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LỜI NÓI ðẦU 
 

Từ thập niên 70 của  thế kỷ 20, cùng với sự phát triển vũ bão  của các ngành khoa học 
khác, lĩnh vực  hoá học và kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ñã có sự ñổi thay rất 
mạnh mẽ:  Sự hiểu biết sâu sắc hơn về phương thức tác ñộng của thuốc BVTV ñã cho phép phát 
hiện ra nhiều hoạt chất mới có phương thức tác ñộng khác trước, có hiệu lực cao với dịch hại, 
dùng ở liều thấp,  nhưng lại an toàn với ñộng vật máu nóng và các sinh vật  khác không phải ñối 
tượng phòng trừ.  Sự tiến bộ trong công nghệ gia công, ñóng gói, công nghệ sản xuất  chất ñộn và 
phụ gia cho phép gia công ñược nhiều dạng chế phẩm mới,  ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý thuốc 
BVTV ngày càng chặt chẽ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.  

  Do khuôn khổ cuốn sách và số tiết học hạn chế, nên chúng tôi chỉ mong trình bày ñược 
những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV  một cách hệ thống ñể người sinh viên  ngành BVTV khi  
ra trường có thể áp dụng. ðồng thời cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ 
kỹ thuật trong và ngoài ngành.  

 Nội dung cuốn sách gồm  hai  phần:  

 Phần A: “Những hiểu biết chung về thuốc BVTV, quản lý và sử dụng” nhằm 
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thuốc BVTV và ñặc biệt các cơ sở  
khoa học những qui ñịnh của Nhà nước ta về việc  sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc. 

 Phần B: “Các thuốc bảo vệ thực vật”, cung cấp cho sinh viên ngành nông nghiệp 
những ñặc tính sinh học cơ bản của các nhóm thuốc BVTV.  

ðể giải quyết mâu thuẫn giữa số lượng và chủng loại thuốc BVTV ở Việt nam, tăng 
nhanh với khuôn khổ cuốn sách hạn hẹp, nên chúng tôi chỉ giới thiệu ñặc ñiểm chung của từng 
nhóm thuốc (phân loại theo thành phần hoá học) và tên chung của một số loại thuốc thông dụng 
nhất trong nhóm ( có lưu ý ñến các thuốc nằm trong danh mục ñã ñăng ký ở Việt nam).  

Giáo trình “Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật” ñược biên soạn trong khuôn khổ của chương 
trình môn học do tập thể cán bộ Bộ môn Bệnh cây-Nông dược- Khoa Nông Học- Trường ñại học 
Nông Nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm như sau: 

- Chủ biên: PTS.TS. Nguyễn Trần Oánh 

- Bài mở ñầu và phần A: Những hiểu biết chung về thuốc Bảo Vệ Thực vật, quản lý và 
sử dụng thuốc do PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh biên soạn. 

- Phần B: Các loại thuốc bảo vệ thực vật: 

+ Chương VII: Thuốc trừ sâu và các ñộng vật gây hại khác ; chương IX; Thuốc xông hơi; 
Chương X; Thuốc trừ cỏ; Chương XI: Chất ñiều khiển sinh trưởng cây trồng do TS. 
Nguyễn Văn Viên biên soạn. 

+ Chương VIII: Thuốc trừ bệnh do KS.Bùi Trọng Thủy biên soạn. 

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng do thu thập thông tin còn chưa ñầy ñủ, cộng với trình ñộ  
của người biên soạn có hạn, nên cuốn sách này không thể tránh ñược thiếu sót.  Nhóm tác giả rất 
mong nhận ñược nhiều ý kiến  ñóng góp của bạn ñọc trong và ngoài ngành ñể việc biên soạn giáo 
trình này trong những lần sau ñược tốt hơn.  
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Trước khi học môn Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải học môn Công trùng chuyên 
khoa, Bệnh cây chuyên khoa hoặc Côn trùng nông nghiệp, Bệnh cây nông nghiệp. 
 
 
                                                                                                                   CÁC TÁC GIẢ 
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MỞ ðẦU 

VAI TRÒ CỦA BIỆN PHÁP HOÁ HỌC BVTV TRONG SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP; LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN,  XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

THUỐC BVTV TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

 Giúp học viên  thấy rõ ñược vai trò quan trọng của biện pháp hoá học trong sản xuất 

nông nghiệp.  Giới thiệu cho  học viên lịch sử phát triển của biện pháp này cũng như  tình hình 

sử dụng thuốc BVTV và xu hướng nghiên cứu thuốc BVTV ở thế giới và ở Việt nam,  ñể học viên 

thêm yêu nghề và hứng thú với môn học.  

1.VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA BIỆN PHÁP HÓA HỌC BVTV TRONG SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP: 

ðể ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng tăng do việc bùng nổ dân số, cùng với  xu hướng ñô 
thị hoá và công nghiệp hoá ngày càng mạnh, con người chỉ còn  một cách duy nhất:  thâm canh 
ñể tăng sản lượng cây trồng.  

Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh ñược là gây mất cân bằng 
sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng. ðể giảm thiệt hại do dịch hại gây ra, 
con người ta phải ñầu tư thêm kinh phí ñể tiến hành các biện pháp phòng trừ, trong ñó biện pháp 
hoá học ñược coi là quan trọng.  

1.1. Biện pháp hoá học BVTV ñóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông 
nghiệp với  nhiều ưu ñiểm nổi trội: 

-Thuốc hoá học có thể diệt dịch hại nhanh, triệt ñể, ñồng loạt trên diện rộng  và chặn ñứng 
những trận dịch trong thời gian ngắn mà các biện pháp khác không thể thực hiện ñược. 

-Biện pháp hoá học ñem lại hiệu quả phòng trừ rõ rệt,  kinh tế, bảo vệ ñược năng suất cây 
trồng, cải thiện chất lượng nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế, ñồng thời cũng giúp  giảm 
ñược diện tích canh tác. 

-Biện pháp hoá học dễ dùng, có thể áp dụng ở nhiều vùng khác nhau, ñem lại hiệu quả ổn 
ñịnh và nhiều khi là biện pháp phòng trừ duy nhất.  

ðến nay, thuốc BVTV ñã ñể lại những dấu ấn quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của 
nền nông nghiệp hiện ñại. Nhưng loài người vẫn tiếp tục tìm kiếm các dạng sản phẩm mới dễ sử 
dụng hơn, có hiệu lực trừ dịch hại cao hơn,  thân thiện  hơn với môi sinh và môi trường. 

1.2. Thuốc BVTV cũng là một trong những nhân tố gây mất ổn ñịnh môi trường. Do 
bị lạm dụng, thiếu kiểm soát, dùng sai, nên nhiều  mặt tiêu cực của thuốc BVTV ñã bộc lộ 
như: gây ô nhiễm nguồn nước và ñất; ñể lại dư lượng trên nông sản, gây ñộc cho người và nhiều 
loài ñộng vật máu nóng; gây mất sự cân bằng trong tự nhiên, làm suy giảm tính ña dạng của sinh 
quần, xuất hiện các loài dich hại mới, tạo tính chống thuốc của dịch hạị và làm ñảo lộn các mối 
quan hệ phong phú giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái, gây bùng phát và tái phát dịch hại, 
dẫn ñến hiệu lực phòng trừ của thuốc bị giảm sút hoặc mất hẳn. 

ðể  sử dụng thuốc BVTV ñược hiệu quả và an toàn, chúng ta phải hiểu ñúng và thực hiện  
ñúng nguyên tắc “bốn ñúng”: ðúng thuốc; ðúng lúc; ðúng nồng ñộ liều lượng và ðúng cách.  

Muốn thực hiện tốt  ñược các nguyên tắc trên, chúng ta phải hiểu thấu ñáo mối quan hệ 
qua lại giữa chất ñộc, dịch hại và ñiều kiện ngoại cảnh.; phải kết hợp hài hoà giữa biện pháp hoá 
học với các biện pháp BVTV khác trong hệ thống phòng trừ tổng hợp.    
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2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA BIỆN PHÁP HOÁ HỌC,  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ 
SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM: 

 2.1. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học trên thế giới: Quá trình phát triển của 
biện pháp hoá học BVTV trên thế giới có thể chia thành một số giai ñoạn: 

Giai ñoạn 1 (Trước thế kỷ 20) : Với trình ñộ canh tác lạc hậu, các giống cây trồng có 
năng suất thấp, tác hại của dịch hại còn chưa lớn. ðể bảo vệ cây, người ta dựa vào các biện pháp 
canh tác, giống sẵn có. Sự  phát triển nông nghiệp trông chờ vào sự may rủi.   

Tuy nhiên, từ lâu, con người cũng ñã biết sử dụng các loài cây ñộc và lưu huỳnh  trong tro 
núi lửa ñể trừ  sâu bệnh.  Từ thế kỷ 19, hàng loạt  sự kiện ñáng ghi nhớ, tạo ñiều kiện  cho biện 
pháp hoá học ra ñời.  Benediet Prevest (1807) ñã chứng minh  nước ñun sôi trong nồi ñồng  có 
thể diệt bào tử nấm than ñen Ustilaginales. 1848 lưu huỳnh ñược dùng ñể trừ  bệnh phấn trắng 
Erysiphacea hại nho; dung dịch boocñô ra ñời năm 1879; lưu huỳnh vôi dùng trừ rệp sáp 
Aspidiotus  perniciosus hại cam (1881).  Mở ñầu cho việc dùng các chất xông hơi trong BVTV là 
sự kiện dùng HCN trừ rệp vảy Aonidiella aurantii hại cam (1887). Năm 1889, aseto asenat ñồng 
ñược dùng trừ sâu Leptinotarsa decemeatas hại khoai tây; 1892 gipxin (asenat chì) ñể trừ sâu ăn 
quả, sâu rừng Porthetria dispr.  Nửa cuối thế kỷ 19 cacbon disulfua (CS2) ñược dùng ñể chống 
chuột ñồng và các ổ rệp Pluylloxera hại nho. Nhưng biện pháp hoá học lúc này vẫn  chưa có một 
vai trò ñáng kể trong sản xuất nông nghiệp. 

Giai ñoạn 2 ( Từ ñầu thế kỷ 20 ñến năm 1960):  Các thuốc trừ dịch hại hữu cơ ra ñời, làm 
thay ñổi vai trò của biện pháp hoá học trong sản xuất nông nghiệp. Ceresan - thuốc trừ nấm thuỷ 
ngân  hữu cơ ñầu tiên (1913); các thuốc  trừ nấm lưu huỳnh (1940);  rồi ñến các nhóm khác. 
Thuốc trừ cỏ còn xuất hiện muộn hơn (những năm 40 của thế kỷ thế kỷ 20). Việc phát hiện khả 
năng diệt côn trùng của DDT (năm 1939) ñã  mở ra cuộc cách mạng của biện pháp hoá học 
BVTV.  Hàng loạt các thuốc trừ sâu ra ñời sau ñó: clo hữu cơ (những năm 1940-1950); các thuốc 
lân hữu cơ, các thuốc cacbamat (1945-1950). Lúc này người ta cho rằng: Mọi vấn ñề BVTV  ñều 
có thể giải quyết bằng thuốc hoá học. Biện pháp hoá học bị khai thác ở mức tối ña, thậm chí 
người ta còn hy vọng, nhờ thuốc hoá học ñể loại trừ hẳn một loài dịch hại trong một vùng rộng 
lớn.  

Từ  cuối những năm 1950, những  hậu quả xấu của thuốc BVTV gây ra cho con người, 
môi sinh và môi trường ñược phát hiện. Khái niệm phòng trừ tổng hợp sâu bệnh  ra ñời. 

 Giai ñoạn 3 (những năm 1960- 1980): Việc lạm dụng thuốc BVTV ñã ñể lại  những hậu 
quả rất xấu cho môi sinh môi trường dẫn ñến tình trạng, nhiều chương trình phòng chống dịch hại 
của nhiều  quốc gia và các tổ chức quốc tế dựa vào thuốc hoá học ñã bị sụp ñổ; tư tưởng sợ hãi, 
không dám dùng thuốc BVTV xuất hiện; thậm chí có người cho rằng, cần loại bỏ không dùng 
thuốc  BVTV trong sản xuất nông nghiệp. 

Tuy vậy, các loại thuốc BVTV mới có nhiều ưu ñiểm, an toàn hơn ñối với môi sinh môi 
trường, như thuốc trừ cỏ mới,  các thuốc trừ sâu nhóm perethroid tổng hợp (1970), các thuốc trừ 
sâu bệnh có nguồn gốc sinh học hay tác ñộng sinh học, các chất ñiều tiết sinh trưởng côn trùng và 
cây trồng vẫn liên tục ra ñời.  Lượng thuốc BVTV ñược dùng trên thế giới không những không 
giảm mà còn tăng lên không ngừng.  

Giai ñoạn 4 (từ  những năm 1980 ñến nay): Vấn ñề  bảo vệ môi trường ñược quan tâm 
hơn bao giờ hết.  Nhiều loại thuốc BVTV mới, trong ñó có nhiều thuốc trừ sâu bệnh sinh học, có 
hiệu quả cao với  dịch hại, nhưng an toàn với môi trường ra ñời. Vai trò của biện pháp hoá học ñã 
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ñược thừa nhận. Tư tưởng sợ thuốc BVTV cũng bớt dần. Quan ñiểm phòng trừ tổng hợp ñược 
phổ biến rộng rãi.  

 2.2. Tình hình sản xuất và sử dụng thuốc BVTV trên thế giới: 

Mặc dù sự phát triển của biện pháp hoá học có nhiều lúc thăng trầm, song tổng giá trị tiêu 
thụ thuốc BVTV trên thế giới  và số hoạt chất tăng lên không ngừng, số chủng loại ngày càng 
phong phú.  Nhiều thuốc mới và dạng thuốc mới an toàn hơn với môi sinh môi trường liên tục 
xuất hiện bất chấp các qui ñịnh quản lý ngày càng chặt chẽ  của các quốc gia ñối với thuốc 
BVTV và  kinh phí ñầu tư cho nghiên cứu ñể một loại thuốc mới ra ñời ngày càng lớn.   

Trong 10 năm gần ñây tổng lượng thuốc BVTV tiêu thụ có xu hướng  giảm, nhưng giá trị 
của thuốc tăng không ngừng. Nguyên  nhân là cơ cấu thuốc thay ñổi: Nhiều loại thuốc cũ, giá rẻ, 
dùng với lượng lớn, ñộc với môi sinh môi trường ñược thay thế dần bằng các loại thuốc mới hiệu 
quả, an toàn và dùng với lượng ít hơn, nhưng lại có giá thành cao.  

Tuy vậy, mức ñầu tư về thuốc BVTV và cơ cấu tiêu thụ các nhóm thuốc tuỳ thuộc trình 
ñộ phát triển và ñặc ñiểm canh tác của từng nước.  

Ngày nay, biện pháp hoá học BVTV ñược phát triển theo các các hướng chính sau:  
-Nghiên cứu tìm ra các hoạt chất mới có cơ chế tác ñộng mới, có tính chọn lọc và hiệu lực 

trừ dịch hại cao hơn,  lượng dùng nhỏ hơn, tồn lưu ngắn, ít ñộc và dễ dùng hơn.  Thuốc trừ sâu 
tác dụng chậm (ñiều khiển sinh trưởng côn trùng, pheromon, các chất phản di truyền, chất triệt 
sản) là những ví dụ ñiển hình.  Thuốc sinh học ñược chú ý dùng nhiều hơn. 

-Tìm hiểu các phương pháp và  nguyên liệu ñể  gia công thành các dạng thuốc mới ít ô 
nhiễm,  hiệu lực dài, dễ dùng,  loại dần dạng thuốc gây ô nhiễm môi trường. 

-Nghiên cứu công cụ phun rải tiên tiến và cải tiến các loại công cụ hiện có  ñể tăng khả 
năng trang trải, tăng ñộ bám dính, giảm ñến mức tối thiểu sự rửa trôi của thuốc. Chú ý dùng các 
phương pháp sử dụng thuốc khác bên cạnh phun thuốc còn ñang phổ biến. Thay phun thuốc sớm, 
ñại trà  và ñịnh kỳ  bằng phun thuốc khi dịch hại ñạt ñến ngưỡng. 

 2.3. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học,  tình hình sản xuất và sử dụng thuốc 
BVTV ở Việt nam: Có thể chia thành ba giai ñoạn:   

 Trước năm 1957: Biện pháp hoá học hầu như không có vị trí trong sản xuất nông nghiệp. 
Một lượng rất nhỏ sunfat ñồng ñược dùng ở một số ñồn ñiền do Pháp quản lý ñể trừ bệnh gỉ sắt 
cà phê và Phytophthora cao su và một ít  DDT ñược dùng ñể trừ sâu hại rau.  

 Việc thành lập Tổ Hoá BVTV (1/1956) của Viện Khảo cứu trồng trọt ñã ñánh dấu sự ra 
ñời của ngành Hoá BVTV ở Việt nam. Thuốc BVTV ñược dùng lần ñầu trong sản xuất nông 
nghiệp ở miền Bắc là  trừ sâu gai, sâu cuốn lá lớn bùng phát ở Hưng yên (vụ ðông xuân 1956-
1957). Ở miền Nam, thuốc BVTV ñược sử dụng từ 1962. 

 Giai ñoạn từ 1957-1990:  
 Thời kỳ bao cấp.  Việc nhập khẩu, quản lý và phân phối thuốc do nhà nước ñộc quyền 
thực hiện.  Nhà nước nhập rồi trực tiếp phân phối thuốc cho các tỉnh theo giá bao cấp. Bằng 
màng lưới vật tư nông nghiệp ñịa phương, thuốc BVTV ñược phân phối thẳng xuống HTX nông 
nghiệp. Ban Quản trị HTX quản lý và giao cho tổ BVTV hướng dẫn xã viên phòng trị dịch hại 
trên ñồng ruộng.  Lượng thuốc BVTV  dùng  không nhiều, khoảng 15000 tấn thành phẩm/ năm 
với khoảng 20 chủng loại thuốc trừ sâu (chủ yếu) và thuốc trừ bệnh.  ða phần  là các thuốc có ñộ 
tồn lưu lâu trong môi trường hay có ñộ ñộc cao. Việc quản lý thuốc lúc này khá dễ dàng, thuốc 
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giả thuốc kém chất lượng không có ñiều kiện phát triển. Song tình trạng phân phối thuốc không 
kịp thời; ñáp ứng không ñúng chủng loại, nơi thừa, nơi thiếu, gây tình trạng khan hiếm giả tạo, 
dẫn ñến hiệu quả sử dụng thuốc thấp. Mặt khác, người nông dân không có ñiều kiện  lựa chọn 
thuốc, thiếu tính chủ ñộng và  ỷ lại nhà nước.  
 Tuy  lượng thuốc dùng ít, nhưng tình trạng lạm dụng thuốc BVTV vẫn nảy sinh.  ðể 
phòng trừ sâu bệnh, người ta chỉ biết dựa vào thuốc BVTV. Thuốc dùng tràn lan, phun phòng là 
phổ biến, khuynh hướng phun sớm, phun ñịnh kỳ ra ñời, thậm chí dùng thuốc cả vào những thời 
ñiểm không cần thiết;  tình trạng dùng thuốc sai  kỹ thuật  nảy sinh khắp nơi; thậm chí người ta 
còn hy vọng dùng thuốc BVTV ñể loại trừ hẳn một loài dịch hại ra khỏi một vùng rộng lớn. 
Thuốc ñã ñể lại  
những hậu quả rất xấu ñối với môi trường và sức khoẻ con người.  
 Khi nhận ra những hậu quả của thuốc BVTV,  cộng với tuyên truyền quá mức về tác hại 
của chúng ñã  gây nên tâm lý sợ thuốc.  Từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, ñã có nhiều ý kiến 
ñề xuất nên hạn chế, thậm chí loại bỏ hẳn thuốc BVTV; dùng biện pháp sinh học ñể thay thế biện 
pháp hoá học trong phòng trừ dịch hại nông nghiệp.   

           Giai ñoạn từ 1990 ñến nay:  
 Thị trường thuốc BVTV ñã thay ñổi cơ bản: nền kinh tế từ tập trung bao cấp chuyển sang 
kinh tế thị trường. Năm thành phần kinh tế, ñều ñược phép kinh doanh thuốc BVTV. Nguồn hàng 
phong phú, nhiều chủng loại ñược cung ứng kịp thời, nông dân có ñiều kiện lựa chọn thuốc, giá 
cả khá ổn ñịnh có lợi cho nông dân. Lượng thuốc BVTV tiêu thụ qua các năm ñều tăng. Nhiều 
loại thuốc mới và các dạng thuốc mới, hiệu quả hơn, an toàn hơn với môi trường ñược nhập. Một 
mạng lưới phân phối thuốc BVTV rộng khắp cả nước ñã hình thành, việc cung ứng thuốc ñến 
nông dân rất thuận lợi. Công tác quản lý thuốc BVTV ñược chú ý ñặc biệt và  ñạt ñược hiệu quả 
khích lệ.   
 Nhưng do nhiều nguồn hàng, mạng lưới lưu thông quá rộng ñã gây khó cho công tác quản 
lý; quá nhiều tên thuốc ñẩy người  sử dụng khó lựa chọn ñược thuốc tốt và việc hướng dẫn kỹ 
thuật dùng thuốc cũng gặp không ít khó khăn. Tình trạng lạm dụng thuốc, tư tưởng ỷ lại biện 
pháp hoá học ñã ñể lại những hậu quả xấu cho sản xuất và sức khoẻ con người. Ngược lại, có 
nhiều người “bài xích” thuốc BVTV, tìm cách hạn chế, thậm chí ñòi loại bỏ thuốc BVTV trong 
sản xuất nông nghiệp và tìm cách thay thế bằng các biện pháp phòng trừ khác.  
 Tuy vậy,  vai trò của biện pháp hoá học trong sản xuất nông nghiệp vẫn ñược thừa nhận. 
ðể phát huy hiệu quả của thuốc BVTV và sử dụng chúng an toàn,  phòng trừ tổng hợp là con 
ñường tất yếu phải ñến. Phải phối hợp hài hoà các biện pháp trong hệ thống phòng trừ tổng hợp;  
sử dụng thuốc BVTV là biện pháp cuối cùng, khi các biện pháp phòng trừ khác sử dụng không 
hiệu quả.  
 Trong thời gian này, mối quan hệ quốc tế giữa nước ta với các nước, với các tổ chức quốc 
tế( FAO, WHO, CIRAP)... và các tổ chức trong khu vực vốn có nay càng ñược ñẩy mạnh và phát 
huy tác dụng, giúp chúng ta nhanh chóng hội nhập ñược với trào lưu chung của thế giới. 
 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1/ Vai trò của biện pháp hoá học BVTV trong sản xuất nông nghiệp? 
2/ Những xu hướng chính trong việc phát triển thuốc BVTV hiện nay?  
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PHẦN A 
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 
 

CHƯƠNG I 
CƠ SỞ ðỘC CHẤT HỌC NÔNG NGHIỆP 

 Thuốc BVTV cũng là một chất ñộc, nên trong chương này cung cấp cho học viên những 

khái niệm cơ bản nhất về chất ñộc, yêu cầu của các chất ñộc dùng trong nông nghiệp và phân 

loại các thuốc BVTV. 

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẤT ðỘC  

 1.1.Chất ñộc: Là những chất khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật một lượng nhỏ cũng  có 
thể gây biến ñổi sâu sắc về cấu trúc hay chức năng trong cơ thể sinh vật,  phá huỷ nghiêm trọng 
những chức năng của cơ thể, làm cho sinh vật bị ngộ ñộc hoặc bị chết. ðây là một khái niệm 
mang tính qui ước. 

Rất khó có thể ñịnh nghĩa “thế nào là lượng nhỏ”. Cùng một lượng chất ñộc như nhau, có thể gây 
ñộc với loài sinh vật này, nhưng lại không gây ñộc với loài sinh vật khác; hoặc có thể gây ñộc hay không 
gây ñộc tuỳ theo phương pháp sử dụng chúng. Cũng rất khó ñịnh nghĩa “thế nào là gây biến ñổi sâu sắc, 
phá huỷ nghiêm trọng những chức năng  của sinh vật ”. Ơ một lượng thuốc nhất ñịnh, chất ñộc có thể 
kích thích sinh vật phát triển, nhưng ở lượng chất ñộc cao hơn, có thể gây ngộ ñộc hay gây ức chế sinh 
vật. Cả hai trường hợp, chất ñộc ñều gây biến ñổi sâu sắc và  phá huỷ nghiêm trọng những chức năng  
của sinh vật.  

 1.2.Tính ñộc (ñộc tính): là khả năng gây ñộc của một chất ñối với cơ thể sinh vật ở một 
lượng nhất ñịnh của chất  ñộc ñó.   

 1.3. ðộ ñộc: biểu thị mức ñộ của tính ñộc, là liều lượng nhất ñịnh của chất ñộc cần có ñể 
gây ñược một tác ñộng nào ñó trên cơ thể sinh vật khi chúng xâm nhập vào cơ thể sinh vật. 

 1.4. Liều lượng: là lượng chất ñộc cần thiết ñươc (tính bằng mg hay g) ñể gây ñược một 
tác ñộng nhất ñịnh trên cơ thể sinh vật.  
 Trọng lượng cơ thể lớn hay nhỏ có liên quan chặt chẽ ñến khả năng gây ñộc của một chất 
ñộc. ðể diễn tả chính xác hơn, người ta thể hiện  ñộ ñộc bằng  lượng chất ñộc cần thiết ñể gây 
ñộc cho một ñơn vị trọng lượng cơ thể của sinh vật ñó ( tính bằng µg/g hay mg/kg). Trường hợp 
gặp những cá thể sinh vật nhỏ, có kích thước khá ñồng ñều nhau, người ta có thể biểu hiện bằng 
µg/ cá thể ( ví dụ: µg /ong). 

 Trong nghiên cứu ñộc lý, người ta quan tâm ñến các  liều lượng sau: 

 Liều lượng ngưỡng: là liều lượng rất nhỏ chất ñộc tuy ñã  gây biến ñổi có hại cho cơ thể 
sinh vật, nhưng chưa có biểu hiện các triệu chứng bị hại. 

  Liều lượng ñộc: là liều lượng nhỏ chất ñộc ñã gây ảnh hưởng ñến sức khoẻ của sinh vật 
và các triệu chứng ngộ ñộc bắt ñầu biểu hiện. 

 Liều gây chết : là liều lượng chất ñộc ñã gây cho cơ thể sinh vật những biến ñổi  sâu sắc 
ñến mức  không thể hồi phục, làm chết sinh vật. 
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   ðể ñánh giá tác ñộng của chất ñộc  ñến cơ thể sinh vật, hay so sánh ñộ ñộc của các loại 
thuốc với nhau, người ta còn chia ra: 

 Liều dưới liều gây chết: là liều lượng chất ñộc ñã phá huỷ những chức năng của cơ thể 
sinh vật, nhưng chưa làm chết  sinh vật. 

Bảng 1. PHÂN LOẠI ðỘ ðỘC CỦA THUỐC TRỪ DỊCH HẠI  ( theo qui ñịnh của WHO) 

 Trị số  LD50 của thuốc ( mg/kg) 
 Dạng lỏng Dạng rắn 
 Qua miệng Qua da Qua miệng Qua da 
Rất ñộc ≤ 20 ≤ 40 ≤ 5 ≤ 10 
ðộc 20 – 200 40 – 400 5 – 50 10 - 100 
ðộc trung bình 200 – 2000 400 – 4000 50 – 500 100 - 1000 
ít ñộc >2000 > 4000 > 500 >1000 
  

 Liều gây chết tuyệt ñối: là liều lượng chất ñộc thấp nhất trong những ñiều kiện nhất ñịnh  
làm chết 100% số cá thể dùng trong nghiên cứu. 

 Liều gây chết trung bình (medium lethal dose, MLD = LD50): là liều lượng chất ñộc gây 
chết cho 50% số cá thể ñem thí nghiệm. Giá trị LD50 ( qua miệng và qua da ñộng vật thí nghiệm) 
ñược dùng ñể so sánh ñộ ñộc của các chất ñộc với nhau. Giá trị LD50  càng nhỏ, chứng tỏ chất 
ñộc ñó càng mạnh. Giá trị LD50  thay ñổi theo loài ñộng vật thí nghiệm và ñiều kiện thí nghiệm. 

Bảng 2. PHÂN LOẠI NHÓM ðỘC CỦA THUỐC TRỪ DỊCH HẠI 
 ( theo AAPCO- Mỹ, dẫn theo Farm Chemicals Handbook) 

 Nhóm ñộc   
 Nguy hiểm 

( I) 
Báo ñộng 

 (II) 
Cảnh báo 

(III) 
Cảnh 

báo (IV) 
LD50 qua  

miệng(mg/kg ) 
<  50 50 - 500 500 – 5 000 >5 000 

LD50 qua da  ( mg/kg 
) 

< 200 200 - 2 000 2 000 – 2 
0000 

>2 0000 

LC50 qua hô hấp 
(mg/l) 

<  2 0.2 - 2 2 - 20 > 20 

 
Phản ứng niêm mạc 

mắt 

Gây hại niêm 
mạc, ñục màng, 

sừng mắt 
kéo dài  >7ngày 

ðục màng sừng 
mắt và gây 
ngứa  niêm 
mạc 7 ngày 

Gây ngứa 
niêm mạc 

Không 
gây ngứa 
niêm mạc 

Phản ứng da Mẩn ngứa da 
kéo dài 

Mẩn ngứa 
72 giờ 

Mẩn ngứa 
nhẹ 

Nhẹ 72 giờ 

Phản ứng 
nhẹ 72 

giờ 

 Những trị số ghi trong các bảng 1-2-3 ñược tính theo liều lượng hoạt chất. Nhưng với 
thuốc BVTV, người ta lại sử dụng các thành phẩm khác nhau. Vì vậy, ñộ ñộc của các dạng thuốc 
thành phẩm rất quan trọng và  thường thấp hơn ñộ ñộc của hoạt chất.   

