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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty 
thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các 

chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 
Ảnh thuộc bản quyền của công ty Syngenta.
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Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút

Giới thiệu
• Những hướng dẫn trong tài liệu này được phát triển bởi các chuyên gia trong ngành, đại diện cho Tổ công tác về Sâu hại chích

hút (Sucking Pest Working Group) của Uỷ ban Hành Động về Tính Kháng Thuốc trừ sâu (IRAC), dựa trên những thông tin đã
được công bố cập nhật nhất tại thời điểm biên soạn(Tháng 6 năm 2020).

• Mục tiêu của hướng dẫn này nhằm tóm tắt những chiến lược quan trọng mà nông dân có thể sử dụng để làm chậm mức
độ phát triển tính kháng và cung cấp thêm các giải pháp kiểm soát dịch hại hiệu quả và bền vững.

• Những hướng dẫn này có thể điều chỉnh và cho phép các chuyên gia tuỳ chọn và phát triển giải pháp phù hợp với điều kiện
canh tác của từng địa phương.

Tính kháng Thuốc trừ sâu
Tính kháng đối với thuốc trừ sâu là “những thay đổi có tính kế thừa về mức độ mẫn cảm của quần thể dịch hại với một loại cơ chế
tác động (MoA) của thuốc trừ sâu”, dẫn đến thất bại trong việc kiểm soát sâu hại sau khi sử dụng sản phẩm đúng với khuyến cáo
trên bao bì.
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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 

thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

Ảnh 1: sâu hại ít mẫn cảm hơn với một MoA nhất định (màu vàng) sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn nếu tiếp tục phun lặp lại thuốc có cùng MoA so với
côn trùng mẫn cảm (màu xanh). Qua thời gian, quần thể dịch hại dần dần trở nên bớt nhạy cảm hơn (kháng), lúc đó việc kiểm soát sâu hại sẽ rất khó
khăn nếu sử dụng cùng MoA.

kiểm soát 90% kiểm soát 76% kiểm soát 44% kiểm soát 5%

Hiện trạng tính kháng đối với thuốc trừ sâu của nhóm chích hút
Có rất nhiều thông tin được công bố về những loài côn trùng đã phát triển tính kháng đối với thuốc trừ sâu, trong khi một số loài
khác đang có nguy cơ phát triển tính kháng. Thông tin cập nhật nhất có thể tham khảo trên website của IRAC: irac-online.org



Phân loại Cơ chế Tác động (MoA) theo IRAC
• Các loại sâu hại chích hút có thể được kiểm

soát bởi những hoạt chất thuốc trừ sâu có
MoA khác nhau.

• Sử dụng lặp lại bất kỳ một loại thuốc trừ
sâu nào đều có thể dẫn tới hình thành
tính kháng của sâu đối với loại thuốc trừ
sâu đó.

• Nếu sâu hại đã trở nên kháng thuốc do sự biến
đổi tại điểm tác động (target site) của thuốc
trừ sâu, thì rủi ro cao là sâu hại đó sẽ phát
triển tính kháng đối với tất cả các thuốc trừ
sâu có cùng một nhóm MoA.

• Bảng xếp loại MoA của IRAC được đưa ra với
mục đích phân loại nhóm các thuốc tác động
tại cùng một điểm tác động cụ thể, nơi các đột
biến có thể xảy ra kháng chéo đối với tất cả các
hoạt chất thuốc của cùng một nhóm.

• Bảng xếp loại này sẽ cung cấp thông tin cần
thiết để lựa chọn và sử dụng phù hợp với
chiến lược quản lý tính kháng thuốc trừ sâu
(IRM) hiệu quả và bền vững.
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Nhóm 12: Chất ức chế ti  thể tạo hợp chất cao năng ATP synthase 

Nhóm 13: Sự tách đôi của phosphoryl hóa 
oxy hóa thông qua sự phá vỡ của gradient 

proton

Nhóm 14: Chất chặn kênh thụ thể nicotinic 
acetylcholine (nAChR)

Nhóm 19: Chất chủ vận 
thụ thể Octopamine

Nhóm 20: Chất ức chế vận chuyển điện tử phức hợp I I I  t i  thể -  Vị tr í  Qo

Nhóm 21: Chất ức chế v n chuyển điện tử phức h p I  của ti  thể Nhóm 22: Chất chặn kênh natri 
phụ thu c v o điện áp 

