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ABSTRACT 

Rice production is considered as an important aspect of economic 
development in the Mekong Delta. Recently, aiming at ensuring domestic food 
security and exporting demand, intensive cultivation has been stepped up in 
the whole delta. Contemporarily the use of agri-chemical in rice production 
has been increased rapidly. Results of study on the current practice of 
pesticides showed that farmers often applied variaties of pesticides belonging 
to categories of II (moderately hazadous) and III (lightly hazadous) according 
to World Health Organization (WHO) classification. Pesticides were not 
properly applied in terms of frequency, time and dosage of use. Unsafe in use 
and management of pesticides was found according to households interviewed. 
On the other hand wastes originated from pesticide use were often not 
managed and treated properly on the fields as well as at storage places in 
house. This practice caused risks to public health and the surrounding 
environment. Nevertheless the majority of interviewed farmers neglected 
resorts avoiding or reducing exposure to pesticide residues although most of 
them perceived the negative effects of pesticides. How to reduce improper 
pesticide use and management as well as its wastes are urgent problems to 
ensure a sustainably agricultural development and to reduce unwanted 
impacts from pesticide application.  

TÓM TẮT 

Sản xuất lúa được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của đồng bằng sông Cửu 
Long. Ðặc biệt để đảm bảo an ninh lương thực trong nước và nhu cầu xuất 
khẩu, việc thâm canh tăng vụ đang được đẩy mạnh trong toàn vùng. Song song 
đó, việc sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa cũng tăng theo. Kết quả điều tra 
nghiên cứu về thực trạng quản lý và sử dụng thuốc cho thấy người dân thường 
sử dụng các loại thuốc có độ độc loại II và III theo phân loại của Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO). Thuốc thường không được sử dụng hợp lý về tần suất, thời 
gian và liều lượng. Không an toàn trong việc sử dụng và bảo quản là vấn đề 
đáng quan tâm trong số hộ dân được phỏng vấn. Ngoài ra, chất thải từ quá 
trình sử dụng thuốc thường không được quản lý và xử lý đúng cách ở đồng 
ruộng cũng như tại nơi cất giữ. Những thực trạng này tạo rủi ro đối với sức 
khỏe cộng đồng và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, phần lớn người dân 
được phỏng vấn thờ ơ trong việc tránh sự phơi nhiễm thuốc mặc dù đa số họ 
nhận thức được những tác hại do ảnh hưởng của thuốc. Làm thế nào để hạn 
chế việc sử dụng và quản lý thuốc và chất thải từ thuốc không hợp lý là vấn đề 
rất cần thiết để đảm bảo nền nông nghiệp phát triển bền vững, giảm thiểu các 
tác động không mong muốn từ thuốc bảo vệ thực vật. 
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1 GIỚI THIỆU CHUNG 

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp 
việc sử dụng hóa chất nông nghiệp đã gia tăng 
nhanh chóng ở Việt Nam. Lượng và loại thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) bắt đầu tăng từ những năm 
1970s, đặc biệt tăng nhanh từ cuối những năm 
1980s đến 2010 (Trần Thị Út, 2002). Từ chỗ chỉ có 
77 loại hoạt chất được cho phép sử dụng năm 
1991, đến năm 2010 có 437 thuốc trừ sâu, 304 
thuốc diệt nấm và 160 thuốt diệt cỏ được cho phép 
sử dụng (Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2010). Trong 
hai thập niên này số lượng thuốc BVTV nhập khẩu 
tăng từ 20.300 lên 72.560 tấn (Nguyễn Hữu Huân, 
2005; Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2010). Ở đồng 
bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) việc sử dụng và 
quản lý thuốc BVTV đã bắt đầu là mối quan tâm 
lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp. Việc sử 
dụng thuốc ở khu vực này cao hơn so với những 
vùng khác trong nước. Chẳng hạn như, trung bình 
số lần phun thuốc trừ sâu ở khu vực này (5.3 
lần/vụ) cao hơn đồng bằng sông Hồng (1.0 lần/vụ) 
(Ủy ban Sông Mêkong, 2007). Người nông dân vẫn 
sử dụng các thuốc trừ sâu thuộc gốc chlor hữu cơ 
và lân hữu cơ, tuy nhiên xu hướng sử dụng nhóm 
cúc tổng hợp ngày càng gia tăng (Nguyễn Hữu 
Huân và ctv., 1999). Một vài loại thuốc đã cấm sử 
dụng tuy nhiên vẫn còn phát hiện, chẳng hạn như 
hoạt chất endosulfan (Meisnner, 2005; Sebesvari 
và ctv., 2011). Giá thành rẻ, phổ tác dụng của thuốc 
rộng, sự bùng phát của sâu bệnh và sự quản lý yếu 
là những nguyên nhân chính cho thực trạng này. 