ðể xác ñịnh giá trị LD50 của thuốc thành phẩm thường phải làm thí nghiệm như xác ñịnh 
trị số  LD50 của hoạt chất.  Nhưng trong trường hợp không thể tiến hành làm thí nghiệm, FAO ñã 
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ñưa ra một công thức tính tạm chấp nhận ñộ ñộc trung bình của một thành phẩm ñơn cũng như 
hỗn hợp như sau: 

 

                                                                     LD50 hoạt chất 
          LD50 của thành  phẩm =                                                                x   100 
                                                        %  hoạt chất có trong sản phẩm 

         LD50 của thành  phẩm của hỗn hợp: 
                                               
                                               CA        CB         C....          CZ            100 
                                +           +           +                 =  
                                     TA        TB          T....          TZ            Tm 

Trong ñó:   T= LD50 qua da /miệng của hoạt chất  

                   C= Tỷ lệ a.i. có trong sản phẩm 

                     Tm= LD50 qua da /miệng của thuốc hỗn hợp 

                  A,B,Z = Tên hoạt chất                  

Lưu ý: Hai công thức này ñều mang tính tương ñối vì  không cho biết ñộ ñộc theo dạng 
và  ñặc biệt với thuốc hỗn hợp, có trường hợp ñộ ñộc của thuốc không giảm mà còn tăng hơn.  

 Bảng 3- BẢNG PHÂN LOẠI ðỘ  ðỘC THUỐC BVTV Ở VIỆT NAM VÀ 
CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ ðỘ ðỘC CẦN GHI TRÊN NHÃN 

LD50 ñối với chuột (mg/kg) 
Qua miệng Qua da 

Nhóm 
ñộc 

Chữ 
ñen 

Hình     
tượng 
 (ñen) 

Vạch 
Màu 

Thể rắn Thể lỏng Thể rắn Thể lỏng 

Nhóm 
ñộc I 

Rất ñộc 

ðầu lâu 
xương chéo 
trong hình 
thoi vuông 

trắng 

ðỏ ≤ 50 ≤ 200 ≤ 100 ≤ 400 

Nhóm 
ñộc II 

ðộc cao 

Chữ thập 
chéo trong 
hình thoi 

vuông trắng 

Vàng 
> 50 - 
500 

> 200 – 2 000 
>100 – 1 

000 
> 400 – 4 

000 

Nguy 
hiểm 

ðường chéo 
không liền 
nét trong 
hình thoi 

vuông trắng 

Xanh 
nước 
biển 

500 – 2 
000 

> 2 000  – 3 
000 

>1000 >4 000 
Nhóm 
ñộc III 

Cẩn thận 
Không biểu 

tượng 
Xanh 
lá cây 

> 2 000 > 3 000 > 1 000 > 4 000 

ðể so sánh ñộ ñộc của các loại thuốc, người ta còn dùng các chỉ tiêu khác như:  

Nồng ñộ gây chết trung bình (medium lethal concentrate - LC50) : là nồng ñộ gây chết 
cho một nửa (50%) số cá thể dùng trong thí nghiệm, trong một thời gian xác ñịnh. LC50 ñược 
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tính bằng mg/l, g/m3 hay ppm.  ðại lượng này thường dùng  khi không thể  xác ñịnh  ñược liều 
lượng chính xác và thường ñược thử với các ñộng vật sống trong nước.  

Thời gian gây chết trung bình ( medium lethal time- LT50):  là thời gian gây chết cho một 
nửa (50%) số cá thể dùng trong thí nghiệm, tại nồng ñộ hay liều lượng nhất ñịnh.  LT50 ñược 
tính bằng  gy, phút, giờ.   
 Trị số này thường ñược dùng thử nghiệm với ñộng vật thuỷ sinh hay khử trùng. 

Thời gian quật ngã trung bình ( medium knock -out time- KT50): là thời gian quật ngã  
cho một nửa (50%) số cá thể dùng trong thí nghiệm, tại nồng ñộ hay liều lượng nhất ñịnh.  LT50 
ñược tính bằng  gy, phút, giờ.   

Liều quật ngã trung bình  (medium knock-out dose-  KD50) : là liều lượng chất ñộc quật 
ngã  một nửa (50%) số cá thể dùng trong thí nghiệm.  ðược tính bằng µg/g hay mg/kg. 

Cụm từ “ quật ngã” ở ñây ñược hiểu là số cá thể bị ngất hay bị chết. 

           Liều hiệu quả trung bình (effective dose - ED50): Dùng ñánh giá các thuốc không trực tiếp 
giết sinh vật ( ñiêù hoà sinh trưởng hay triệt sản), nhưng tác ñộng ñến  giai ñoạn phát triển kế 
tiếp, sự mắn ñẻ, tỷ lệ (%) trứng nở.  

2. YÊU CẦU  CHẤT ðỘC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

 2.1. Một số ñịnh nghĩa: 

 Dịch hại (pest): dùng chỉ mọi loài  sinh vật gây hại  cho người, cho mùa màng, nông lâm 
sản; công trình kiến trúc; cho cây rừng, cho môi trường sống. Bao gồm các  loài côn trùng, tuyến 
trùng, vi sinh vật gây bệnh cây, cỏ dại, các loài gặm nhấm, chim và ñộng vật phá hoại cây trồng. 
Danh từ này không bao gồm các vi sinh vật gây bệnh cho người, cho gia súc. 

 Thuốc trừ dịch hại (pesticide ): Là những chất hay hỗn hợp các chất dùng ñể ngăn ngừa, 
tiêu diệt hay phòng trừ  các loài dịch hại gây hại cho cây trồng, nông lâm sản, thức ăn gia súc, 
hoặc những loài dịch hại  gây hại cản trở quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển  nông lâm sản;  
những loại côn trùng, ve bét gây hại cho người và gia súc. Thuật ngữ này còn bao gồm cả các 
chất ñiều hoà sinh trưởng cây trồng, chất làm rụng hay khô lá hoặc các chất làm cho quả sáng ñẹp 
hay ngăn ngừa rụng quả sớm và các chất  dùng trước hay sau thu hoạch  ñể bảo vệ sản phẩm 
không bị hư thối trong bảo quản và chuyên chở. Thế giới cũng quy ñịnh thuốc trừ dịch hại còn 
bao gồm thuốc trừ ruồi muỗi trong y tế và thú y. 

Thuốc bảo vệ thực vật (sản phẩm nông dươc) :  là những chế phẩm  có nguồn gốc  hoá 
chất, thực vật, ñộng vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác dùng ñể phòng trừ sinh vật gây hại tài 
nguyên thực vật.  Gồm:  các chế phẩm dùng ñể phòng trừ  sinh vật gây hại tài nguyên thực vật; 
các chế phẩm ñiều hoà sinh trưởng thực vật, chất làm rụng hay khô lá; các chế phẩm  có tác dụng 
xua ñuổi hoặc thu hút  các loài sinh vật gây hại tài nguyên thực vật ñến ñể tiêu diệt (Pháp lệnh 
Bảo vệ và Kiểm dịch  thực vật nước CHXHCNVN và ðiều lệ Quản lý thuốc BVTV).  

Tài nguyên thực vật gồm cây, sản phẩm của cây, nông sản, thức ăn gia súc, lâm sản khi bảo 
quản. 

Sinh vật gây hại tài nguyên thực vật   bao gồm: côn trùng, nấm, vi khuẩn , cỏ dại, chuột và 
các tác nhân sinh vật gây hại khác. 

Như vậy,  giữa thuốc trừ dịch hại  và thuốc BVTV có sự giống nhau: chúng ñều là các loại chất 
ñộc, có hoạt tính trừ dịch hại. Nhưng thuốc trừ dịch hại rộng hơn, trừ ñược tất cả các loài dịch hại ; còn 
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thuốc BVTV chỉ tiêu diệt các loài dịch hại gây hại cho tài nguyên thực vật. Nói cách khác, thuốc BVTV 
là  một bộ phận của thuốc trừ dịch hại. 

 2.2.Yêu cầu của thuốc BVTV: 
 Thuốc BVTV là những chất ñộc; nhưng muốn là thuốc BVTV  phải  ñạt một số yêu cầu sau:  

-Có tính ñộc với sinh vật gây hại. 
-Có khả năng tiêu diệt nhiều loài dịch hại ( tính ñộc vạn  năng), nhưng  chỉ tiêu diệt các loài sinh 

vật gây hại  mà không  gây hại cho ñối tượng  không phòng trừ ( tính chọn lọc). 
-An toàn ñối với người, môi sinh và môi trường. 
-Dễ bảo quản , chuyên chở và sử dụng. 
-Giá thành hạ.  

Không có một loại chất ñộc nào có thể thoả mãn hoàn toàn các yêu cầu nói trên.  Các yêu cầu  
này, thậm chí ngay trong một yêu cầu cũng có mâu thuẫn không thể giải quyết ñược. Tuỳ theo giai ñoạn 
phát triển của biện pháp hoá học, mà các yêu cầu ñược ñánh giá cao thấp khác nhau.  Hiện nay, yêu cầu 
“ an toàn với người, môi sinh và môi trường” ñược toàn thế giới quan tâm nhiều nhất. 

3. PHÂN LOẠI THUỐC BVTV: Theo yêu cầu nghiên cứu và sử dụng. 

 3.1. Dựa vào ñối  tượng phòng chống:  

Thuốc trừ sâu (Insecticide): Gồm các chất hay hỗn hợp các chất  có tác dụng tiêu diệt, 
xua ñuổi hay di chuyển bất kỳ loại côn trùng nào có mặt trong môi trường (AAPCO). Chúng 
ñược dùng ñể diệt trừ hoặc ngăn ngừa tác hại của côn trùng ñến cây trồng, cây rừng, nông lâm 
sản, gia súc và con người. 

Trong thuốc trừ sâu, dựa vào khả năng gây ñộc cho từng giai ñoạn sinh trưởng, người ta 
còn chia ra: thuốc trừ trứng (Ovicide ), thuốc trừ sâu non ( Larvicide).  

Thuốc trừ bệnh (Fungicide): Thuốc trừ bệnh bao gồm các hợp chất có nguồn gốc hoá 
học (vô cơ và hữu cơ), sinh học (vi sinh vật và các sản phẩm của chúng,  nguồn gốc thực vật ), có 
tác dụng ngăn ngừa hay diệt trừ các loài vi sinh vật gây hại cho cây trồng và nông sản (nấm ký 
sinh, vi khuẩn, xạ khuẩn) bằng cách phun lên bề mặt cây, xử lý giống và xử lý ñất... Thuốc trừ 
bệnh dùng ñể bảo vệ cây trồng trước khi bị các loài vi sinh vật gây hại  tấn công tốt hơn là diệt 
nguồn bệnh và không có tác dụng chữa trị những bệnh do  những yếu tố phi sinh vật gây ra (thời 
tiết,  ñất úng; hạn...). Thuốc trừ bệnh bao gồm cả thuốc trừ nấm (Fungicides) và trừ vi khuẩn 
(Bactericides). Thường thuốc trừ vi khuẩn có khả năng trừ ñược cả nấm; còn thuốc trừ nấm 
thường ít có khả năng trừ vi khuẩn.  Hiện nay ở Trung quốc, mới xuất hiện một số thuốc trừ bệnh 
có thể  hạn chế  mạnh sự phát triển của virus ( Ningnanmycin ...).   

Nhiều khi người ta gọi thuốc trừ bệnh là thuốc trừ nấm (Fungicides). Trong trường hợp 
này, thuốc trừ nấm bao gồm cả thuốc trừ vi khuẩn. 

Thuốc trừ chuột (Rodenticde hay Raticide): là những hợp chất vô cơ, hữu cơ; hoặc có 
nguồn gốc sinh học có hoạt tính sinh học và phương thức tác ñộng rất khác nhau, ñược dùng ñể 
diệt chuột gây hại trên ruộng, trong nhà và kho tàng và các loài gậm nhấm. Chúng tác ñộng ñến 
chuột chủ yếu bằng con ñường vị ñộc và xông hơi ( ở nơi kín ñáo). 

Thuốc trừ nhện (Acricide hay Miticide): những chất ñược dùng chủ yếu ñể trừ nhện hại 
cây trồng và các loài thực vật khác, ñặc biệt là nhện ñỏ.  Hầu hết thuốc trừ nhện thông dụng hiện 
nay ñều có tác dụng tiếp xúc. ðại ña số thuốc trong nhóm là những thuốc ñặc hiệu có tác dụng 
diệt nhện, có khả năng chọn lọc cao, ít gây hại cho côn trùng có ích và thiên ñịch. Nhiều loại 
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trong chúng còn có tác dụng  trừ trứng và nhện mới nở; một số khác còn diệt nhện trưởng thành. 
Nhiều loại thuốc trừ nhện có thời gian hữu hiệu dài, ít ñộc với ñộng vật máu nóng.  Một số thuốc 
trừ nhện nhưng cũng có tác dụng diệt sâu. Một số thuốc trừ sâu, trừ nấm cũng có tác dụng trừ 
nhện. 

Thuốc trừ tuyến trùng (Nematocide): các chất xông hơi và nội hấp ñược dùng ñể xử lý 
ñất trước tiên trừ tuyến trùng rễ cây trồng, trong ñất, hạt giống và cả trong cây. 

Thuốc trừ cỏ (Herbicide): các chất ñược dùng ñể trừ các loài thực vật cản trở sự sinh 
trưởng cây trồng, các loài thực vật mọc hoang dại, trên ñồng ruộng, quanh các công trình  kiến 
trúc, sân bay, ñường  sắt... và gồm cả các thuốc trừ rong rêu trên ruộng,  kênh mương.  ðây là 
nhóm thuốc dễ gây hại cho cây trồng nhất. Vì vậy khi dùng các thuốc trong nhóm này cần ñặc 
biệt thận trọng. 

 3.2. Dựa vào con ñường xâm nhập (hay cách tác ñộng của thuốc) ñến dịch hại: tiếp 
xúc, vị ñộc, xông hơi, thấm sâu và nội hấp. 

 3.3. Dựa vào nguồn gốc hoá học:  
 Thuốc có nguồn gốc thảo mộc : bao gồm các thuốc BVTV làm từ cây cỏ hay các sản 
phẩm chiết xuất từ cây cỏ có khả năng tiêu diệt dịch hại. 

Thuốc có nguồn gốc sinh học: gồm các loài sinh vật (các loài ký sinh thiên ñịch), các sản 
phẩm có nguồn gốc sinh vật ( như các loài kháng sinh...) có khả năng tiêu diệt dịch hại. 

Thuốc có nguồn gốc vô cơ : bao gồm các hợp chất vô cơ ( như dung dịch  boocñô,  lưu 
huỳnh và lưu huỳnh vôi....) có khả năng tiêu diệt dịch hại. 

Thuốc có nguồn gốc hữu cơ: Gồm các hợp chất hữu cơ tổng hợp có khả năng tiêu diệt 
dịch hại ( như các hợp chất clo hữu cơ, lân hữu cơ, cacbamat...). 

Gần ñây, do nhiều dịch hại ñã hình thành tính chống nhiều loại thuốc có cùng một cơ chế, 
nên người ta ñã phân loại theo cơ chế tác ñộng của các loại thuốc ( như thuốc  kìm hãm men 
cholinesterase, GABA, kìm hãm hô hấp...) hay theo phương thức tác ñộng (thuốc ñiều khiển sinh 
trưởng côn trùng, thuốc triệt sản, chất dẫn dụ, chất xua ñuổi hay chất gây ngán). 

Phân chia theo các dạng thuốc ( thuốc bột, thuốc nước...) hay phương pháp sử dụng ( 
thuốc dùng ñể phun lên cây, thuốc xử lý giống...).  

 Ngoài  cách phân loại chủ yếu trên, tuỳ  mục ñích nghiên cứu và sử dụng,  người ta còn 
phân loại thuốc BVTV theo nhiều cách khác nữa. 

 Không có sự phân loại  thuốc BVTV nào mang tính tuyệt ñối, vì một loại thuốc có thể trừ 
ñược nhiều loại dịch hại khác nhau, có khả năng xâm nhập vào cơ thể dịch hại theo nhiều con 
ñường khác nhau, có cùng lúc nhiều cơ chế tác ñộng khác nhau; trong thành phần của thuốc có 
các nhóm hay nguyên tố gây ñộc khác nhau... nên các thuốc có thể cùng lúc xếp vào nhiều nhóm 
khác nhau.  
 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1/ Những hiểu biết chung về chất ñộc? 
2/Những ñịnh nghĩa cần biết và yêu cầu cơ bản của một chất ñộc dùng trong nông nghiệp? 
3/ Các cách phân loại thuốc BVTV? 
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CHƯƠNG II 

CƠ SỞ SINH LÝ, SINH THÁI HỌC CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
TRONG PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI 

 Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả là yêu cầu cơ bản của biện pháp hoá học. Muốn 

vậy , học viên phải hiểu rõ cơ sở sinh lý sinh thái của thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại. ðó 

là mối quan hệ qua lại giữa 3 nhóm yếu tố: Thuốc BVTV, Dịch hại và ðiều kiện ngoại cảnh. 

1. ðIỀU KIỆN CỦA MỘT LOẠI THUỐC CÓ THỂ GÂY ðỘC CHO SINH VẬT:  

 1.1. Thuốc phải tiếp xúc ñược với sinh vật  

Là ñiều kiện tiên quyết ñể thuốc phát huy tác dụng. Muốn thuốc tiếp xúc ñược với dịch 
hại nhiều nhất,  phải nắm chắc ñặc tính sinh vật học, sinh thái học của dịch hại và ñặc tính của 
từng loại thuốc, tìm biện pháp xử lý thích hợp ñể thuốc tiếp xúc nhiều nhất với dịch hại và hạn 
chế thuốc tác ñộng ñến các sinh vật không là ñối tượng phòng trừ, giảm nguy cơ gây hại của 
thuốc ñến môi sinh, môi trường. Mỗi loài sinh vật có những ñặc tính sinh học khác nhau:  

- Côn trùng: cần hiểu rõ khả năng di chuyển của côn trùng ( rệp ít di chuyển, nhưng các 
sâu hại khác lại di chuyển mạnh); nơi chúng sống, nơi gây hại và cách gây hại, thời ñiểm hoạt 
ñộng  ñể chọn thuốc và phương pháp xử lý thích hợp. 

- Nấm bệnh và nhện :  là những loại sinh vật ít hay không tự di chuyển. Phải phun  thuốc 
ñúng vào nơi chúng sống, hạt thuốc phải mịn, trang trải thật ñều trên bề mặt vật phun, lượng 
nước phun phải lớn mới phát huy ñược tác dụng. 

- Chuột:  Chuột di chuyển rất rộng, nên phải tạo ñiều kiện  cho chuột tiếp xúc với bả, 
bằng cách rải bả trên những lối ñi của chuột, chọn bả không hoặc ít mùi, hay chỉ có mùi hấp dẫn, 
tránh dùng những bả gây tác ñộng mạnh ñể chuột không sợ và phải thay mồi bả liên tục ñể lừa 
chuột. 

- Cỏ dại : phải phun, rải và trộn thuốc vào ñất, tạo ñiều kiện cho cỏ dại nhận ñược nhiều 
thuốc nhất. Dùng các thuốc trừ cỏ nội hấp phun nhiều lần liên tiếp nhau ở dưới liều gây chết sẽ 
tăng ñược hiệu quả của thuốc. Khi phun thuốc trừ cỏ không chọn lọc ở  ruộng có cây trồng, phải 
phun ñịnh hướng, ñể tránh ñể cây trồng tiếp xúc với thuốc, ñỡ bị thuốc gây hại và làm tăng tính 
chọn lọc của thuốc trừ cỏ.  

 1.2. Thuốc phải xâm nhập ñược vào cơ thể sinh vật và sau ñó phải dich chuyển ñược 
ñến trung tâm sống của chúng :   

Con ñường xâm nhập của thuốc BVTV vào cơ thể sinh vật:    

-Thuốc xâm nhập vào cơ thể dịch hại bằng con ñường ti�p xúc (còn gọi là những thuốc 
Ngoại tác ñộng): là những thuốc gây ñộc cho sinh vật khi thuốc xâm nhập qua biểu bì chúng.  

-Thuốc xâm nhập vào cơ thể dịch hại bằng con ñường vị ñộc (còn gọi là những thuốc  có 
tác ñộng ðường ruột hay Nội tác ñộng): là những loại thuốc gây ñộc cho ñộng vật  khi thuốc xâm 
nhập qua ñường tiêu hoá của chúng. ðộ pH dịch ruột và thời gian tồn tại của thuốc trong dạ dày 
và ruột non ảnh hưởng rất mạnh ñến hiệu lực của thuốc. 

- Thuốc có tác ñộng xông hơi: là những thuốc có khả năng bay hơi/ bụi, ñầu ñộc bầu 
không khí bao quanh dịch hại và  gây ñộc cho sinh vật khi thuốc xâm nhập qua ñường hô hấp.  
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-Thuốc có tác ñộng thấm sâu: là những thuốc có khả năng xâm nhập qua biểu bì thực vật, 
thấm vào các tế bào phía trong, diệt dịch hại sống trong cây và các bộ phận của cây. Các thuốc 
này chỉ có tác ñộng theo chiều ngang, mà không có khả năng di chuyển trong cây.  

-Thuốc có tác ñộng nội hấp: là những loại thuốc có khả năng xâm nhập qua thân, lá, rễ 
và các bộ phận khác của cây; thuốc dịch chuyển ñược trong cây, diệt ñược dịch hại  ở những nơi 
xa vùng tiếp xúc với thuốc. Những thuốc xâm nhập qua rễ rồi dịch chuyển lên các bộ phận phía 
trên của cây cùng dòng nhựa nguyên, gọi là vận chuyển hướng ngọn. Do mạch gỗ là những tế 
bào, nên chất ñộc ít bị tác ñộng.   Ngược lại, có những thuốc xâm nhập  qua lá, vận chuyển  
xuống các bộ phận phía dưới của cây, theo mạch libe, cùng  dòng nhựa luyện,  gọi là vận chuyển 

hướng gốc hay các thuốc mang tính lưu dẫn. Mạch libe là các tế bào sống, nên thuốc  bị các chất 
trong tế bào sống,  men tác ñộng và các yếu tố sinh học tác ñộng.  Có thuốc lại xâm nhập cả qua 
lá và rễ, vận chuyển cả hướng ngọn và hướng gốc. 

Sự xâm nhập và di chuyển của chất ñộc vào trong cơ thể sinh vật  

Sự xâm nhập và di chuyển của chất ñộc vào trong  nấm bệnh:  Bề mặt chất nguyên 
sinh có  tính khuyếch tán mạnh,  cản trở các chất trong tế bào khuyếch tán ra ngoài.  Ngược lại, 
cả khối nguyên sinh lại có tính hấp phụ và tạo  hệ số cân bằng. Trong ñiều kiện bình thường hệ số 
hấp phụ này thấp.  Khi bị chất ñộc tác ñộng, hệ số cân bằng này sẽ tăng lên, chất ñộc theo ñó vào 
tế bào mạnh hơn. Mặt khác, màng nguyên sinh chất có tính thấm chọn lọc, cho những chất hoà 
tan ñi qua với tốc ñộ khác nhau. Nhưng tính thấm này sẽ bị thay ñổi theo ñiều kiện ngoại cảnh. Bị 
chất ñộc kích thích, tính thấm của màng tế bào cũng tăng nhanh, chất ñộc xâm nhập nhanh chóng 
vào tế bào cho ñến khi trạng thái cân bằng về áp suất ñược thiết lập. Màng tế bào cũng có khả 
năng hấp phụ mạnh, ñặc biệt là các ion kim loại nặng như ñồng, thuỷ ngân... Trên màng tế bào, 
các ion này tập trung lại với nồng ñộ cao cũng xâm nhập trực tiếp vào tế bào nấm bệnh mạnh .  

Sự xâm nhập và di chuyển của chất ñộc vào trong cơ thể côn trùng: Những thuốc 
càng dễ hoà tan trong lipit và lipoproteit chất béo, sẽ càng dễ xâm nhập vào cơ thể sinh vật qua 
con ñường tiếp xúc. Biểu bì côn trùng không có tế bào sống, ñược cấu tạo bằng lipit và lipoproteit 
biến tính, có tác dụng giữ khung cơ thể, ngăn không cho nước ở trong cơ thể côn trùng thoát ra 
ngoài và các chất khác ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Nhưng lớp biểu bì bao phủ không ñều 
trên toàn cơ thể, có những chỗ mỏng, mềm như ở các khớp ñầu, ngực bàn chân,  chân lông v.v... 
thuốc xâm nhập qua dễ dàng hơn. Các thuốc dạng sữa dễ xâm nhập vào cơ thể qua biểu bì côn 
trùng và biểu bì  lá cây hơn. Những biểu bì quá dày, thuốc không ñi qua ñược, hoặc thuốc hoà tan 
trong biểu bì nhiều, bị giữ lại ở biểu bì  mà không ñi vào ñược bên trong,  hiệu lực của thuốc 
cũng bị giảm. Xâm nhập qua biểu bì, thuốc sẽ ñi tiếp vào máu và ñược máu di chuyển ñến các 
trung tâm sống. 

Các thuốc xông hơi lại xâm nhập vào lỗ thở,  hệ thống khí quản và vi khí quản  vào máu 
gây ñộc cho côn trùng.  Chất ñộc xâm nhập qua ñường hô hấp có tính ñộc mạnh hơn các ñường 
khác, do  tác ñộng ngay ñến máu. Cường ñộ hô hấp càng mạnh, khả năng ngộ ñộc càng tăng. Vì 
thế, khi xông hơi các côn trùng trong kho, người ta thường hoặc rút bớt không khí, hoặc bơm 
thêm CO2 vào kho ñể kích thích sự hô hấp của côn trùng. 

Các thuốc trừ sâu vị ñộc, ñược chuyển từ miệng ñến ống thực quản, túi thức ăn vào ruột 
giữa. Dưới tác ñộng của các men có trong nước bọt và dịch ruột giữa, thuốc sẽ chuyển từ dạng 
không hoà tan sang dạng hoà tan, rồi thẩm thấu qua vách ruột hay phá vỡ vách ruột vào huyết 
dịch, cùng huyết dịch ñi ñến các trung tâm sống. Những chất ñộc còn lại không tan sẽ bị thải qua 
hậu môn, hoặc qua nôn mửa; một phần nhỏ chất ñộc thẩm thấu qua thành ruột trước, vào thành 
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ruột sau và bị giữ ở ñó.  Quá trình bài tiết càng chậm, thời gian tồn lưu trong ruột càng lâu, lượng 
chất ñộc xâm nhập vào cơ thể càng nhiều, ñộ ñộc của thuốc sẽ mạnh. ðộ pH của dịch ruột ảnh 
hưởng nhiều ñến ñộ tan của thuốc. ðộ tan càng lớn, nguy cơ gây ñộc càng tăng. 

Sự xâm nhập và di chuyển của chất ñộc vào trong cơ thể loài gậm nhấm : Thuốc trừ 
chuột có thể xâm nhập  vào cơ thể loài gậm nhấm bằng cả ba con ñường : tiếp xúc, vị ñộc và 
xông hơi.  Nhưng do khả năng hoạt ñộng của các loài gậm nhấm nói chung và của các loài chuột 
nói riêng quá rộng, nên khó diệt chúng bằng con ñường tiếp xúc. Biện pháp diệt chuột và các loài 
gậm nhấm chủ yếu là trộn thuốc trừ chuột với thức ăn (làm bả) ( con ñường vị ñộc). Tác ñộng 
xông hơi (ñường hô hấp), chỉ ñược áp dụng trong các khoảng không gian kín (trong kho tàng, 
trong hang)... Dù bằng con ñường nào, cuối cùng thuốc cũng vào máu. Khi vào máu, thuốc một 
phần phá hại máu, phần khác ñược vận chuyển ñến trung tâm sống, tác ñộng ñến chức năng sống 
của các cơ quan này, chuột bị ngộ ñộc rồi chết. 

Sự xâm nhập và di chuyển của chất ñộc vào trong cơ thể cỏ dại: Chất ñộc cũng có thể 
xâm nhập vào mọi bộ phân của thực vật, nhưng lá và rễ là hai nơi chất ñộc dễ xâm nhập nhất. Bề 
mặt lá và các bộ phận khác trên mặt ñất, ñược bao phủ bởi màng lipoit và những chất béo khác, 
có bản chất là những chất không phân cực, nên thường dễ cho những chất không phân cực ñi qua. 
Vỏ thân là những lớp bần, thuốc BVTV phân cực hay không phân cực ñều khó xâm nhập; nhưng 
nếu ñã xâm nhập ñược qua vỏ thân, chất ñộc sẽ ñi ngay vào bó mạch và di chuyển ñến các  bộ 
phận khác nhau của cây. Giọt chất ñộc nằm trên lá, ban ñầu xâm nhập vào bên trong lá nhanh, 
theo thời gian, nước bị bốc hơi, nồng ñộ giọt thuốc sẽ tăng cao, khả năng hoà tan của thuốc kém, 
thuốc xâm nhập vào cây chậm dần.  