(điện thế)

Nhóm 23: Chất ức chế acetyl CoA carboxylase Nhóm 24: Chất ức chế v n 
chuyển điện tử phức h p 
IV của ti  thể

Cyenopyrafen

25A beta-Ketonitrile 
derivatives

Sulfluramid

Cyflumetofen

11A Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis and the 
insecticidal proteins produced
B.t. israelensis, B.t. aitzawai, 
B.t. kurstaki, B.t. tenebrionis

Bacillus sphaericus

Nhóm 11:  Các chất có nguồn gốc vi sinh vật phá hủy 
niêm mạc ruột giữa côn trùng 

Includes transgenic crops expressing Bacillus thuringiensis
toxins (however, specific guidance for resistance management 
of transgenic crops is not based on rotation of modes of action)

11B Bacillus sphaericus
Rotation between certain specific B.t. microbial products 
may provide resistance management benefits for some 
pests. Consult product-specific recommendations.

Poster phiên bản thứ 8, Tháng 11 - 2021. Dựa trên Phân loại MOA phiên bản 10.
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20D Bifenazate

Flonicamid

29 Flonicamid28 Diamides

10A
Clofentezine, 

Diflovidazin,Hexythiazox

10B
Etoxazole

Clofentezine

Etoxazole

Nhóm 10: Chất ức chế sự sinh trưởng 
của nhện ảnh 

hưởng đến 
CHS1

Pymetrozine

Pyrifluquinazon

Diflovidazin

9B Pyridine
azomethine
derivatives

Nhóm 9: Chất điều tiết kênh 
TRPV phối tử 

(Chordotonal organ TRPV)

Nhóm 25: Chất ức chế v n chuyển điện tử 
phức h p II của ti thể

Nhóm 28: Chất 
điều tiết thụ thể 

Ryanodine

Nhóm 29:  
Nh ng chất điều 

tiết c  uan 
phối tử - điểm 

tác đ ng không 
xác định

Hexythiazox
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halides

8B
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8C
FluoridesChloropicrin

Methyl 
bromide 

Tartar emeticBorax

8D Borates
8E
Tartar emetic

Cryolite

Na2B4O7·10H2O

8F Methyl isothiocyanate
generators

Dazomet

Sulfuryl
fluoride

Metam

Nhóm 8: Các chất ức chế không đặc hiệu 
(đa vị trí) khác

Afidopyropen

9D Pyropenes

15 Benzoylureas

Flufenoxuron

Lufenuron

Teflubenzuron

Diflubenzuron

Nhóm 15: Chất ức chế sinh 
học tổng hợp kitin ảnh 
hưởng tới CHS1

Cyclaniliprole

Nhóm 30: Chất điều tiết cảm ứng kênh clorua GABA

Broflanilide Fluxametamide

Nhóm 31: Baculovirus

Cydia pomonella GV

Thaumatotibia
leucotreta GV

Anticarsia 
gemmatalis MNPV

Helicoverpa 
armigera NPV

Nhóm 32:  Điều t iết  cảm ứng 
thụ thể nicot inic 
acetylchol ine (nAChR) vị  t r í  I I

3A 
Pyrethroids  
Pyrethrins

Deltamethrin lambda-
cyhalothrin

Bifenthrin

alpha-
cypermethrin

Esfenvalerate

TefluthrinEtofenprox

Permethrin

DDT

Methoxychlor

3B DDT,
Methoxychlor

4A
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Dinotefuran

Imidacloprid

Nitenpyram

Thiacloprid

Thiamethoxam

4B Nicotine

Nicotine

5  Spinosyns

Spinetoram

6 Avermectins & Milbemycins

Nhóm 3: Chất điều tiết kênh Natri  (Chỉ đưa ra các hoạt chất đại diện của nhóm)

Nhóm 4: Chất điều tiết cạnh tranh thụ thể nicotinic acetylcholine (nAChR)

minor component R2 = Methyl 

4C Sulfoximines

Sulfoxaflor

Nhóm 5: Điều tiết sự cảm ứng của thụ 
thể Nicotinicacetylcholine 

(nAchR) vị trí I
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Flupyradifurone
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Emamectin
benzoate R1 =

major component R = H
minor component R = CH3

major component R = H, 5,6 single
minor component R = CH3, 5,6 double

1B
Organophosphates

1A
Carbamates

Nhóm 1: Ức chế men thần kinh 
Acetylcholinesterase (AChE.)
(Chỉ đưa ra các hoạt chất đại diện của nhóm)