Thuốc BVTV được xem là tác nhân có ích 
trong việc kiểm soát và phòng ngừa sâu bệnh. Tuy 
nhiên chúng là những chất độc hại đối với các thiên 
địch, các loại sinh vật có ích khác kể cả con người. 
Một khi bị phát tán vào trong môi trường thuốc 
BVTV gây ra những tác hại cho con người, cây 
trồng, vật nuôi và môi trường khác (Ohkawa và 
ctv., 2007). Ở ÐBSCL, dư lượng thuốc BVTV đã 
phát hiện trong máu của 35% nông dân được xét 
nghiệm và đây có thể là nguyên nhân gây ra những 
bệnh nguy hiểm như ung thư và các dạng u bướu 
khác (Dasgupta và ctv., 2005). Ô nhiễm dư lượng 
thuốc BVTV còn gây ra những tác hại nghiêm 
trọng khác ảnh hưởng đến môi trường nước, ngăn 
cản sự sinh trưởng và cấu trúc của hệ sinh thái thủy 
vực (Margni và ctv., 2002). Ô nhiễm dư lượng 
thuốc làm cho nguồn nước mất giá trị sử dụng 
(Ðặng Minh Phương và Gopalakrishnan, 2003), 
nhất là nguồn nước mặt ở vùng nông thôn ÐBSCL 
vì đây là nguồn nước chính cho tưới tiêu trong 
nông nghiệp, cho sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt  

là nguồn nước dùng cho mục đích nấu ăn và  
nước uống. 

Việc phát tán dư lượng thuốc BVTV gây ô 
nhiễm môi trường có thể được gây ra bởi nhiều 
nguyên nhân, trong đó việc sử dụng và quản lý 
thuốc không hợp lý trong hoạt động nông nghiệp 
có thể là nguồn ảnh hưởng chính. Trong bài viết 
này thực trạng quản lý và sử dụng thuốc của người 
nông dân ở ÐBSCL được điều tra và đánh giá. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu và thực trạng của khu vực, 
một số biện pháp có khả năng khắc phục việc quản 
lý và sử dụng thuốc không hợp lý được đề xuất. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Ðể điều tra về tình hình quản lý và sử dụng 
thuốc của người dân, phương pháp phỏng vấn nông 
hộ bằng phiếu điều tra soạn sẵn được tiến hành. 
Phiếu phỏng vấn được thiết kế để thu thập các 
thông tin liên quan đến kiến thức và thói quen sử 
dụng và quản lý thuốc BVTV. Phỏng vấn được 
thực hiện bởi tác giả và cộng tác viên. Những hộ 
phỏng vấn trên địa bàn nghiên cứu sẽ được chọn 
ngẫu nhiên. Hộ được phỏng vấn sẽ được hỏi những 
câu hỏi trên phiếu phỏng vấn và người phỏng vấn 
sẽ trực tiếp ghi nhận thông tin từ nông hộ lên phiếu 
phỏng vấn. 