Chất ñộc trong ñất xâm nhập qua rễ là chính ( cũng có thể xâm nhập qua hạt giống và 
những lóng thân ở lớp ñất mặt) nhờ khả năng hấp phụ nước và chất hoà tan. Các chất phân cực dễ 
xâm nhập qua rễ. Tốc ñộ xâm nhập  thuốc qua rễ thường lúc ñầu tăng sau giảm dần. Riêng hai 
thuốc trừ cỏ 2,4-D và DNOC  lại khác: lúc ñầu xâm nhập nhanh, sau ngừng hẳn rồi lại có một 
lượng thuốc từ rễ thoát ra ngoài ñất. Mặt dưới lá  có nhiều khí khổng và tế bào kèm, nên các chất 
phân cực lại dễ xâm nhập. 

 1.3. Chất ñộc phải tồn giữ trong cơ thể sinh vật một thời gian, ở nồng ñộ nhất ñịnh 
ñủ ñể phát huy tác dụng: Chất ñộc trong cơ thể sinh vật biến ñổi theo 3 hướng: 

- ðộ ñộc của chất ñộc có thể ñược tăng lên: khi chúng ñược biến ñổi thành những chất 
có tính ñộc cao hơn. Ví dụ : MCPB  chỉ phát huy tác dụng diệt cỏ khi trong cây, chúng chuyển 
thành MPCA. Malathion có ñộ ñộc kém hơn Malaoxon, một sản phẩm oxy hoá của Malathion. 
Các thuốc trừ sâu thuộc nhóm nereistoxin ( Cartap, Bensultap, Monosultap, Thiocyclam ) chỉ có 
hiệu lực diệt sâu khi chúng ñược chuyển thành Nereistoxin trong cơ thể côn trùng. Thuốc trừ nấm 
Thiophanate methyl vào nấm bệnh sẽ chuyển thành carbendazim mới  có ñộ ñộc với nấm bệnh. 

- Chất ñộc có thể trở nên ít ñộc hơn,  thậm chí mất hẳn tính ñộc: do chất ñộc  phản ứng 
với các chất có trong cơ thể, hoặc dưới tác ñộng của các men phân huỷ thuốc, hay những phản 
ứng thuỷ phân hay trao ñổi khác.  

Dưới tác ñộng của men DDTaza, DDT chuyển thành DDA hay DDE ít ñộc với côn trùng.Những 
chất ñộc bị thải nhanh ra ngoài do phản ứng tự bảo vệ của sinh vật cũng không gây ñộc ñược với dịch 
hại. 

Atrazin trừ  ñược nhiều loài cỏ lá rộng và lá hẹp  cho nhiều loại cây trồng khác nhau, nhưng lại rất 
an toàn với ngô. Vì trong ngô có men  glutation tranferaza có khả năng khử Atrazin thành hydroxysimazin 
không gây ñộc cho cây. 
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- ðộ ñộc của thuốc có thể không thay ñổi:   
Sunfat ñồng có ñộ ñộc với nấm bệnh không thay ñổi, dù có xâm nhập hay không xâm nhập vào 

cơ thể sinh vật.  

Chất ñộc chỉ phát huy ñược tính ñộc khi chúng ñạt một lượng nhất ñịnh, tồn tại trong cơ 
thể sinh vật một thời gian nhất ñịnh. Với hai ñiều kiện ñó, chât ñộc  mới có thể ñủ gây hại cho 
sinh vật, bằng cách phản ứng với protein, gây tê liệt hệ men, ngăn cản sự tạo vitamin, thay ñổi 
trạng thái keo, ñộ nhớt và khả năng nhuộm màu của nguyên sinh chất, phá huỷ các chức năng 
sống cơ bản làm cho sinh vật bị ngộ ñộc rồi chết. Nồng ñộ chất ñộc càng tăng, thời gian lưu giữ 
chất ñộc trong cơ thể sinh vật càng dài, càng tác ñộng sâu sắc ñến cơ thể sinh vật. 

2. CÁC HÌNH THỨC TÁC ðỘNG CỦA CHẤT ðỘC: 

Sau khi chất ñộc xâm nhập ñược vào tế bào, tác ñộng ñến trung tâm sống, tuỳ từng ñối 
tượng và tuỳ ñiều kiện khác nhau mà gây ra  tác ñộng sau trên cơ thể sinh vật: 

 2.1. Tác ñộng cục bộ, toàn bộ: Chất ñộc chỉ gây ra những biến ñổi tại những mô mà chất 
ñộc trực tiếp tiếp xúc với chất ñộc nên gọi là tác ñ�ng c�c b� ( như những thuốc có tác ñộng 
tiếp xúc). Nhưng có nhiều chất ñộc sau khi xâm nhập vào sinh vật, lại loang khắp  cơ thể,  tác 
ñộng ñến cả những cơ quan ở xa nơi thuốc tác ñộng hay tác ñộng ñến toàn bộ cơ thể gọi là các 
chất có tác d�ng toàn b�  ( những thuốc có tác dụng nội hấp thường thể hiện ñặc tính này).  

2.2. Tác ñộng tích luỹ: Khi sinh vật tiếp xúc với chất ñộc nhiều lần, nếu quá trình hấp thu 
nhanh hơn quá trình bài tiết,  sẽ xảy ra hiện tượng tích lu� hoá h�c.  Nhưng cũng có trường 
hợp cơ thể chỉ tích luỹ những hiệu ứng  do các lần sử dụng thuốc lặp lại mặc dù liều lượng thuốc 
ở các lần dùng trước ñó bị bài tiết ra hết ñược gọi là s� tích lu� ñ�ng thái  hay tích lu� 
ch�c năng.  

2.3. Tác ñộng liên hợp: Khi hỗn hợp hai hay nhiều chất với nhau, hiệu lực của chúng có 
thể tăng lên và hiện tượng này ñược gọi là tác ñ�ng liên h
p. Nhờ tác ñộng liên hợp, khi hỗn 
hợp hai hay nhiều thuốc khác nhau, giảm ñược số lần phun thuốc, giảm chi phí phun và diệt ñồng 
thời nhiều loài dịch hại cùng lúc. Có hai loại tác ñộng liên hợp : 

Tác ñộng liên hợp gia cộng:  khi  hiệu ứng của hỗn hợp bằng tổng ñơn giản các tác 
ñộng.  

 Tác ñộng liên hợp nâng cao tiềm thế : khi hiệu ứng của hỗn hợp vượt quá tổng hiệu 
ứng riêng của từng chất cộng lại. Tác ñộng liên hợp nâng cao tiềm thế cho phép giảm lượng 
thuốc khi sử dụng.  Nguyên nhân: có thể do lý tính của thuốc ñược cải thiện tốt hơn, hoặc các loại 
thuốc phản ứng và chuyển hoá thành những chất mới có ñộ ñộc hơn và cuối cùng do khả năng 
nâng cao hiệu lực sinh học của từng loại thuốc.  

2.4. Tác ñộng ñối kháng: Ngược với hiện tượng liên hợp là tác ñ�ng ñ�i kháng, có 
nghĩa khi hỗn hợp, chất ñộc này làm suy giảm ñộ ñộc của chất ñộc kia.  Hiện tượng ñối kháng có 
thể ñược gây ra dưới tác ñộng hoá học, lý học và sinh học của các thuốc với nhau. 

Nghiên cứu tác ñộng liên hợp và ñối kháng có ý nghĩa rất lớn trong công nghệ gia công 
thuốc và là cơ sở cho hai hay nhiều loại thuốc ñược hỗn hợp với nhau. 

2.5. Hiện tượng quá mẫn: Các cá thể xảy ra hi�n t
ng quá m�n  khi tác ñộng của 
chất ñược lặp lại. Dưới tác ñộng của chất ñộc, các sinh vật có ñộ nhạy cảm cao với chất ñộc.  
Chất gây ra hiện tượng này ñược gọi là chất cảm ứng.   Khi chất cảm ứng ñã tác ñộng ñược  vào 
cơ thể với liều nhỏ cũng có thể gây hại cho  sinh vật. Nếu chất ñộc xâm nhập trước giai ñoạn tột 
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cùng của sự cảm ứng, hiện tượng quá mẫn sẽ không xảy ra và cơ thể sinh vật lại có thể hồi phục, ñược 
gọi là  hi�n t
ng m�t c�m �ng.  

-Một số chất ñộc khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật, không làm chết sinh vật ñó,  nhưng 
phá hoại các chức năng sinh lý của từng cơ quan riêng biệt, làm sinh vật không phát triển ñược 
bình thường, như côn trùng không lột xác ñược ñể phát triển, côn trùng không ñẻ ñược hay ñẻ ít 
và có tỷ lệ trứng nở thấp,  khả năng sống sót kém v.v... Hiện tượng này mang tên tác ñ�ng d� 
h�u.  

Ngoài ra, chất ñộc có thể làm cho sinh vật phát triển kém, còi cọc, gây những vết thương 
cơ giới ảnh hưởng hoạt ñộng hệ men và các hệ sống khác. 

3. NHỮNG NHÂN TỐ LIÊN QUAN ðẾN TÍNH ðỘC CỦA THUỐC BVTV 

3.1. Liên quan giữa ñặc tính của chất ñộc với ñộ ñộc của chúng  : 

a. Liên quan giữa cấu tạo, tính chất hoá học ñến ñộ ñộc của thuốc BVTV: 

Trong phân tử chất ñộc thường có những g�c sinh ñ�c  quyết ñịnh ñến ñộ ñộc của 
thuốc ñó.  Các gốc sinh ñộc có thể chỉ là một nguyên tử hay một loại nguyên tố ( như Hg, Cu... 
trong các hợp chất chứa thuỷ ngân hay chứa ñồng); hoặc cũng có thể là một nhóm các nguyên tố 
( như gốc -CN có trong các hợp chất xianamit; hay gốc -P=O (S) trong các thuốc lân hữu cơ) biểu 
hiện ñặc trưng tính ñộc của chất ñó. 

Các thuốc BVTV có ngu�n g�c khác nhau, nên cơ chế tác ñộng của chúng cũng khác 
nhau:  

 Các thuốc trừ  sâu thuộc nhóm lân hữu cơ và cacbamat kìm hãm  hoạt ñộng hệ men 
cholinesterase; pyrethroit lại kìm hãm kênh vận chuyển Na+ và  hợp chất Cyclodien kìm hãm 
kênh vận chuyển ion Cl- của hệ thần kinh ngoại vi; còn Fipronil và Avermectin lại kìm hãm sự 
ñiều khiển GABA v.v...Một số thuốc trừ bệnh dicarboxamide ngăn cản quá trình sinh tổng hợp 
tryglycerin; benzimidazol ngăn cản sự phân chia tế bào của nấm bệnh; các chất kháng sinh và 
acylamin lại kìm hãm sinh tổng hợp protein. 

 Một hợp chất có ho�t tính sinh h�c mạnh, thường là các hoạt chất có ñộ ñộc cao.  Các 
chất ñộc có các nối ñôi hay nối ba,  các phân tử dễ ñứt gãy hay dễ phản ứng,  làm  tăng ñộ ñộc 
của thuốc. ðiều này cũng giải thích tại sao các thuốc thuộc nhóm pyrethroid có khả năng tác 
ñộng nhanh, mạnh ñến côn trùng ñến vậy. Hay ñối với dầu khoáng, ñộ ñộc của thuốc ñối với sinh 
vật cũng phụ thuộc nhiều vào hàm lượng hydratcacbon  chưa no chứa trong các phân tử của 
chúng. Hàm lượng này càng cao, càng dễ gây ñộc cho sinh vật, ñồng thời càng dễ gây hại cho cây 
trồng. 

 Sự thay th� nhóm này bằng một nhóm khác, hay sự thêm bớt ñi một nhóm này hay 
nhóm khác có trong phân tử sẽ làm thay ñổi ñộ ñộc và cả tính ñộc của hợp chất rất nhiều.  

Sự clo hoá của naphtalen và benzen ñã làm tăng tính ñộc lên 10-20, của phenol lên 2-100lần.  
Ethyl parathion và  Methyl parathion hoàn toàn giống nhau về công thức cấu tạo có khác chăng ở 

Ethyl parathion  có 2 gốc etoxy C2H5O trong khi ñó ở Methyl parathion có 2 gốc metoxy CH3O.  Tương 
tự  Fenitrothion  và Methyl parathion có công thức  cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng Fenitrothion có 
thêm gốc CH3 ở vòng nitrophenyl. Mặc dù có sự khác biệt nhau rất ít như vậy nhưng chúng khác nhau rất 
lớn về phương thức và khả năng tác ñộng ñến côn trùng và ñộ ñộc của thuốc ñối với sinh vật. 
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Chỉ tiêu Ethyl parathion Methyl parathion Fenitrothion 

Công thức  
cấu tạo 

              S                 
C2H5O           
               P-O-            -NO2 
C2H5O                               

              S                 
CH3O               
              P-O-             -NO2 
CH3O                             
 

               S                CH3 
CH3O          
              P-O-               - NO2 
CH3O                               

Phương thức 
 tác ñộng 

Tiếp xúc, vị ñộc, xông 
hơi, thấm sâu mạnh 

Tiếp xúc, vị ñộc,  
xông hơi, thấm sâu 

Tiếp xúc, vị ñộc, 
thấm sâu yếu 

Tác ñộng ñến  
côn trùng 

Rất nhanh và mạnh Nhanh Chậm 

ðộ ñộc LD50 
           ( 
mg/kg) 

Qua miệng:    2mg/kg 
Qua da: 50mg/kg 

Qua miệng:    6mg/kg 
Qua da: 50mg/kg 

Qua miệng:250mg/kg 
Qua da: 2500mg/kg 

ðộ ñộc LD 50 
với ong mật 
24h 

ðộc với ong  
0,07-0,14µg/con 

ðộc với ong  
0,07-0,10µg/con 

ðộc với ong 

LC50 với cá 
96h 

5mg/l 1,5mg/l 1,7mg/l 

Hai thuốc DDT và Dicofol có công thức hoá học rất giống nhau chỉ khác nguyên tố H có trong 
DDT ñược thay bằng nhóm -OH trong Dicofol;  nhưng DDT có tác dụng trừ sâu còn Dicofol lại chỉ có tác 
dụng trừ nhện hại cây trồng. 
                                   H 
              
 Cl  -                     -    C  -                        - Cl  
              
                                C-Cl3 

                                    OH 
              
  Cl-                        -   C   -                       - Cl  
               
                                    C-Cl3 

DDT  Dicofol 

Sự thay ñ�i nh� trong c�u trúc phân t� cũng có thể làm thay ñổi ñộ ñộc của thuốc. 
Thuốc  

666, một thuốc trừ sâu cổ thuộc nhóm Clo hữu cơ, có 8 ñồng phân, nhưng chỉ có ñồng phân γ có 
hiệu lực trừ sâu mạnh nhất. Trong nhóm pyrethroid, các ñồng phân quang học có ñộ ñộc rất khác 
nhau. Thuốc Fenvalerat có 4 ñồng phân quang học khác nhau, nhưng ñồng phân Esfenvalerat ñã 
có ñộ ñộc gấp 4 lần các ñồng phân khác gộp lại. 

 Các chất ñộc muốn phát huy khả năng gây ñộc của mình phải xâm nhập ñược vào trong tế 
bào. Tính phân c�c và không phân c�c của chất ñộc cũng có ý nghĩa lớn trong khả năng 
xâm nhập của chất ñộc vào trong cơ thể sinh vật. Các chất có khả năng phân cực,  phân bố không 
ñồng ñều trong phân tử và dễ tan trong các dung môi phân cực, trong ñó có nước. Các nhóm phân 
cực phổ biến trong các hợp chất hữu cơ là các chất có chứa nhóm hydroxyl, carbonyl và amin. 
Chúng rất khó xâm nhập qua các tế bào và qua các biểu bì sinh vật. Thể tích phân tử của các chất 
càng lớn thì khả năng xâm nhập của chúng vào tế bào càng khó. Nguyên nhân là ñường kính các 
lỗ nhỏ trong lớp lipoproteit của màng tế bào ñã giới hạn sự xâm nhập của các chất phân cực  vào 
tế bào. Mức ñộ ñiện ly của các phân tử chất phân cực ảnh hưởng rất lớn ñến tốc ñộ xâm nhập của 
chất ñộc vào tế bào. Những ion tự do, ngay cả khi thể tích phân tử của chúng nhỏ hơn kích thước 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………20  

 

 

của các lỗ trên màng nguyên sinh, cũng xâm nhập kém, thậm chí không xâm nhập ñược vào tế 
bào. Lý do: bề mặt của chất nguyên sinh có sự tích ñiện, trên thành các lỗ màng nguyên sinh chất  
xuất hiện lực ñẩy các ion cùng dấu và hút các ion khác dấu, ñã quyết ñịnh khả năng xâm nhập 
nhanh chậm của các chất này vào tế bào.  Các chất phân cực lại dễ xâm nhập vào cây qua hệ 
thống rễ, bằng sự hoà tan trong  nước và ñược cây hút. 
 Biểu bì sinh vật ñược cấu tạo bằng các lipit,  dễ cho các chất hoà tan trong chất béo ñi 
qua.  Các chất không phân cực như các hydratcacbon lại dễ tan trong lipit. Kích thước phân tử 
càng lớn, thì ñộ hoà tan của chúng trong chất béo càng tăng. Các chất ñộc không phân cực ñi vào 
tế bào không qua các lỗ nhỏ của màng nguyên sinh chất mà hoà tan trong lipit của màng ñể xâm 
nhập vào màng tế bào. Nhìn chung, nhiều thuốc BVTV là các chất hữu cơ, nên chúng dễ dàng 
xâm nhập qua biểu bì ñể vào cơ thể sinh vật. Những loại thuốc này thường ñược phun lên lá và  
gây ñộc bằng con ñường tiếp xúc.   
 Nhiều loại thuốc BVTV có khả năng xua ñuổi các loài ñộng vật nên có khả năng bảo vệ 
cây trồng và nông sản. Ví dụ : Thuốc TMTD có khả năng xua ñuổi dơi, chuột chim ñể bảo vệ 
xoài hay các loài hạt giống khác. Tương tự, các  thuốc trong nhóm pyrethroid cũng có tác dụng 
xua ñuổi côn trùng, nên giảm khả năng hồi phục quần thể côn trùng. 

 b. Liên quan giữa ñặc tính vật lý của thuốc BVTV ñến ñộ ñộc của chúng :  

 Các sản phẩm kỹ thuật ở các dạng lỏng, dung dịch, bột hay chất kết tinh, có hàm lượng 
chất ñộc cao. Chúng rất ñộc với người, ñộng vật máu nóng, cây trồng, môi sinh và môi trường.  
Do có ñộ ñộc cao,  nên lượng thuốc tiêu thụ trên một ñơn vị diện tích rất thấp (khoảng 0,5-1kg 
a.i./ha, thậm chí chỉ 6-12g a.i./ha), nên rất khó trang trải ñều trên ñơn vị diện tích. Chúng có ñộ 
bám dính kém, ít tan trong nước và không thích hợp cho việc sử dụng ngay. Vì vậy các hoạt chất 
thuốc BVTV thường ñược gia công thành các dạng khác nhau, nhằm cải thiện lý tính của thuốc, 
tăng ñộ bám dính và trang trải của thuốc, tạo ñiều kiện cho thuốc sử dụng dễ dàng, an toàn, hiệu 
quả, giảm ô nhiễm môi trường, ít gây hại cho thực vật và các sinh vật  có ích khác. 

ðặc ñiểm vật lý của thuốc BVTV có ảnh hưởng rất lớn ñến ñộ ñộc của thuốc và hiệu quả 
phòng trừ của chúng. Những ñặc ñiểm vật lý ñó là: 

Kích th�c và tr�ng l
ng h�t thu�c : ảnh hưởng rất nhiều ñến ñộ ñộc của thuốc.  
Hạt thuốc  
có kích thước lớn, có diện tích bề mặt nhỏ, thường khó hoà tan trong biểu bì lá ( tốc ñộ hoà tan  
của vật chất tỷ lệ thuận với tổng diện tích bề mặt của chúng), giảm khả năng xâm nhập. Hạt thuốc 
có kích thước lớn khó bám dính trên bề mặt vật phun nên thường bị rơi vãi thất thoát nhiều, giảm 
lượng thuốc tồn tại trên vật phun. ðối với côn trùng, kích thước hạt thuốc lớn, sẽ khó xâm nhập 
vào miệng côn trùng, lượng thuốc xâm nhập vào cơ thể côn trùng bị giảm, hiệu lực của thuốc do 
thế cũng giảm theo.  Với các thuốc bột thấm nước, khi pha với nước tạo thành huyền phù, kích 
thước hạt lớn làm cho huyền phù dễ bị lắng ñọng, khó trang trải ñều trên bề mặt, dễ làm tắc vòi 
phun, rất khó sử dụng.   

Người ta biết rằng, tốc ñộ rơi của các phần tử thuốc ñược tính theo  công thức : 
                           2gr2 
                 v =  ---------   (D-a) 
                            9 δ                                          
Trong ñó: v= Vận tốc rơi tự do của các hạt (cm/gy) 
                g= Gia tốc trọng trường (981cm/gy) 
                r= Bán kính  hạt cm 
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                δ= ðộ nhớt của không khí ( ở 10-30oC vào khoảng 0.000076-0.000086)  
                D= Tỷ trọng thuốc bột 
                a= Tỷ trọng không khí ( 0.001225) 
Vì gia tốc trọng trường g, ñộ nhớt của khí quyển δ, tỷ trọng không khí a có thể xem như 

những hằng số, nên tốc ñộ rơi hay lắng ñọng của  hạt thuốc phụ thuộc chủ yếu  vào ñộ lớn của hạt 
và tỷ trọng của thuốc bột. 

Từ ñộ cao h, thời gian rơi của  các hạt ñược tính bằng công thức:  
 
                                                     h 
                                            t = ------- 
                                                     vt        
Trong ñó: t  =  Thời gian rơi của hạt thuốc (gy) 
                h  =  ðộ cao   
                vt  =  Vận tốc rơi tự do theo hướng thẳng ñứng. 

Từ hai công thức này ta thấy: Thuốc có hạt to, nặng chiếm ưu thế, tốc ñộ rơi của các hạt 
sẽ lớn, , thời gian rơi của thuốc xuống bề mặt vật phun  ngắn, thuốc không  bay xa khỏi nơi phun. 
Ngược lại, trong thuốc  có nhiều hạt nhỏ, nhẹ, thời gian rơi của thuốc sẽ dài, thuốc dễ bị cuốn xa 
khỏi nơi phun. ðây là cơ sở ñể cho dạng thuốc bột-hạt ra ñời. 

Iwada (1973) cho biết: dùng máy bay lên thẳng phun thuốc ở ñộ cao 5m, thuốc bột có cỡ hạt < 
44µm, bị gió cuốn ñi xa khỏi nơi phun 250m; trong khi ñó ở ñộ cao 8m, thuốc hạt bột mịn có cỡ hạt 105-
297µm  chỉ bị gió cuốn ñi xa khỏi nơi phun thuốc 50m. 

Hình d�ng h�t thu�c ảnh hưởng nhiều ñến ñộ bám dính và tính ñộc của thuốc.   Hạt 
thuốc xù xì, nhiều góc cạnh dễ bám dính trên bề mặt vật phun hơn các hạt thuốc trơn láng. 

Trong huyền phù và nhũ tương ñ� l� l�ng của các hạt thuốc lâu sẽ giúp cho sự phân tán 
chất ñộc tốt, nâng cao ñược ñộ ñộc của thuốc, ñồng thời cũng giảm khả năng gây tắc bơm. 

Kh� năng bám dính  của thuốc là một trong những nhân tố kéo dài hiệu lực của thuốc. 
Thuốc có ñộ bám dính tốt, ít bị thất thoát do rửa trôi, chống ñược tác hại của ẩm ñộ, mưa và gió, 
lượng thuốc tồn trên cây nhiều hơn và lâu hơn.  

Tính th�m �t và kh� năng loang c�a gi�t thu�c  cũng ảnh hưởng lớn ñến hiệu 
lực của thuốc. Khi phun lỏng, hình dạng hạt nước thuốc và khả năng loang trên bề mặt vật phun 
(thực vật và dịch hại) phụ thuộc vào một hệ thống gồm 3 pha: chất lỏng, không khí và bề mặt của 
vật phun; trong ñó hiện tượng bề mặt ñóng một vai trò quan trọng. Trên bề mặt vật phun, giọt 
chất lỏng có hình dáng khác nhau, tuỳ theo mối tương tác của năng lượng bề mặt giữa các pha. 
Trạng thái giọt chất lỏng trên bề mặt vật rắn ñược xác ñịnh bằng ñộ cong của bề mặt giọt chất 
lỏng,  ñược biểu thị bằng góc tạo ra bởi bề mặt chất rắn và ñường tiếp tuyến với bề mặt giọt chất 
lỏng  tại nơi giọt tiếp xúc với vật rắn.  

            
                                     γ1   
                                                       θ = 90o                                                            θ < 90o

 

              θ > 90o  
                               γ2                       γ3      
     ______.________         ____________       __________.____________________ 

   Nghịch xúc            Cộng xúc 
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Sơ ñồ 1- Các hình dạng giọt  thuốc rơi trên bề mặt vật phun 

Tại ñây, có 3 lực tác ñộng ñồng thời: γ1 sức căng bề mặt của chất lỏng và không khí; γ2 
sức căng bề mặt giữa chất rắn và không khí;  γ3 sức căng bề mặt giữa chất lỏng và chất lỏng. Tuỳ 
mối tương tác giữa 3 lực này mà góc ñược tạo ra giữa bề mặt chất rắn và ñường tiếp tuyến với bề 
mặt giọt chất lỏng  tại nơi giọt tiếp xúc với vật rắn có 3 khả năng như hình 1.  

Trong ñó, hiện tượng giọt chất lỏng làm ướt bề mặt vật rắn ñược gọi là sự cộng xúc ( góc 
θ < 90 o) và hiện tượng chất lỏng không làm ướt ñược bề mặt vật rắn gọi là hiện tượng nghịch xúc 
( góc θ > 90 o ).    

 Harkins  Cheng và Young ñã ñề ra công thức biểu hiện mối năng lượng bề mặt giữa các 
pha như sau:                     

          γ2   -   γ3 
          cos θ  =  ---------------- 
                        γ1 
Muốn cho thuốc loang dính tốt,  phải tác ñộng làm sao cho góc  θ  nhỏ ñi, hay nói cách  

khác giá trị cos θ phải lớn lên.  Muốn vậy, phải tăng hiệu số của γ2  -  γ3  hay giảm giá trị của γ1.  
Giá trị  của γ2  &  γ3  rất khó thay ñổi vì chúng phụ thuộc vào bản chất bề mặt vật phun và bản 
chất thuốc.  Sự  thay ñổi dễ thực hiện nhất  là giảm  sức căng bề mặt giữa chất lỏng và không khí  
γ1 .  ðây là lý do khi gia công thuốc người ta phải thêm các chất hoạt ñộng bề mặt. 

ðể tiện cho người sử dụng, các nhà sản xuất ñã gia công thuốc BVTV thành các dạng 
khác nhau phù hợp với mục ñích sử dụng. Các d�ng khác nhau  của thuốc BVTV cũng có khả 
năng gây ñộc khác nhau. Thông thường ñộ ñộc ñối với ñộng vật máu nóng và thực vật của thuốc 
dạng sữa cao hơn những thuốc dạng bột...  

 c. Liên quan giữa cường ñộ tác ñộng của thuốc BVTV ñến ñộ ñộc của chúng  :   

 Cường ñộ tác ñộng của chất ñộc ñến cơ thể sinh vật phụ thuộc vào nồng ñộ, thời 
gian tiếp xúc và mức tiêu dùng của thuốc BVTV.   

Nồng ñộ của thuốc BVTV  là lượng chất ñộc chứa trong dạng thuốc ñem dùng, hoặc 
lượng hoá chất có trong không khí. Nồng ñộ của thuốc BVTV ñược thể hiện bằng phần trăm 

trọng lượng của hoạt chất/ trọng lượng của sản phẩm ( ñối với sản phẩm)  hay phần trăm trọng 

lượng của sản phẩm / trọng lượng nước ( ñối với dịch phun); hoặc ñược biểu thị  bằng g trọng 
lượng hoạt chất/ ñơn vị thể tích. Nhìn chung, nồng ñộ càng cao, càng dễ gây hại cho sinh vật. 

Dưới tác ñộng của nồng ñộ chất ñộc, cơ thể sinh vật có phản ứng với chất ñộc khác nhau. 
Ơ nồng ñộ thấp, trong một số trường hợp, chúng còn kích thích sinh vật phát triển tốt, ngược lại ở 
nồng ñộ cao, chúng gây hại có khi làm chết sinh vật. Ví dụ : Người ta dùng 2,4-D ở nồng ñộ thấp 
ñể kích thích sinh trưởng cho một số cây trồng; nhưng ở nồng ñộ cao, 2,4-D lại là loại thuốc trừ 
cỏ. Khi côn trùng tiếp xúc với thuốc trừ sâu ở nồng ñộ thấp, nhiều lần, trong thời gian dài  chẳng 
những côn trùng không bị tiêu diệt mà chúng còn dần hình thành tính chống thuốc, gây khó khăn 
cho việc phòng trừ côn trùng. 