4E Mesoionics

Triflumezopyrim

31 Granuloviruses & Nucleopolyhedroviruses30 Meta-diamides & Isoxazolines

2B Phenylpyrazoles (Fiproles)

2A Cyclodiene Organochlorines

Chlordane Endosulfan

Fipronil
Ethiprole

Nhóm 2 Chất đối kháng kênh 
clorua – GABA

7A Juvenile 
hormone 
analogues 7B 

Fenoxycarb
7C 

PyriproxyfenKinoprene R1 = propargyl,  R2 = H

Hydroprene R1 = ethyl, R2 = H
Methoprene R1 = isopropyl, R2 – OCH3

Fenoxycarb Pyriproxyfen

Nhóm 7: Giả hoocmon trẻ

Uỷ ban Hành động về Kháng thuốc Trừ Sâu

Phân loại Cơ chế Tác động (MoA)

(Chỉ đưa ra các 
hoạt chất đại diện 
của nhóm)

Chromafenozide

Halofenozide

Tebufenozide
18 Diacylhydrazines

Nhóm 18: Chất chủ vận thụ 
thể Ecdysone

Buprofezin

Cyromazine

16 Buprofezin

17 Cyromazine

Nhóm 17: Chất gây rối loạn 
quá trình (lột xác) vũ hóa 
cuả côn trùng bộ hai cánh (Dipteran)

Nhóm 16: Chất ức chế sinh 
học tổng hợp kitin, loại 1

Methoxyfenozide
Novaluron

Tetraniliprole

Spiropidion 

ệ thần kinh 
 Cơ

inh trưởng  
hát triển

ệ hô hấp

Vị ộc 
(ruột, dạ dày)

Chưa xác định, 
không đặc trưng

iểm tác động 
sinh l  bên trong 
sâu hại 

Flometoquin

34 Flometoquin

Nhóm 34: Chất ức chế v n 
chuyển điện tử phức h p I I I  t i  
thể -  vị  tr í  Qi

Acynonapyr

33 Acynonapyr

Nhóm 33:  Chất  điều t iết  
kênh kal i  hoạt  hóa canxi  
(KCa2)
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(Lime sulfur)
Sulfurs

UNM
Non-specific

mechanical and physical 
disruptors

UNE
Botanical essence

including synthetic, extracts 
and unrefined oils

Burkholderia spp,
Wolbachia pipientis (Zap)

Diatomaceous earth
Mineral oil

Chenopodium ambrosioides
near ambrosioides

extract
Fatty acid monoesters with 

glycerol or propanediol
Neem oil

Mancozeb

Azadirachtin

C  chế tác đ ng ch a đ c biết t i hoặc
ch a ch c ch n

Flupyrimin

4F Pyridylidenes

Tài liệu bản quyền của IRAC © Copyright

Sử dụng các nhóm:
• ử dụng thay đổi, tuần tự hoặc luân phiên các hợp chất giữa các nhóm 

cơ chế tác động (MoA) sẽ làm giảm khả n ng hình thành tính kháng tại 
điểm tác động của sâu hại.

• Việc phun thuốc sẽ được sắp xếp theo từng khung xử l  theo MoA, 
được xác định theo thời gian sinh trưởng của cây trồng và đặc tính 
sinh học của dịch hại. hun nhiều lần một hoạt chất có thể được chấp 
nhận nếu trong cùng một khung xử l , tuy nhiên không nên xử l  
những thế hệ dịch hại khác nhau với các hợp chất thuốc của cùng một 
nhóm MoA. ên theo các hướng dẫn và tư vấn của chuyên gia tại địa 
phương về khung xử l  và thời điểm phun. 

• Các nhóm mà các hoạt chất trực thuộc không tác động tại một điểm 
mục tiêu giống nhau được loại trừ kh i việc cấm luân  phiên trong cùng 
nhóm ( hóm ,  và tất cả : , , , , M,   

V).

