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ABSTRACT 

In the curent years, the price of food is raising and the condition of rice cultivation is 

improving, therefore the modal of triple rice has being enlarged in the Mekong delta, and 

consequently farmers are facing to many problems, in which brown plant hopper (BPH), 

yellow stunt and ragged stunt diseases are the most dangerous pests, that not only 

increase the input cost but also reduce the yield and quality. The investigation of rice 

cultivation in 2008 in order to evaluate on the effect of the triple rice and the ability of 

farmers on BPH management. The results showed that in the outbreak of BPH, especially 

in the case of application of BPH sensitive cultivars in a large area and the overuse of 

pesticides, the triple rice had negative economic effect and seriously impacted on the 

community health and environment. So the multi-applications for BPH managemnet are 

avaible, in which the application of diversified cultivars, suitable croping calendars for 

avoiding BPH was highly effective. 

Keyworlds: triple rice, brown plant hopper (BPH), yellow stunt and ragged stunt 

diseases  

Title: Evaluation of rice cultivation under pressure of brown plant hopper in the 

Mekong delta  

TÓM TẮT 

Những năm gần đây, giá lương thực tăng cao và điều kiện canh tác lúa được cải thiện 

nên phần lớn diện tích lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chuyển qua canh tác 

3 vụ/năm dẫn đến nông dân phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là rầy nâu, bệnh vàng 

lùn, lùn xoắn lá đã làm tăng chi phí sản xuất và giảm năng suất, chất lượng lúa. Vì vậy, 

nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa ở ĐBSCL năm 2008 nhằm đánh giá hiệu quả canh tác 

lúa 3 vụ và khả năng quản lý rầy nâu của nông dân. Kết quả cho thấy, hầu hết các vùng 

canh tác lúa 3 vụ trong điều kiện dịch rầy nâu bộc phát không có hiệu quả kinh tế trong 

vụ thứ 3 khi nông dân sử dụng giống lúa nhiễm rầy chiếm tỉ lệ cao, và phòng trị rầy nâu 

chủ yếu bằng biện pháp hóa học đã không đem lại hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường 

và sức khỏe cộng đồng. Qua đó cho thấy, để đối phó với dịch bệnh hiệu quả cần áp dụng 

nhiều biện pháp trong đó biện pháp giống, lịch thời vụ, gieo sạ đồng loạt né rầy đã đem 

lại hiệu quả cao. 

Từ khóa: lúa 3 vụ, rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đầu năm 2008, do tình trạng khan hiếm lương thực toàn cầu đã đẩy giá lúa tăng 

cao, tạo ra cơ hội tốt cho nông dân đặc biệt là nông dân sản xuất lúa ở ĐBSCL vì 

giá lúa tăng cộng với vụ lúa Đông Xuân (ĐX) bội thu nên thu nhập cho người 

trồng lúa được cải thiện. Giá lúa gạo tăng, nông dân nhiều vùng mạnh dạn đầu tư 

để có thể thâm canh 3 vụ lúa/năm hoặc chuyển đổi những mô hình canh tác khác 

không hiệu quả sang canh tác lúa. Sự chuyển đổi ồ ạt này, cộng với áp dụng những 

tập quán, kinh nghiệm canh tác còn lạc hậu và điều kiện canh tác không thích hợp 

cũng như thiếu thông tin về thị trường nên phải đối mặt với những khó khăn và 

nguy cơ rất nghiêm trọng như: giá vật tư, xăng dầu và công lao động đều tăng cao; 

ngược lại, giá lúa lại có chiều hướng giảm và rất khó tiêu thụ. Bên cạnh đó, giống 

IR50404 được nông dân ưa chuộng do có thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với 

canh tác 3 vụ/năm, thích nghi rộng, dễ canh tác, cho năng suất cao và được tiêu thụ 

dễ dàng ở những vụ trước nên chiếm diện tích rất lớn ở nhiều địa phương tạo điều 

kiện cho dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá bộc phát và lan truyền rất khó 

quản lý.  

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu nhằm khảo sát và đánh giá:  

 Hiện trạng sản xuất lúa ở ĐBSCL; 

 Tình hình sử dụng giống lúa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong bối cảnh dịch   

rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá. 