 Mức tiêu dùng  là lượng thuốc cần thiết ñể xử lý cho một ñơn vị diện tích hay thể tích. 
Mức tiêu dùng phụ thuộc vào các loài dịch hại, loài cây ( cây có tán lá rộng, cần dùng với lượng 
thuốc nhiều hơn ñể có thể trang trải ñều trên cây),vào tuổi cây ( cây lớn cần phun với lượng thuốc 
nhiều hơn), tình hình sinh trưởng của cây ( cây càng xanh tốt, phát triển mạnh càng cần lượng 
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thuốc nhiều hơn) và các dạng thành phẩm ( dạng thuốc hạt cần lượng nhiều hơn thuốc bột thấm 
nước và dạng dung dịch).  
 Khi phun thuốc lên cây  ở dạng lỏng, lượng dung dịch phun trên ñơn vị diện tích cũng 
mang ñặc tính của mức tiêu dùng. Ngoài ra, khi sử dụng thuốc dạng dung dịch, lượng nước dùng 
nhiều hay ít, còn phụ thuộc vào công cụ phun rải ( khi dùng bơm ñộng cơ, lượng nước có thể 
giảm ñi, nhưng nồng ñộ thuốc phải tăng lên tương ứng so với dùng các bơm tay, nhưng không 
ñược thay ñổi mức tiêu dùng). 

Qui mô  sử dụng và số lần phun thuốc : Số lần phun thuốc càng nhiều, qui mô 
dùng thuốc càng rộng, ảnh hưởng của thuốc BVTV ñến môi trường càng mạnh, ñặc biệt là các 
thuốc trừ sâu. Ngoài ra, khoảng cách giữa các lần phun càng ngắn, càng dễ tạo ñiều kiện cho 
thuốc tích luỹ trên bề mặt vật phun, dễ gây ô nhiễm với môi trường.   

Thời gian hiệu lực của thuốc càng dài, ñộ ñộc của thuốc ñối với môi trường càng  tăng. 
Cùng một nồng ñộ, thời gian thể hịên triệu chứng ngộ ñộc,  gây chết hay quật ngã cho sinh vật 
càng ngắn, thì loại thuốc ñó càng ñộc. 

 3.2.  Sự liên quan giữa ñặc ñiểm của sinh vật với ñộ ñộc của thuốc BVTV:  
Phản ứng ñối với chất ñộc ở mọi loài sinh vật ñều tuân theo qui luật sau ñây:  
Các loài sinh vật có phản ứng rất khác nhau ñối với một loại thuốc. Cùng một loại 

thuốc, ở cùng một liều lượng, một phương pháp xử lý, thậm chí trên cùng một ñiểm xử lý, nhưng 
có loài sinh vật này bị thuốc gây hại, loài khác lại  không hay ít bị hại.  

Ví dụ: Dung dịch boocñô có thể diệt trừ nhiều loại nấm và vi khuẩn gây bệnh cho cây, nhưng lại 
có hiệu lực kém hoặc không diệt ñược loài nấm phấn trắng (Erisiphales). Thuốc trừ cỏ  Ethoxysulfuron có 
khả năng diệt trừ mạnh cỏ cói lác và cỏ lá rộng; nhưng lại ít có hiệu lực trừ cỏ hoà thảo, ñặc biệt là cỏ 
lồng vực nước và không gây hại lúa. Thuốc Buprofezin có hiệu lực trừ các loại chích hút cao, nhưng ít 
gây hại cho các sâu miệng nhai. 

Nhìn chung, các loài ký sinh thiên ñịch thường mẫn cảm với thuốc trừ sâu hơn các loài côn trùng 
và nhện gây hại. 

 Mỗi loại thuốc chỉ diệt ñược một số loài sinh vật, nên  người ta ñã chia thuốc BVTV 
thành các nhóm khác nhau ñể tiện cho việc sử dụng như  thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ... Cùng 
một loài sinh vật, tính m�n c�m c�a loài sinh v�t � các giai ño�n phát d�c khác nhau 
cũng không giống nhau với từng loại thuốc. Ví dụ: giai ñoạn trứng và nhộng của côn trùng 
thường chống thuốc mạnh hơn giai ñoạn sâu non và trưởng thành;  cỏ non thường chống chịu 
thuốc kém hơn cỏ già ( do khả năng xâm nhập của thuốc vào cỏ già kém hơn vào cỏ non và khả 
năng trao ñổi chất của cỏ già cũng kém hơn cỏ non). 

Tính m�n c�m c�a  ch�t ñ�c còn có th� bi�n ñ�i theo ngày ñêm.  Những côn 
trùng hoạt ñộng ban ngày thường kém mẫn cảm với thuốc hơn vào ban ñêm. Ngược lại, những 
côn trùng hoạt ñộng ban ñêm lại có khả năng chống chịu với thuốc mạnh  hơn ở ban ngày.  

Gi�i tính cũng ảnh hưởng ñến sự chống chịu của thuốc. Thông thường khả năng chống 
chịu của con ñực kém con cái.       

Tính m�n c�m c�a các cá th�  sinh vật trong một loài, cùng giai ñoạn phát dục với 
một loại thuốc  cũng khác nhau. Khi  bị một lượng rất nhỏ chất ñộc tác ñộng, có những cá thể bị 
hại rất nghiêm trọng, nhưng có các cá thể khác không bị hại. ðó là ph�n �ng cá th�  của sinh 
vật gây nên do các loài sinh vật có cấu tạo khác nhau về hình thái, ñặc trưng về sinh lý sinh hoá 
khác nhau. Những côn trùng ñói ăn, sinh trưởng trong ñiều kiện khó khăn thường có sức chống 
chịu với thuốc kém. 
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Hiện tượng này là do một hay nhiều nguyên nhân  sau ñây gây nên:  

-Các loài sinh vật có khả năng tự bảo vệ khác nhau ñể tránh sự xâm nhập của thuốc vào 
cơ thể sinh vật. Loài gặm nhấm có vị giác và khứu giác phát triển, hệ thần kinh của chúng khá 
hoàn thiện nên chúng có tính ña nghi, tự bảo vệ bằng cách không ăn hay ăn ít bả, nôn mửa hay tự 
gây nôn mửa ñể tống bả ñộc ra ngoài. 

-Giữa các loài sinh vật có cấu tạo khác nhau về cấu tạo giải phẫu, ñộ dày mỏng của biểu 
bì;  thế ñứng của lá, lá có  lông hay nhẵn bóng, ñộ dày lớp sáp,  ñộ nông sâu của rễ v.v... ảnh 
hưởng nhiều ñến khả năng xâm nhập của thuốc vào cơ thể sinh vật. 

-Tình trạng sinh lý và hoạt tính sinh lý lúc bị ngộ ñộc cũng ảnh hưởng ñến khả năng chịu 
ñựng các loại thuốc của sinh vât. Sinh vật có trạng thái sinh lý tốt, có khả năng trao ñổi chất 
mạnh, khả năng thải loại chất ñộc ra khỏi cơ thể mạnh thì khả năng chịu ñựng chất ñộc của các 
loài này tăng.  Ngược lại, khi hoạt tính sinh lý cao sẽ tạo ñiều kiện cho thuốc xâm nhập vào cơ 
thể nhiều hơn, nên ñộ mẫn cảm của sinh vật ñối với thuốc cao hơn. 

-Thành phần hệ men trong cơ thể sinh vật có ảnh hưởng quyết ñịnh ñến tính chống thuốc 
của dịch hại. Các loài sinh vật có hệ men phân huỷ các chất ñộc thành các chất không ñộc, ñộ 
mẫn cảm của loài này ñối với chất ñộc cũng giảm ñi nhiều. 

 3.3.  Ảnh hưởng của ñiều kiện ngoại cảnh ñến ñộ ñộc của thuốc BVTV : 

Yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng trực tiếp ñến lý hoá tính của thuốc BVTV, ñồng thời ảnh 
hưởng ñến trạng thái sinh lý của sinh vật và khả năng sinh vật tiếp xúc với thuốc, nên chúng ảnh 
hưởng ñến tính ñộc của thuốc cũng như khả năng tồn lưu của thuốc trên cây. 

 a. Những yếu tố thời tiết, ñất ñai : 

Tính th�m c�a màng nguyên sinh ch�t  chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của ñiều kiện 
ngoại cảnh  như ñộ pH của môi trường, ánh sáng, nhiệt ñộ, ẩm ñộ v.v... Do tính thấm thay ñổi, 
khả năng xâm nhập của chất ñộc vào tế bào sinh vật cũng thay ñổi, nói cách khác, lượng thuốc 
BVTV xâm nhập vào tế bào sinh vật nhiều ít khác nhau, nên ñộ ñộc của thuốc thể hiện không 
giống nhau. 

ðại ña số các thuốc BVTV, trong phạm vi nhi�t ñ�  nhất ñịnh (từ 10-40oC), ñộ ñộc của 
thuốc với sinh vật sẽ tăng khi nhiệt ñộ tăng. Nguyên nhân của hiện tượng này là: Trong phạm vi 
nhiệt ñộ thích hợp, khi nhiệt ñộ tăng, hoạt ñộng sống của sinh vật ( như hô hấp dinh dưỡng...) 
tăng lên, kéo theo sự trao ñổi chất của sinh vật tăng lên, tạo ñiều kiện cho thuốc xâm nhập vào cơ 
thể mạnh hơn, nguy cơ ngộ ñộc lớn hơn.  Hiệu lực của các thuốc xông hơi ñể khử trùng kho tàng 
tăng lên rõ rệt khi nhiệt ñộ tăng. 

Có loại thuốc, khi nhiệt ñộ tăng lên, ñã làm tăng sự chống chịu của dịch hại với thuốc.  
Khi nhiệt ñộ tăng, hiệu lực của thuốc  sẽ giảm. Nguyên nhân của  hiện tượng này là: sự  

lăng nhiệt ñộ trong một phạm vi nhất ñịnh, ñã làm tăng họat tính của các men phân huỷ thuốc có 
trong cơ thể, nên  làm giảm sự ngộ ñộc của thuốc ñến dịch hại. Vì thế, việc sử dụng thuốc DDT ở 
những nơi có nhiệt ñộ thấp lợi hơn ở những nơi có nhiệt ñộ cao. 

Một số loại thuốc trừ cỏ, nhiệt ñộ cao làm tăng khả năng phân huỷ của thuốc, hiệu lực và 
thời gian hữu hiệu của thuốc do thế cũng bị giảm. 

Nhiệt ñộ thấp, nhiều khi ảnh hưởng ñến khả năng chống chịu của cây với thuốc.   
Khi phun 2.4D và các sản phẩm chứa 2.4D  hay Butachlor cho lúa gieo thẳng, gặp rét dài 

ngày, ñã bị chết hàng loạt. Nguyên nhân là do nhiệt ñộ thấp, cây lúa không ra rễ kịp, mầm thóc 
không  phát triển thành cây, lại tiếp xúc với thuốc  liên tục, nên bị chết.  
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Nhưng cũng có trường hợp, tăng hay giảm nhiệt ñộ của thuốc cũng không ảnh hưởng 
nhiều ñến ñộ ñộc của thuốc (như CuSO4.5H2O). 

Nhiệt ñộ cũng ảnh hưởng mạnh ñến ñộ bền và tuổi thọ của sản phẩm. Nhiệt ñộ cao làm 
tăng ñộ phân huỷ của thuốc, làm tăng sự lắng ñọng của các giọt hay hạt chất ñộc trong thuốc 
dạng lỏng, gây phân lớp ở các thuốc dạng sữa, dạng huyền phù ñậm ñặc. 

ð� �m không khí và ñ� �m ñ�t  cũng tác ñộng ñến quá trình sinh lý  của sinh vật 
cũng như  ñộ ñộc cuả chất ñộc. ðộ ẩm của không khí và ñất ñã làm cho chất ñộc bị thuỷ phân và 
hoà tan rồi mới tác ñộng ñến dịch hại.  ðộ ẩm cũng tạo ñiều kiện cho thuốc xâm nhập vào cây dễ 
dàng hơn.  

Có trường hợp ñộ ẩm không khí tăng, lại làm giảm tính ñộc của thuốc. ðộ ñộc của 
pyrethrin với Dendrolimus spp. giảm ñi khi ñộ ẩm không khí tăng lên. Khi ñộ ẩm tăng, khả năng 
sự khuyếch tán  của thuốc xông hơi bị giảm, dẫn ñến  giảm hiệu lực của thuốc xông hơi. 

Nhưng ngược lại,  ñộ ẩm cũng ảnh hưởng rất mạnh ñến lý tính của thuốc, ñặc biệt các 
thuốc ở thể rắn. Dưới tác dụng của ñộ ẩm, thuốc dễ bị ñóng vón, khó phân tán và khó hoà tan.  

Nhiệt và ẩm ñộ ảnh hưởng nhiều ñến chất lượng của thuốc, nên khi bảo quản nhà sản xuất 
thường khuyên, thuốc BVTV phải ñược cất nơi  râm mát ñể chất lượng thuốc ít bị thay ñổi. 

L
ng ma  vừa phải sẽ làm tăng khả năng hoà tan thuốc trong ñất. Nhưng mưa to, ñặc 
biệt sau khi phun thuốc gặp mưa ngay, thuốc rất dễ bị rửa trôi, nhất là ñối với các thuốc dạng bột, 
các thuốc chỉ có tác dụng tiếp xúc.Vì vậy không nên phun thuốc khi trời sắp mưa to. 

Ánh sáng  ảnh hưởng mạnh ñến tính thấm của chất nguyên sinh. Cường ñộ ánh sáng 
càng mạnh, làm tăng cường ñộ thoát hơi nước, tăng khả năng xâm nhập thuốc vào cây, hiêụ lực 
của thuốc do vậy càng cao. Nhưng một số loại thuốc lại dễ bị  ánh sáng phân huỷ, nhất là ánh 
sáng tím, do ñó thuốc mau bị giảm hiệu lực. Mặt khác dưới tác ñộng của ánh sáng mạnh, thuốc dễ 
xâm nhập vào cây nhanh, dễ gây cháy lá cây.  

Nhưng có loại thuốc, như  2,4-D, phải nhờ ánh sáng, thông qua quá trình quang hợp của cây, 
thuốc mới có khả năng di chuyển ở trong cây và gây ñộc cho cây. 

Paraquat chỉ ñược hoạt hoá, gây chết cho cỏ dưới tác ñộng của ánh sáng.  

ð�c tính lý hoá c�a ñ�t  ảnh hưởng rất nhiều ñến hiệu lực của các loại thuốc bón vào 
ñất.  Khi bón thuốc vào ñất, thuốc thường bị keo ñất hấp phụ do trong ñất có keo và mùn. Hàm 
lượng keo và mùn càng cao, thuốc càng bị hấp phụ vào ñất, lượng thuốc ñược sử dụng càng 
nhiều; nếu không tăng lượng dùng, hiệu lực của thuốc bị giảm. Nhưng nếu thuốc ñược giữ lại 
nhiều quá, bên cạnh tác ñộng giảm hiệu lực của thuốc, còn có thể ảnh hưởng ñến cây trồng vụ 
sau, nhất là với các loài cây mẫn cảm với thuốc ñó.  Ngược lại, cũng có một số loại thuốc như 
Dalapon, vào ñất, thuốc bị phân huỷ thành những ion mang ñiện âm, cùng dấu với keo ñất, ñã bị 
keo ñất ñẩy ra, thuốc dễ bị mất mát do bị rửa trôi. 

Hàm l
ng ch�t dinh d ng có trong ñ�t, có thể làm giảm hay tăng ñộ ñộc của 
thuốc BVTV. Theo Caridas (1952) thông báo, trên ñất trồng ñậu tương có hàm lượng lân cao, sẽ 
làm  tăng hiệu lực của thuốc Schradan.  Hackstylo (1955) lại cho biết, trên ñất trồng bông có hàm 
lượng ñạm cao, hàm lượng lân thấp ñã làm giảm khả năng hấp thu Dimethoate của cây. 

ð� pH c�a ñ�t  có thể phân huỷ trực tiếp thuốc BVTV trong ñất và sự phát triển của 
VSV ñất. Thông thường, trong môi trường axit thì nấm phát triển mạnh; còn trong môi trường 
kiềm  vi khuẩn lại phát triển nhanh hơn.  

Thành phần và số lượng các sinh v�t s�ng trong ñ�t,  ñặc biệt là các VSV  có ích cho 
ñộ phì nhiêu của ñất, có ảnh hưởng lớn ñến sự  tồn lưu của thuốc trong ñất. Thuốc trừ sâu, tác 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………26  

 

 

ñộng nhiều ñến các loài ñộng vật sống trong ñất. Ngược lại,  các loại thuốc trừ bệnh lại tác ñộng 
mạnh ñến các vi sinh vật sống trong ñất. Các thuốc trừ cỏ, tác ñộng không theo một qui luật rõ 
rệt. 

Nhiều loài vi sinh vật có trong ñất, có khả năng sử dụng thuốc BVTV làm nguồn dinh 
dưỡng. Những thuốc BVTV có thể bị các vi sinh vật này phân huỷ và sự  phân huỷ càng tăng khi 
lượng vi sinh vật có trong ñất càng nhiều.  Người ta dễ dàng nhận thấy  một qui luật ñối với thuốc 
trừ cỏ:  

Lần ñầu dùng thuốc trừ cỏ, thời gian tồn lưu của thuốc trong ñất rất lâu. Nhưng nếu cũng dùng 
loại thuốc trừ cỏ ấy nhiều lần, thì càng về sau, thời gian tồn lưu của thuốc trong ñất ngày càng 
ngắn lại, thuốc càng bị phân huỷ mạnh hơn. Hiện tượng này là do, các loài vi sinh vật ñã thích 
ứng ñược với thuốc, sẵn nguồn dinh dưỡng ñã phát triển mạnh với số lượng lớn nên phân huỷ 
thuốc mạnh hơn.  Người ta cũng nhận thấy, những loại thuốc ít bị keo ñất hấp thụ, dễ bị vi khuẩn 
phân huỷ, ngược lại bị keo ñất hấp phụ nhiều lại bị nấm phân huỷ. 

b. Những yếu tố về cây trồng và ñiều kiện canh tác  

Khi ñiều kiện canh tác tốt, vệ sinh ñồng ruộng tốt sẽ hạn chế ñược nguồn dịch hại nên 
giảm ñược sự  gây hại của dịch hại. 

Trong phòng trừ cỏ dại, tình hình sinh trưởng và phát triển  của cây trồng và cỏ dại mang 
một ý nghĩa quan trọng. Khi mật ñộ cây trồng cao, cây phát triển mạnh, cây càng già, càng cạnh 
tranh với cỏ dại mạnh, nhiều khi không cần trừ cỏ.  Nhưng trong tình huống nhất ñịnh phải phòng 
trừ, phải tiến hành hết sức thận trọng, ñảm bảo kỹ thuật ñể thuốc không  dính lên cây trồng, gây 
hại cho cây. Nhưng khi cỏ dại phát triển mạnh, việc phòng trừ cỏ dại càng khó khăn, lượng thuốc 
dùng càng nhiều, càng dễ gây hại cho cây. Nói chung, thực vật càng non càng dễ bị  thuốc trừ cỏ 
tác ñộng. ðó chưa kể  một số thuốc trừ cỏ chỉ có thể diệt ñược cỏ dại khi còn non. 

Butachlor, Pretilachlor, Mefenacet, Bensulfuron methyl chỉ diệt cỏ trên rưộng lúa khi cây cỏ chưa 
có quá 1.5 lá thật. Thuốc Dual 720EC không có hiệu lực trừ cỏ, khi cỏ ñã lớn. 

Dưới tác ñộng của thuốc BVTV, cây trồng ñược bảo vệ khỏi sự phá hại của dịch hại, sẽ 
sinh trưởng và phát triển tốt.  Khi cây sinh trưởng tốt, sẽ tạo nguồn thức ăn dồi dào, dịch hại có 
ñủ thức ăn, chất lượng thức ăn lại tốt nên dịch hại phát triển mạnh, có sức chịu ñựng với thuốc tốt 
hơn. Mặt khác, khi cây sinh trưởng tốt, cây phát triển rậm rạp, có lợi cho dịch hại ẩn náu, thuốc 
khó trang trải ñồng ñều, khó tiếp xúc ñược với dịch hại, lượng nước thuốc cần nhiều hơn, việc 
phòng trừ dịch hại trở nên khó khăn hơn, hiệu quả của thuốc bị giảm nhiều.    

Trong ñiều kiện cây trồng sinh trưởng tốt, số lượng dịch hại sống sót do không hay ít 
ñược tiếp xúc với thuốc, sẽ sống trong ñiều kiện mới thuận lợi, ít bị cạnh tranh bởi các cá thể 
cùng loài, của các ký sinh thiên ñịch, nguồn thức ăn dồi dào, chất lượng tốt, dễ hình thành tính 
chống thuốc, gây bùng phát số lượng.  Dưới tác ñộng của thuốc, tính ña dạng của sinh quần bị 
giảm, cả về chủng loại lẫn số lượng.  Khi các loài ký sinh thiên ñịch bị hại, dễ làm cho dịch hại  
tái phá,  có thể phát thành dịch, gây hại nhiều cho cây trồng. Khi dùng liên tục một hay một số 
loại thuốc ñể phòng trừ các loài dịch hại chính, sẽ làm cho các loài dịch hại thứ yếu trước kia nay 
nổi lên trở thành dịch hại chủ yếu, ñược coi là xuất hiện một loài dịch hại mới. Tất cả những hiện 
tượng này ñều ñã xuất hiện ở Việt nam như: tính chống thuốc của sâu tơ hại rau họ thập tự; sự 
bùng phát số lượng của rầy nâu hại lúa; sự xuất hiện loài dịch hại mới là nhện trên chè. Những 
hậu quả này ñều do quá lạm dụng thuốc BVTV, không chú ý ñến kỹ thuật dùng thuốc gây nên.  
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Mối quan hệ giữa 3 nhân tố thuốc BVTV, sinh vật và ngoại cảnh ( sơ ñồ 2) là rất mật 
thiết, tương tác lẫn nhau, nhân tố này là tiền ñề cho nhân tố kia hay ngăn cản nhân tố kia phát huy 
tác dụng.  

 
                           

                                            THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
-Bản chất hoá học;  

-ðặc tính vật lý 
-Cường ñộ tác ñộng 

 
 
 
 
 
 
 

        DỊCH HẠI                                                                      ðIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 
  -ðặc tính sinh vật học                                                               -ðiều kiện thời tiết, ñất ñai 
  -ðặc tính sinh thái học                                                           -ðiều kiện canh tác, cây trồng 

 
Sơ ñồ 2 – Nội dung mối quan hệ qua lại giữa 3 yếu tố : Thuốc, Dịch hại và ðiều 

kiện ngoại cảnh 
tác ñộng ñến hiệu lực của thuốc BVTV. 

 
 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1/ Những ñiều kiện cơ bản ñể thuốc BVTV phát huy ñược tác dụng? 
2/ Các hình thức tác ñộng của chất ñộc và ý nghĩa của chúng? 
3/ Những yếu tố liên quan giữa ñặc tính  của thuốc BVTV ñến ñộ ñộc thuốc? 
4/ Những yếu tố liên quan giữa ñặc ñiểm của sinh vật ñến ñộ ñộc của thuốc BVTV ? 
5/ Anh hưởng của ñiều kiện ngoại cảnh ñến ñộ ñộc của thuốc BVTV? 
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CHƯƠNG III 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT,  MÔI TRƯỜNG & HẬU QUẢ XẤU CỦA 

CHÚNG GÂY RA CHO MÔI SINH. 

 Giúp học viên thấy rõ tác ñộng của thuốc BVTV ñến môi trường sống và hậu quả xấu của 

chúng gây ra cho môi trường. Những biện pháp ngăn ngừa thuốc BVTV gây hại   cho môi sinh 

môi trường.  

1.TÁC ðỘNG CỦA THUỐC ðẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CON ðƯỜNG MẤT ðI CỦA 
THUỐC 
 Trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng, thuốc BVTV ñã tác ñộng ñến 
môi trường bằng nhiều cách khác nhau, theo sơ ñồ :  

 
 

 
 

Sơ ñồ 3 - Tác ñộng của thuốc BVTV ñến môi trường và con ñường mất ñi của thuốc 
( Theo  Richardson, 1979; Dẫn theo Phạm Văn Biên và cộng sự, 2000). 

 
 Thuốc BVTV, bằng nhiều con ñường khác nhau, chúng sẽ bị chuyển hoá và mất dần.  Sự 

mất ñi của thuốc BVTV có thể xảy ra do các yếu tố sinh học và phi sinh học sau ñây: 

1.1. Sự bay hơi: Dựa theo khả năng bay hơi, các thuốc BVTV ñược chia thành 2 nhóm: 
bay hơi và không bay hơi.  Tốc ñộ bay hơi của một loại thuốc  phụ thuộc vào áp suất hơi  ; dạng  
hợp chất hoá học và ñiều kiện thời tiết ( gió to, nhiệt ñộ cao dễ làm cho thuốc bay hơi mạnh). 

1.2. Sự quang phân (bị ánh sáng phân huỷ):  Nhiều thuốc BVTV dễ bị phân huỷ khi tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời , nhất là tia tử ngoại.  

Các thuốc trừ sâu Permethrin thuộc nhóm pyrethroid dễ bị ánh sáng phân huỷ. 
Thuốc trừ cỏ 2,4-D  bị ánh sáng phân huỷ tạo sản phẩm cuối cùng là acid humic. 
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1.3. Sự  cuốn trôi và lắng trôi: 
Sự cuốn trôi là hiện tượng thuốc BVTV  bị cuốn từ trên lá xuống ñất do tác dụng  của 

nước mưa hay nước tưới, hay thuốc ở trên  mặt ñất cuốn theo dòng chảy ñi nơi khác.  
Sự lắng trôi là hiện tượng thuốc BVTV bị kéo xuống lớp ñất sâu bởi nhiều yếu tố. 
Cả hai quá trình này phụ thuộc trước hết vào lượng nước  mưa hay nước tưới, ñặc ñiểm 

của thuốc và ñặc ñiểm của ñất. 

1.4. Hoà loãng sinh học: 
Sau khi phun thuốc, hoặc sau khi thuốc vào cây, cây trồng vẫn tiếp tục sinh trưởng và 

phát triển, diện tích lá tăng, chồi mới xuất hiện, khối lượng chất xanh trong cây vẫn tăng.  Nếu 
lượngthuốc BVTV ở trên cây không bị phân huỷ thì tỷ lệ % lượng thuốc trong cây vẫn bị giảm.  
Sự hoà loãng sinh học sẽ giảm khả năng bảo vệ  của thuốc, nhưng cũng làm giảm lượng chất ñộc  
có trong sản phẩm, giảm nguy cơ gây ñộc  cho người và gia súc. Trên những cây non có tốc ñộ 
sinh trưởng mạnh, ñộ hoà loãng của thuốc càng nhanh. 

1.5. Chuyển hoá thuốc trong cây : 
Dưới tác dụng của men, các thuốc BVTV ở trong cây bị chuyển hoá theo nhiều cơ chế.  

Các  phân tử thuốc có thể bị  chuyển hoá thành những hợp chất mới có cấu trúc ñơn giản hay 
phức tạp hơn, nhưng ñều mất /giảm/tăng hoạt tính sinh học ban ñầu. 

Các thuốc trừ sâu, trừ nấm lân hữu cơ bị phân giải qua từng bước và sản phẩm cuối cùng 
là acid phosphoric không ñộc  với nấm bệnh và côn trùng. 

Thuốc trừ cỏ 2,4-DB ở trong cây  cỏ 2 lá mầm chỉ có thể diệt cỏ khi chúng bị oxi hoá 
thành 2,4-D.  Thuốc 2,4-DB sẽ không diệt ñược những loài thực vật không có khả năng này.  

