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THUỐC TRỪ SÂU LÀ GÌ?

Nông dân càng sử dụng thường xuyên các loại thuốc trừ sâu có cùng hoạt chất thì càng nhiều khả 
năng hình thành tính kháng. Trong vài điều kiện, chẳng hạn như sử dụng thuốc trừ sâu trong một khu 
vực kín (ví dụ nhà kính), cũng có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

Phun thuốc 
trừ sâu

Côn trùng 
nhạy cảm Côn trùng 

kháng thuốc 

QUẢN LÝ 
TÍNH KHÁNG
THUỐC TRỪ SÂU

THUỐC TRỪ SÂU

Thuốc trừ sâu là công cụ hữu hiệu 
góp phần giúp nông dân sản xuất 
lương thực hiệu quả vì chúng hỗ 
trợ kiểm soát các loài côn trùng và 
động vật chân đốt làm giảm năng 
suất và chất lượng nông sản.

LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI 
CHO CÂY TRỒNG

LOÀI GIUN TUYẾN TRÙNG 
CÓ THỂ TẤN CÔNG CÂY 
TRỒNG TRÊN TOÀN THẾ 
GIỚI KHIẾN CHO LƯƠNG 
THỰC BỊ HỎNG VÀ
THIẾU HỤT. 

Dù thuốc trừ sâu là một trong những công cụ hiệu quả nhất để kiểm soát quần thể sâu hại, nhưng 
nông dân đều gặp phải thách thức là mọi giải pháp kiểm soát côn trùng đều có tuổi thọ hạn chế vì 

côn trùng sẽ tiến hóa thích nghi tự nhiên và trở nên kháng thuốc.

TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ SÂU ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Những côn trùng sống sót sẽ 
sinh sản theo thời gian

Vài cá thể trong quần 
thể côn trùng có khả 
năng kháng một số 
loại hóa chất một 
cách tự nhiên

Khi hóa chất được 
sử dụng, nó kiểm 
soát hầu hết tất cả 
các loài côn trùng 
trong quần thể

Những côn trùng 
sống sót có khả 
năng chống lại hóa 
chất và dẫn đến thế 
hệ côn trùng kháng 
thuốc tiếp theo.

Việc áp dụng 
cùng một loại 
thuốc trừ sâu 
với cùng một 
cơ chế tác 
động lặp đi 
lặp lại sẽ làm 
cho quần thể 
kháng thuốc 
nhân lên.
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QUẢN LÝ TÍNH 
KHÁNG THUỐC TRỪ SÂU

Ngành khoa học cây trồng làm việc với các nông dân, cố vấn và học viện nghiên cứu để cung 
cấp những hướng dẫn và công cụ giúp quản lý khả năng kháng thuốc trên đồng ruộng

Việc quản lý tính 
kháng thuốc trừ 
sâu (IRM) đem lại 
lợi ích gì?

 Có thể ngăn chặn hoặc 
trì hoãn sự kháng thuốc 
trừ sâu không?

Với các giống cây 
trồng CNSH,(biến đổi 
gene), tính kháng được 
quản lý như thế nào?

IRM giúp duy trì hiệu quả kiểm soát sâu hại, điều này rất quan trọng để 
duy trì nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào và giá cả phải chăng. IRM 
giúp nông dân tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc nhờ vào việc 

không phải phun thuốc lặp lại nhiều lần trên 
đồng ruộng. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, việc kháng 
thuốc trừ sâu được ước tính tiêu tốn 40 triệu 
đô la cho giải pháp bổ sung hoặc giải pháp 
kiểm soát thay thế.

TÌNH TRẠNG KHÁNG 
THUỐC TRỪ SÂU 

TẠI HOA KỲ TIÊU TỐN

Có, để ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự kháng thuốc cần áp 
dụng giải pháp tích hợp để quản lý sâu hại. Chương trình 
quản lý dịch hại tích hợp hiệu quả bao gồm sử dụng 

biện pháp canh tác phù hợp (giống kháng, luân canh, bảo vệ 
thiên địch), sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, thuốc trừ sâu hóa 
học đúng cách.

Việc duy trì một tỷ lệ nhất định loại hạt giống không mang tính trạng 
CNSH sẽ tạo nơi 'trú ẩn' thích hợp, ngăn chặn sâu hại hình thành khả 
năng kháng thuốc quá nhanh, vì một quần thể nhỏ sâu hại mẫn cảm 

được kiểm soát và luôn hiện diện. Căn cứ vào nhiều yếu tố như đặc điểm nông 
học của cây trồng và khả năng tương thích với chiến lược quản lý dịch hại 
tổng hợp, nông dân sẽ quyết định thực hiện nơi 'trú ẩn' 
như thế nào cho phù hợp. Trong hình là vài mô hình 
nông dân tạo nơi 'trú ẩn' (phần màu xanh nhạt).

NGUỒN 
Cây trồng CNSH

Cây trồng không có tính trạng CNSH

TRỒNG CÂY “TRÚ ẨN” 
THEO CHIỀU DỌC   

TRỒNG CÂY ‘‘TRÚ ẨN”
THEO NHÓM

Uỷ ban hành động kháng thuốc trừ sâu (IRAC) là một nhóm kỹ thuật chuyên môn 
của Hiệp hội CropLife Quốc tế phụ trách việc cung cấp các phản ứng phối hợp 
trong ngành nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn sự phát triển tính kháng thuốc ở côn 
trùng và ve. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web: irac-online.org.

HỎI VÀ ĐÁP


