproanilide, và
napropamide thành nhóm chưa rõ
cơ chế tác động do một số bằng
chứng gần đây cho thấy các hoạt
chất này không phải là VLCFA 
inhibitors,

§ Tái phân loại thiocarbamates và
benzofurans (Trước đây được
phân loại là “Lipid Synthesis 
Inhibition – not ACCase”) đổi thành
“Inhibition of VLCFA” kể từ khi có
những báo cáo chỉ ra đây là MoA
cho thiocarbamates và
benzofurans. 



Một số phân loại hoá học nhóm N bị loại bỏ đã chuyển sang nhóm 15

Hệ thống phân loại thuốc trừ cỏ theo MoA của HRAC năm 2010

22 /// South Africa /// Feb 2021 ///

Lấy từ poster mới Đã chuyển sang nhóm 0 (Z)

Đã chuyển sang nhóm 0 (Z) và lấy từ poster mới

Đã chuyển sang nhóm 15 (K3)

Đã chuyển sang nhóm 15 (K3)

Boxer®
Sakura®



Khung thời gian triển khai1

• Chuyển từ mã nhóm dạng chữ sang dạng số là rất quan trọng để áp dụng trên
quy mô lớn

• Các nước xác định các yêu cầu cho việc chuyển đổi:
• Phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền? 
• Điều phối bởi các công ty (HRAC tại địa phương, CropLife và các tổ chức hoạt động trong ngành) để đạt

được đồng thuận trong kế hoạch triển khai. 

2020 2021 2022 2023

Xác định các yêu cầu
để chuyển đổi

Thực thi chuyển đổi Áp dụng quy mô lớn

 GROUP 2 HERBICIDE 

1Các công ty thành viên của CropLife đã tự nguyện đồng ý đưa biểu tượng MoA trên nhãn các sản phẩm của
họ bắt đầu từ 2023. 

GROUP B HERBICIDE



Thông tin và nguồn tài liệu tham khảo



Sắp phát hành: 
Video cập nhật hệ thống phân loại mới (3’)



Các hoạt động tiếp theo

• Hiện nay, chỉ có một số nước có quy định áp dụng phân loại và dán nhãn thuốc
BVTV dựa vào cơ chế tác động, trong đó có Úc. 

• Chúng tôi khuyến khích và kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền và các nhà quản lý
tăng cường hỗ trợ nông dân giải quyết tình trạng kháng thuốc bằng cách quy định
dán nhãn thuốc BVTV theo cơ chế tác động là yêu cầu bắt buộc.

• Chúng tôi đang phát triển chiến lược và tiếp tục hỗ trợ các nước hiện đang chuyển
đổi sang hệ thống phân loại mới theo số

• Chúng tôi sẽ phát hành các bản tin cập nhật thường kỳ về hệ thống phân loại để kịp
thời thông báo các thay đổi cần thiết và tăng cơ chế chia sẻ thông tin.

• Chúng tôi đang phát triển các tài liệu, infographics, các bài trình bày và đăng tải
trên www.hracglobal.com để hỗ trợ thông tin và các hoạt động truyền thông. 



Cảm ơn.
Gracias.
Thank you.
Grazie.
Vielen Dank.
謝謝你。(Xièxiè nǐ.)
ध"यवाद। (Dhanyavaad.)
Terima kasih.
ありがとうございました。(Arigatōgozaimashita.)
ขอขอบคณุ. (Knhx knhxbkhuṇ.)
Obrigado.

Connect with us at www.hracglobal.com

http://www.hracglobal.com/


Tiến trình thúc đẩy quy
định dán nhãn theo MoA
tại Châu Á, 
cập nhật năm 2021

Country Is MOA labeling voluntary or mandatory?
Bangladesh Voluntary

Cambodia Voluntary
China Voluntary
India Voluntary 
Indonesia Mandatory (HRAC code transition still being 

developed)

Japan Voluntary
Korea Mandatory
Malaysia Mandatory
Myanmar Voluntary
Pakistan Voluntary

Philippines Mandatory (HRAC code transition still being 
developed)

Taiwan Voluntary
Thailand Mandatory
Vietnam Voluntary
Australia Mandatory (agreed to adopt HRAC numerical codes)
New Zealand Mandatory

Voluntary: Tự nguyện; Mandatory: Bắt buộc
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