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phạm vi nghiên cứu 

Khảo sát tại 4 tỉnh có điều kiện canh tác khác nhau ở ĐBSCL như Long An (vùng 

lũ nhiễm phèn), Đồng Tháp (vùng lũ và phù sa ngọt), Trà Vinh và Kiên Giang 

(vùng ven biển phụ thuộc nước trời và nhiễm mặn) với cách chọn mẫu như sau: 

mỗi tỉnh chọn 2 huyện, một huyện dễ tiếp cận với giống lúa mới và khoa học kỹ 

thuật và một huyện khó tiếp cận; tương tự, mỗi huyện chọn 2 xã, một xã dễ tiếp 

cận với giống lúa mới và khoa học kỹ thuật và một xã khó tiếp cận; mỗi xã chọn 

30 hộ, trong đó 50% hộ đã qua tập huấn về sản xuất lúa hoặc phòng trừ dịch hại 

tổng hợp IPM và 50% chưa được tập huấn liên quan đến cây lúa, với tổng số là 

480 hộ. Danh sách các huyện và xã được chọn để khảo sát như Bảng 1. Thời gian 

khảo sát được thực hiện trong 40 ngày từ 19 tháng 8 đến 29 tháng 9 năm 2008. 

3.2 Thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập các báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp hàng năm của 5 năm vừa qua 

của các cơ quan sau: Trung tâm Khuyến nông 4 tỉnh Long An, Đồng Tháp,        

Trà Vinh và Kiên Giang; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(NN&PTNT) các huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Cao Lãnh, Tháp Mười, Càng 

Long, Trà Cú, An Biên và Giồng Riềng.  
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3.3 Phỏng vấn nông dân 

Phương pháp điều tra là chọn ngẫu nhiên các nông hộ có canh tác lúa và phỏng vấn 

trực tiếp người canh tác chính của mỗi hộ theo Biểu điều tra đã soạn sẵn tại từng 

hộ nông dân riêng. Dùng phần mềm EXCEL để phân tích, tổng hợp số liệu. 

4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Cơ cấu mùa vụ và mô hình canh tác 

Cơ cấu mùa vụ của các xã khảo sát được thể hiện trong bảng 2. Các xã thuộc 

huyện Tháp Mười, Cao Lãnh (Đồng Tháp), Tân Thạnh (Long An) và xã Tập Sơn 

huyện Trà Cú (Trà Vinh) đều canh tác 3 vụ (chiếm 95% số hộ khảo sát) lúa cao 

sản ngắn ngày ĐX (vụ 1: tháng 11-2 dương lịch), Xuân Hè (XH) (vụ 2: tháng 2-5 

dương lịch) và Hè Thu (HT) (vụ 3: tháng 5-9 dương lịch) khoảng cách giữa các vụ 

khoảng 15-20 ngày trừ giữa vụ 3 và vụ 1 có thời gian lũ khoảng 60 ngày. Các xã 

thuộc huyện Càng Long (Trà Vinh) canh tác 3 vụ ĐX, HT và Thu Đông (TĐ), thời 

gian giữa ĐX và HT khoảng 60 ngày để cày ải phơi đất. Các xã thuộc huyện Vĩnh 

Hưng (Long An) canh tác 2 vụ do chưa có hệ thống đê bao nên không canh tác 

được trong mùa lũ. Các xã khảo sát của Kiên Giang chỉ canh tác 2 vụ/năm do bị 

ảnh hưởng mặn trong mùa khô. Duy nhất xã Đại An thuộc huyện Trà Cú (Trà 

Vinh) do phụ thuộc nước trời nên chỉ canh tác 1 vụ lúa mùa hoặc 1 số hộ canh tác 

thêm 1 vụ lúa HT. Như vậy, có 56% số xã canh tác 3 vụ lúa/năm trong đợt khảo sát 

này. Tuy nhiên, qua phỏng vấn thì trên 85% người dân đều muốn làm 3 vụ lúa/năm 

nếu điều kiện canh tác cho phép cũng như chọn được giống có thời gian cực ngắn 

để rút ngắn thời gian canh tác tránh điều kiện bất lợi tự nhiên như lũ, xâm nhập 

mặn. Đây là mong muốn chính đáng của nông hộ nhằm gia tăng thu nhập vì ngoài 

canh tác lúa họ không có kinh nghiệm canh tác các cây trồng hay mô hình khác, 

hơn nữa vấn đề tiêu thụ nông sản khác lúa còn nhiều khó khăn và rất bấp bênh. 

Khoảng 4% nông dân không muốn canh tác 3 vụ lúa do chi phí cao, dễ rủi ro vì 

dịch bệnh nhưng phải làm theo các ruộng xung quanh nếu không ruộng bị cỏ dại 

và tốn công làm đất vụ sau.  