Sử dụng nhóm phụ:
• Các nhóm phụ đại diện cho các cơ cấu phân cấp hoá học đặc thù 

nhưng được cho là có cùng cơ chế tác động với nhau.
• Các nhóm phụ cho thấy sự phân biệt giữa các hoạt chất tác động tại 

cùng một điểm nhưng vẫn đủ khác nhau về cấu trúc để nguy cơ kháng 
ch o thấp hơn so với các hóa chất gần tương tự

• hả n ng kháng ch o giữa các nhóm phụ cao hơn giữa các nhóm 
khác nhau, vì vậy việc luân phiên sử dụng hoạt chất giữa các nhóm 
phụ chỉ nên được áp dụng chỉ khi không c n sự lựa chọn nào khác và 
chỉ khi không có sự kháng ch o, sau khi tham khảo  kiến   của chuyên 
gia địa phương. hững trường hợp ngoại lệ này là không bền vững và 
nên tìm kiếm các phương án thay thế khác.

Ghi ch :
•

•

Phân nh   DDT h ng c n c s  ng trong n ng nghiệp à hoạt ch t này ch  c áp ng  i  
soát c t  c n tr ng trung gian truyền bệnh cho ng i, ch ng hạn nh  u i o thi u các giải pháp thay th . 

h  ph  10A  e ythia o  c p chung nh  i Clo ente ine  ch ng bi u hiện t nh háng ch o c 
 ch ng hác nhau ề c u tr c. Di lo i a in  c thê  ào nh  này  n  là t ch t t ng tự g n của 

Clo ente ine à c cho là   c  c ng t ph ng thức hoạt ng.
• h  20  Trong hi c  b ng chứng ch c ch n r ng i ena ate hoạt ng trên  tr  o của Phức h p ti th  III 

à t s  t bi n háng i ena ate tạo ra  sự háng ch o i Acequinocyl, tuy y các  tr  hoạt ng của 
luacrypyri  à y ra ethylnon n ch a c ác nh.

• Ch a c  nh  2  à 2
• Trong t s  tr ng h p, tài liệu này ch  th  hiện hoạt ch t ại iện của nh
• Theo i ebsite .irac-online.org  c  thê  th ng tin hoàn ch nh ề phân loại IRAC
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32 GS-omega/kappa HXTX-Hv1a peptide

Isocycloseram

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mặc dù Tổ chức CropLife International và IRAC đã nỗ lực hết sức để trình bày những thông tin trên một cách chính 
xác và đáng tin cậy nhất có thể, chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn, hiệu quả, kịp thời hoặc trình tự chính xác của những thông tin 
đó. Việc đưa vào các thành phần hoạt chất theo danh sách phân loại của IRAC dựa trên đánh giá khoa học về cơ chế tác động của chúng - điều này 
không bao gồm việc cung cấp bất kỳ thử nghiệm nào hoặc những đánh giá về mức độ hiệu quả cho việc sử dụng sản phẩm đó. CropLife International 
và IRAC không chịu trách nhiệm và từ chối mọi liên đới trách nhiệm đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng, tham 
chiếu đến hoặc dựa trên những thông tin được cung cấp. Danh sách các phân loại nhóm hoá học và cơ chế tác động không được hiểu là việc sử 
dụng hợp chất đó đó được công nhận sử dụng tại một quốc gia cụ thể. Trước khi triển khai, mỗi người dùng cần cân nhắc các quy định về việc sử 
dụng sản phẩm tại quốc gia sở tại và tuyệt đối tuân theo hướng dẫn đã được công nhận tại quốc gia đó. 

GS-omega/kappa
HXTX-Hv1a

peptide

Bromopropylate

UNB
Bacterial agents 

(non-Bt)

UNF
Fungal agents

Beauveria bassiana strains
Metarhizium anisopliae strain F52,
Paecilomyces fumosoroseus

Apopka strain 97

Nhóm 6: Chất điều t iết  cảm ứng kênh clorua glutamate (CluCl)

Link để xem và tải poster về Bảng phân loại Cơ chế tác động 
Thuốc trừ sâu của IRAC: MoA Poster

3
Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm 

cho việc thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút



Hướng dẫn IRM của IRAC đối với sâu hại nhóm chích hút

Danh sách MoA thuốc trừ sâu cùng nhóm hoá học tương ứng và thông tin chi tiết về từng MoA của thuốc có thể tra
cứu tại website của IRAC https://irac-online.org/ và ứng dụng di động (app IRAC MoA) – bạn có thể tải ứng dụng
này về thiết bị di động của bạn từ Google Play hoặc Apple App store