1.6. Phân huỷ do vi sinh vật ñất (VSV):  
Tập ñoàn vi sinh vật ñất rất phức tạp, trong ñó có nhiều loài có khả năng phân huỷ các 

chất hoá học. Một loại thuốc BVTV bị  một hay một số loài VSV phân huỷ (Brown, 1978).  
Thuốc trừ cỏ 2,4-D bị 7 loài vi khuẩn, 2 loài xạ khuẩn phân huỷ. 
Ngược lại, một số loài VSV cũng có thể phân huỷ ñược các thuốc  trong cùng một nhóm 

hoặc thuộc các nhóm rất xa nhau. 
Nấm Trichoderma viridi có khả năng phân huỷ nhiều loại thuốc trừ sâu clo, lân hữu cơ, cacbamat, 

thuốc trừ cỏ ( Matsumura & Boush ,1968) 
Nhiều thuốc trừ nấm bị VSV phân huỷ thành chất không ñộc, ñơn giản hơn (Menzie, 1969). 
Theo Fild và Hemphill (1968); Brown (1978),  những thuốc dễ tan trong nước, ít bị ñất 

hấp phụ thường bị  vi khuẩn phân huỷ; còn những thuốc khó tan trong nước, dễ bị ñất hấp phụ lại 
bị nấm phân huỷ là chủ yếu. Chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng này. 
 Khi dùng liên tục nhiều năm, một loại thuốc trừ cỏ trên một loại ñất thì thời gian tồn tại  
của thuốc trong ñất ngày càng ngắn. Nguyên  nhân của hiện tượng  này ñược Kaufman và 
Kearney (1976) ñã giải thích như sau: Khi thuốc mới tiếp xúc với ñất, các loài VSV ñất  có sự  tự 
ñiều chỉnh. Những VSV không có khả năng tận dụng thuốc trừ cỏ làm nguồn thức ăn  sẽ bị thuốc 
tác ñộng, nên bị hạn chế số lượng hay ngừng hẳn không phát triển nữa. Ngược lại, những loài 
VSV có khả năng này  sẽ phát triển thuận lợi  và tăng số lượng nhanh chóng.  
 Trong những ngày ñầu  của lần phun thuốc thứ nhất, số lượng cá thể  và loài vi sinh vật có 
khả năng phân huỷ thuốc ở trong ñất còn ít, nên thuốc bị phân huỷ chậm.  Thời kỳ này ñược gọi 
là “ pha chậm trễ” (lag period). Cuối pha chậm trễ, quần thể VSV ñất ñã thích ứng với thuốc, 
dùng thuốc làm nguồn thức ăn, sẽ phát triển theo  cấp số nhân, thuốc trừ cỏ sẽ bị mất ñi nhanh 
chóng. Thời kỳ này ñược gọi là “ pha sinh trưởng” ( grow period). Khi nguồn thức ăn ñã cạn, 
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VSV ñất ngừng sinh trưởng, chuyển qua “pha ñịnh vị ” ( stationary period) hay “ pha nghỉ” ( 
resting phase).  Ơ ñây xảy ra 2 khả năng: 
 -Nếu VSV ñược tiếp thêm thức ăn ( thêm thuốc), số lượng VSV ñất tiếp tục tăng, pha 
chậm trễ bị rút ngắn lại.  Số lần sử dụng thuốc trừ cỏ càng nhiều, thời gian mất ñi của thuốc càng 
nhanh.  ðất có ñặc tính này ñược gọi là “ ñất ñã hoạt hoá” (activated soil). 
 -Nếu quần thể VSV ñất  không ñược tiếp thêm thức ăn ( không ñược bón thêm thuốc), 
chúng sẽ chuyển sang “ pha chết “ ( death phase) hay “pha suy tàn” (decline phase).  Tốc ñộ suy 
tàn tuỳ thuộc vào loài VSV: Một số bị chết, một số chuyển sang dạng bảo tồn  (ñến 3  tháng hoặc 
lâu hơn) chờ dịp hoạt ñộng trở lại. 
 Có trường hợp VSV ñất ñã phân  huỷ thuốc, nhưng không sử dụng nguồn cacbon hay 
năng  
lượng có trong thuốc. Quá trình chuyển hoá này ñược gọi là “ñồng chuyển hoá” (co-metabolism)  
hay là “ñồng oxi hoá” (co-oxydation)(Burns, 1976). Sự phân huỷ của DDT , 2,4,5-T ở trong ñất 
là  
sự kết hợp giữa hai hiện tượng chuyển hoá và ñồng chuyển hoá. 
 Hoạt ñộng của VSV ñất  thường dẫn ñến sự phân huỷ thuốc. Nhưng  có trường hợp VSV 
ñất  lại làm tăng tính  bền lâu của thuốc ở trong ñất.  Khi thuốc  BVTV xâm nhập vào trong tế 
bào VSV, bị giữ lại trong ñó, không bị chuyển hoá, cho ñến khi VSV bị chết rữa; hoặc thuốc 
BVTV bị mùn giữ chặt – mà  mùn là sản phẩm hoạt ñộng của VSV ñất- tránh ñược  sự tác ñộng  
phân huỷ của VSV ñất (Mathur và Moley, 1975; Burns, 1976). 
 Ngoài VSV, trong ñất còn có một số enzym ngoại bào ( exoenzyme) cũng có khả năng 
phân huỷ thuốc BVTV như các men esteraza, dehydrogenaza... Có rất ít công trình  nghiên cứu 
về sự  phân huỷ thuốc BVTV của các enzym ngoại bào.   

2.THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: 

 2.1.Dư lượng thuốc BVTV: 

 a.ðịnh nghĩa 
 Dư lượng là phần còn lại của hoạt chất, các sản phẩm chuyển hoá và các thành phần khác 

có trong thuốc, tồn tại trên cây trồng, nông sản, ñất, nước sau một thời gian dưới tác ñộng của các 
hệ sống (living systems) và ñiều kiện ngoại cảnh ( ánh sáng, nhiệt ñộ, ẩm ñộ v.v...). Dư lượng của 
thuốc ñược tính bằng mg (miligam) thuốc có trong 1 kg  nông sản, ñất  hay nước (mg/kg). 

Như vậy, dư lượng thuốc BVTV  bao gồm bất kỳ dẫn xuất nào của thuốc cũng như các 
sản phẩm chuyển hoá của chúng có thể gây ñộc cho môi sinh, môi trường.  Dư lượng có thể có 
nguồn gốc từ những chất ñã xử lý vào ñất hay trên bề mặt vật phun; phần khác lại bắt nguồn từ sự 
ô nhiễm ( biết hay không biết ) có trong không khí, ñất và nước. 

ðộ / Tính bền (persistent) là thời gian thuốc BVTV có thể ñược phát hiện  bằng phương 
pháp hoá học hay sinh học sau khi xử lý thuốc. Thời gian tồn tại  của dư lượng thuốc tuỳ thuộc 
vào loại thuốc, số lần phun thuốc, lượng thuốc dùng và ñiều kiện ngoại cảnh. Thời gian tối thích 
của hiệu lực sinh học phụ thuộc vào bản chất của thuốc và yêu cầu của sản xuất. Nói cách khác, 
hoạt tính sinh học của dư lượng cần chấm dứt  ngay sau khi  hiệu lực sinh học mong muốn ñã ñạt 
ñược. 

Một số thuốc BVTV có hoạt tính sinh học vượt quá thời gian  mong muốn, có thể gây ñộc 
cho cây trồng vụ sau hoặc các ñối tượng không phòng trừ. Những thuốc như vậy mang tên là 
những thuốc có ñộ/ tính bền sinh học (biological persistent). 
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b.Dư lượng thuốc BVTV trên cây trồng và nông sản: 

Thuốc BVTV tồn tại  trên cây và nông sản một thời gian là ñiều cần thiết ñể bảo vệ cây 
trồng và nông sản chống lại sự  gây hại của dịch hại  ở trên ruộng, trong quá trình vận chuyển và 
bảo quản.  Nhưng dư lượng cũng là của thuốc  có trên nông sản, sẽ là nguồn gây hại cho người 
tiêu dùng. Dư lượng thuốc thường có trên cây trồng nông sản và chỉ gây hại khi chúng vượt 
ngưỡng cho phép. Chúng ñược chia thành:  

-Dư lượng biểu bì (cuticule residue): gồm những chất tan ñược trong lipid, nhưng không 
tan ñược trong nước, tồn tại ở lớp biểu bì. 

-Dư lượng nội bì (sub-cuticule residue): gồm những chất tan ñược trong nước, nhưng 
không tan trong lipid, tồn tại ở dưới lớp biểu bì. 

-Dư lượng ngoại bì (extra cuticule residue): gồm những chất  không tan cả trong lipid và 
nước, tồn tại ở bên  ngoài  biểu bì. 

Chỉ tiêu lượng tiêu thụ hàng ngày ñược chấp nhận (Acceptable Daily Intake- ADI) cho  
biết lượng thuốc BVTV ñược phép ăn hàng ngày trong thời gian sống mà không gây hại cho sức 
 khoẻ người tiêu dùng. 

ADI ñược tính bằng  số mg thuốc có trong nông sản ñược cung cấp cho 1kg  thể trọng 
người trong một ngày (mg/kg/ngày). 

ðôi khi trong nghiên cứu dư lượng, người ta còn dùng chỉ tiêu liều cấp tính tham khảo 

(Acute reference dose - ARfD ): là lượng chất ñộc có trong thức ăn, nước uống, ñược tính bằng 
mg / kg thể trọng, ñưa vào cơ thể  trong thời gian ngắn ( thường trong một bữa ăn hay trong một 
ngày), mà không ảnh hưởng một cách ñáng kể  ñến sức khoẻ  người tiêu dùng. Liều cấp tính tham 
khảo (ARfD) biểu thị tính ñộc cấp tính khác với Trị số tiêu thụ hàng ngày ñược chấp nhận (ADI ) 
biểu thị sự ngộ ñộc mãn tính. 

Mức dư lượng tối ña cho phép ( Maximum Residue Limit – MRL) hay Mức dư lượng 

chịu ñựng ñược (Residue Tolerance Level -RTL) là giới hạn dư lượng của một loại thuốc, ñược 
tính bằng mg/kg, ñược phép tồn tại về mặt pháp lý, hoặc xem như có thể chấp nhận ñược ở trong 
hay trên nông sản, thức ăn gia súc mà không gây hại cho người sử dụng và vật nuôi khi ăn các 
nông sản ñó. 

Dư lượng tối ña cho phép của thuốc ñược tính theo công thức: 

                                           ADI  x thể trọng trung bình/người 
                MRL  =                                                                                    mg/kg 
                                Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình / người/ ngày 

Thuốc càng ñộc càng có MRL càng thấp. Nếu dư lượng của một loại thuốc trên nông sản  
thấp  hơn  MRL thì cho phép  nông sản ñó ñược phép lưu hành trên thị trường. 

Thể trọng trung bình/người ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc cũng khác nhau.  
Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình /người/ngày là chỉ tiêu hết sức quan trọng  ñể tính  

MLR.   Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình /người/ngày phụ thuộc vào cơ cấu bữa ăn cũng như tập 
quán sinh hoạt của người dân ở từng nước. Vì thế, với từng loại nông sản giá trị MRL không 
giống nhau với một loại thuốc ở các quốc gia khác nhau.   

                                      Liều không gây hiệu ứng 
                  ADI   =                                                        mg/kg/ngày 
                                              Hệ số an toàn 
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Hệ số an toàn thông thường là 100. Trường hợp  loại thuốc thí nghiệm có khả năng gây 
ung thư thì hệ số an toàn  có thể lên ñến 500 hay 1000. 

Liên quan ñến hệ số an toàn, người ta dùng chỉ tiêu Xác ñịnh rủi ro chế ñộ ăn ( 
Determination of dietary rish) và ñược tính theo công thức:  

 

                       Rủi ro của chế ñộ ăn  =  Triệu chứng   x     Q* 

 Trong ñó Q* biểu thị mức ñộ tiềm năng  gây ung thư  của thuốc trừ dịch hại. Trị số Q* 
cao  là thuốc ñó có tiềm năng gây ung thư mạnh ( tạo khối u ác hay lành tính) do dư lượng  thuốc 
trừ dịch hại có  trong thực ñơn.   

Liều không gây hiệu ứng (No effect level = NEL hay No effect = NEF) hay Liều không 
quan sát thấy hiệu ứng ( No observed effect level = NOEL): liều lượng ngưỡng của một chất 
ñộc ( ñược tính  bằng mg chất ñộc thử nghiệm/kg thể trọng  của con vật thử nghiệm/ ngày 
(mg/kg/ngày),  khi cho các con vật thí nghiệm ăn hàng ngày mà không gây ra bất kỳ phản ứng 
nào khác thường về hành vi, sinh lý, bệnh lý của các con vật thử nghiệm ( không gây nguy hiểm 
cho ñộng vật thí nghiệm).  

Còn một khái niệm khác Liều không  quan sát thấy hiệu ứng xấu (No observed adverse 
effect level = NOAEL): liều lượng ngưỡng của một chất ñộc khi cho các con vật ăn hàng ngày 
liên tục trong nhiều ngày, nhiều tháng mà không quan sát thấy có bất kỳ một biểu hiện xấu khác 
thường của các con vật thử nghiệm (ít ăn, hoạt ñộng kém, run rẩy, v.v...). Liều không  quan sát 
thấy  hiệu ứng bất lợi cũng ñược tính bằng mg chất ñộc/kg thể trọng/ngày. 

Thường Liều không  quan sát thấy hiệu ứng xấu  có liều lượng ngưỡng cao hơn Liều 

không gây hiệu ứng  .   

Dư lượng tối ña cho phép của thuốc hỗn hợp  ñược tính theo công thức: 

                                  DA x100      DB x100        DC x100   
              MRL =                         +                  +                   + ...... ≤ 100 
                                   MRLA         MRLB            MRLC  
Trong thuốc hỗn hợp, mỗi thành  phần có cơ chế ñộc lý  khác nhau và hỗn hợp ñó  có ñộ 

ñộc tăng theo cấp số nhân  thì trị số MRL  ñược tính theo công thức: 
                                        DA x100      DB x100        DC x100  
                     MRL =                       x                  x                    x.... ≤ 100 
                                         MRLA         MRLB            MRLC  
Trong ñó D-dư lượng xác ñịnh ñược của các  thuốc A,B,C.... 

Trị số MRL  của mỗi loại thuốc ñối với  từng cây trồng và vật nuôi ñược qui ñịnh khác 
nhau ở các nước. MRL  của thuốc có trong thức ăn thường nhỏ hơn  nhiều so với  giá trị MRL do 
y tế qui ñịnh. 

Trong thương mại quốc tế, người ta còn dùng chỉ tiêu Giới hạn kiểm dịch (Limit of 
Quarantification - LOQ  ): Mức dư lượng thuốc có trên nông sản, ñược tính bằng mg/kg, cho 
phép hàng hoá  ñược nhập vào một quốc gia hay một khu vực xác ñịnh . LOQ có vai trò như 
MRL, nhưng chỉ có giá trị  trong thương mại.  
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Mức dư lượng có nguồn gốc bên ngoài ( Extraneous Residue Limit- ELR) là dư lượng  
thuốc tồn lưu  trên cây trồng và nông sản do sự nhiễm bẩn môi trường gây nên ( do  xí nghiệp hoá 
chất hay các nguyên nhân khác không liên quan ñến việc dùng thuốc BVTV). 

c.Các biện pháp nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trên cây trồng và nông sản: 

-Bảo ñảm thời gian cách ly ( Preharvest interval – PHI):   
Là khoảng thời gian  tính bằng ngày từ  lần xử lý cuối cùng ñến khi thu hoạch. 
Thời gian cách ly lý thuyết là khoảng thời gian từ lần xử lý thuốc cuối cùng  ñến khi thu 

hoạch mà tại thời ñiểm ñó, dư lượng của thuốc trên cây  chỉ bằng hay  thấp hơn dư lượng tối ña 
cho phép. 

Trong thực tế, ñể ñảm bảo an toàn cho người và gia súc, người ta thường kéo dài thời gian  
này  thêm một số ngày nữa  ( thường là gấp ñôi)  và có tên là thời gian cách ly thực tế. 

Thời gian cách ly có thể thay ñổi từ một vài ngày ñến một vài tuần tuỳ theo loại thuốc,  
tuỳ loại nông sản ñược phun thuốc và tuỳ quốc gia. Thu hái nông sản  chưa hết thời gian cách ly  
là rất nguy hiểm. Người và gia súc ăn phải  nông sản ñược thu hái khi không bảo ñảm thời gian 
cách ly, sẽ dễ bị ngộ ñộc bởi thuốc BVTV và các sản phẩm chuyển hoá của chúng. 

-Phải sử dụng thuốc ñúng kỹ thuật: Nên nhớ, thời gian cách ly ñược xác ñịnh trên cơ sở 
nồng ñộ và liều lượng thuốc BVTV dùng ở mức khuyến cáo. Nếu dùng thuốc ở nồng ñộ và liều 
lượng cao hơn liều khuyến cáo, thì dù có bảo ñảm thời gian cách ly cũng không có ý nghĩa,  vì dư 
lượng của thuốc ở trên cây vẫn cao hơn dư lượng tối ña cho phép, vẫn có khả năng gây ngộ ñộc 
cho người và gia súc. 

-Nên chọn các loại thuốc ít ñộc, ít bền trong môi trường, mang tính chọn lọc cao ñể trừ 
dịch hại. 

- Chọn dạng thuốc, phương pháp xử lý và thời ñiểm xử lý thích hợp ñể giảm số lần 
phun, giảm lượng thuốc dùng và giảm thiểu sự ô nhiễm cây trồng và môi trường. 

-Chọn cây trồng luân canh thích hợp ñể giảm dư lượng của thuốc BVTV có trong ñất  và 
giảm nguy cơ gây ñộc cho cây trồng vụ sau. 

2.2. Thuốc BVTV trong ñất và nước 

 Dù xử lý bằng  phương pháp nào , cuối cùng thuốc BVTV cũng ñi vào ñất,  tồn tại ở các 
lớp ñất khác nhau, trong các khoảng thời gian không giống nhau.  Trong ñất thuốc BVTV thường 
bị VSV ñất phân giải hay bị ñất hấp phụ ( bị sét và mùn hút). Nhưng có nhiều loại thuốc có thời 
gian phân huỷ dài, khi dùng liên tục và lâu dài, chúng có thể tích luỹ  trong ñất một lượng rất lớn.
  
 Thời gian tồn tại của thuốc ở trong ñất ñược gọi là ñộ bền hoá học (chemical persistent).  
Bao giờ tính bền hoá học cũng dài hơn ñộ bền sinh học.  Nhiều hợp chất hoá học có thể tồn tại 
dưới dạng liên kết không gây ñược tác ñộng sinh học, hoặc tồn ở dạng thông thường, nhưng ở 
lượng thấp, tuy có thể phát hiện bằng phương pháp hoá học, nhưng  không ñủ thể hiện hiệu lực 
của chúng với sinh vật. 

 ðể ñánh giá khả năng tồn tại của thuốc trong ñất,  người ta thường dùng chỉ tiêu Thời 

gian bán phân huỷ (half life), ñược ký hiệu bằng trị số DT50 (  Disappeared time - DT : thời gian 
bị biến mất): là khoảng thời gian  tính bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm kể từ khi hoạt chất ñược 
ñưa vào ñất ñến khi hàm lượng chỉ còn một nửa lượng thuốc ñưa vào. 
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 Trị số DT50  của một loại thuốc phụ thuộc vào  bản chất hoá học, các phản ứng hoá học có 
thể xảy ra, mức ñộ hoạt ñộng của VSV ñất và các nhân tố môi trường (tính chất ñất, nhiệt và ẩm 
ñộ ñất, ñiều kiện thời tiết). Tuy nhiên trong những ñiều kiện xác ñịnh, trị số DT50 khá ổn ñịnh.  
 Căn cứ vào trị số DT50, Briggs (1976) chia ñộ bền của các thuốc BVTV thành 4 nhóm: 
  -Rất bền                           DT50   > 26 tuần 
  -Bền lâu    DT50    6  -  26 tuần 
  -It bền     DT50   2  -  6 tuần 
  -Không bền   DT50   <2 tuần 
 Trị số LD50 chỉ cho biết xu thế  bền vững của  một loại thuốc BVTV ở trong ñất, giúp so 
sánh  ñộ bền của các thuốc với nhau trong cùng một ñiều kiện. Nhưng chỉ tiêu  này  có  rất nhiều 
hạn chế: 
 -DT50 không nêu ñược sự chuyển hoá của thuốc trong môi trường.  Nhiều loại thuốc 
BVTV tuy không tồn tại lâu trong môi trường, nhưng  nhanh chóng chuyển thành  các hợp chất 
khác  có hoạt tính sinh học khác, thậm chí cao hơn và tồn tại trong môi trường lâu hơn chất ban 
ñầu. Vì thế, tuy hợp chất ñó ñã mất khỏi môi trường, nhưng các chất chuyển hoá của chúng vẫn 
tồn tại, nên  vẫn là mối ñe doạ cho người, ñộng vật và môi trường. 
 -Dễ gây ngộ nhận: tốc ñộ mất ñi của thuốc BVTV trong môi trường diễn ra ñều ñặn từ khi 
thuốc ñược ñưa vào sử dụng ñến khi thuốc bị phân huỷ hết.  Trong thực tế, nhiều loại thuốc 
BVTV có khả năng “nằm lỳ” khá lâu, sau ñó tốc ñộ phân huỷ của thuốc mới tăng mạnh. 

-Dễ gây ngộ nhận: thuốc BVTV nói chung không tồn tại lâu trong môi trường.  
DT50 của Parathion ở liều sử dụng  chỉ là 1 - 3 tuần (Bro-Ramussen,1970); nhưng ở liều cao 

(33kg/ha), phun liền trong 4 năm, sau 16 năm không dùng thuốc này, người ta vẫn tìm thấy   dư lượng 
Parathion ở trong ñất (Stewart, 1971). 
 -Trị số DT50 ñược khảo sát trong các ñiều kiện  rất hạn chế, nên chỉ cần thay ñổi một yếu 
tố thí nghiệm, giá trị của trị số này cũng bị thay ñổi . Tuy dạng dư lượng cuối cùng  của một loại 
thuốc ở trong ñất là như nhau, nhưng trị số DT50 của thuốc ở ngoài ñồng bao giờ cũng ngắn hơn ở 
trong phòng thí nghiệm.  

Ngoài trị số DT50, người ta còn dùng các trị số DT75, DT90 là khoảng thời gian kể từ khi 
thuốc ñược ñưa vào ñất ñến khi 75 hay 90% lượng thuốc ñó không còn nữa. Y nghĩa và các hạn 
chế tương tự  như DT50. 

Dư lượng thuốc BVTV trong ñất tồn tại dưới 2 dạng: 
 Dư lượng liên kết: Thuốc BVTV không thể tách chiết bằng các dung môi thông thường 
trong phân tích hoá học. Ơ dạng liên kết, thuốc BVTV ít ñược cây hấp thu; không hay ít  ảnh 
hưởng ñến ñiều kiện sinh thái, nên ít có ý nghĩa trong thực tiễn. 
 Dư lượng tự do: Thuốc BVTV có thể  tách chiết dễ dàng bằng dung môi thông thường 
trong phân tích dư lượng. Thuốc BVTV ở dạng tự do trong ñất tác ñộng ñến môi sinh thể hiện ở: 
  -Các thuốc BVTV, ñặc biệt là thuốc trừ cỏ có thời gian tồn tại lâu, có thể gây hại 
cho cây trồng nối tiếp (thậm chí 1-2 năm sau), hoặc làm cho cây trồng vụ sau trở nên mẫn cảm 
hơn với thuốc, dẫn ñến năng suất và chất lượng cây bị ảnh hưởng. 
  -Một lượng nhỏ thuốc BVTV bị cây trồng vụ sau hấp thu. Tuy lượng này rất nhỏ,  
không ñủ gây ñộc cho người và ñộng vật,  nhưng cũng không ñược phép tồn tại trên nông sản 
ñịnh làm thức ăn cho người và gia súc. 
  -Thuốc BVTV có thể tác ñộng xấu ñến quần thể VSV sống trong ñất, làm giảm  
khả năng cải tạo ñất.  Nhưng ở dạng tự do, thuốc cũng dễ bị các loài  VSV phân huỷ. 
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  - Sự có mặt lâu dài của một loại thuốc BVTV ở trong ñất có thể kìm hãm sự phân 
huỷ các thuốc BVTV khác. 
  -Thuốc BVTV có thể gây ô nhiễm bề mặt ñất  và mạch nước ngầm. 

ðiều kiện ñồng ruộng ( field conditions) là các yếu tố tác ñộng ñến sự nhiễm bẩn  mạch 
nước ngầm. Gồm: 

  -ðộ nghiêng của  mặt ñất:  Làm nước ở trong ñất rút nhanh, tăng khả năng cuốn 
trôi thuốc, dễ gây nhiễm bẩn thuốc trên diện rộng.  

-ðặc tính vật lý của ñất: Những ñất thịt nhẹ, thành phần cát nhiều, ít mùn, khả 
năng hấp phụ và giữ thuốc kém, thuốc ở trong ñất bị rửa trôi nhiều, tăng khả năng  gây ô nhiễm 
mạch nước ngầm.  

-Sự thấm và rửa trôi: Thuốc trong ñất cát, ít mùn , nhiều lỗ hổng, khó hấp phụ 
thuốc,  dễ bị thấm và rửa trôi.  Sự rửa trôi tăng lên khi có mưa rào và tưới nước quá nhiều. Tác 
hại này càng thể hiện khi  bị khô hạn kéo dài. 

-Mực nước ngầm: Mực nước ngầm cao kết hợp với khả năng hấp phụ của ñất kém 
dễ gây ô nhiễm mạch nước ngầm. 

Nghiên cứu  sử dụng thuốc BVTV một cách hợp lý cho cây trồng nước là rất  cần thiết ñể 
tránh thuốc gây hại cho các sinh vật thuỷ sinh, gây ô nhiễm  bề mặt ñất và  mạch nước ngầm. Cần 
tính ñến khả năng gây ô nhiễm  do gió cuốn thuốc ñi xa hoặc lượng thuốc bị mất trực tiếp trtên 
những cánh ñồng ñược phun hay tưới.  Cần lựa chọn kỹ thuốc BVTV và phương pháp dùng 
thuốc ñể giảm thiểu mức ô nhiễm  cho vùng ngập nước, cửa sông và vùng phụ cận,  giảm   tác hại 
của thuốc ñến các loài ñộng vật hoang  dã và  các loài thuỷ sinh. Dùng thuốc sai kỹ thuật, lầm 
lẫn, ñổ vỡ, tạo ñiều kiện cho thuốc vào ñất và mạch nước ngầm nhiều hơn. 

3. HẬU QUẢ DO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT GÂY RA CHO  QUẦN THỂ SINH VẬT: 

 3.1.Hậu quả do thuốc BVTV gây ra cho  quần thể sinh vật gây hại 

 Trong vùng xử lý, sau mỗi ñợt dùng thuốc, bên cạnh các cá thể dịch hại bị chết, còn nhiều 
cá thể, do nhiều nguyên nhân vẫn sống sót.  Chúng phát triển trong ñiều kiện mới.  Tác ñộng của 
ñiều kiện sống mới ñến sinh vật rất sâu sắc, kéo dài,  thậm chí ñến các thế hệ sau. Quần   thể sinh 
vật bị chuyển biến theo các hướng khác nhau. Những cá thể dịch hại sống sót, sau khi tiếp xúc 
với thuốc, nếu không ñược chú ý ñúng mức, sẽ gây cho con người không ít khó khăn, thậm chí có 
trường hợp ñã trở thành tai hoạ ñối với sản xuất và  môi sinh. 

a.Phản ứng của dịch hại ñối với chất ñộc ở liều  lượng thấp 

 Dịch hại còn sống sót sau mỗi ñợt xử lý thuốc, do không bị trúng thuốc hay trúng ở liều 

dưới mức gây chết (sub-lethal dosis), sẽ phát triển trong ñiều kiện khác trước: mật ñộ quần thể 
giảm, cây trồng sinh trưởng tốt hơn, dịch hại hưởng nguồn thức ăn dồi dào, có chất lượng cao, ñã 
thay ñổi sức sinh sản, ñặc ñiểm  sinh lý của cá thể trong quần thể;  mật ñộ thiên ñịch và vi sinh 
vật có ích ít,  nên dịch hại dễ hồi phục số lượng. 

 Dưới tác ñộng của liều dưới mức gây chết, dịch hại sẽ phát triển mạnh , gây khó khăn cho 
việc phòng trừ.    
 Rệp ñào Myzus persicae là môi giới truyền bệnh  virus hại khoai tây. Dimethoate, Thiometon và 
một số thuốc trừ sâu khác, tuy có hiệu lực trừ rệp này cao, nhưng không hạn chế ñược sự lây lan của 
bệnh.  Nguyên nhân của hiện tượng này:  Rệp bị ngộ ñộc thường hoạt ñộng mạnh lên và phải  mất  3 – 5  
giờ sau, rệp mới chết. Trong thời gian ñó, ñủ thời gian ñể rệp lây bệnh. 
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 Dùng một số thuốc hoocmon trừ cỏ,  ñã làm tăng mức sinh sản của rệp.  
             Chuột rừng ăn hạt tùng bách có tẩm thuốc chuột ở liều dưới liều gây chết, ñã làm  cho quần thể 
chuột ở ñịa phương tính nhát bả, không chịu ăn bất kỳ loại hạt nào khác. làm cho hiệu lực trừ chuột của 
thuốc bị giảm. 

 Nhưng cũng có hiện tượng, ở liều lượng thấp, thuốc BVTV lại có lợi cho việc hạn chế sự 
phát triển của dịch hại. 
 Sức ăn rệp của bọ rùa Semiadalia undecimnolata khi mới tiếp xúc với Primicarb ở liều thấp bị 
giảm xuống, nhưng sau ñó lại tăng mạnh, hơn hẳn những con không ñược xử lý.  
 Một số chất kháng sinh  như norobioxin, ampixilin, actinomyxin D, pactamyxin ở dưới liều gây 
chết, ñã làm giảm sức ñể trứng của nhện ñỏ Tetranychus urticae. 
 Khi ngộ ñộc một số thuốc trừ chuột chống ñông máu brodifacoum ở liều thấp, hoạt ñộng của 
chuột trở nên chậm chạp, dễ làm mồi cho các ñộng vật săn mồi.  

  b.Tính  chống ( kháng) thuốc BVTV: 

Tính chống/kháng thuốc của dịch hại là hiện tượng phổ biến ở nhiều loài sinh vật, trên 
nhiều ñịa bàn khác nhau (ngoài ruộng, trong kho tàng và nhà ở; ở nông thôn và thành thị;  trên 
cạn và dưới nước). Nhưng tính  chống thuốc ñược hình thành mạnh nhất ở côn trùng và nhện.  