Kết quả thực tế cho thấy trong tình hình sản xuất dưới áp lực của dịch rầy nâu, 

bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá thì tất cả các địa phương trong vùng khảo sát làm lúa 

3 vụ đều bị dịch bệnh gây hại nghiêm trọng ở vụ thứ 3 hoặc chi phí phòng trị rầy 

nâu rất lớn. Có rất nhiều hộ phun thuốc trừ rầy hơn 10 lần/vụ (trước trổ) và rải 

thuốc trừ rầy nâu trộn với cát và dầu nhớt được thực hiện sau khi trổ 1-2 lần do 

không thể phun thuốc vào giai đoạn này. Phần lớn nông dân phải phun thuốc trừ 

rầy nâu định kỳ 3-7 ngày/lần, không phải do phun thuốc không hiệu quả mà rầy 

trưởng thành di trú từ nơi khác đến liên tục từ lúc 7 ngày sau sạ đến thu hoạch.  
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Bảng 1: Danh sách các địa phương khảo sát 

TT Tỉnh 
Huyện dễ tiếp  

cận KHKT 

Huyện khó      

tiếp cận KHKT 

Xã dễ tiếp cận 

KHKT 

Xã khó tiếp cận 

KHKT 

1 Long An Vĩnh Hưng  Khánh Hưng Vĩnh Bình 

   Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Hoà 

2 Đồng Tháp Cao Lãnh  Phương Thịnh Mỹ Hội 

   Tháp Mười Láng Biển Thanh Mỹ 

3 Trà Vinh Càng Long  Tân An Huyền Hội 

   Trà Cú Tập Sơn Đại An 

4 Kiên Giang Giồng Riềng  Thạnh Hòa Long Thạnh 

   An Biên Đông Yên Tân Yên A 

Cộng 4 tỉnh 4 huyện 4 huyện 8 xã= 240 hộ 8 xã= 240 hộ 

Ghi chú: KHKT: Khoa học kỹ thuật 

Hiện nông dân ở những vùng canh tác 3 vụ có diện tích lớn ở Đồng Tháp và    

Long An đều áp dụng phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng máy với lượng 

nước phun rất lớn 220lít/4000m2 tương đương 55lít/1000m2, nông dân còn gọi là 

“tắm” thuốc, phủ toàn bộ cây lúa từ ngọn tới gốc, hiệu quả diệt rầy theo phản ảnh 

của nông dân đạt 60-95% nhưng chỉ ít ngày sau lại thấy tái xuất hiện rầy cánh dài 

và rầy cám, có lẽ do rầy di trú đến gây hại và đẻ liên tục. Đặc biệt, 100% nông dân 

khảo sát đều theo dõi các chương trình khuyến nông trên ti vi, radio nên đã tích 

cực phòng trị rầy nâu. Do đó, thiệt hại trực tiếp do rầy nâu không lớn nhưng thiệt 

hại bởi bệnh vàng lùn, lùn xoắn khá nghiêm trọng (>30%) như xã Tân Hoà và 

Nhơn Bình ở huyên Tân Thạnh, Long An do hầu như chỉ canh tác giống lúa 

IR50404 (95%) nên năng suất lúa HT (vụ 3) chỉ đạt khoảng 3,5 tấn/ha, khoảng 

30% số hộ có năng suất dưới 2 tấn/ha, trong khi chi phí cho phân bón là 6 triệu 

đồng và thuốc BVTV các loại đến 7 triệu đồng/ha. Hạch toán giá bán lúa IR50404 

thời điểm cuối vụ TĐ 2008 khoảng 4000đ/kg (rất khó bán lúa vụ ĐX đến nay chưa 

tiêu thụ được) nếu năng suất đạt 3,5 tấn/ha chỉ đủ bù lại chi phí phân bón và    

thuốc BVTV.  

Như vậy, qua kết quả khảo sát thu thập được ở những xã canh tác 3 vụ, 2 vụ đầu 

ĐX và HT bị rầy nâu gây hại nhưng mật số thấp nên nông dân có thể khống chế 

được, ít bị ảnh hưởng bởi bệnh vàng lùn nên không bị giảm hoặc giảm nhẹ năng 

suất. Bình quân đạt 6,6 tấn/ha (ĐX) và 5,3 tấn/ha (XH hoặc HT). Tuy nhiên, vụ 3 

bị thiệt hại bởi bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (>30%) nên năng suất bình quân chỉ đạt 

4,3 tấn/ha. Hơn nữa, giống lúa có chất lượng thấp như IR50404 có giá rất thấp, khó 

tiêu thụ dẫn đến nông dân bị thua lỗ kép. Bên cạnh đó, vấn đề sức khoẻ người dân 

bị ảnh hưởng do lạm dụng thuốc BVTV cộng với dầu nhớt trộn thuốc trong giai 

đoạn sau trổ. Do đó, trong tình hình dịch bệnh nếu địa phương nào chưa có điều 

kiện canh tác tốt, khả năng cung cấp giống lúa chống chịu rầy nâu cũng như        

kỹ thuật canh tác của người dân chưa được cải thiện thì không nên canh tác 3 vụ.     
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Bảng 2: Trình độ học vấn, diện tích canh tác, cơ cấu mùa vụ và năng suất  