3 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO 
VỆ THỰC VẬT 

Kết quả điều tra cho thấy có 97 thuốc BVTV 
thương phẩm, thuộc 55 hoạt chất khác nhau của 20 
nhóm hóa học được sử dụng. Như trình bày trong 
Bảng 1, nhóm thuốc trừ bệnh conazole gồm 
hexaconazole, propiconazole và difenoconazole là 
loại thuốc được sử dụng nhiều nhất chiếm 11,8%. 
Theo sau là thuốc trừ sâu nhóm cúc tổng hợp 
pyrethroids (alpha-cypermethrin và cypermethrin), 
nhóm biopesticides (abamectin và validamycin), 
carbamates (fenobucarb) và nhóm kháng sinh tổng 
hợp (buprofezin), chiếm tỷ lệ lần lượt là 9,8; 8,8; 
6,9 và 5,9%. Các loại thuốc thuộc nhóm lân hữu cơ 
như profenofos và chlorpyrifos ethyl, cũng được sử 
dụng khá thường xuyên. Thuốc diệt cỏ thuộc các 
nhóm chlorinate phenoxy (2,4D, fenoxaprop-p-
ethyl) và amide (butachlor and pretilachlor) cũng 
được sử dụng phổ biến. 

Có một sự thay đổi về tỷ lệ giữa các loại thuốc 
trừ sâu từ kết quả điều tra so với kết quả thống kê 
cấp quốc gia của Chi cục Bảo vệ Thực vật năm 
2007. Cụ thể là có sự gia tăng về tỷ lệ sử dụng 
thuốc trừ sâu trong quá trình điều tra, có lẽ do sự 
bùng phát của sâu hại, đặc biệt là sự bộc phát của 
rầy nâu từ năm 2006. 
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Có khoảng 50% loại thuốc BVTV được sử 
dụng thuộc nhóm II và III (mức độ độc trung bình 
và nhẹ) theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO). Nhóm lân và chlor hữu cơ vẫn được người 
dân sử dụng và các loại hoạt chất này thường thuộc 
nhóm II. Gốc lân hữu cơ được sử dụng phổ biến 
hơn gốc chlor hữu cơ. Một hoạt chất chlor hữu cơ, 
endosulfan, vẫn còn được sử dụng mặc dù nó đã bị 
cấm sử dụng trên toàn quốc từ năm 2005. Nhóm 
thuốc cúc tổng hợp được sử dụng phổ biến hơn 
nhóm biopesticides và carbamates. So với những 
nghiên cứu trước đây (Nguyễn Hữu Huân và ctv., 
1999; Berg, 2001) về tình hình sử dụng thuốc ở 
ÐBSCL thì thấy rằng người dân thay đổi xu hướng 
sử dụng thuốc. Nhóm lân và chlor hữu cơ đã được 
sử dụng ít đi trong khi việc sử dụng nhóm cúc tổng 
hợp, carbamate có chiều hướng gia tăng. Nhóm cúc 
tổng hợp và carbamates được sử dụng phổ biến để 
kiểm soát sâu bệnh. Hai hoạt chất này là những hóa 
chất độc đối với động vật đáy, các loại cá 
(Cagauan, 1995; Nguyễn Văn Công và ctv, 2008). 
Các loại sâu bệnh có khả năng kháng hai hợp chất 
này tạo nên sự bùng phát thế hệ sâu bệnh thứ hai. 
Nguyên nhân của sự bùng phát này có thể do việc 
sử dụng không đúng những hợp chất trên (He và 
ctv, 2007; Heong và ctv, 2008). Khoảng 30% thuốc 
trừ nấm bệnh và 20% thuốc trừ sâu được sử dụng 
thuộc nhóm IV (không độc khi được sử dụng bình 
thường) theo phân loại của WHO và thuộc nhóm 
NL (không được đưa vào danh mục). Phần lớn các 
hợp chất thuốc diệt cỏ được sử dụng cũng thuộc 
nhóm IV và NL, ngoại trừ hoạt chất 2,4D thuộc 
nhóm II. 