Hiện tượng chống thuốc ñược nêu lần ñầu năm 1887. Nhưng hiện tượng ñược mô tả kỹ 
ñầu tiên là hiện tượng chống lưu huỳnh vôi của loài rệp sáp Quadraspidiotus pezniciosus Comst 
(1914). Giữa những năm 80 của thế kỷ 20 ñã có trên 100 loài nấm và vi khuẩn; khoảng 50 loài cỏ 
dại; 12 loài chuột;  447 loài côn trùng và nhện ( trong ñó có 264 loài côn trùng và nhện hại nông 
nghiệp ) ñã hình thành tính chống thuốc. ðầu tiên, nhiều loài côn trùng và nhện chỉ chống thuốc 
clo, lân hữu cơ và cacbamat, thì nay các nhóm thuốc mới như pyrethroid, các chất triệt sản, các 
chất ñiều khiển sinh trưởng côn trùng, các thuốc vi sinh vật  cũng bị chống. Nhiều loài dịch hại 
không những chống một loại thuốc, mà còn có thể chống nhiều loại thuốc khác nhau. Nhiều loài 
thiên ñịch  của côn trùng và nhện gây hại, một số loài ốc sên, cá ñớp muỗi...  cũng hình thành tính 
chống thuốc. Năm 1977 ñã có tới 70% số thuốc kháng sinh và 90% thuốc trừ bệnh nội hấp bị 
nấm và vi khuẩn chống lại. Cỏ dại cũng hình thành tính chống thuốc.  Hầu hết các nhóm thuốc 
trừ cỏ ñều bị cỏ dại chống lại. Riêng Paraquat, ñến nay, có 18 loài cỏ ñã chống thuốc này.  

Ơ Việt nam, loài sâu tơ Plutella xylostella  ñã hình thành tính kháng nhiều loại thuốc trên 
phạm vi cả nước. Hoàng Trung (2004) ñã xác ñịnh ñược một số dòng mọt Tribolium castaneum 
chống Phosphin và mọt Rhizopertha dominica ñã kháng cả Phosphin và DDVP. Ngoài ra, còn 
một  
số loài côn trùng và nhện khác cũng  bị nghi ñã hình thành tính chống thuốc như sâu xanh da láng  
Helicoverpa exigua hại bông, một số dòng rệp ñào Myzus persicae ở Hà nội, một số dòng rầy nâu  
Nilaparvata lugens ở  ñồng bằng sông Cửu long v.v...  

 ðể  trừ dịch hại ñã chống thuốc, biện pháp ñầu tiên là phải dùng nhiều thuốc hơn, chi phí 
tăng lên và môi sinh môi trường bị ñầu ñộc nhiều hơn.  

Tính chống thuốc của dịch hại là một trở ngại cho việc dùng thuốc hoá học ñể phòng trừ 
dịch hại và gây tâm lý nghi ngờ hiệu quả của các loại thuốc dùng. Các thuốc trừ dịch hại mới ra 
ñời ñã không kịp thay thế cho các thuốc  ñã bị dịch hại chống.   

Dịch hại chống thuốc ñã gây những tổn thất to lớn trong nông nghiệp và trong y tế ở 
nhiều nước và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều chương trình phòng chống dịch hại  trong 
nông nghiệp và y tế của các tổ chức quốc tế và khu vực, dựa chủ yếu vào thuốc hoá học ñã bị thất 
bại.  Từ 1963, Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ñã thành lập 
một mạng lưới nghiên cứu tính chống thuốc của dịch hại và biện pháp khắc phục. 
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ðịnh nghĩa tính chống thuốc của dịch hại : là sự giảm sút phản ứng của quần thể  ñộng 
hay thực vật  ñối với một loại thuốc trừ dịch hại, sau một thời gian dài, quần thể này liên tục tiếp 
xúc với thuốc ñó,  khiến cho những loài sinh vật ấy chịu ñược lượng thuốc lớn có thể tiêu diệt 
ñược hầu hết các cá thể cùng loài chưa chống thuốc. Khả năng này ñược di truyền qua ñời sau, dù 
cá thể ñời sau có hay không tiếp xúc với thuốc (WHO,1976)  . 

Chỉ số chống thuốc( resistance index- Ri) hay hệ số chống thuốc (resistance cofficien = 
Rc) là chỉ tiêu xác ñịnh tính chống thuốc của dịch hại. Chỉ số / hệ số chống thuốc là:                            

                                          LD50 của loài dịch hại bị nghi là chống thuốc 
         Ri (Rc) = 
                              LD50  của cùng loài dịch hại nhưng chưa từng tiếp xúc với thuốc  

Loài dịch hại nhưng chưa từng tiếp xúc với thuốc ñược gọi là nòi mẫn cảm (sensible 
strain).   Muốn có ñược nòi mẫn cảm nhiều khi phải nuôi / cấy dịch hại trong môi trường nhân 
tạo, cách ly hoàn toàn với thuốc BVTV. 

Nếu Ri (Rc) ≥ 10 có thể kết luận  nòi chống thuốc ñã hình thành. 
Nếu Ri (Rc) < 10 thì nòi ñó mới chỉ ở trạng thái chịu thuốc. 
Ri (Rc) có thể ñạt tới trị số hàng trăm thậm chí lên ñến  hàng ngàn.  
Theo Nguyễn ðình ðạt (1980): Trị số chống thuốc Ri (Rc) của quần thể sâu tơ Xã ñàn với Methyl 

parathion lên ñến 251.5; của quần thể sâu tơ Thuý lĩnh với  Trichlorfon–258.3; của quần thể sâu tơ Phú 
diễn với Diazinon – 117.4 

Cần phân biệt 3 khái niệm: Chống thuốc hay kháng thuốc; Chịu thuốc và Quen thuốc. 

-Tính chịu thuốc ( tolerance) : là ñặc ñiểm riêng của từng cá thể sinh vật, có thể chịu 
ñựng ñược các liều lượng thuốc khác nhau. Tính chịu thuốc của từng loài sinh vật phụ thuộc vào 
từng cá thể, trạng thái sinh lý và  không di truyền sang ñời sau. Tuy nhiên, tính chịu thuốc cũng 
có thể là bước khởi ñầu của tính chống /kháng thuốc.  

-Tính quen thuốc( accoutumance): Hiện tượng xảy ra trong một ñời cá thể ñược tiếp 
xúc với thuốc (chất ñộc) với lượng cao dần và cuối ñời, cá thể ñó có thể chịu ñựng ñược lượng 
thuốc cao hơn rất nhiều so với ban ñầu. Nhưng con cháu của cá thể ñó lại không chịu ñược lượng 
thuốc ñó.  Ơ côn trùng và nhện chưa có hiện tượng này. 

Những cá thể chịu thuốc và quen thuốc chỉ  chịu ñược lượng thuốc thấp hơn nhiều so với 
cá thể chống/ kháng thuốc.  

ðặc ñiểm của sự hình thành tính các quần thể dịch hại kháng thuốc: 

-Sự hình thành tính chống thuốc của các loài sinh vật, phần nào phụ thuộc vào 
mức ñộ sử dụng thuốc. Việc sử dụng liên tục, nhiều lần, ít thay ñổi loại thuốc, dùng thuốc ñó trên 
qui mô lớn dễ gây nên hiện tượng chống thuốc. 

Một thực trạng khá phổ biến: Khi nông dân thấy một loại thuốc có hiệu quả trừ một loài 
dịch hại  
nào ñó, họ thường dùng thuốc ñó, cho ñến khi thấy hiệu lực của thuốc bị giảm. ðể tăng hiệu lực, 
người ta tăng nồng ñộ, lượng thuốc dùng,phun thêm nhiều lần, thậm chí hỗn hợp  thuốc ñó với 
các loại thuốc khác, dẫn ñến tình trạng dịch hại càng nhanh chống thuốc. 

-Sự hình thành tính chống của các loài  khác nhau ñối với các loại thuốc BVTV  
khác nhau là không giống nhau. 
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Trong 364 loài chân ñốt ñã chống thuốc thì bộ Diptera có 133 loài ;  bộ Coleoptera - 56;  
Hemiptera - 55; Lepidoptera - 52; Orthoptera và  Hymenoptera  là 2  bộ có số loài chống ít nhất 
(theo Greoghion & Taylor , 1976). 
             Trong 364 loài chân ñốt chống thuốc trên có 203 loài chống DDT; 225 loài chống các 
hợp              chất cyclodien; 147 loài chống  lân hữu cơ; 36 loài chống các hợp chất cacbamat và 
chỉ có 35 loài chống các nhóm thuốc khác. 

Trong 12 loài sâu nhện hại cây ở Liên xô (cũ), tốc ñộ hình thành tính chống thuốc  nhanh 
nhất ở nhện ñỏ; tiếp ñến các nhóm rệp  Aphis gossypii, Acyrthosipholgossypii, Myzoides persicae; 
các loài sâu ăn lá Leptinotarsa decemlincata và ñục quả Heliothis armigera hình thành tính 
chống thuốc chậm. 

-Các loài khác nhau hình thành tính chống một loại thuốc là khác nhau. 
Thời gian ñể hình thành tính chống thuốc trừ cỏ Paraquat ở Thái lan của cỏ Lolium 

perenne là 9 năm; còn với loài cỏ Ceratopteris richardii là 12 năm. 
-Nhiều loại thuốc trừ dịch hại dùng nhiều năm nhưng không hay ít bị các loài dịch 

hại chống lại. 
Thuốc boocñô ñược phát hiện từ năm 1879 ñể trừ các loại bệnh, nhưng ñến nay mới phát 

hiện thấy chủng nấm Physolospora obtus ở phía tây nước Mỹ chống (Brown, 1978). 
-Cùng một loài, nhưng khả năng hình thành tính chống với các loại thuốc khác 

nhau là không giống nhau. 
Sau 5 năm dùng DDT, chủng sâu tơ Plutella xylostella ở Indonexia ñã chống thuốc; nhưng 

sau 20 năm dùng Rotenon ( thuốc thảo mộc), chủng sâu này vẫn chưa  chống Rotenon. 
-Khả năng hình thành tính chống một loại thuốc của một loài sinh vật ở các ñịa 

phương khác nhau cũng khác nhau. Nói cách khác, ñiều kiện ngoại cảnh nơi dùng thuốc  sẽ thúc 
ñẩy  hay cản trở  sự hình thành tính kháng thuốc. Sự tác ñộng này rất phức tạp và con người chưa 
hiểu hết ( Sawicki, 1979). 

Sau 5 năm dùng DDT, sâu tơ Plutella xylostella ở Giava và sâu loang Earias fabia hại 
bông ở ðài loan ñã chống thuốc; nhưng ở Việt nam phải mất 10 năm loài sâu tơ mới chống DDT, 
còn sâu loang sau hơn 15 năm dùng DDT vẫn chưa chống thuốc này. 

Nguyên nhân hình thành chống thuốc của sinh vật chưa ñược nghiên cứu ñều ở các loài 
sinh vật.  Các loài chân ñốt, ñặc biệt ở hai lớp côn trùng và nhện ñược nghiên cứu nhiều hơn cả. 

Có hai giả thuyết giải thích nguyên nhân hình thành tính chống thuốc của dịch hại .  
-Thuyết tiền thích ứng (Thuyết về biến ñổi gen hay Thuyết tính chống thuốc di truyền): 

Trong cơ thể các loài dịch hại chống thuốc, có mang sẵn các tiền gen chống thuốc. Sự hình thành 
tính chống thuốc là kết quả chọn lọc tự nhiên. Những cá thể không mang  gen chống thuốc (các 
cá thể mẫn cảm) sẽ bị thuốc tiêu diệt.  Các cá thể mang gen chống thuốc, sẽ thích ứng dần sau 
mỗi lần tiếp xúc với thuốc. Số lượng các cá thể này tăng mạnh và ổn ñịnh dần, di truyền cho ñời 
sau, tạo thành một chủng chống thuốc.  

Theo thuyết này, ở những quần thể côn trùng không có cá thể mang gen chống thuốc, thì 
sẽ không bao giờ có thể hình thành chủng chống thuốc. Sự phân bố các cá thể mang gen chống 
thuốc không phụ thuộc vào tình trạng sử dụng nhiều hay ít thuốc trừ dịch hại. 

Theo Sawicki (1979), các quần thể rệp ñào Myzus persicae chống thuốc mạnh ñược thấy 
ở miền Tây Scotlen, nơi dùng ít thuốc BVTV, chứ không tìm thấy ở miền ðông nước Anh, nơi 
dùng nhiều thuốc trừ sâu ñể trừ rệp. 

-Thuyết thích nghi môi trường: Trong cơ thể côn trùng  không có gen chống thuốc.  Sự 
hình thành tính chống thuốc của côn trùng là do côn trùng thích ứng dần với thuốc trừ sâu, khi 
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chúng liên tục tiếp xúc với thuốc. Tình trạng chống thuốc không phải ñược di truyền mà chỉ lưu 
lại cho ñời sau những yếu tố hình thành sự chống thuốc.   

Trong thực tế, hiện tượng chống thuốc xảy ra theo sơ ñồ: Lúc ñầu tính chống thuốc tăng 
rất chậm. Sau một số thế hệ liên tục tiếp xúc với thuốc, tính chống thuốc của dịch hại bắt ñầu 
nhảy vọt và tăng lên nhanh chóng. Khi phát hiện hiệu lực của thuốc bị giảm, thì thời gian ñể 
thuốc ñó mất hiệu lực là rất ngắn. Nếu dịch hại ngừng, không tiếp xúc với thuốc nữa, tính chống 
thuốc có thể  bị giảm ñi. Nhưng nếu tiếp xúc trở lại với thuốc ñó, tính chống thuốc của dịch hại sẽ 
lại tăng lên nhanh chóng.  

ðể giải thích ñược hiện tượng này, Perry & Agosin (1974) ñưa ra giả thuyết 2 pha dựa 
trên cơ sở nghiên cứu  men oxydase có chức năng hỗn hợp vi thể (MMFO). 

Pha thứ nhất: Tính chống thuốc mang bản tính di truyền: 
Sinh vật khi tiếp xúc liên tục với thuốc BVTV sẽ xảy ra quá trình chọn lọc. Các cá thể 

mang gen chống thuốc sẽ tồn tại và sản sinh ra các cá thể ñời sau mang gen chống thuốc. Bản 
chất của hiện tượng này là sự thay ñổi tần số gen alen. Trước khi tiếp xúc với thuốc, tần số gen 
alen thấp. Sau nhiều thế hệ tiếp xúc với thuốc, tần số gen alen, gen chống thuốc tăng lên. Tính 
chống thuốc của dịch hại lúc ñầu từ từ,  rồi sau nhanh dần và cuối cùng, tạo thành thể thống nhất. 

Pha thứ hai: Sự cảm ứng các men , không mang tính di truyền. 
Dưới tác ñộng liên tục của thuốc, hoạt ñộng của các gen chống thuốc tăng lên với tốc ñộ 

nhanh và cường ñộ lớn hơn. Nồng ñộ thuốc tăng lên vài chục lần cũng không giết ñược dịch hại 
vì Ri  của loài dịch hại chống thuốc tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần, do hoạt ñộng 
phân giải của các men tăng mạnh.  Lúc này, thuốc BVTV có thể ñược coi là tác nhân gây cảm 
ứng cho men hoạt ñộng mạnh hơn. Khi  dịch hại ngừng tiếp xúc với thuốc, tức tách tác nhân gây 
cảm ứng khỏi hệ sinh thái, tính chống chịu của dịch hại lập tức giảm xuống. Nhưng nếu  cho 
quần thể  dịch hại ñó, tiếp xúc lại với thuốc, tính chống thuốc của dịch hại lại tăng lên với  tốc ñộ 
lớn hơn nhiều. 

  Hiện tượng chống thuốc có thể ñược coi là trường hợp ñặc biệt của tính thích ứng của 
sinh vật ñối với sự thay ñổi của môi trường. Hiện tượng chống thuốc là một ví dụ của sự tiến hoá, 
nhưng chúng xảy ra với tốc ñộ cao. 

Cơ chế chống thuôc của các loài dịch hại gồm: 

-Thay ñổi về cấu trúc  lipid, sáp và protein trong cuticum; hoặc gia tăng kết cấu biểu bì,  
nhằm hạn chế sự xâm nhập của thuốc vào cơ thể sinh vật. 

Lớp cutin  của ruồi nhà Musca dometica chống DDT dày hơn và khó thấm DDT hơn loài 
mẫn cảm. Các loài nấm ký sinh chống thuốc ñã làm giảm sự xâm nhập của thuốc vào bên trong tế 
bào bằng cách hạ thấp sự hấp phụ chất ñộc ở màng tế bào. 

-Hình  thành những tập tính mới, nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế sự tiếp xúc của côn trùng 
với thuốc.  

Sau 32 thế hệ tiếp xúc liên tục với DDT, muỗi Anopheles atroparvus tạo nên một chủng 
mới, biết lẩn tránh không ñậu vào nơi có DDT.  

-Phản ứng chống chịu sinh lý thay ñổi:  
Quần thể ruồi chống DDT, Lindan và Dieldrin xuất hiện lớp lipid mới, ngăn thuốc xâm 

nhập vào thần kinh trung tâm của ruồi. 
Hệ men cholinesterase của rầy xanh ñuôi ñen Nephotetix cinticeps, nhện Tetranychus 

urticae chống lân hữu cơ và cacbamat bị trơ khi bị thuốc tác ñộng. 
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Hoạt tính của Oxathion bị giảm ở  một vài loài nấm do hệ men sucxinic oxydase của 
chúng ñã bị trơ với tác ñộng của thuốc. 

Sợi nấm hình thoi trong phân bào có tơ của nấm Aspergillus nidulans ñã biến ñổi, chống 
ñược các sản phẩm chuyển hoá có ñộc tính cao của Benomyl  tác ñộng ñến sợi hình thoi. 

-Cơ chế chống chịu sinh lý: Sinh vật có khả năng tăng cường sự giải ñộc, làm cho thuốc 
bị giảm hiệu lực hay bị phân  huỷ hoàn toàn.  ðây là cơ chế chống thuốc cơ bản nhất và ñặc biệt 
quan trọng của các loài sinh vật.  

Các hệ men vi thể (microsonal enzym systems) trong tế bào côn trùng và nhện quyết ñịnh 
sự phân giải và chuyển hoá thuốc trừ sâu. Các men ñặc hiệu như dehydrochlorinase phân giải 
DDT,men cystein, homocystein và glutathion phân giải lân hữu cơ hay chuyển dạng liên kết từ 
P=O sang dạng P=S ít ñộc hơn. Hoạt tính của men có thể tăng lên hàng trăm lần khi tiếp xúc với 
thuốc. Ruồi, mọt Tribolium casteneum, sâu xanh Heliothis spp.; ve hút máu bò Boopvilus 

mierplus, rầy Laodelphax strialtellus, rầy xanh ñuôi ñen Nephotettix cinticeps chống clo và lân 
hữu cơ, cacbamat nhờ các cơ chế này. 

Khi nghiên cứu tính chống thuốc của ruồi nhà Musca dometica ñã cho thấy:  
 Nhiễm sắc thể II chứa các gen chống thuốc: 
  Gen Deh: sản sinh men DDT-aza có nhiệm vụ khử nhóm hydroclorua biến 

DDT thành DDE không ñộc với côn trùng. 
  Gen Ox:  sản sinh men tách ñôi phân tử bằng cách oxy hoá. 
  Gen a: chịu trách nhiệm thuỷ phân. 
  Gen g: có tác dụng khử các nhóm alkyl trong phân tử thuốc lân hữu cơ. 
 Nhiễm sắc thể III chứa các gen chống thuốc: 
   Gen tin: có tác dụng giảm khả năng  xâm nhập của DDT qua biểu bì. 
  Gen kdr: tạo cho  hệ thần kinh côn trùng ít mẫn cảm với thuốc. 
 Nhiễm sắc thể V: 
  Gen md: tăng cường khả năng oxy hoá thuốc trừ sâu cacbamat, DDT; 

nhiều khi cả thuốc lân hữu cơ và pyrethroid. 
Hiện tượng chống thuốc của các loài sinh vật thường không riêng một cơ chế nào quyết 

ñịnh, mà có sự phối  hợp của nhiều cơ chế khác nhau. Sự  tương tác  giữa các cơ chế  này rất  
phức tạp,  có lúc cơ chế này lấn át cơ chế kia, dẫn ñến tình trạng, dịch hại có khả năng chống 
thuốc cao hay thấp, chống ñược một hay nhiều loại thuốc, thậm chí cả các thuốc thuộc các nhóm 
khá xa nhau.  

Tính chống chịu bắt chéo: Hiện tượng dịch hại chống ñược nhiều loại thuốc trong một 
nhóm, hay nhiều loại thuốc thuộc các nhóm khác nhau, kể cả các loại thuốc mà loài dịch hại  
chưa hề tiếp xúc với thuốc ñó.  Hiện tượng này gọi là tính chống thuốc dương. 

Nhưng có trường hợp, dịch hại chống loại thuốc này, nhưng lại mẫn cảm với  các loại 
thuốc khác. Hiện tượng này ñược gọi là tính chống thuốc âm. 

Rầy nâu  Nilaparvata lugens ở Nhật, khi  ñã chống các thuốc trong nhóm clo, lân hữu  cơ và 
cacbamat ñã mẫn cảm với  Etofenprox gấp 3 lần  rầy nâu chưa chống thuốc. 

Ruồi chống thuốc Malathion lại rất mẫn cảm với DDT. 

Phổ chống thuốc (resistance spectra) hay phổ kháng chéo (cross resistance spectra): là tập 
hợp các loại thuốc  mà một loài dịch hại  nào ñó chống ñược.  

Thời gian hình thành tính chống từng loại thuốc trong phổ chống thuốc rất khác nhau, 
nhưng tuân theo qui luật chung: Thời gian hình thành tính chống thuốc của thuốc  ñầu tiên rất 
dài; nhưng tốc ñộ hình thành tính chống các thuốc dùng về sau càng ngày càng ngắn lại.  
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Lê Trường (1982): Sau 12 năm dùng DDT, sâu tơ Plutella xylostella ở Xã ñàn mới hình thành tính 
chống DDT. Nhưng các thuốc dùng sau DDT bị sâu tơ  chống khá nhanh: Methyl parathion –4 năm; 
Trichlorfon- 3 năm; Diazinon- 1 năm. 

Phân loại tính chống thuốc:  

-Tính chống thuốc nhiều mặt (multiplicate resistance): ñược tạo ra bởi hai hay nhiều cơ chế giúp 
sinh vật chống ñược một loại thuốc.   

Ruồi  nhà Musca dometica chống ñược thuốc Tetraclovinphos do tác ñộng phối hợp của ít nhất 3 
cơ chế: sự mất nhạy cảm của men cholinesterase; hoạt ñộng của men glutathion –S- transfenase và của các 
men thuỷ phân bị giảm sút. 

Quần thể ruồi chống DDT do 3 cơ chế: gen Deh sản sinh men DDT-aza, khử hydroclorua của 
DDT và các chất tương tự; gen DDT-md sản sinh men monooxigenaza oxi hoá DDT; gen kdr gây  cho 
thần kinh côn trùng trơ với tác ñộng của phần lớn các thuốc clo hữu cơ và pyrethroid. 

Sự tương tác của các cơ chế này không ñơn giản và không phải lúc nào cũng như nhau. Khi có 
mặt DDT-aza,  gen kdr vốn là gen lặn lại trở thành gen trội. Khi vắng mặt DDT- aza, tính chống thuốc lại 
ñược quyết ñịnh bởi gen DDT-md hay do gen tin nằm ở nhiễm sắc thể III hoạt ñộng mạnh, làm giảm sự 
xâm nhập của DDT vào cơ thể sinh vật. 

-Tính chống chịu bắt chéo nhiều chủng loại ( multiple resistance): ðược hình thành bởi hai hay 
nhiều cơ chế giúp dịch hại chống ñược một nhóm thuốc hay nhiều loại thuốc thuộc các nhóm khác xa 
nhau.  

Các  chủng ruồi  nhà Musca dometica ñã  chống DDT thì cũng nhanh chóng chống các 
thuốc trong nhóm pyrethroid,  mặc dù trước ñó chúng chưa tiếp xúc với các thuốc pyrethroid. 

-Tính chống chịu nối tiếp (sequential resistance): ðược hình thành khi các thuốc BVTV  dùng 
luân phiên nối tiếp nhau ñể chống một loài dịch hại. Trình tự  sử dụng các loại thuốc, ảnh hưởng ñến tốc 
ñộ hình thành tính chống thuốc của một quần thể, cũng như mức ñộ rộng hẹp của phổ kháng thuốc. 

oxihóa                       

                                      H 
                                                    
 Cl                                     C                                            Cl       THUỐC DDT 
                                                                              
                                  CCl3                               Gen Deh khử nhóm hydroclorua 
                                                                 tách Cl 
     oxyhoá                                             S            Thuỷ phân (a)     METHYL   PARATHION 
                                        CH3 O                                              
tách alkyl (g)                                          P            O                                              NO2 
                                        CH3 O                                                

                                               sự phân giải oxy hoá (ox) 
  
tách alkyl (g)                sự hydroxyhoá                               sự hydroxyhoá 
                             
 
     CH3         NH            C         O   
 
                                         O   
     CARBARYL                            thuỷ phân (a) 
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Sơ ñồ 4- Sơ ñồ cơ chế phân huỷ một số thuốc trừ  sâu ở côn trùng kháng thuốc 

Các  nhân tố liên  quan ñến việc hình thành tính chống thuốc: 

-ðặc ñiểm di truyền và sinh vật học của  loài dịch hại: Những loài dịch hại có khả năng 
biến ñổi gen lớn, vòng ñời ngắn, khả năng sinh sản cao, tính ăn hẹp,  ít di chuyển, có phản xạ sinh 
lý thích ứng là những loài có nguy cơ chống thuốc cao.  

-Bản chất và ñặc ñiểm  của loại thuốc sử dụng: Những thuốc tồn tại lâu trên bề mặt vật 
phun, dịch hại có ñiều kiện tiếp xúc nhiều với thuốc ở liều thấp ( như các thuốc trừ sâu clo hữu 
cơ), những thuốc có tính  chọn lọc cao dễ tạo tính chống thuốc. Tế bào nấm bệnh có cấu tạo rất 
giống tế bào thực vật. Thuốc  trừ bệnh cần có  tính chọn lọc cao ñể chỉ gây ñộc cho  nấm bệnh mà 
không gây hại cho cây. Vi sinh vật gây bệnh dễ vượt  qua khó khăn này ñể tạo tính chống thuốc. 
ðây là nguyên nhân chính  ñể  nấm bệnh  dễ hình thành tính chống các thuốc trừ bệnh nội hấp và 
kháng sinh.  Những thuốc xâm nhập nhanh vào cơ thể dịch hại, dễ dịch chuyển ñến vị trí tác ñộng  
khó tạo tính chống thuốc hơn. 

-Cường ñộ  sức ép chọn lọc: bao gồm số lần dùng thuốc, liều lượng thuốc, qui mô sử 
dụng và số lượng cá thể dịch hại còn sống sót sau mỗi lần dùng thuốc. Cường ñộ sức ép chọn lọc 
càng  lớn, có nghĩa số lần dùng thuốc càng cao, lượng thuốc dùng càng lớn, qui mô dùng thuốc 
càng rộng, số lượng cá thể dịch hại còn sống sau mỗi lần dùng thuốc càng nhiều, quần thể dịch 
hại  phải trải qua sự chọn lọc càng khắc nghiệt, sẽ ñẩy quần thể dịch hại ñó nhanh chống thuốc. 

Trong ba nhân tố trên, nhân tố ñặc ñiểm di truyền và sinh vật học của  loài là nhân tố 
khách quan mà con người không tác ñộng ñược.  Nhân tố bản chất và ñặc ñiểm  của loại thuốc sử 

dụng  do bản chất hoá học và nhà sản xuất các thuốc ñó quyết ñịnh.  Chỉ còn nhân tố thứ ba 

cường ñộ  sức ép chọn lọc là nhân tố chủ quan, phụ thuộc vào vốn kiến thức và trình ñộ tay nghề 
của người sử dụng. ðây là  vai trò của cán bộ kỹ thuật.  ðiều chỉnh và làm giảm cường ñộ  sức ép 
chọn lọc sẽ làm chậm tốc ñộ hình thành tính chống thuốc.  

Các biện pháp khắc phục hiện tượng chống thuốc của dịch hại: 

-Dùng luân phiên các loại thuốc BVTV : Ở những ñịa phương chưa hình thành tính chống 
thuốc, việc luân phiên dùng thuốc ñúng kết hợp với các biện pháp khác, có thể làm chậm tốc ñộ 
hình thành tính chống thuốc. Khi luân phiên, nên  dùng các loại thuốc thuộc các nhóm thuốc có 
cơ chế tác ñộng khác nhau và mỗi loại thuốc, không nên xuất hiện nhiều lần/vụ. 

ðể trừ sâu tơ hại rau họ thập tự có thể luân phiên các thuốc hoá học, các thuốc ñiều khiển sinh 
trưởng côn trùng và các thuóc trừ sâu sinh học (như Bt). 

Do chưa hiểu cặn kẽ  cơ chế chống thuốc của dịch hại, sự tác ñộng lẫn nhau của các cơ 
chế ñó và quá trình hình thành tính kháng chéo các thuốc, nên nhiều khi luân phiên thuốc còn làm 
cho dịch hại nhanh chóng chống thuốc hơn, phổ chống chịu bắt chéo mở rộng hơn. 

-Dùng các chất hợp lực (synergist), chất phá vỡ tính chống thuốc (resistance breaker), 
chất phản chống chịu (anti-resistance). Những chất này khi hỗn hợp với các thuốc ñã bị dịch hại 
chống lại, có thể khôi phục lại hiệu lực của thuốc. Nhưng những chất này chỉ có tác dụng ức chế 
chuyên biệt  với từng cơ chế  chống thuốc nên chúng không kìm hãm ñược   tính chống chịu 
nhiều mặt. Có nhiều trường hợp quần thể sinh vật  ñã hình thành luôn  cả tính chống  ñối với các 
chất  này .  