TT Xã khảo sát 
Trình độ   

học vấn 

Diên tích     

canh tác/hộ 

(ha) 

NS vùng  

2 vụ (tấn/ha) 

NS vùng  

3 vụ (tấn/ha) 

ĐX HT ĐX XH HT TĐ 

1 Khánh Hưng 7,5 4,1 7,0 6,0     

2 Vĩnh Bình 7,3 3,7 6,0 4,8     

3 Nhơn Ninh 6,4 3,1   6,5 5,0 3,4  

4 Tân Hoà 6,4 2,4   6,5 5,2 3,6  

5 Phương Thịnh 6,4 2,6   7,1 5,5 5,0  

6 Mỹ Hội 6,7 1,3   7,0 5,2 4,8  

7 Láng Biển 6,9 2,8   7,2 5,4 4,9  

8 Thanh Mỹ 6,7 1,9   6,8 5,1 4,1  

9 Tân An 7,4 1,2   6,8  5,5 * 

10 Huyền Hội 6,1 1,3   5,5  4,5 * 

11 Tập Sơn 4,9 0,8   6,0 5,4 4,3  

12 Đại An 4,6 0,9 3,6/l.mùa 4,1     

13 Long Thạnh 7,7 2,2   6,6  4,7  

14 Thạnh Hòa 6,2 2,5   6,8  5,4  

15 Đông Yên 5,6 1,8     5,0 5,6 

16 Tây Yên 2 6,8 2,1     4,0 4,6 

Ghi chú: (*) chưa thu hoạch vào thời điểm điều tra 

ĐX: Đông Xuân, HT: Hè Thu, XH: Xuân Hè, TĐ: Thu Đông 

4.2 Tình hình sử dụng giống  

Qua khảo sát ở 16 xã nói trên, ở vùng dễ tiếp cận giống mới có sự đa dạng giống 

hơn vùng khó tiếp cận. Những địa phương ở gần trại giống của tỉnh hoặc nằm 

trong dự án giống của tỉnh, mạng lưới các Tổ sản xuất giống cộng đồng, nông dân 

có nhiều cơ hội tiếp cận và trao đổi giống mới nên cơ cấu giống đa dạng và xuất 

hiện nhiều giống mới hơn. Sự đa dạng giống này càng lớn ở những địa phương 

không có chung hệ thống bơm tưới tập thể hoặc áp lực lũ hàng năm như xã        

Tập Sơn, huyện Trà Cú; xã Huyền Hội, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh); các xã của 

Kiên Giang mặc dù phải thực hiện lịch gieo sạ đồng loạt né rầy của địa phương 

nhưng tưới tiêu do từng hộ thực hiện nên nông hộ có thể chọn giống có thời gian 

sinh trưởng chênh lệch nhau mà không bị ảnh hưởng nước tưới ở giai đoạn trổ 

chín, do đó cơ cấu giống khá đa dạng. Nhiều xã khảo sát của tỉnh Long An và 

Đồng Tháp có hệ thống bơm nước do tập thể quản lý nên nông dân phải chọn các 

giống có cùng thời gian sinh trưởng nhằm tránh thiệt hại vào cuối vụ nếu sử dụng 

giống có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc dài hơn giống chủ lực. Vì vậy, giống 

IR50404 do có những đặc tính được nông dân ưa chuộng nên chiếm tỉ lệ trên 70%, 

có xã lên đến 100% số hộ sử dụng. Ngoại trừ xã Phương Thịnh tuy cùng làm 3 vụ 

và chịu ảnh hưởng lũ nhưng nông hộ có điều kiện tiếp cận giống mới và khoa học 

kỹ thuật do được tập huấn kỹ thuật về chọn tạo giống và quy trình sản xuất lúa nên 

giống IR50404 chiếm tỉ lệ không cao, mặc dù cũng bị rầy nâu gây hại nhưng năng 

suất vẫn đạt 5,0 tấn/ha, điều này chứng minh ưu điểm của sử dụng giống đa dạng 

và đạt tiêu chuẩn cũng như kỹ thuật canh tác người dân được cải thiện. 