Sử dụng thuốc BVTV được coi là phương pháp 
chính để khống chế sâu bệnh của người dân. Kết 
quả điều tra cho thấy có trên 85% nông hộ được 
phỏng vấn chỉ dụng thuốc BVTV trong việc khống 
chế sâu bệnh. Lý do chính của việc sử dụng này là 
do hiệu quả tức thì của thuốc sau khi sử dụng. 
Không có sự thay đổi nào về việc ưu tiên sử dụng 
thuốc BVTV trong việc khống chế sâu bệnh so với 
những nghiên cứu trước (Heong và Escalada, 
1997). Người dân thường áp dụng thuốc với liều 
lượng cao hơn so với chỉ dẫn ghi trên nhãn thuốc. 
Phần còn lại, mặc dù họ sử dụng theo liều lượng 
hướng dẫn nhưng họ dễ dàng tăng liều nếu lần 
phun xịt đầu tiên không hiệu quả. Không có trường 
hợp người dân sử dụng ít hơn liều lượng chỉ dẫn. 
Lý do chính của việc sử dụng với liều cao hơn chỉ 
dẫn là để chắc chắn đạt hiệu quả sau khi phun. 
Ngoài ra, người dân còn trộn hai hoặc nhiều hơn 
loại thuốc trong một lần phun xịt. Lý do của thực tế 
này là do họ không tin chất lượng của thuốc. Bên 

cạnh đó còn có lý do khác cho thực tế này là để tiết 
kiệm thời gian và công lao động, để ngừa và đẩy 
lùi được nhiều loại sâu bệnh sau khi phun, và đơn 
giản là chỉ làm theo người bên cạnh khi họ nhận 
thấy hiệu quả của cách làm này. 

Bảng 1: Tỷ lệ các gốc thuốc BVTV được  
sử dụng  

STT Nhóm thuốc 
Tỷ lệ được 

sử dụng (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
 
20. 

Conazoles 
Pyrethroids 
Biopesticides 
Carbamates 
Chlorinate phenoxy 
Organophosphates 
Chitin synthesis 
inhibitor 
Amide 
Molluscicide 
Nicotinoid 
Phosphorothiolate 
Pyrazole 
Sulfonylure 
Nereistoxin 
Organochlorines 
Bipyridylim 
Nitroguanidine 
Anilide 
Quinolinecarboxylic 
acid 
Chất khác 

11,8 
9,8 
8,8 
6,9 
6,9 
5,9 

 
5,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
2,9 
2,9 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
1,0 

15,7 

Kết quả quan sát cũng cho thấy rằng việc trữ 
thuốc BVTV không an toàn. Ða số người dân 
không bố trí nơi an toàn cho việc trữ thuốc. Thuốc 
được cất trữ trong nhà ở những nơi không hợp lý 
như trong nhà bếp, treo trên tường, để gần chuồng 
vật nuôi… Thuốc sử dụng còn thừa được trữ cùng 
với thuốc chưa sử dụng. 

4 TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ 
THUỐC BVTV 

Sau khi được sử dụng phần lớn hộp, chai và vỏ 
thuốc BVTV bị vứt trực tiếp tại nơi sử dụng. 
Khoảng 70% nông hộ được phỏng vấn vứt bỏ vỏ 
thuốc sau khi sử dụng ngay tại nơi phun thuốc. Rất 
dễ tìm thấy chai, lọ thuốc đã sử dụng ở ngoài đồng, 
chẳng hạn như dọc theo các bờ ruộng, dưới  
kênh hay trong vườn. Chỉ một phần nhỏ nông hộ 
(17%) giữ lại các chai lọ thuốc có thể bán phế liệu. 
Tuy nhiên, chúng thường được thu gom và cất  
giữ không an toàn tại ruộng, vườn hay xung quanh 
nhà. Phần không bán phế liệu được thường đốt 
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hoặc chôn lấp một cách không an toàn ngay tại 
ruộng, vườn. 

Phần lớn nông dân được điều tra (88%) rửa 
bình phun thuốc ngay trong kênh nội đồng hoặc 
trong các mương, ao trong ruộng. Nước thải từ việc 
rửa các dụng cụ phun thuốc được đổ ngay trong 
ruộng. Những người còn lại mang bình phun thuốc 
rửa và đổ nước thải trực tiếp trong kênh. Có thể 
thấy thói quen này đã đưa dư lượng thuốc BVTV 
vào nước trong kênh rạch, nó là một nguồn gây ô 
nhiễm nước mặt. 