Số nhóm MoA theo cách phân loại của IRAC hiện đang được đưa lên bao bì của thuốc BVTV tại rất nhiều quốc gia.
Thêm vào đó, hiện rất nhiều bao bì thuốc cũng cung cấp các hướng dẫn quản lý tính kháng thuốc trừ sâu cơ bản
cho người sử dụng

Bao bì hỗn hợp: Phân loại MoA, số các nhóm & nhóm phụ

Phân loại MoA, số nhóm và nhóm phụ

Phân loại nhóm MoA
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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 

thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 



Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút

Các hướng dẫn:

1. Công ty thành viên của IRAC toàn cầu chịu trách nhiệm đưa các thông tin về IRM lên nhãn sản phẩm thuốc của mình.
Nguyên tắc chung là cung cấp các thông tin về IRM một cách rõ ràng. Thêm vào đó, các công ty thành viên của IRAC cũng cần
khuyến cáo rõ số lần phun thuốc tối đa trên nhãn. Việc triển khai ghi nhãn tuân theo quy định về nhãn thuốc tại mỗi quốc gia.

2. Luôn sử dụng sản phẩm theo liều lượng và khoảng cách giữa các lần phun đúng với khuyến cáo trên nhãn thuốc, cùng
dụng cụ phun thích hợp.

• Sử dụng thuốc trừ sâu ở liều lượng cao hơn hoặc thấp hơn so với khuyến cáo trên nhãn thuốc đều có thể dẫn tới kháng
thuốc và/hoặc những tác động không mong muốn tới quần thể sinh vật không mục tiêu và môi trường.

• Đảm bảo rằng tất cả dụng cụ phun phải được bảo trì tốt và không bị tắc vòi phun hoặc bộ lọc – những yếu tố có thể dẫn tới
sự sai lệch về liều lượng phun thuốc. Tập trung xử lý thuốc vào giai đoạn phát triển mẫn cảm nhất của sâu hại, nếu có thể.

3. Luân phiên sử dụng thuốc trừ sâu có MoA khác nhau để ngăn ngừa mức độ hình thành quần thể kháng.
• Tính kháng thuốc trừ sâu có thể được ngăn chặn bằng cách luân phiên sử dụng thuốc trừ sâu có MoA khác nhau.
• Phun thuốc có cùng MoA trong cùng một ”khung xử lý”. Một khung xử lý được xác định bằng khoảng thời gian của một thế

hệ sâu hại (hay 15-30 ngày tuỳ theo từng loại côn trùng).
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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 

thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 



Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút

a) Không phun thuốc trừ sâu có cùng MoA trong các khung xử lý kế tiếp nhau.
b) Sau khi phun thuốc trừ sâu có nhóm MoA bất kỳ ở một khung xử lý, nên sử dụng thuốc trừ sâu có nhóm MoA khác cho

khung xử lý tiếp theo.
c) Nếu có thể, luân phiên nhiều hơn hai MoA giữa các khung xử lý.
d) Phun thuốc có cùng MoA nhiều lần (nhưng ít hơn 3 lần) trong cùng một khung xử lý có thể được chấp nhận. Cần đảm

bảo rằng hiệu lực tồn dư của của nhiều lần phun thuốc vẫn trong giới hạn một khung xử lý.
e) Tránh luân phiên sử dụng sản phẩm có số nhóm phụ khác nhau của cùng một nhóm MoA, trừ khi không còn lựa chọn

nào khác để thay thế.

MoA_x MoA_x MoA_y MoA_y

MoA_yMoA_x

MoA_x

x x

MoA_xa

MoA_z

x x

MoA_ya

MoA_y

y y

MoA_xb

MoA_y

y y

MoA_yb

a)
b) MoA_x

c)
d)
e)

MoA_y
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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 

thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

khung
xử lý 1

khung
xử lý 2

khung
xử lý 3

khung
xử lý 4

Không khuyến cáo

Không khuyến cáo

Khuyến cáo

Rất khuyến cáo

Khuyến cáo



Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút

d)
e)

Đối với cây trồng ngắn ngày, trồng nhiều vụ (ví dụ xà lách), có thể cân nhắc mỗi vụ là một khung xử lý xử lý.