Không nên coi hỗn hợp nhiều thuốc với nhau là một biện pháp tốt ñể hạn chế tốc ñộ hình 
thành chống thuốc. Thậm chí khi hỗn hợp thuốc, có thể ñẩy  dịch hại chống thuốc nhanh hơn, phổ 
chống chéo mở rộng hơn, gây nhiều khó khăn hơn cho việc phòng trừ.  
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-Biện pháp thích hợp nhất là xây dựng chiến lược phòng trừ dịch hại tổng hợp, nhằm 
giảm sức ép chọn lọc của thuốc BVTV, trên cơ sở  hiểu biết ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học 
cũng như mối quan hệ của  dịch hại với các loài sinh vật  khác trong quần lạc và bản  chất  chống 
thuốc của dịch hại. 

c.Suy giảm tính ña dạng của quần thể:  

Trong hệ sinh thái,  nhiều loài sinh vật có quan hệ qua lại lẫn nhau. Bên cạnh quan hệ hỗ 
trợ, các loài này còn có mối quan hệ cạnh tranh ñối kháng. Các mối quan hệ này rất phức tạp, 
nhưng tạo thế cân bằng giữa các loài, không cho phép một loài nào ñó trong hệ sinh thái phát 
triển quá mức, tạo nên những trận dịch. Hệ sinh thái càng phức tạp, càng nhiều loài sinh vật thì 
hệ sinh thái càng bền vững. 

Tính ña dạng trong hệ sinh thái nông nghiệp tuy không phong phú bằng hệ sinh thái tự 
nhiên, nhưng cũng rất phức tạp và luôn thay ñổi dưới tác ñộng của con người.  

Thuốc BVTV là một trong nhưng yếu tố quan trọng do con người tạo ra làm mất tính ổn 
ñịnh của quần thể sinh vật.  

Theo Pimetel (1971), ñể chống lại 1000 loài sâu hại, thuốc trừ sâu ñã tác ñộng ñến khoảng 200 
ngàn loài ñộng thực vật khác nhau, trong ñó có nhiều loài không những không phải là ñối tượng phòng 
trừ mà còn rất cần cho sự tồn tại và phát triển của con người. 

Thuốc BVTV dùng trên qui mô càng lớn, thời gian dùng càng dài, số lần phun thuốc càng  
nhiều, sẽ làm giảm càng mạnh số cá thể trong loài và  giảm số loài trong quần thể.  

Các thuốc trừ sâu trước tiên  làm giảm số lượng  các loài côn trùng và nhện có ích ( Crofts 
và Brown, 1975). Sau 8 năm dùng thuốc DDT và Wofatox tỷ lệ ong ký sinh trên sâu non  sâu 
loang Earias fabia hại bông ñã giảm từ 38.4% xuống còn 0.32%. Ơ ðịnh Tường, khi dùng càng 
nhiều hỗn hợp DDT và Wofatox ñã làm cho mật ñộ  sâu xanh Heliothis armigera càng tăng và 
ngược lại mật ñộ ong ký sinh lưng cong càng giảm ( Lê Trường, 1965). 

Các loài ký sinh thiên ñịch thường mẫn cảm với thuốc  trừ sâu  hơn sâu và nhện gây hại 
vì: Sau mỗi lần dùng thuốc, số côn trùng và nhện gây hại bị chết nhiều, làm cho ký sinh thiếu 
thức ăn , bị ñói mà chết; phần còn sống, lại bị ngộ ñộc bởi các con mồi ñã trúng thuốc (Ahmed 
1954), nên khả năng hồi phục số lượng quần thể chậm hơn dịch hại. Các thuốc trừ nấm trừ cỏ 
cũng ảnh hưởng  ñến sự  phát triển  của côn trùng và nhện, trong  một số trường hợp thuốc tỏ ra  
rất ñộc với một số loài côn trùng có ích.  Nhưng những tác ñộng này không mạnh bằng tác ñộng 
của các thuốc trừ sâu.  

d. Xuất hiện dịch hại mới hay  bùng phát dịch hại thứ cấp: 

Sau một thời gian dùng thuốc, một số loài dịch hại  chủ yếu trước ñây, chỉ còn gây hại 
không ñáng kể. Ngược lại, một số loài dịch hại  trước ñây không ñược coi trọng, lại trở nên rất 
nguy hiểm, gây những tổn thất to lớn.  Việc phòng trừ những loài dịch hại mới nổi lên này 
thường phức tạp  và khó khăn hơn trước nhiều.  

Hậu quả của việc sử dụng các loại dầu và  các thuốc trừ sâu tổng hợp hữu cơ trên vườn 
cây ăn quả ñã làm nhện ñỏ Malatetranychus ulmi từ chỗ không phải là dịch hại ñáng quan tâm 
vào những năm 20 ñã trở thành ñối tượng gây hại chủ yếu của những năm 50 của thế kỷ 20 
(Jacob,1958). 

Ơ Việt nam, sau 6-7 năm dùng thuốc DDT, Wofatox ñể trừ  sâu hại chính trên chè, cam 
quít và bông ñã làm cho nhện hại cây từ chỗ là dịch hại không ñáng quan tâm trở thành một loài 
dịch hại nguy hiểm gây khô lá trên diện rộng . Các loài rệp sáp theo ñó cũng phát triển mạnh (Vũ 
Công Hậu, 1969; Hồ Khắc Tín, 1982). Trên bông, ngoài nhện, còn có nhiều ñối tượng mới, mới 
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phát sinh như rầy xanh Chlorita bigutula ( hậu quả dùng DDT và 666).   Sâu xanh Heliothis spp. 
( hậu quả dùng các thuốc clo và lân hữu cơ); sâu  ăn lá Spodoptera erigra   mới xuất hiện nhiều ở 
vùng bông Nha hố từ khi dùng nhiều thuốc trừ sâu ñể trừ sâu loang và sâu  xanh ( Nguyễn Thị 
Toàn, 1983). Năm 1942, sâu xanh bướm trắng Pieris rapae là sâu hại chủ yếu trên rau họ thập tự 
ở nước ta. Sau  một thời gian dùng thuốc ñể trừ sâu này, ñén nay, sâu xanh bướm trắng ñã gây hại 
không ñáng kể;  thay  vào ñó, sâu tơ Pluttella xylostella trước kia không phải là loài sâu hại quan 
trọng, thì nay ñã trở thành ñối tượng gây hại nguy hiểm, khó phòng trừ nhât trong các loài sâu hại 
hiện nay. 

Việc thay ñổi thành phàn các thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa Nhật bản  cũng là một ví dụ lý 
thú. Những thuốc trừ cỏ clofenoxi ( như 2,4-D, MCPA) ñược dùng ñể trừ cỏ lá  rộng và cói lác 
vào những năm 50, ñược thay thế dần bằng  các loại thuốc có hiệu lực trừ cỏ  lồng vực  như 
DCPA và Saturn vào những năm 60 ( Nassas, 1966). ðến những năm 70 của thế kỷ 20, người ta 
ñã phải dùng các thuốc trừ cỏ mới ñể trừ các loại cỏ lâu năm, thân ngầm, ngày càng lan rộng 
(Nakayama, 1970). 

Việc dùng lâu dài các thuốc trừ nấm Benomyl và Benzimidazole ñã làm cho bệnh  thối 
thân ñậu ñũa Pythium aphanidermatum gây hại nặng hơn ( Smith, 1970; Williams, 1975). 

Bón Heptaclo ñể trừ sâu ñất ñã làm tăng nhanh bệnh thối rễ ñại mạch ( Richard, 1975). 
Thuốc trừ cỏ Trifluralid ñã làm cho bệnh lở cổ rễ bông Rhizoctonia solani hay 2,4-D làm 

cho bệnh virus TMV trên dưa chuột, thuốc lá, bông gây hại nặng hơn (Kantan và Eshel, 1972). 
Như vậy, dịch hại mới không phải là những dịch hại từ nơi khác di chuyển ñến, mà là 

dịch hại thứ yếu có ngay tại ñịa phương ñó mới bùng phát mà thành. 
Sự hình thành loài dịch hại mới  là kết quả của sự sai khác về ñộ mẫn cảm giữa các loài 

và khả năng hình thành tính chống thuốc sớm hơn các loài khác. 

e. Sự tái phát của dịch hại: 

 Ngay sau khi dùng thuốc trừ sâu hay trừ nhện, số lượng dịch hại giảm ñi nhanh chóng. 
Sau một thời gian ngắn, chúng lại hồi phục số lượng nhưng nhiều hơn trước. ðể chống lại, người 
ta lại dùng thuốc. Quá trình ñó cứ lặp lại. ðể khắc phục, người ta lại  tăng nồng ñộ /liều lượng, 
tăng số lần dùng thuốc, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc ngắn lại.  Kết quả thời gian dịch hại  
hồi phục lại số lượng quần thể càng ngắn dần, số lần tái phát càng nhanh và năng thêm, dịch hại dễ chống 
thuốc, ñời sống các sinh vật có ích càng bị ñe doạ, môi trường sinh sống càng bị ô nhiễm.  

Hiện tượng này ñược gọi là sự tái phát của dịch hại và ñược  nghiên cứu nhiều trên nhện 
và côn trùng. 

ðể ñánh giá mức ñộ tái phát của dich hại, người ta dùng hệ số tái phát.  

Hệ số tái phát bằng tỷ số giữa số lượng cá thể của quần thể dịch hại ñược xử lý thuốc so 
với số lượng cá thể của cùng loài dịch hại ñó ở nơi không dùng thuốc tại cùng thời ñiểm ñiều tra. 

                                        Số lượng cá thể dịch hại ở ruộng phun thuốc 
Hệ số tái phát  = 
                              Số lượng cá thể loài dịch hại ñó ở ruộng không phun thuốc  
Hiện tượng tái phát rầy nâu Nilaparvata lugens ở vùng ðông Nam A cũng là một ví dụ 

ñiển hình. ðể chống rầy nâu trên lúa nương, Viện lúa Quốc tế (IRRI) ñã phun Decamethrin, 
Wofatox và Diazinon ở dạng lỏng  với lượng 0.75kga.i./ha vào những ngày  thứ 49-72 và 94 sau 
gieo. Trước khi phun thuốc lần thứ 3, mật ñộ rầy nâu của ô phun thuốc cao hơn ñối chứng theo 
thứ tự thuốc là 16.4-6.0 và 4.7lần. Diện tích cháy rầy  ở 117 ngày sau gieo cũng ở  ô ñối chứng  là 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………45  

 

 

4%; nhưng ở các công thức phun thuốc lần lượt là 100-75 và 55%.Trên ô phun Bassa và Pertan 
không có hiện tượng tái phát của rầy ( Heinrichs,1978). 

Theo Lê Thị Nhung (2000), sau khi phun Sherpa 25EC 14 ngày cho chè ñã có hệ số tái 
phát với bọ cánh tơ  Physothrips stiventris 37 lần; rẫy xanh  Empoasca flavescens 26 lần.  

Hiện tượng tái phát của dịch hại phổ biến cả trên cạn, dưới nước; cả vùng ôn ñới và nhiệt 
ñới. Riêng ở châu Âu ñã có 50 loài côn trùng và nhện  gây hại trên các giống cây trồng chính ñã 
có hiện tượng này (Rud, 1970). Ông  ñã tổng kết các nguyên nhân gây ra hiện tượng tái phát của 
dịch hại là: 

-Thuốc hoá học ở liều thấp ñã kích thích những cá thể sống sót phát triển mạnh hơn do  
chúng  ñược hưởng nguồn dinh dưỡng phong phú dồi dào hơn ( số lượng cá thể dịch hại giảm do 
dùng thuốc); chất lượng  thức ăn cao hơn ( do cây không bị dịch hại gây hại) nên tăng sức  
sống, tăng khả năng sinh sản, mật ñộ quần thể mau hồi phục. 

Theo Maggi và Leigh (1983), khi phun thuốc trừ sâu Wofatox ( Methyl parathion) cho 
bông, ñã làm tăng  lượng trứng ñẻ  của nhện ñỏ Tetranychus  urticae. 

-Những cá thể sống sót hình thành tính chống thuốc và ñã làm thay ñổi ñặc tính sinh học 
của loài. 

-Thuốc BVTV làm giảm số loài và số lượng cá thể sinh vật có ích ( do số lượng cá thể 
dịch hại giảm, sinh vật có ích thiếu thức ăn mà chết). Mặt khác, dịch hại có khả năng hồi phục 
quần thể nhanh hơn sinh vật có ích,  dễ gây thành dịch trước khi sinh vật có ích hồi phục ñủ số 
lượng ñể kìm hãm dich hại ( Brown, 1978). 

f. Phương hướng khắc phục hậu quả xấu do thuốc BVTV gây ra cho sinh quần: 

Dùng thuốc BVTV hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích, tránh ñược những hậu quả xấu do 
thuốc gây ra và giảm ñược khó khăn trong việc phòng trừ dịch hại. Muốn vậy, cần có kiến thức 
ñầy ñủ về ñặc ñiểm các loại thuốc; ñặc ñiểm sinh học, sinh thái  học của các loài dịch hại, mối 
quan hệ qua lại giữa các loài trong hệ sinh thái, ñể tăng ñược tính chọn lọc của các thuốc BVTV.  
Bao gồm:  

-Tính chọn lọc sinh lý:  
ðặc tính rất có lợi cho việc bảo vệ những sinh vật có ích. ðây là kết quả của 3 cơ chế: 

giữa các loài có sự chênh lệch về lượng thuốc xâm nhập tới một hay nhiều vị trí tác ñộng; ñộ mẫn 
cảm của các vị trí này ñến từng loại thuốc và sự khác nhau về số lượng cũng như bản chất chuyển 
hoá của các thuốc trong cơ thể sinh vật. Những cơ chế này có thể  tác ñộng riêng lẻ chỉ tạo nên 
tính chọn lọc  thấp của thuốc. Nhưng khi chúng phối hợp lẫn nhau sẽ tạo nên tính chọn lọc rất cao 
( Graham-Bryce,1977). Các chất ñiều hoà sinh trưởng, các thuốc trừ sâu vi khuẩn, virus và các 
sản phẩm của chúng là những thuốc trừ sâu có ñặc tính sinh lý cao. Nhưng nếu sử dụng không 
thận trọng các thuốc này,  dễ tạo ra những loài dịch hại mới, gây khó khăn cho việc phòng trừ. 

-Tính chọn lọc sinh thái: 

Dựa trên cơ sở hiểu biết sâu về ñiều kiện sinh sống và phát sinh của các loài dịch hại.  
Trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây, có một số thời ñiểm, cây trồng rất mẫn  cảm trước 
sự phá hại của dịch hại. ðây là những thời ñiểm cây trồng cần ñược bảo vệ và khi phòng trừ sẽ 
ñem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Lập bảng phân tích ñời sống cho từng loại cây trồng, sẽ giúp ta 
xác ñịnh thời ñiểm cần phòng trừ, lựa chọn loại/dạng thuốc thích hợp, giảm ñược số lần và lượng 
thuốc dùng, phối hợp các biện pháp phòng trừ khác nhau một cách có hiệu quả nhất. 
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-Sử dụng tính chọn lọc thông qua tìm hiểu tập tính của dịch hại: 
Hiểu tập tính của dịch hại, giúp tạo ñiều kiện cho cho dịch hại tiếp xúc ñược với thuốc 

nhiều hơn, giảm sự tác ñộng của thuốc BVTV ñến các sinh vật có ích và các loài thuộc ñối tượng 
không phòng trừ, giảm tác hại của thuốc với môi sinh. 

Dùng bẫy bả và pheromon dựa trên sự hiểu biết của tập tính của dịch hại ( côn trùng, 
chuột), sẽ giảm ñược lượng thuốc dùng, ít gây ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả của thuốc. 

- Sử dụng tính chọn lọc thông qua việc  cải tiến phương pháp dùng thuốc:  
Chọn ñúng dạng thuốc, phương pháp dùng thuốc thích hợp sẽ giảm ñược lượng thuốc sử 

dụng. Dùng thuốc dạng hạt, bón theo hàng hay hốc giúp thuốc giải phóng từ từ, kéo dài ñược 
hiệu lực của thuốc; xử lý giống vừa ñem lại hiệu quả cao, lại tiết kiệm ñược thuốc dùng.   

 3.2.Tác ñộng của thuốc BVTV ñến  thực vật : 

Thuốc BVTV xâm nhập, dịch chuyển và tồn tại trên các bộ phận của cây, tác ñộng ñến 
sinh trưởng và phát triển của cây.  

Những tác ñộng tốt của thuốc ñến cây như: 
-Rút ngắn thời gian sinh trưởng, làm cây ra hoa sớm,  làm quả chín sớm. 
-Tăng chất lượng nông sản. 
-Làm tăng năng suất và các chỉ tiêu cấu thành năng suất. 
-Làm tăng  sức chống chịu của cây với  những ñiều kiện bất lợi: như chống rét, chống 

hạn, chống lốp ñổ, tăng khả năng hút chất dinh dưỡng  và tăng khả năng chống sâu bệnh. 
Thuốc trừ nấm Edifenphos (Hinosan) ngoài tác dụng trừ ñạo ôn trên lúa, còn làm cho các 

ñốt gốc lúa ngắn lại, cây chống ñược lốp ñổ. 
Thuốc trừ bệnh oxolinic acid (Starner) trừ ñược bệnh vi khuẩn do thuốc làm tăng sức 

chống chịu của cây ñối với sự  gây hại của các loài vi khuẩn. 
Thuốc kháng sinh trừ bệnh Ningnanmycin cũng làm tăng sức chống bệnh của cây thông 

qua việc  giảm thời gian tồn tại của các tinh thể virus có trong cây, nên giảm sự lây lan của virus.  
-Làm tăng hoạt ñộng của vi sinh vật và có tác ñộng cải tạo ñất tốt (xem phần dưới). 
Ngược lại, khi sử dụng không ñúng thuốc BVTV, có thể gây hại cho cây  trồng. 
-Giảm tỷ lệ nảy mầm, sức nảy mầm, rễ không phát triển, màu sắc lá biến ñổi, cây chết. 
-Lá bị cháy, thủng, biến dạng, hoa quả bị  rụng, quả nhỏ, chín muộn. 
-Phun thuốc vào thời kỳ cây ra hoa dễ ảnh hưởng ñến khả năng ñậu quả của cây trồng. 
Những hiện tượng này thể hiện nhanh chậm tuỳ vào loại thuốc, dạng thuốc, liều lượng và 

nồng ñộ thuốc cũng như thời ñiểm và phương pháp sử dụng thuốc. Thậm chí trong một số trường 
hợp, tác hại của thuốc còn gây hại cho cây trồng vụ sau. 

Chỉ số hoá trị liệu (Chimiotherapeutic index) ñược dùng ñể ñánh giá ñộ an toàn của thuốc 
BVTV trên ñồng ruộng và ñược tính theo công thức: 

    C     Trong ñó: k : Chỉ số hoá trị liệu 
            k =                              C : Liều gây chết tối thiểu của thuốc với dịch hại  
                         t                      t  : Liều thuốc tối ña mà cây chịu ñược (tolerance dose) 
Một loại thuốc càng an toàn với cây  khi trị số k càng nhỏ. Khi t = C, loại thuốc ñó rất  

nguy hiểm, dễ gây hại hay làm chết cây.  Những thuốc này thường chỉ làm bả ñộc hay xử lý ở  
những khu ñất không trồng trọt. 

Các loại cây trồng, các giai ñoạn phát dục khác nhau cũng có ñộ mẫn cảm khác nhau ñối 
với thuốc.  Lựa chọn  loại thuốc, phương pháp dùng thuốc thích hợp  với từng loại cây và giai 
ñoạn phát dục của cây, sẽ nâng cao ñược hiệu lực phòng trừ và ñộ an toàn cho cây. 
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ðiều kiện ngoại cảnh cũng cần ñược lưu ý ñể giảm ñộ ñộc của thuốc với cây.    

 3.3.Tác ñộng của thuốc BVTV ñến  sinh vật sống trong ñất 

a. Tác ñộng của  thuốc BVTV ñến các sinh vật sống trong ñất: 

 Nhiều loài ñộng vật sống trong ñất như các loại côn trùng thuộc bộ Colembola, một số 
loài ve bét Acarina, rết râu chẻ Pauropoda, tuyến trùng Nematoda và giun ñất có khả năng phân 
giải tàn dư thực vật, làm cho ñất tơi xốp, thoáng khí, tạo ñiều kiện cho vi sinh vật ñất  phát triển, 
giúp cải tạo ñất  và duy trì ñộ màu mỡ của ñất. 
 Các loài ñộng vật sống trong ñất khác như ñộng vật nhiều chân Myriapoda, lớp nhện 
Araneida và một số loài côn trùng bộ cánh cứng Coleoptera, một số loài thuộc bộ rết tơ 
Symphyla, bộ cuốn chiếu Diplopoda, tuyến trùng ăn mầm cây hay hại rễ  cây. 
  Một số  thuốc trừ sâu làm giảm số lượng  cá thể của các loài ñộng vật sống trong ñất 
ngay cả ở liều sử dụng. Một số khác không những không gây hại, mà còn làm tăng các loài ñộng 
vật sống trong ñất. Tác hại nặng nhẹ của các thuốc trừ sâu ñến các loài ñộng vật sống trong ñất 
phụ thuộc chủ yếu vào loại thuốc, liều lượng và nồng ñộ, phương pháp sử dụng thuốc và ñiều 
kiện ngoại cảnh.  
 Nhìn chung các thuốc trừ nấm ít gây hại ñến  những ñộng vật  không xương sống có ích 
sống trong ñất. Có một số trường hợp ñặc biệt:  
 Nồng ñộ ñồng trong ñất 2000ppm ñã giết chết 100% giun ñất ở vườn cây ăn quả. 
           Các thuốc trừ nấm xông hơi khi dùng xử lý ñất, ñã làm giảm  số lượng bọ ñuôi bật, và bét, các loài 
rết  cuốn chiếu trong ñất.  
 Thuốc trừ cỏ tác ñộng ñến  ñộng vật không xương sống sống trong ñất rất khác nhau: Một 
số thuốc chỉ làm giảm nhẹ số lượng hay hoàn toàn không ảnh hưởng  gì ñến số lượng  của chúng, 
thậm chí còn kích thích chúng phát triển.    

b.Tác ñộng của  thuốc BVTV ñến hệ vi sinh vật ( VSV) ñất: 

 VSV ñất ( gồm vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm, tảo, nguyên sinh ñộng vật ) giữ vai trò chủ yếu 
trong quá trình chuyển hoá vật chất trong ñất. Số lượng và thành phần  của VSV ñất phản ánh ñộ 
phì nhiêu của ñất và ảnh hưởng trực tiếp ñến sự sinh trưởng và phát triển của cây.  
 Thuốc BVTV gây tác ñộng rất khác nhau ñến quần thể VSV  sống trong ñất. 
 Thuốc trừ sâu ở liều thông dụng thường ít tác ñộng xấu ñến quần thể VSV ñất, nhiều khi 
ở liều này, thuốc còn kích thích VSV ñất phát triển. Nhưng ở liều lượng cao, thuốc trừ sâu ảnh 
hưởng xấu ñến VSV ñất, kéo dài thời gian  tác ñộng của thuốc (Raglu & Mac Rae,1967; Tu,1970; 
Wolfe, 1973). Cũng có loại thuốc trừ sâu ngay ở liều thấp cũng  hạn chế sự  gây hại của VSV ñất. 
 Thuốc trừ bệnh tác ñộng  mạnh ñến quần thể VSV ñất. Các sinh vật có ích như vi khuẩn 
nitrit và nitrat hoá, vi khuẩn  phản nitrat, vi khuẩn cố ñịnh ñạm, vi khuẩn phân giải chitin rất mẫn 
cảm với  thuốc trừ bệnh ( cả thuốc trừ bệnh xông hơi lẫn thông dụng). Nhiều nấm ñối kháng như 
nấm Trichoderma viride chống chịu ñược  nhiều loại thuốc trừ bệnh ( Ruhloff & Burton 1954; 
Martin,1957; Domsh, 1959; Brown, 1978). 
 Thuốc trừ cỏ tác ñộng rất khác nhau ñến quần thể VSV ñất, tuỳ theo loại thuốc, liều lượng 
dùng và nhóm sinh vật. Một số thuốc trừ cỏ chỉ tác ñộng xấu ñến một số nhóm VSV này, nhưng 
lại ít ảnh hưởng ñến các các nhóm VSV khác. Thuốc trừ cỏ tác ñộng chọn lọc thường chỉ  kìm 
hãm tạm thời ñến VSV ñất.  Sau một thời gian bị ức chế,  hoạt ñộng của  sinh vật ñó  lại ñược 
phục hồi, ñôi khi một số loài nào ñó còn  phát triển mạnh hơn trước (Kearney, 1965; Bộ môn Vi 
sinh, trường ðại học Nông nghiệp I Hà nội,1970). Nhìn chung, ở liều trừ cỏ, thuốc không tác 
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ñộng xấu ñến hoạt ñộng của VSV ñất ( Zemaneck, 1971; Fryer & Kirland, 1970; Nguyễn Trần 
Oánh, 1983). 

c.Phương hướng khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của thuốc BVTV ñến quần thể 
sinh vật sống trong ñất: 

 Dùng thuốc ñúng ñắn và kết hợp hài hoà với các biện pháp phòng trừ khác  trong hệ thống 
phòng trừ tổng hợp là phương hướng cơ bản khắc phực các tác hại xấu của thuốc BVTV gây ra 
cho quần thể sinh vật sống trong ñất. 
 Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật trong ñất phát triển như pH thích hợp, ñủ 
dinh dưỡng và chất hữu cơ, giữ ñủ ñộ ẩm ñất, xới xáo tạo ñiều kiện cho ñất thoáng, cũng làm 
giảm ñược tác hại của thuốc BVTV ñến ñất ñai. 
 Cấy thêm các loài vi sinh vật hay các enzym ngoại bào ñể tăng khả năng phân huỷ thuốc 
trong ñất, thay ñổi tính keo tụ của ñất cũng có thể làm giảm ảnh hưởng xấu của thuốc ñến ñất ñai.
  

 3.4.Tác ñộng của thuốc BVTV ñến ñộng vật sống trên cạn và dưới nước 
 Qua thức ăn, nguồn nước, thuốc BVTV có thể ñược tích luỹ trực tiếp trong  cơ thể ñộng 
vật. Có thể tìm thấy sớm nhiều loại thuốc BVTV có trong cơ thể ñộng vật như: trong cá có DDT 
(Metcaly, 1975); DDT và Toxaphen (Epps, 1968; ðào Ngọc Phong, 1982); DDT và lindan trong 
tôm biển (Buteer, 1963); trong mỡ và thịt gia cầm (Hunt, 1966; Beiz,1977; ðào Ngọc 
Phong,1982); trong trứng (Cumming, 1966 và 1967; Mecaskey, 1968)...  
 Thuốc BVTV có thể gây ngộ ñộc mãn hay cấp tính cho ñộng vật máu nóng.  Khi ngộ ñộc 
nhẹ ñộng vật có thể  ăn ít, sút cân, tăng trọng kém, ñẻ ít, tỷ lệ trứng nở của gia cầm thấp. 

Thuốc BVTV có thể gây ra  các chứng bệnh ñặc biệt trực tiếp như:  ñồng làm cho cừu 
mắc bệnh vàng da; DDT làm cho thỏ ñẻ con có tỷ lệ ñực thấp,  giảm khả năng sinh sản và phát 
triển (Antoine, 1966; Alieva,1972). Cỏ lưỡi bò Senecio spp.  ñộc với bò. 2,4-D  làm tăng lượng 
ñường trong cỏ lưỡi bò, kích thích bò ăn nhiều, nên gây ñộc cho bò nhiều hơn.  2,4-D và 2,4,5-T 
ở liều thấp làm tăng hàm lượng nitrat, acid xyanhydric  trong cây ñến mức nguy hiểm cho gia súc 
(Willarrd, 1950; Swanson & Snaw, 1954).  

Thuốc BVTV, ñặc biệt là các thuốc trừ sâu dễ gây hại cho ong mật, các sinh vật có ích, 
chim và ñộng vật hoang dã. Các máy sol khí dùng trên diện rộng ñể trừ châu chấu, muỗi,  phun 
thuốc nhiều lần trên ruộng, khu vực hoá việc dùng thuốc càng dễ tác ñông ñến  các loài sinh vật 
này. 

Bên cạnh tác hại trực tiếp, thuốc còn giết hay làm giảm nguồn thức ăn cho cá và các loài 
ñộng vật và các loài ký sinh thiên ñịch. Tác ñộng này càng nguy hiểm  nếu ta dùng các loại thuốc 
có khả năng tồn tại lâu trong môi trường.   

Nhiều thuốc BVTV, ñặc biệt là các thuốc trừ sâu, có thể rất an toàn khi dùng trên cạn, 
nhưng lại dễ gây ñộc cho các loài  cá và ñộng vật thuỷ sinh, nên ñã bị cấm dùng cho lúa nước. 
Các thuốc trừ sâu pyrethroid tuy rất ñộc với cá, nhưng do lượng dùng ít, lại vẫn ñược dùng ñể trừ 
sâu trên ruộng lúa nước. ðể tránh gây ñộc cho cá và ñộng vật thuỷ sinh,  nhiều nước chỉ cho phép 
dùng các thuốc BVTV trên ruộng lúa nước có trị số TLM ( 48 giờ) > 10mg/l nước. 