Liên quan đến hỗn hợp thuốc còn dư sau khi 
phun thuốc, gần phân nửa số hộ được điều tra 
phỏng vấn (48%) xử lý hỗn hợp thuốc còn dư bằng 
cách phun lại cho lúa hay hoa màu ven bờ ruộng 
hay những nơi có mức độ sâu bệnh tàn phá nhiều. 
Khoảng 43% người được hỏi đổ hỗn hợp thuốc còn 
dư trực tiếp xuống ruộng. Khoảng 5% người dân 
được phỏng vấn đổ thuốc còn dư trực tiếp xuống 
kênh rạch. Việc xử lý hỗn hợp thuốc dư không hợp 
lý này làm cho dư lượng thuốc BVTV phát tán 
trong nguồn nước mặt, dẫn đến sự phơi nhiễm 
thuốc khi sử dụng nước cho nhu cầu ăn uống, vệ 
sinh và tác động đến hệ thủy sinh vật. 

5 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VIỆC 
SỬ DỤNG THUỐC KHÔNG HỢP LÝ  

Khá nhiều biện pháp đã được áp dụng để giảm 
rủi ro do thuốc BVTV đã được áp dụng ở ÐBSCL 
và các khu vực khác trong cả nước. Trong bài viết 
này xin điểm lại và cũng như xin đề xuất một số 
giải pháp có thể áp dụng trong thời gian tới. 

 Cục Bảo vệ Thực vật đã xây dựng được một 
mạng lưới đến cấp huyện trên toàn quốc. Từ năm 
1993, Cục đã ban hành nhiều qui định về sử dụng 
thuốc, kiểm định và bảo vệ thực vật. Trong quyết 
định về kiểm dịch và bảo vệ thực vật, cụ thể về  
hóa chất bảo vệ thực vật, một số quy định rất có  
ý nghĩa trong việc giảm thiểu rủi ro từ thuốc 
BVTV như: 

+ Ban hành danh sách các loại thuốc được 
phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng 
hàng năm. 

+ Phải bảo đảm an toàn cho con người và 
môi trường trong các khâu sản xuất, tồn trữ và vận 
chuyển hóa chất bảo vệ thực vật. 

 Khi đăng ký một loại thuốc phải đáp ứng 
yêu cầu về hiệu lực kỹ thuật, độ an toàn đối với 
con người và môi trường và các yêu cầu khác theo 
qui định. Trung tâm Kiểm định thuốc BVTV đã 
được thành lập từ năm 1994 như là một cơ quan 

của Nhà nước có chức năng quản lý thuốc BVTV 
về mặt chất lượng, dư lượng thuốc trong nông và 
lâm nghiệp và kiểm định các loại thuốc mới. 

 Cục Bảo vệ Thực vật đã cấm sử dụng tất  
cả các loại thuốc có độ độc xếp nhóm I từ năm 
1995. Danh sách các loại thuốc được phép sử dụng, 
hạn chế sử dụng và cấm sử dụng được cập nhật 
hằng năm. 

 Bộ tài chính đã áp thuế cho một số loại 
thuốc từ năm 1996. Thực tế, việc áp thuế chủ yếu 
có mục đích là nhằm tăng nguồn thu thuế hơn là 
nhằm tác động đến việc sử dụng thuốc (McCann, 
2005). Do đó, để có thể giảm việc sử dụng thuốc 
thì hệ thống thuế nên có sự điều chỉnh, thuế nên 
được áp cho tất cả các loại thuốc được nhập và 
được sản xuất trong nước. Mức thuế cao nên được 
xây dựng và áp dụng cho các loại thuốc có tính độc 
cao để hạn chế sử dụng. Nguồn lợi từ thuế nên 
được sử dụng để khuyến khích vào việc nghiên cứu 
tìm ra các loại thuốc BVTV thân thiện với môi 
trường hơn. 