MoA_x MoA_yMoA_z MoA_w

MoA_x MoA_y MoA_x MoA_y

a) MoA_x MoA_x

b) MoA_x MoA_y

c) MoA_x MoA_x MoA_y MoA_y

Vụ đầu
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Vụ 2

Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 
thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

Không khuyến cáo

Không khuyến cáo

Khuyến cáo

Rất khuyến cáo

Khuyến cáo

khung
xử lý 1

khung
xử lý 2

Nhà kính/ 
nhà lưới

Nhà kính/ 
nhà lưới

40 ngày 40 ngày



Hướng dẫn của IRAC về Quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đối với nhóm côn trùng chích hút

4thWindow 5thWindow

4. Sử dụng thuốc với MoA giống nhau cho các loại sâu hại khác nhau trên cùng một loại cây trồng.
• Sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu khác nhau để kiểm soát nhiều hơn một loại dịch hại là khả thi nhưng cần tuân theo các

chương trình quản lý tính kháng thuốc trừ sâu đã được phát triển dựa trên nhu cầu địa phương, những thay đổi về quần
thể dịch hại và sự gối nhau của các loài sâu hại.

• Những phương thức thực hành quản lý tính kháng tốt ví dụ như luân phiên MoA giữa các khung xử lý xử lý thuốc để kiểm
soát nhiều loại sâu hại khác nhau là chìa khoá thành công của việc triển khai IRM.

• Khi có hai loài sâu hại xuất hiện đồng thời, luôn sử dụng liều lượng được khuyến cáo cao hơn cho loại sâu hại khó kiểm
soát hơn.

MoA_x MoA_y MoA_z MoA_x MoA_y
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Rất khuyến cáo

khung
xử lý 2

khung
xử lý 3

khung
xử lý 1

khung
xử lý 4

khung
xử lý 5

Ghi chú: Trong trường hợp có nhiều loài dịch hại/ sâu hại xuất hiện trên một vòng đời cây
trồng và thời gian giữa các thế hệ sâu hại khác nhau. Khoảng thời gian của sâu hại có vòng
đời ngắn nhất sẽ được sử dụng để tính một khung xử lý. 

Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 
thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 
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5. Trồng cây con từ vườn ươm
a) Nông dân khi mua cây con từ các vườn ươm cần phải có thông tin về loại thuốc trừ sâu đã sử dụng để có thể tránh sử 

dụng thuốc trừ sâu có MoA tương tự sau khi đưa cây con ra trồng ngoài đồng ruộng. 
b) Thêm vào đó, nông dân cũng cần nắm rõ tình trạng kháng của dịch hại ở khu vực sản xuất cây con để đảm bảo rằng 

những côn trùng kháng đó không tiếp tục chuyển sang khu vực canh tác ngoài đồng ruộng. 

MoA_yMoA_xMoA_x

MoA_x

MoA_y

MoA_xMoA_y MoA_y

MoA_z MoA_yMoA_xMoA_y

a)
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b)

Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho việc 
thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

khung
xử lý 1

khung
xử lý 2

Nhà kính/ 
vườn ươm 40 ngày 40 ngày

Nhà kính/ 
vườn ươm

Không khuyến cáo

Khuyến cáo

Không khuyến cáo
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6. Xác định chính xác dịch hại mục tiêu có thể nâng cao hiệu quả từ việc phun thuốc trừ sâu:
• Mặc dù có một số loài chích hút trông khá giống nhau nếu thoạt nhìn, nhưng mức độ nhạy cảm của chúng đối với MoA

thuốc trừ sâu có thể rất khác nhau.
• Dành thời gian để xác định chính xác loài dịch hại/sâu hại cần phòng trừ và kiểm tra các hướng dẫn trên nhãn sản phẩm

về liều lượng và thời điểm phun.
• Các chủng sâu hại với bề ngoài tương tự có thể sẽ có đặc điểm kháng thuốc khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu

quả của sản phẩm.
• Ví dụ hai loài Rệp Đậu (Pea Aphid) và Rệp Đào Xanh (Green Peach Aphid) là hai loài rệp tìm thấy phổ biến trên cây đậu.

Việc xác định nhầm hai loại rệp này có thể dẫn tới việc kiểm soát chúng thiếu hiệu quả. Nếu không thể xác định rõ ràng
loại sâu hại, cần xin ý kiến và hướng dẫn từ các chuyên gia tại địa phương để nhận diện và xác định độ mẫn cảm với
thuốc trừ sâu.