Hai xã Khánh Hưng và Vĩnh Bình của Long An chỉ canh tác 2 vụ/năm do ảnh 

hưởng lũ vì chưa có đê bao, hơn nữa nông dân ở đây có tập quán canh tác lúa thơm 
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VD20 và VNĐ95-20 nhiều năm vì điều kiện đất đai thích hợp và bán với giá cao 

(khoảng 8000đ/kg), vì vậy 2 giống này chiếm ưu thế tuyệt đối ở khu vực. Hai xã 

này không canh tác đa dạng về giống, tuy nhiên chỉ canh tác 2 vụ/năm, diện tích 

canh tác của nông hộ lớn 3,9 ha/hộ nên nông dân không chỉ đầu tư cải thiện điều 

kiện, phương tiện canh tác mà còn rất quan tâm đầu tư kỹ thuật thông qua tham gia 

tích cực các lớp tập huấn do địa phương tổ chức và theo dõi các chương trình 

khuyến nông trên báo đài thường xuyên. Hơn nữa, phần lớn nông dân ở đây là 

người ở Thị xã Long An và bộ đội phục viên của tỉnh Hải Dương đến lập nghiệp 

có trình độ học vấn khá (Bảng 2) nên dễ tiếp thu và áp dụng các kỹ thuật mới. Các 

xã của Kiên Giang chỉ canh tác 2 vụ/năm do bị mặn xâm nhập trong mùa khô nên 

vấn đề dịch hại không quá nghiêm trọng. 

Kết quả cơ cấu giống ở các địa phương được thể hiện ở bảng 3. Hiện nay hầu hết 

nông dân vùng chịu ảnh hưởng lũ, nếu canh tác 3 vụ thì tiêu chí chọn giống quan 

trọng nhất là thời gian sinh trưởng (TGST) cực ngắn (<90 ngày) do đó giống 

IR50404 rất được ưa chuộng vì TGST chỉ có 85 ngày, thích nghi rộng với nhiều 

vùng sinh thái và rất dễ canh tác cho năng suất cao. Đặc biệt là dòng IR50404 

(nông dân còn gọi là giống IR50404 lá xanh) có nhiều đặc tính tốt hơn giống gốc, 

lúc đầu giống này có khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh vàng lùn nhưng hiện nay 

sau nhiều vụ canh tác với diện tích quá lớn ở nhiều địa phương đã trở thành giống 

nhiễm sâu bệnh trong đó có rầy nâu và vàng lùn. Hiện nay, giống này đã đựợc  

Cục Trồng Trọt đưa vào danh sách không khuyến cáo canh tác. Hơn nữa, phẩm 

chất của giống IR50404 không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên năm nay rất khó tiêu 

thụ nhiều nông dân còn tồn đọng lúa từ vụ ĐX đến nay chưa bán được, lúa hàng 

hóa của rất nhiều hộ đang đối mặt với những nguy cơ như bị mọt tấn công, ẩm độ 

tăng cao do tồn trữ đã lâu, điều kiện bảo quản không tốt hoặc để ở hàng ba, ngoài 

sân phủ bạt bị ảnh hưởng của mưa gió, gia cầm, chim chuột.  

Hiện nay, giống HĐ1 (giống do nông dân ở Hòn Đất thuộc dự án CBDC - Trường 

Đại học Cần Thơ chọn) có thời gian sinh trưởng ngắn (92 ngày), cứng cây,    

chống chịu rầy nâu, bệnh vàng lùn tốt, cho năng suất cao và ngon cơm nên đang 

được nông dân chọn để thay thế giống IR50404 ở các xã như Phương Thịnh, Láng 

Biển, Thanh Mỹ, Mỹ Hội (Đồng Tháp), Tân An và Huyền Hội (Trà Vinh). Tuy 

nhiên, cần chú ý giống này có nhược điểm lá lớn, nhiễm cháy lá, lúa von. Trong 16 

xã khảo sát chỉ có xã Đại An còn canh tác lúa mùa và điều kiện canh tác bị ảnh 

hưởng của mặn nên khá đa dạng về giống. Hơn nữa đây là vùng người dân tộc 

Khmer, trình độ học vấn hạn chế, khả năng tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật mới khó 

khăn nên đa số vẫn canh tác theo tập quán cổ truyền nên còn giữ được nhiều giống 

lúa mùa như Trắng Tép, Trắng lùn, Lúa phi, Một bụi vàng. Tuy năng suất không 

cao nhưng thích nghi tốt điều kiện địa phương, dễ canh tác và chi phí đầu tư thấp. 