 Thực tế cho thấy tỷ lệ số hộ áp dụng IPM 
rất thấp (khoảng 15% theo điều tra của tác giả), 
người nông dân ít áp dụng IPM là do một số 
nguyên nhân như: họ không được tham gia các lớp 
IPM chính thức, thật sự rủi ro khi áp dụng kỹ thuật 
IPM lên thửa ruộng của mình trong khi không có 
sự áp dụng IPM ở các thửa ruộng xung quanh, sự 
phụ thuộc vào hóa chất do những tác động từ người 
bán thuốc. Tuy nhiên, chương trình IPM đã được 
chứng minh là biện pháp có hiệu quả trong việc 
thay đổi thái độ, nhận thức và thói quen của người 
nông dân trong thực tế quản lý dịch bệnh (Escalada 
ctv., 1999; Escalada and Heong, 2007; Heong ctv., 
2008b). Vì vậy chương trình IPM cần được phổ 
biến rộng rãi hơn để khuyến khích người nông dân, 
đặt biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít có 
điều kiện tiếp cận. Các chương trình nên tiếp tục tổ 
chức thực hiện và nhân rộng tương tự như đã được 
thực hiện như hội thảo đầu bờ, câu lạc bộ nhà 
nông, chuyện nhà nông… Ðiều cần thiết là phải  
có sự tham gia của nhiều bên bao gồm nông  
dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền 
địa phương. 

 Thuốc BVTV nên được chọn sử dụng một 
cách cân nhắc, các hoạt chất có tính độc cao không 
nên sử dụng như gốc chlor hữu cơ. Nên chuyển 
sang sử dụng các hoạt chất ít độc, có chu kỳ bán 
phân hủy ngắn trong môi trường và có hiệu quả 
phòng trừ là chiến lược quan trọng để giảm thiểu ô 
nhiễm dư lượng thuốc BVTV. Tuy nhiên, việc sử 
dụng thuốc khôn ngoan bị tác động bởi điều kiện 
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kinh tế, nhất là người nông dân nghèo. Họ có thể 
dễ dàng phun các loại thuốc tổng hợp độc, được 
bán bất hợp pháp do giá cả thường không cao và 
hiệu quả duy trì lâu sau sử dụng. Quy định chặt chẽ 
và chế tài nghiêm ngặt để ngăn chặn việc nhập 
khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các loại thuốc 
BVTV độc hại là rất cấp thiết. 

 Nhu cầu sử dụng thuốc BVTV có thể giảm 
thông qua việc áp dụng các biện pháp trồng trọt cơ 
bản như vệ sinh đồng ruộng, cày bừa hợp lý, luân 
canh mùa vụ, xen canh, sử dụng giống kháng và 
tuân thủ lịch canh tác. Các biện pháp này cũng có 
thể làm cho sâu bệnh ít xuất hiện. Sử dụng giống 
sạch bệnh được xác nhận sẽ giảm việc phun thuốc 
trong thời gian đầu mùa vụ. Không hoặc ít sử dụng 
thuốc BVTV làm cho các loại thiên địch và các 
loài sinh vật có ích duy trì trên đồng ruộng. 

 Phương pháp kiểm soát sinh học nên được 
áp dụng, can thiệp vào hệ sinh thái đồng ruộng theo 
hướng có ích cho thiên địch/các sinh vật có ích và 
tổn hại đối với sâu bệnh. Sự hữu dụng của các 
thiên địch có sẵn trên đồng ruộng được nâng lên 
bằng cách cung cấp thức ăn cho chúng và giảm sử 
dụng thuốc. Chẳng hạn như kiến vàng Oecophylla 
được chuyển từ một nơi khác đến một vùng mới 
nào đó, các loài sâu hại có ở vùng mới sẽ là nguồn 
thức ăn phong phú của chúng. Kết quả là quần thể 
sâu hại sẽ bị khống chế, mặt khác chất lượng nông 
sản được cải thiện (Van Mele & Nguyễn Thị Thu 
Cúc, 2003). Công nghệ sinh thái cũng có thể áp 
dụng để khống chế sâu bệnh trên ruộng lúa, làm 
giảm việc sử dụng thuốc BVTV. Các loài hoa màu, 
cây kiểng có hoa được trồng cặp bờ ruộng, phấn 
hoa của chúng là nguồn thức ăn và cũng được xem 
là chất dẫn dụ các loại thiên địch trước khi chúng 
bay vào bên trong ruộng để săn mồi. Nhờ đó sự đa 
dạng sinh học trên ruộng tăng lên và quần thể sâu 
bệnh được khống chế ở mức kiểm soát được 
(Nguyễn Hữu Huân và ctv., 2010). Tăng cường sử 
dụng các loại thuốc sinh học, Bacillus thuriniensis 
(Bt) hoặc virut nuclear polyhedrosis cũng là một 
biện pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm dư lượng 
thuốc BVTV (Trần Văn Hai và ctv., 2008; SP-IPM, 
2009). Thuốc sinh học là loại thuốc BVTV mà 
thành phần hoạt chất chính là các loại vi sinh vật 
như vi khuẩn, vi rút, nấm, tuyến trùng và động vật 
nguyên sinh. Thuốc sinh học cũng được sử dụng 
tương tự như thuốc hóa học nhưng hoạt chất 
“sống” của chúng có thể sinh sản và tạo ra khả 
năng khống chế sâu bệnh liên tiếp. Một biện pháp 
sinh học khác là dựa vào pheromone giới tính tổng 
hợp cũng có thể áp dụng ở ÐBSCL (Lê Văn Vàng 
và ctv., 2008). Các pheromone giới tính tổng hợp 