Green Peach Aphid (Myzus persicae)Pea Aphid (Acyrthosiphon pisum)

Râu dài với các vòng màu tối
Râu ngắn và không có vòng màu tối

Đuôi ngắn
Đuôi dài, hình kiếm
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7. Cân nhắc sử dụng sản phẩm có đặc tính lưu dẫn dùng để xử lý đất hay xử lý hạt giống.
• Sản phẩm có tính lưu dẫn vừa có thể xử lý đất hoặc xử lý hạt giống hoặc phun qua lá. 
• Đặc tính lưu dẫn có thể kéo dài hiệu lực sinh học và thời gian của một khung xử lý phun cùng MoA, do đó cần cân nhắc khi

sử dụng để hạn chế phát triển tính kháng. 
• Nếu cần phun thêm thuốc trừ sâu sau khi xử lý hạt giống hoặc xử lý đất (ví dụ: tưới vào rãnh, tưới nhỏ giọt…), hãy sử 

dụng thuốc hiệu quả có MoA khác.

4thWindow 5thWindow

MoA_x
Xử lý hạt giống

MoA_y MoA_z MoA_y
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8. Đảm bảo phun thuốc trừ sâu có độ bao phủ và lưu tồn tốt để tối ưu hiệu quả kiểm soát dịch hại.
• Các loài chích hút thường lưu trú ở các bộ phận khó tiếp xúc trên cây trồng, có thể ở mặt dưới lá, rễ cây hoặc các phần

khuất của hoa.
• Để phòng trừ hiệu quả, cần đảm bảo phun thuốc trừ sâu có độ bao phủ tốt và tối ưu hoá khả năng lưu tồn thuốc theo

hướng dẫn trên bao bì.

9. Đảm bảo phun thuốc trừ sâu vào thời điểm thích hợp nhất của vòng đời sâu hại.
• Một số thuốc trừ sâu có cơ chế tác động nhằm vào những giai đoạn phát triển cụ thể của sâu hại, do đó việc phun thuốc

có thể không hiệu quả hoặc chỉ hiệu quả một phần ở nếu xử lý tại các giai đoạn khác của cây trồng.
• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn và tuân thủ các chỉ dẫn để đảm bảo rằng sản phẩm được phun tại thời điểm

tối ưu nhất để kiểm soát sâu hại mục tiêu.
• Nếu không chắc chắn về thời điểm phun, cần tham khảo hướng dẫn của đơn vị sản xuất hoặc chuyên gia tại địa phương.
• Cũng cần lưu ý thêm rằng một số hình thức kháng thuốc cũng phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển đặc trưng của sâu

hại. Ví dụ ruồi trắng (trên cây thuốc lá) (Bemisia tabaci) chỉ kháng neonicotinoid ở giai đoạn nhộng và thành trùng. Điều
này có nghĩa rằng một vài quần thể sâu có thể phát triển tính kháng đối với sản phẩm thuốc nhưng sản phẩm đó có thể
vẫn mang lại hiệu quả phòng trừ ở những giai đoạn phát triển mẫn cảm khác của chúng.
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10. Lựa chọn thuốc trừ sâu phù hợp để duy trì khả năng kiểm soát dịch hại và bảo tồn các sinh vật không chủ đích.
• Mỗi loại thuốc trừ sâu có đặc điểm chọn lọc khác nhau phụ thuộc vào hoạt chất và cách sử dụng (ví dụ phun trên lá, xử lý

đất hoặc hạt giống). Việc bảo tồn các sinh vật không phải mục tiêu phòng trừ là vừa có lợi để đảm bảo môi trường sống
lành mạnh và vừa giúp duy trì kiểm soát dịch hại bằng các loài thiên địch (động vật ăn thịt và ký sinh).

• Nếu có thể, nên sử dụng các loại thuốc trừ sâu cho dịch hại mục tiêu cụ thể để giảm thiểu tác động đến những sinh vật không
chủ đích và hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng với những trường hợp có thể có nhiều loại dịch hại trên cùng một
cây trồng.
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11. Pha trộn thuốc trừ sâu