4.3 Kiến thức và biện pháp phòng trừ dịch bệnh của nông dân 

Qua khảo sát cho thấy hầu hết nông dân rất quan tâm theo dõi tiến bộ kỹ thuật 

thông qua các chương trình khuyến nông trên các đài phát thanh truyền hình, 100% 

nông dân được phỏng vấn đều theo dõi thường xuyên các chương trình khuyến 

nông này, kế đến là tham gia các lớp tập huấn, học hỏi những nông dân giỏi, hội 

thảo, tham quan,… Tuy nhiên, khi được hỏi về kiến thức liên quan đến quản lý rầy 

nâu, vàng lùn thì sự hiểu biết của nông dân còn hạn chế, hầu hết chỉ biết cách     
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đối phó với rầy nâu bằng biện pháp hóa học (96%) ngay cả những nông dân đã qua 

tập huấn IPM cũng sử dụng phun thuốc hóa học định kỳ, khoảng 36% biết sử dụng 

giống kháng và giống đạt tiêu chuẩn để gieo sạ, 68% nông dân biết bón phân cân 

đối để hạn chế dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất. Hầu hết nông dân đều mong 

muốn canh tác 3 vụ để tăng thu nhập nếu điều kiện canh tác cho phép. Biện pháp 

gieo sạ đồng loạt và cho ngập nước đầu vụ do chỉ đạo của ngành nông nghiệp và 

chính quyền được nông dân đồng tình và rất ủng hộ. Hiện nay nông dân sử dụng 

các biện pháp chủ yếu sau để đối phó dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá: 

4.3.1 Biện pháp hoá học 

Đây là biện pháp chủ yếu được nông dân áp dụng (96%) không có sự khác biệt 

giữa những người đã được và chưa được tập huấn IPM, do nông dân không sợ rầy 

nâu mà sợ bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá nên phải phun thuốc khi thấy rầy nâu xuất 

hiện dù mật số rất thấp và trên 85% số hộ phun thuốc định kỳ hoặc thấy có rầy là 

phun thuốc hoá học không chú ý đến tuổi hoặc mật độ rầy nâu. Hơn thế nữa do vụ 

lúa thứ 3 dịch rầy nâu diễn biến rất phức tạp liên tục, rầy di trú thường xuyên đến 

gây hại và đẻ trứng không theo lứa ngay cả giai đoạn trổ-chín mật độ rầy cũng rất 

cao, do đó trên 50% nông dân ở vùng sản xuất 3 vụ phải áp dụng cả biện pháp trộn 

thuốc với cát và dầu nhớt để rải trước và sau trổ gây ô nhiễm môi trường và ảnh 

hưởng sức khoẻ người rải thuốc. Biện pháp ngâm giống với thuốc trừ rầy cũng 

được nhiều nông hộ sử dụng (10%) để hạn chế rầy đầu vụ. 

4.3.2 Sử dụng giống kháng 

Giống kháng cũng được nông hộ chú trọng nhưng chỉ chọn những giống có thời 

gian sinh trưởng thích hợp cho làm lúa 3 vụ do những vụ trước giống IR50404 có 

thời gian sinh trưởng 85 ngày, chỉ bị rầy nâu gây hại nhẹ và tỉ lệ bệnh vàng lùn 

thấp nên được nông dân ưa chuộng phát triển đại trà dẫn đến không kém tính đa 

dạng nên dịch hại bắt đầu tấn công và gây hại trên giống IR50404 làm giống này 

chuyển thành giống nhiễm rầy nâu, vàng lùn. Nhiều địa phương số nông hộ sử 

dụng giống này trên 70% như Tân Hoà, Tân An, Mỹ Hội, Nhơn Ninh, Thanh Mỹ, 

Huyền Hội và Láng Biển (Bảng 3) dẫn đến chi phí phòng trừ rất lớn nhưng vẫn bị 

thất thu do dịch bệnh. Ngoài ra, thương lái thu mua lúa có vai trò rất lớn tác động 

đến việc quyết định sử dụng giống của nông dân. Theo nông dân phản ánh, những 

vụ trước canh tác nhiều giống mới có phẩm chất cao như OM3536, OM4900, 

VNĐ95-20, Jasmine85, v.v… rất khó bán hoặc bán giá không cao, chỉ có giống 

IR50404 vừa có năng suất cao, dễ canh tác tuy có phẩm chất thấp nhưng lại được 

tiêu thụ dễ dàng và giá cả không thấp hơn các giống chất lượng cao. Đây cũng là 

nguyên nhân quan trọng dẫn đến giống IR50404 có diện tích tăng đột biến và 

chiếm tỉ lệ rất lớn thì thương lái ép giá và thu mua rất hạn chế gây thiệt hại lớn cho 

nông dân. Vì vậy, để hạn chế dịch hại và bị ép giá nông dân không nên sản xuất 1 

chủng loại giống vượt quá 20% trong cùng địa phương.  