thuộc dạng chất thu hút, là các chất sinh hóa tạo 
nên từ các loại côn trùng khác nhau. Chất tổng hợp 
này có thể gây kích thích các cá thể cùng loài hoặc 
tương tác giữa các cá thể khác loài. Các bẫy 
pheromone giới tính là biện pháp được sử dụng 
hiệu quả nhất trong chương trình IPM (SP-IPM, 
2006). Mục đích chính của bẫy pheromone giới 
tính là hạn chế hiện tượng bắt cặp nên làm giảm 
quần thể sâu bệnh. Dựa vào các loài sâu hại được 
phát hiện trong bẫy, người nông dân quyết định có 
phun thuốc hay không. 

 Sử dụng thuốc BVTV là một trong những 
phương pháp sau cùng khi mà sự tàn phá của dịch 
hại vượt một ngưỡng nào đó được phát hiện thông 
qua việc thăm đồng thường xuyên. Việc sử dụng 
thuốc BVTV liên quan đến quá trình ra quyết định 
của người nông dân. Ðiều này phụ thuộc vào nhận 
thức, thái độ và thực tế sử dụng thuốc. Phương 
pháp áp dụng thuốc “bốn đúng” đã được công bố 
rộng rãi bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn bao gồm: đúng loại thuốc, đúng liều, đúng 
thời gian và đúng cách. Ô nhiễm nguồn nước mặt 
bởi dư lượng thuốc có thể giảm thiểu bằng cách 
nâng cao khả năng quyết định của người dân trong 
việc phun thuốc đúng và thao tác an toàn. Khu vực 
pha thuốc nên được bố trí tránh nguồn nước mặt 
càng xa càng tốt và nước thải nếu có nên được thu 
gom và xử lý bằng các hệ thống xử lý được bố trí 
hợp lý, chẳng hạn như đệm sinh học. Thuốc BVTV 
không nên được phun gần các kênh, mương hay 
vòi phun nên được hạ thấp sát cây trồng khi phun 
xịt. Lượng thuốc tồn dư là không mong muốn và 
nếu có thì nên xử lý đúng cách. Cần dành ra một 
diện tích đất để bố trí hệ thống xử lý nước thải tạo 
ra do hoạt động nông nghiệp. Nước trong ruộng lúa 
không nên được giữ nhiều trong suốt quá trình 
phun, nếu có thì nên giữ nước càng lâu trong ruộng 
nếu có thể sau khi phun thuốc. Bảo đảm dụng cụ 
dùng cho quá trình phun thuốc không bị rò rỉ. Bình 
phun thuốc và các dụng cụ dùng trong quá trình 
phun thuốc phải được rửa tại hệ thống xử lý. Việc 
vứt bỏ vỏ thuốc sau khi sử dụng phải được thực 
hiện an toàn. Các chai lọ thuốc đã sử dụng nên 
được xúc rửa trước khi vứt bỏ và nước xúc rửa 
phải được xử lý đúng cách. Người nông dân phải 
có trách nhiệm thu gom và cất trữ bao bì, vỏ thuốc 
hợp lý sau khi sử dụng. Các cách làm trên nên 
được phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện 
truyền thông.          