IRAC đã phát hành khuyến cáo về việc sử dụng hỗn hợp
thuốc trừ sâu. Tham khảo các tài liệu hướng dẫn của IRAC
về sử dụng hỗn hợp thốc trừ sâu tại website chính thức và
tại tại đây. Cũng giống như khi phun các sản phẩm thuốc
có hoạt chất đơn lẻ, sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu
hỗn hợp thuốc trừ sâu cần được cân nhắc kỹ lưỡng về các
đặc tính của từng hoạt chất riêng lẻ, cách sử dụng và mức
độ phức tạp của dịch hại.
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12. Sử dụng các biện pháp Quản lý Dịch hại Tổng Hợp (IPM) để bảo vệ cây trồng khỏi dịch hại và giảm rủi ro kháng thuốc.
IPM kiềm chế sự phát triển của quần thể dịch hại bằng cách tận dụng và tối đa hoá các kỹ thuật có ý nghĩa về kinh tế, an toàn
và thân thiện với môi trường. Cách tiếp cận này sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc trừ sâu, do đó trong các hệ thống
IPM, áp lực chọn lọc tính kháng của một MoA sẽ giảm và rủi ro về tính kháng được hạn chế.

Các chiến lược IPM bao gồm những thành phần cơ bản sau:
Các kỹ thuật kiểm soát hiệu quả bao gồm biện pháp canh tác, hoá học, sinh học và công nghệ sinh học để giảm thiểu ảnh
hưởng không mong muốn tới sinh vật không chủ đích. Dưới dây là một vài lựa chọn để kiểm soát sâu hại chích hút:

a) Phun thuốc trừ sâu tại thời điểm dịch hại đạt ngưỡng khuyến cáo. Xác địch loài và giai đoạn phát triển của sâu hại; mật
số quần thể , sự hiện diện của các loài thiên địch trước khi đưa ra các quyết định phòng trừ thích hợp.

b) Sử dụng các giống cây có khả năng kháng và chống chịu sâu bệnh.
c) Thực hành vệ sinh và loại bỏ tàn dư bị nhiễm bệnh từ vụ trước và những ký chủ của dịch hại khác, bao gồm cỏ dại.
d) Tránh trồng quanh năm những loại cây trồng mẫn cảm, để hạn chế khả năng sống sót của những quần thể dịch hại đã

được xử lý thuốc.
e) Bảo tồn các loài sinh vật có ích, như các loài thụ phấn, côn trùng ăn thịt và côn trùng ký sinh. 

NaturalEnemies CropRotation
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Ví dụ về việc kết hợp các biện pháp IPM

Thuốc trừ sâu
hoá học

Thuốc trừ sâu
sinh học Lưới vật lý Thiên địch Luân canh
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13. Theo dõi các quần thể dịch hại quan trọng để phát hiện kịp thời những thay đổi đầu tiên về tính nhạy cảm của chúng với
thuốc.

• Dữ liệu về tính mẫn cảm của đại diện cho quần thể dịch hại nên được thiết lập bởi các chuyên gia trong ngành trước khi
sản phẩm được giới thiệu sử dụng rộng rãi

• Thực hiện tái kiểm tra độ nhạy cảm của thuốc trừ sâu lên quần thể
dịch hại theo định kỳ để phát hiện những thay đổi về độ mẫn cảm.

• Phương pháp theo dõi đối với nhiều loại dịch hại nông nghiệp phổ
biến được thiết lập bởi IRAC và có thể tham khảo trên website của
IRAC tại www.irac- online.org/teams/methods/.

• Báo cáo những trường hợp phòng trừ không hiệu quả cho đại diện
các công ty thuộc IRAC cũng sẽ là một cách tốt để phát hiện những
thay đổi ban đầu của trong độ mẫn cảm.

14. Khi các thông báo tại địa phương cho thấy có tính kháng chéo giữa các nhóm MoA.
• Có một số trường hợp xảy ra kháng chéo theo cơ chế trao đổi chất giữa các hoạt chất thuộc các nhóm MoA khác nhau.
• Cần tham khảo hướng dẫn từ các chuyên gia tại địa phương để tìm hiểu tình trạng kháng trong khu vực canh tác của bạn.
• Tránh tình trạng kháng chéo có thể giúp chiến lược luân phiên hoàn thiện hiệu quả hơn.

15. Không bao giờ sử dụng sản phẩm nghi ngờ về nguồn gốc - xuất xứ và thành phần.
• Các sản có nguồn gốc không rõ ràng hoặc không được phê duyệt có thể không có thành phần được công bố, trong trường

hợp đó, hiệu quả sản phẩm có thể bị ảnh hưởng và việc triển khai IRM trở nên bất khả thi.
• Sản phẩm bất hợp pháp có thể gây ra các rủi ro đối với người dùng và môi trường.
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