4.3.3 Gieo sạ đồng loạt né rầy, bơm nước xua đuổi rầy di trú đầu vụ 

Được nông dân đồng tình ủng hộ và áp dụng, biện pháp này ít tốn kém và có hiệu 

quả cao, hạn chế bệnh vàng lùn gây hại sớm nhưng các cơ quan chuyên môn cần 

dự báo chính xác và khó khăn hiện nay là xuất hiện rất nhiều đợt rầy di trú nên rất 

khó đối phó. 
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4.3.4 Bón phân cân đối 

Chỉ khoảng 9% nông dân áp dụng bảng so màu lá để bón phân đạm cho lúa tiết 

kiệm chi phí và hạn chế dịch hại. Tuy nhiên, có đến 59% nông dân cho rằng không 

sử dụng trực tiếp bảng so màu lá để bón phân cho lúa nhưng họ có quan sát màu lá 

lúa bằng kinh nghiệm để bón phân cân đối. Có trên 60% nông dân áp dụng phân 

bón lá ít nhất 1 lần/vụ vào thời điểm sau trổ.    

4.3.5 Sử dụng vịt con   

Chỉ có 4% nông hộ áp dụng biện pháp nuôi vịt con và thả vào ruộng lúa từ thả 

nước lần đầu sau sạ đến khi làm đòng, biện pháp này rất hiệu quả không chỉ đối 

với cả rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá mà còn đối với các dịch hại khác như cỏ dại, 

ốc bươu vàng, sâu ăn lá, đốm vằn do vịt ăn và xua đuổi sâu rầy, làm sạch lá già, cỏ 

dại, tạo gốc lúa thông thoáng nên phòng ngừa dịch hại rất hiệu quả. Các hộ áp 

dụng biện pháp này không phải phun thuốc trừ sâu rầy mà chỉ phun 1-2 lần phòng 

ngừa cháy lá và đạo ôn cổ bông. Tuy nhiên, biện pháp này ít được nông dân áp 

dụng do nhà xa ruộng và dịch cúm gia cầm xuất hiện thường xuyên. 

5 CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NÔNG DÂN  

Cần phổ biến các giống lúa cực ngắn ngày, năng suất cao, kháng rầy, dễ tiêu thụ 

đến vùng có điều kiện canh tác 3 vụ nhất là vùng sâu nơi nông dân khó tiếp cận với 

giống mới để thay thế dần giống IR50404, đa dạng hóa giống canh tác cũng như 

tăng cường tập huấn kỹ thuật và công tác dự tính, dự báo sâu bệnh công bố rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Phương pháp gieo sạ đồng loạt né rầy, và bơm nước xua đuổi rầy đầu vụ rất hiệu 

quả cần phát huy để hạn chế rầy nâu gây hại truyền bệnh vàng lùn sớm. Các cơ 

quan chuyên môn cần dự tính dự báo chính xác để tránh thiệt hại cho người sản 

xuất. Cần tăng cường ngăn chặn các ổ dịch bệnh để tránh lây lan đồng thời có 

chính sách hỗ trợ đền bù tương xứng và nhanh chóng cho những hộ có ruộng bị 

tiêu hủy vì bệnh vàng lùn để nông dân có đủ vốn tái sản xuất. Rất nhiều nông dân 

phản ánh ruộng bị tiêu hủy (>30% tỉ lệ bị vàng lùn) được đền bù 2 triệu/ha khoảng 

0,5 tấn lúa, số tiền đền bù không những rất thấp mà còn thời gian nhận được tiền 

rất lâu và thủ tục rất khó khăn nên 70% nông dân không muốn bị tiêu hủy khi 

ruộng dưới 50% bị bệnh vàng lùn, với tỉ lệ này nông dân có thể thu được 2,5 tấn/ha 

gấp 5 lần số tiền đền bù. Đây là vấn đề cần quan tâm để hạn chế dịch bệnh lây lan. 

Các chương trình khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng rất được 

nông dân quan tâm nhất là chương trình truyền hình trên ti vi các đài khu vực và 

địa phương. Kết quả khảo sát 100% nông hộ đều có ti vi và ưa thích theo dõi các 

chương trình khuyến nông. Tuy nhiên, trình độ tiếp thu của nông dân có hạn, nhất 

là đối tượng nông dân có trình độ học vấn thấp, người dân tộc Khmer tiếng Việt 

còn hạn chế, cần tăng cường các chủ đề có liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm với 

tần suất nhiều hơn, các diễn giả nên sử dụng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu, ngắn gọn 

kết hợp với minh họa bằng hình ảnh thực tế.     