 Tiếp tục mở rộng áp dụng chương trình Một 
phải Năm giảm là một biện pháp tốt để giảm sử 
dụng thuốc BVTV cũng như phân bón. Chương 
trình này được phát triển dựa trên sự thành công 
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của mô hình Ba Giảm Ba Tăng được triển khai từ 
năm 2003. Các nghiên cứu cho thấy rằng lợi nhuận 
của việc áp dụng chương trình này trung bình lần 
lượt là 35 và 58 US đôla/hecta trong vụ lúa Hè Thu 
và Ðông Xuân (Nguyễn Hữu Huân, 2005). Từ việc 
giảm mật độ gieo xạ, thuốc và phân bón thì nước 
tưới và thất thoát sau thu hoạch (5 giảm) đã được 
chứng minh là giảm đi khi chương trình Một Phải 
Năm Giảm được áp dụng ở các tỉnh An Giang và 
Cần Thơ trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, 
việc sử dụng giống xác nhận sạch bệnh cũng dẫn 
đến việc giảm sử dụng thuốc BVTV. 

 Sự hình thành mô hình “cánh đồng mẫu 
lớn” tuy mới khởi phát từ tháng 3 năm 2011 nhưng 
nó đã được phân tích, đánh giá là mô hình đúng 
đắn đảm bảo nền nông nghiệp phát triển bền vững. 
Với việc áp dụng mô hình này việc áp dụng kỹ 
thuật tiên tiến sẽ đồng bộ, rút ngắn khoảng cách 
chênh lệch về năng suất giữa các nông hộ, hình 
thành được vùng nguyên liệu lúa gạo có chất lượng 
thông qua việc liên kết bốn nhà. Với việc áp dụng 
mô hình này, việc sử dụng thuốc BVTV sẽ được 
giảm thiểu đáng kể do tác động từ nhiều mặt: áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật trong kiểm soát sâu bệnh, 
nông dân sẽ hạn chế phun thuốc theo dạng tiếp thị, 
quảng cáo từ các công ty kinh doanh thuốc BVTV, 
giảm dư lượng thuốc trong nông sản để nâng cao 
chất lượng lúa gạo bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu… 

6 KẾT LUẬN 

Thực trạng về sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ 
thực vật đã làm nổi lên vấn đề đáng báo động là 
phần lớn người nông dân ở ÐBSCL sử dụng và bảo 
quản thuốc BVTV không hợp lý. Phun thuốc 
BVTV được xem là phương pháp chính trong việc 
khống chế sâu bệnh. Người dân vẫn còn sử dụng 
các hoạt chất thuốc thuộc nhóm chlor hữu cơ và lân 
hữu cơ. Việc sử dụng các hoạt chất thuộc nhóm cúc 
tổng hợp, carbamate có chiều hướng tăng. Có hơn 
50% thuốc được sử dụng thuốc nhóm có độ độc II 
và III theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. 
Thuốc BVTV chưa được sử dụng đúng cách, đúng 
lúc và đúng phương pháp. Ðặc biệt là người còn 
thờ ơ, chưa có ý thức với sự phơi nhiễm thuốc qua 
việc sử dụng thuốc không hợp lý. Việc quản lý và 
xử lý chất thải từ việc sử dụng thuốc cũng chưa 
hợp lý. Việc xử lý thuốc thừa, rửa dụng cụ phun 
thuốc không đúng cách. Ðây là những nguyên nhân 
của sự phát tán dư lượng thuốc vào trong môi 
trường nước; có thể làm giảm chất lượng môi 
trường và sức khỏe cộng đồng. Ảnh hưởng đến 
tiềm năng xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sự phát 
triển nông nghiệp bền vững của khu vực.  

Cần thiết phải nghiên cứu đẩy mạnh triển khai 
áp dụng các biện pháp hạn chế việc phát tán dư 
lượng thuốc BVTV vào trong môi trường. Áp dụng 
các giải pháp giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV 
trong nước đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sinh 
hoạt ở các vùng nông thôn. Ðây là một trong 
những điểm được đề cập trong tiêu chí môi trường 
trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.  
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