Phòng trừ rầy nâu bằng nuôi vịt rất hiệu quả nhưng thời gian gần đây dịch cúm gia 

cầm xuất hiện liên tục nên ảnh hưởng rất lớn đến biện pháp này. Cần kiểm soát có 

hiệu quả với phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng và ổn định giá cả để người 

trồng lúa có lời ít nhất 30%. 
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6 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

6.1 Kết luận 

 Khi rầy nâu bộc phát, đặc biệt là vùng canh tác lúa 3 vụ, hầu hết nông dân 

(96%) sử dụng quá mức thuốc hóa học để phòng trị, kể cả nông dân đã qua   tập 

huấn. 

 Canh tác 3 vụ rất cần giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn (<90 ngày) và cơ 

cấu giống phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ nên dễ dẫn đến kém đa dạng giống 

làm phá vỡ tính kháng của giống, dịch bệnh trầm trọng hơn. 

 Biện pháp gieo sạ đồng loạt, né rầy, làm ngập nước đầu vụ rất hiệu quả, ngăn 

chặn bệnh vàng lùn xuất hiện sớm cần được áp dụng trên diện rộng. 

 Gieo sạ mật độ thích hợp, bón phân cân đối và sử dụng vịt con để phòng trừ 

dịch hại rất có hiệu quả.  

6.2 Đề nghị 

Trong tình hình diện tích sản xuất lúa đang dần thu hẹp và điều kiện canh tác khó 

khăn hơn do thiếu nguồn nước ngọt cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,… 

Nông dân trồng lúa ở ĐBSCL đều mong muốn cải thiện thu nhập bằng cách tăng 

hiệu quả sản xuất thông qua tăng năng suất và tăng vụ nếu điều kiện canh tác cho 

phép như đủ nước ngọt để tưới; có hệ thống ngăn lũ, mặn; cung cấp đủ giống tốt 

đạt tiêu chuẩn, kháng sâu bệnh chính và thời gian sinh trưởng phù hợp. Đặc biệt, 

cần tăng cường chuyển giao khoa học học kỹ thuật có hiệu quả như các lớp tập 

huấn, chương trình khuyến nông trên báo đài, điểm thực nghiệm, trình diễn… 

đồng thời các cơ quan chức năng cần thông tin và khuyến cáo kịp thời và chính xác 

về tình hình tiêu thụ nông sản để nông dân có kế hoạch sản xuất thích hợp cũng 

như ổn định giá cả đầu vào và đầu ra có lợi cho người sản xuất.  

CẢM TẠ 

Nhóm nghiên cứu vô cùng biết ơn và cảm tạ quý ân nhân đã góp ý cho Phiếu phỏng vấn, 

hướng dẫn địa bàn điều tra và hậu cần. Ts. Trần Thanh Bé,               Ts. Nguyễn Ngọc Đệ 

(Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL), Nguyễn Thị Vàng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn 

Văn Triều (Long An), Nguyễn Ninh Phước, Nguyễn Thị Bé Năm, Phạm Hữu Phước, 

Nguyễn Minh Tâm, Ngô Tấn Ngợi (Đồng Tháp), Lâm Quang Thảo, Phạm Thị Đông, 

Nguyễn Ngọc Phú, Trần Trung Hiền, Trầm Văn Bá (Trà Vinh). Nguyễn Minh Nhựt, Trần 

Thanh Tâm, Phạm Hoàng Luân, Nguyễn Thành Tân, Lê Văn Trường (Kiên Giang) 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ các tổ chức sau đây đã hỗ trợ nhân lực, cung cấp tài liệu 

và tạo điều kiện tốt để hoàn thành nghiên cứu này: 

Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Long An; Trạm Khuyến nông huyện Tân Thành, Ủy ban 

nhân dân (UBND) xã Nhơn Ninh và Tân Hòa; Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Hưng, 

UBND xã Vĩnh Hưng và Khánh Bình. 

Trung Tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp; Phòng NN&PTNT và Trạm Khuyến 

nông huyện Cao Lãnh, UBND xã Phương Thịnh và Mỹ Hội; Phòng NN&PTNT và Trạm 

KN huyện Tháp Mười, UBND xã Láng Biển và Thanh Mỹ. 

Trung Tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, Phòng NN&PTNT huyện Càng Long, 

UBND xã Tân An và Huyền Hội; Phòng NN&PTNT huyện Trà Cú, UBND xã Tập Sơn 

và Đại An. 

Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang; Trạm Khuyến nông huyện An Biên, UBND xã 

Đông Yên và Tây Yên A, Trạm khuyến nông huyện Giồng Riềng, UBND xã Thạnh Hòa 

và Long Thạnh. 