Trị số chống chịu trung bình –TLM (Tolerance level medium): nồng ñộ trung bình nước 
thuốc mà cá có thể chịu ñược. TLM ñược tính bằng mg a.i./l trong 24-48 hay 72 giờ. 

Hiện tượng “ Khuyếch ñại sinh học ” (biomagnification) hay sự “ Tích luỹ sinh học” 
( bioaccumulation): 
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Trong dây truyền thức ăn, hàm lượng thuốc BVTV có trong cơ thể sinh vật ở mỗi mắt 
xích  

thường có sự cô ñặc hơn.  
Theo Rud (1970), nguyên nhân của sự giảm số lượng loài chim lặn Aechmophorous 

occidentalis  ăn cá ở hồ Clear (Mỹ) là kết quả của việc dùng DDD liên tục trong nhiều năm ñể trừ  
muỗi kim Chaobrus astictopus . Nồng ñộ DDD tăng nhanh  trong chuỗi thức ăn  theo 

 
             DDD               Cá( nồng ñộ thấp) 
  
               
              Nước          Sinh vật phù du                  Cá ăn cỏ 
                                                                                                               Chim ăn thịt 
                                                                            Cá ăn thịt  
 Tương tự, sau khi kiểm tra hàm lượng DDT có trong nước và trong cơ thể các sinh vật 

sống trong vùng ñầm Long islan (Mỹ),Woodwell (1967) cho biết: Hàm lượng DDT tăng theo thứ 
tự sau: Trong nước ( rất thấp); cao hơn  trong cơ thể sinh vật phù du; cao hơn nữa trong cơ thể 
tôm cá trong ñầm ăn phù du và cao nhất trong cơ thể các loài chim ăn tôm cá trong ñầm. 

Trong tự nhiên cũng có hiện tượng trúng ñộc bậc 2, thậm chí bậc 3.  
Khi dùng thuốc trừ chuột Klerat ( Brodifacoum ) ở Mai xá, Vụ bản, Nam ñịnh năm 1987 

ñã thấy: chuột bị chết vì thuốc, bị mèo ăn, mèo cũng bị chết do thuốc có trong xác chuột. Mèo mẹ  
ñã bị ngộ ñộc Klerat, cho mèo con bú sữa, mèo con cũng bị chết vì thuốc. 

 3.5.Tác ñộng của thuốc BVTV ñến con người và ñộng vật máu nóng 
 Thuốc BVTV là một mối nguy hiểm cho con người, môi sinh và môi trường. Mối nguy 
hiểm ñược ñịnh nghĩa: 

  Mối nguy hiểm hay Nguy cơ ngộ ñộc hoặc Rủi ro ngộ ñộc (Hazard): là khả năng  gây 
những tác ñộng có hại ( ngộ ñộc hoặc các sự nguy hiểm khác) có trong những ñiều kiện nhất ñịnh 
khi sử dụng thuốc ñó. Một số chất có ñộ ñộc cao nhưng trong sử dụng chúng lại có thể ít nguy 
hiểm hơn  những chất kém ñộc. Mối nguy hiểm  phụ thuộc vào ñiều kiện sử dụng.  

Khi trực tiếp tiếp xúc (công nhân sản xuất thuốc, thủ kho thuốc BVTV...) và sử dụng ( 
người ñi phun thuốc...), thuốc BVTV dễ xâm nhập vào cơ thể người qua ñường tiếp xúc, vị ñộc, 
xông hơi, gây nhiễm ñộc và ngộ ñộc thuốc BVTV.  Những người ít hay không tiếp xúc với thuốc 
BVTV cũng có thể bị nhiễm ñộc do ăn, uống những nông sản, nước nguồn, nước mưa có dư 
lượng  thuốc BVTV.   

 Nhiễm ñộc: là khả năng nhiễm bẩn chất ñộc (thuốc BVTV, chất ñộc do  các sinh vật tiết 
ra, hoặc do các nguồn khác) khi chúng xâm nhập và lưu lại trong cơ thể sinh vật, môi trường  có 
thể gây ra những tác hại trước mắt và lâu dài cho cơ thể sinh vật ñó ( kể cả thế hệ sau) và môi 
trường.  

Ví dụ:  Nhiễm ñộc chất ñộc  màu da cam; nguồn nước bị nhiễm ñộc bởi thuốc 
BVTV; ñất bị nhiễm kim loại nặng.  

 Ngộ ñộc – Trúng ñộc (poison): là kết quả của sự tương tác giữa chất ñộc và sinh vật. 
Hiện tượng sinh vật bị trúng ñộc thuốc BVTV hay chất ñộc, khi chúng xâm nhập vào cơ thể sinh 
vật qua ăn uống, hít thở hoặc bằng các con ñường khác, làm cho sinh vật bị ốm, chết thậm chí 
làm chậm sự phát triển hay rút ngắn thời gian sống của sinh vật. 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………50  

 

 

 Tuỳ theo mức ñộ ngộ ñộc, chúng có thể gây: 

 -Ngộ ñộc cấp tính (acute poisoning):  Xảy ra khi chất ñộc xâm nhập vào cơ thể với liều 
lượng lớn, phá huỷ mạnh các chức năng sống, ñược thể hiện bằng các triệu chứng rõ ràng, quyết 
liệt,  ñặc trưng của mỗi loại chất ñộc, thậm chí  gây chết sinh vật.   

-Ngộ ñộc mãn tính (chronic poisoning): Xảy ra khi chất ñộc xâm nhập vào cơ thể với liều 
lượng nhỏ, nhiều lần, trong thời gian dài, ñược tích luỹ lại trong cơ thể sinh vật ( tích luỹ hoá học 
hay chức năng), những triệu chứng thể hiện chậm, lâu dài, gây tổn thương  cho các cơ quan của  
cơ thể, làm cho sinh vật bị ốm, yếu ( ảnh hưởng ñến sức khoẻ của sinh vật, gây ñột biến, ung thư, 
quái thai, thậm chí ảnh hưởng ñến sự phát triển của thế hệ sau) và có thể dẫn ñến tử vong.  

Nghiên cứu khả năng tích luỹ, sự trúng ñộc cấp tính có ý nghĩa rất lớn ñến việc phòng 
chống ñộc hại cho người tiếp xúc trực tiếp với chất ñộc khi sản xuất, gia công, phân phối, bảo 
quản và sử dụng thuốc BVTV. Còn khả năng trúng ñộc mãn tính lại có ý nghĩa rất lớn ñối với 
người sử dụng các nông sản. Dư lượng  thuốc BVTV  trên nông sản cao hơn MRL là ñiều hết sức 
nguy hiểm, dễ gây ngộ ñộc cho người sử dụng sau thời gian dài tiếp xúc và biểu hiện thường gặp 
như ăn ngủ kém, thiếu máu, ảnh hưởng thần kinh, giảm sức chống chịu, nặng hơn sẽ bị xơ gan, 
ung thư v.v... Ngoài ra, dư lượng thuốc tồn tại lâu trên môi trường, sẽ làm ảnh hưởng ñến tính ña 
dạng quần thể, gây tính chống thuốc, gây tái phát,  tạo dịch hại mới... 

ðể hạn chế tác hại của thuốc BVTV tích luỹ  trong cơ thể người công nhân tiếp xúc trực 
tiếp với thuốc (trong nhà máy sản xuất, gia công và trong các kho thuốc) người ta dùng trị số Ngưỡng giới 
hạn. 

Trị số Ngưỡng giới hạn (Threshold Limit Value –TLV): Lượng hoạt chất tối ña người 
công nhân  có thể bị  nhiễm trong 8 giờ làm việc suốt cả cuộc ñời mà không bị ngộ ñộc.  

Ơ những khu vực xử lý thuốc BVTV, người ta thường cắm những biển báo, cấm  người  
và gia súc ñi vào ñó trong một thời gian nhất ñịnh, ñể tránh cho người và gia súc bị nhiễm thuốc.  
Thời gian này dài hay ngắn tuỳ thuộc vào loại thuốc. Trường hợp cần vào khu vực ñó, phải ñợi 
cho thuốc khô và lắng hết;  phải mặc quần áo bảo hộ lao ñộng.  Trong 24-48 giờ ñầu  sau xử lý, 
cấm tuyệt ñối gia súc vào vùng xử lý ñể tránh ngộ ñộc. 

Trường hợp  khử trùng ñất và kho tàng, bằng hơi, khí hay khói ñộc, phải thông báo trước 
thời gian xử lý và thời gian cách ly. Chỉ có những kỹ thuật viên và công nhân ñược huấn luyện kỹ 
mới ñược phép thao tác và khi xử lý nhất thiết phải ñeo mặt nạ. 

ðể ngăn ngừa tác hại của thuốc ñối với con người, môi sinh và môi trường, các thuốc 
BVTV muốn ñược ñăng ký, bên cạnh các thông tin về ñặc tính lý hoá của thuốc, các kết quả thử 
hiệu lực sinh học, còn cần có ñầy ñủ các thông tin về:  ðộ ñộc cấp tính qua miệng, qua da, qua 
ñường hô hấp; khả năng ngộ ñộc mắt, da và ñộ mẫn cảm của da; ñộ ñộc mãn tính  và dưới liều 
mãn tính ở các dạng khác nhau trong 2 năm; những thông tin ñánh giá  khả năng gây ñột biến, di 
truyền, ung thư, quái thai, ảnh hưởng ñến sinh sản  của sinh vật, những  biến ñổi về cấu trúc và 
chức năng của ADN và chromosom; tác ñộng của thuốc ñến chim, ñộng vật hoang dã;  cá, ñộng 
vật thuỷ sinh; ong  và các sinh vật có ích khác;  con ñường biến ñổi  của thuốc trong cơ thể ñộng 
vật máu nóng,  
cây trồng và môi trường. 
 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1/ Những tác ñộng của thuốc ñến môi trường và con ñường mất ñi của thuốc BVTV ? 
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2/ Những hiểu biết cơ bản  về dư lượng của thuốc ñến cây trồng và nông sản. Những biện pháp 
giải pháp giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trên cây trồng và nông sản ? 
3/ Dư lượng thuốc BVTV trong ñất và nước?  
4/ Phản ứng của dịch hại ñối với thuốc BVTV  ở liều  lượng thấp ? 
5/ Tính  chống ( kháng) thuốc của dịch hại? 
6/ Sự suy giảm tính ña dạng của quần thể, sự xuất hiện dịch hại mới hay bùng phát dịch hại thứ 
cấp, sự tái phát của dịch hại? 
7/  Các phương hướng khắc phục hậu quả xấu do thuốc BVTV gây ra cho sinh quần ? 
8/ Tác ñộng của thuốc BVTV ñến thực vật? 
9/ Tác ñộng của thuốc BVTV ñến  quần thể sinh vật sống trong ñất và phương hướng khắc phục 
những ảnh hưởng bất lợi của thuốc BVTV ñến quần thể sinh vật sống trong ñất? 
10/ Tác ñộng của thuốc BVTV ñến ñộng vật sống trên cạn và dưới nước ? 
11/ Tác ñộng của thuốc BVTV ñến con người và ñộng vật máu nóng ? 
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CHƯƠNG IV 
CÁC DẠNG THUỐC  BẢO VỆ THỰC VẬT  

VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 

 Giúp cho học viên phân biệt ñược các dạng thuốc và thành phần của các dạng thuốc 

BVTV ñể có cách sử dụng và bảo quản thích hợp.  Giúp cho học viên biết ưu nhược ñiểm của các 

phương pháp sử dụng thuốc BVTV ñể có cách lựa chọn ñúng trong công tác phòng trừ dịch hại. 

1. CÁC DẠNG THUỐC  BẢO VỆ THỰC VẬT:   

 1.1.Giới thiệu 
 Sản phẩm kỹ thuật có hàm lượng chất ñộc cao, tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau nên  
rất dễ gây ñộc với môi sinh và môi trường. Cũng do có hàm lượng chất ñộc cao, lượng hoạt chất 
cần ñể trang trải  trên ñơn vị diện tích lại thấp, nên  rất  khó trang trải ñều. Mặt khác, thuốc kỹ 
thuật có khả năng bám dính kém, ñặc tính lý tính xấu, thường ít tan trong nước, thuốc sẽ bị hao 
hụt nhiều, nên  không thích hợp với việc sử dụng ngay. Chính vì vậy các sản phẩm kỹ thuật phải 
ñược gia công thành các sản phẩm khác nhau ñể cải thiện lý tính, tăng khả năng bám dính và 
trang trải của thuốc, dễ sử dụng và an toàn, phù hợp với từng mục ñích sử dụng, giảm ô nhiễm 
môi trường và môi sinh.  
 ðịnh nghĩa: Gia công là sự lựa chọn và xác ñịnh  khả năng phối hợp hoạt chất,  chất 
hoạt ñộng bề mặt, các chất phụ trợ phù hợp  ñể tạo các dạng sản phẩm bền trong bảo quản, tiện 
lợi khi sử dụng.  
 Sự thành công bất kỳ một hoạt chất nào ñều phụ thuộc vào dạng gia công của chúng.  
Nhiều khi, nhờ kỹ thuật gia công và thành phần phụ gia thích hợp, mà hiệu lực của một hoạt chất  
có thể thay ñổi,  có lợi cho phòng trừ dịch hại. 
 ðể chọn dạng gia công thích hợp,  chúng ta phải quan tâm ñến tính chất lý hoá của 
thuốc kỹ thuật, hoạt tính sinh học, phương thức tác ñộng, phương pháp sử dụng,  ñiều kiện an 
toàn khi sử dụng, chất phù trợ và công nghệ phù hợp, giá thành sản phẩm và khả năng chiếm lĩnh 
thị trường. 

 Từ  năm 80 của thế kỷ 20, chính phủ của nhiều nước và người tiêu dùng ñòi hỏi các loại 
thuốc phải ñáp ứng ñược các yêu cầu mới là: 

-An toàn trong sản xuất  và sử dụng  
-Tiện  lợi cho người dùng 
-Dễ phân phối ñóng gói hay dùng lại 
-Giảm lượng thuốc khi xử lý 
-Giảm phế thải và các dạng ảnh hưởng khác. 

 ðể ñáp ứng ñược yêu cầu trên, chiều hướng phát triển các dạng thuốc BVTV hiện nay ở 
nước ta và trên thế giới là:  

-Dùng các dung môi an toàn, thay thế các dung môi hữu cơ có thể và dùng sữa  nước. 
-Thay thế bột thấm nước bằng huyền phù ñậm ñặc hay hạt phân tán trong nước. 
-Phát triển các dạng gia công hoạt chất ña năng. 
-Tạo chất làm ướt hoạt ñộng bề mặt nâng cao hoạt tính sinh học. 
-Phát triển kỹ thuật bao vi hạt và xử lý hạt ñể kiểm soát lượng thuốc thoát ra và các ñối 

tượng của thuốc BVTV. 
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-Phát triển các mức ñộ gia công như các viên hay gel. 
-Phát triển hơn nữa hiệu quả phun các chất bổ sung ñể nâng cao hiệu lực sinh học và làm  

giảm liều lượng thuốc BVTV. 
 Dạng bột, bột thấm nước, hạt, dung dịch nước hoà tan và sữa dầu khoáng hoà tan trong 
nước là các dạng thuốc BVTV ñược  gia công sớm nhất. Hiện nay, sự phát triển các thuốc BVTV 
cần nhiều dạng gia công, chất phù trợ và quá trình kỹ thuật ñể cải thiện ñặc tính lý hoá của các 
hoạt chất. Từ thập niên 70 của thế kỷ 20,  nhiều dạng gia công phức tạp  trên cơ sở có nhiều chất 
hoạt ñộng bề mặt hơn và các chất phù trợ khác; sự hiểu biết tốt hơn về nguyên tắc của chất keo và 
hoá học bề mặt ñã cải thiện tốt hơn ñộ bền của các  dạng gia công và hoạt tính sinh học ñã ñược 
phát triển. Trình ñộ kỹ thuật  phát triển ñã cho phép tạo ra các sản phẩm mới của các hoạt chất 
không tan trong nước  và dung môi có kích thước hạt nhỏ  hơn, có ñộ bền và phạm vi hoạt ñộng 
rộng hơn. Nhiều dạng sản phẩm lý tưởng ra ñời:  hầu như là không có dung môi dễ bay hơi, 
không gây ñộc cho người sử dụng, có hoạt tính sinh học tối ña ở liều thấp nhất và ñơn giản nhất 
trong quá trình ñóng gói. Các dạng sản phẩm sau ñây ñang ñược quan tâm ñặc biệt:  

Dạng huyền phù ñậm ñặc Suspension concentrates  
Dạng hỗn hợp sữa - huyền phù Suspoemusions  
Phát triển các dạng thuốc sữa ñặc biệt:  Sữa dầu trong nước Emulsion oil in water (EW);  

sữa nước trong dầu Emulsion water in oil (EO);   vi sữa Microemulsion ( ME).      
Dạng viên nang nhỏ Microencapsulations      

            Các khả năng khác như ñóng gói ñặc biệt là gel và các viên sủi bọt.  

 1.2.Luật quốc tế về gia công thuốc BVTV: 

 Hiện nay, có rất nhiều dạng thuốc BVTV. Nhiều khi, cùng dạng thuốc, nhưng mỗi nước 
lại ñặt tên và  ký hiệu khác nhau, số chữ trong mỗi ký hiệu lại không thống nhất, nên việc so 
sánh, lưu trữ và hướng dẫn sử dụng gặp rất nhiều khó khăn.  
 ðể khắc phục các khó khăn trên, sau 8 năm chuẩn bị , HIỆP HỘI  QUỐC TẾ CÁC NHÀ SẢN 

XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG HOÁ  (Groupment International Produits Agrochimiques des 
Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques-GIFAP), nay ñổi thành LIÊN 

ðOÀN BẢO VỆ MÙA MÀNG THẾ GIỚI (GCPF = Global Crop Protection Federation) ñã công bố 
LUẬT THỐNG NHẤT TÊN DẠNG THUỐC BVTV vào năm 1984 và ñề nghị sử dụng thống nhất trên 
phạm vi  toàn cầu.  Những mã hiệu này ñược  trình bày theo thứ tự A,B,C,... 
 Nội dung của luật như sau:  Một dạng gia công chỉ ñược ký hiệu  bằng 2 chữ cái ñể biểu 
thị trạng thái vật lý và hướng sử dụng của dạng thuốc.  
Ví dụ: 

SL- solution liquid: thuốc dạng lỏng, hoà tan ñược.  
WP- wettable powder: thuốc dạng bột có thể thấm nước 
EC – emulsion concentrate: thuốc dạng sữa ñậm ñặc ( khi dùng phải hoà với nước) 
SC- Suppension concentrate : thuốc huyền phù ñậm ñặc, (khi dùng phải hoà với nước) 

 Trường hợp sản phẩm có 2 dạng gia công, không thể ñổ chung,  ñóng trong 2 gói khác 
nhau, ñược bán trong cùng một bao bì,  nhưng khi dùng ñược ñổ chung, ñược qui ñịnh: 

KK- Combi-pack solit/liquid:   Hỗn hợp ñóng gói dạng chất rắn và dạng lỏng 
KL- Combi-pack liquid /liquid: Hỗn hợp ñóng gói của 2 dạng chất lỏng 
KP- Combi-pack solid/ solid : Hỗn hợp ñóng gói của 2 dạng chất rắn. 

 Luật này ñã ghi ñược trên 70 dạng sản phẩm ñầu tiên.  FAO và CIPAC ủng hộ;  một số 
nước ñã tuân thủ. 
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 Tác dụng: khắc phục khó khăn về ngôn ngữ, dễ lưu trữ và rút ngắn tư liệu, biểu hiện tính 
thống nhất và tự thể hiện giá trị từng sản phẩm.  
 
 
 
 
 
Bảng 4  - MÃ HIỆU QUỐC TẾ CỦA THUỐC KỸ THUẬT VÀ  CÁC DẠNG CÁC 

THÀNH PHẨM TUÂN THEO LUẬT QUỐC TẾ VỀ GIA CÔNG THUỐC BVTV 
 (Trích dẫn từ “Manual on the development and use of FAO specification 

for plant protection products- Rome, 1999) 

TÊN DẠNG GIA CÔNG MÃ 

HIỆU Tiếng Anh Tiếng Việt 
MÔ TẢ 

AB Grain bait Bả hạt ngũ cốc Một dạng bả ñặc biệt 

AE Aerosol disperser 
Son khí 

(Phân tán xon khí) 

Một dạng gia công ñựng trong bình chịu lực,  
ñược khuyếch tán bởi một nguyên liệu khí, thành 
giọt hay hạt khi van của bình hoạt ñộng. 

AL Any other liquid Các dạng lỏng khác 
Thành phẩm ở dạng lỏng, chưa có mã hiệu riêng, 
ñược dùng ngay không pha loãng. 

AP Any other powder Các dạng bột khác 
Dạng bột chưa có mã hiệu riêng, ñược dùng ngay 
không pha loãng. 

BB Block bait Bả tảng Một dạng bả ñặc biệt 

BR Briquette Bả bánh Những cục rắn, ngâm vào nước sẽ nhả dần hoạt chất 

CB Bait concentrate Bả ñậm ñặc 
Thành phẩm ở  thể rắn hay lỏng, phải hoà loãng  ñể 
dùng làm bả 

CF 
Capsule 

suspension for 
seed treatment 

Huyền phù viên nang  
ñể xử lý hạt giống 

Thành phẩm ở dạng huyền phù bền  của các viên 
nang trong  một chất lỏng, dùng ñể xử lý giống, 
không hoà loãng hoặc phải hoà loãng trước khi dùng 

CG 
Encapsulated 

Granule 
Viên nang (Thuốc 

 hạt có lớp bao) 
Thành phẩm dạng hạt, có lớp bao bảo vệ ñể  giải 
phóng từ từ hoạt chất. 

CL 
Contact liquid 

or  gel 

Dạng lỏng hay gel tiếp   
xúc (Thuốc tiếp xúc 

 lỏng hoặc gel) 

Thuốc trừ chuột hay trừ cỏ ñược gia công ở dạng 
lỏng hay dạng gel dùng ngay không hoà loãng hoặc  
có pha loãng nếu ở thể gel. 

CP Contact powder Thuốc bột tiếp xúc 
Thuốc trừ chuột hay trừ cỏ ở dạng bột dùng ngay 
không hoà loãng. Trước ñược gọi là dạng bột có lưu 
lại  dấu vết (tracking powder-TP). 

CS 
Capsule 

suspension 
Huyền phù 
viên nang 

Thành phẩm ở dạng huyền phù bền của các viên 
nang trong một chất lỏng, thường hoà loãng với 
nước trước khi phun. 

DC 
Dispersible 
concentrate 

Dạng phân tán ñậm ñặc 
(Dạng ñậm ñặc có thể 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất, ñược hoà với 
nước ñể dùng như một hệ phân tán  chất rắn (Ghi 
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TÊN DẠNG GIA CÔNG MÃ 

HIỆU Tiếng Anh Tiếng Việt 
MÔ TẢ 

phân tán) chú: có một số thành phẩm mang ñặc tính trung 
gian  giữa dạng DC và EC) 

DP Dustable powder 
Thuốc bột (Thuốc bột  

ñể phun bột) 
Thành phẩm ở dạng bột dễ bay tự do, thích hợp cho 
việc phun bột 

DS 
Powder for dry  
seed treatment 

Thuốc bột xử lý 
 khô hạt giống 

Thành phẩm ở dạng bột, trộn khô thẳng với hạt 
giống.  

DT 
Tablet for direct 

application 
Dạng viên 
dùng ngay 

Thành phẩm ở dạng viên. Từng viên dùng trực tiếp 
trên ruộng, không cần pha với nước ñể phun rải 

EC* 
Emulsifiable  
concentrate 

Thuốc sữa ñậm ñặc 
(Thuốc ñậm ñặc 
có thể nhũ hoá) 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất, ñược pha với 
nước thành  một nhũ tương ñể phun. 

ED 
Electrochargeable 

Liquid 

Dạng lỏng tích ñiện 
(Dạng lỏng có thể tích 

ñiện) 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñặc biệt, dùng  trong kỹ 
thuật phun lỏng tĩnh ñiện (ñiện ñộng lực) 

EG 
Emulsifiable 

Granule 
Viên hạt hoá sữa (Thuốc 

hạt có thể nhũ hoá) 

Thành phẩm ở dạng hạt, dùng như một nhũ tương 
dầu trong nước của hoạt chất, sau khi hạt phân rã 
trong nước. Sản phẩm có thể  chứa những chất phụ 
gia  không hoà tan trong nước. 

EO 
Emulsion water 

in oil 

Sữa nước trong dầu 
(Nhũ tương nước trong 

dầu) 

Thành phẩm ở dạng lỏng, không ñồng nhất, gồm 
một dung dịch thuốc  trừ dịch hại trong nước, ñược 
phân tán thành những  giọt rất nhỏ  trong một dung 
môi hữu cơ. 

ES 
Emulsion for seed 

treatment 

Dạng sữa xử lý hạt 
giống (Nhũ tương dùng  

xử lý hạt giống) 

Thành phẩm ở dạng nhũ tương bền , không hoặc  có 
hoà loãng, ñể xử lý giống. 

EW 
Emulsion oil in 

water 

Dạng sữa dầu trong 
nước (Nhũ tương dầu 

trong nước) 

Thành phẩm dạng lỏng không ñồng nhất, gồm dung 
dịch hoạt chất hoà trong dung môi hữu cơ, phân tán 
thành giọt nhỏ  khi pha với nước. 

FD Smoke tin 
Hộp khói (Hộp 

sắt tây khói) 
Dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  xông hơi 

FG Fine granule Hạt mịn Thuốc dạng hạt có kích thước 300 - 2500àm 

FK Smoke candle 
Nến khói  

 (Nến  khói xông hơi) 
Thành phẩm ở dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  
xông hơi 

FP Smoke cartridge 
ðạn khói  

(ðạn khói xông hơi) 
Thành phẩm ở dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  
xông hơi 

FR Smoke rodlet 
Que khói  

(Que khói xông hơi) 
Thành phẩm ở dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  
xông hơi 

FS 
Flowable (**) 
concentrate for 

Huyền phù ñậm ñặc cải 
tiến xử lý hạt giống 

Thành phẩm ở dạng huyền phù bền có thể dùng trực 
tiếp hay hoà loãng ñể xử lý hạt giống. 
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TÊN DẠNG GIA CÔNG MÃ 

HIỆU Tiếng Anh Tiếng Việt 
MÔ TẢ 

seed treatment (Thuốc ñậm ñặc có tính 
loang ñể xử lý giống) 

 

FT Smoke tablet 
Viên khói  

 (Viên khói xông hơi) 
Thành phẩm ở dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  
xông hơi 

FU Smoke generator Thuốc tạo khói 
Thành phẩm thường ở thể rắn, ñốt cháy ñược. Khi  
ñốt sẽ giải phóng  hoạt chất ở dạng khói 

FW Smoke pellet Hạt khói xông hơi Dạng ñặc biệt của thuốc tạo khói  xông hơi 

Thuốc tạo khói có những dạng: hộp sắt tây xông khói (FD); pháo khói (FK); ñạn khói (FP);  hạt khói  
(FW);  que khói (FR); viên khói (FT) 

GA Gas Khí Khí ñược nạp trong chai hay bình nén 

GB Granular bait 
Bả hạt 

(Bả dạng hạt) 
Dạng bả ñặc biệt 

GE 
Gas generating 

product 
Sản phẩm sinh khí Sản phẩm sinh khí do một phản ứng hoá học. 

GF 
Gel for seed 

treatment 
Dạng gel dùng 
xử lý hạt giống 

Thành phẩm ở dạng keo dùng xử lý giống trực tiếp 

GG Macro granule Hạt thô Thuốc hạt , có kích thước  hạt 2000-6000àm 

GL Emulsifiable gel Gel có thể nhũ hoá 
Thành phẩm ở dạng keo hoá dùng như một nhũ tư-
ơng khi hoà với nước 

GP Flo-Dust(*) 
Thuốc bột cải tiến 
(Thuốc bột dễ bay) 

Thành phẩm ở dạng bột rất mịn, phun bằng máy nén 
khí , xử lý trong nhà kính. 

GR Granule Thuốc hạt 
Thành phẩm ở thể rắn, dễ dịch chuyển của  những 
hạt có kích thước ñồng ñều, có hàm lượng chất ñộc 
thấp, dùng ngay 

Dạng hạt ñặc biệt gồm:  viên nang (CG); hạt mịn (FG); hạt thô (GG) ; vi hạt (MG) 
GS Grease Thuốc mỡ Thành phẩm ở dạng nhớt- nhão, chế từ dầu hay mỡ. 

GW Water soluble gel 
Gel hoà tan (Gel hoà tan 

trong nước) 
Thành phẩm ở dạng keo, ñược  dùng như dung dịch 
nước. 

HN 
Hot fogging 
concentrate 

Thuốc mù (sương) 
 nóng ñậm ñặc 

Thành phấm  dùng cho  các máy phun mù nóng, pha 
hay không pha loãng khi dùng 

KK 
Combi-pack 
solit/liquid 

Bao hỗn hợp thuốc 
 dạng rắn/lỏng 

Một thành phẩm ở thể rắn và thành phẩm kia ở thể 
lỏng, ñược ñóng gói riêng, ñựng trong cùng một bao; 
ñược hoà  chung  trong một bình bơm (xịt). ngay trư-
ớc khi dùng 

KL 
Combi-pack liquid 

/liquid 
Bao hỗn hợp thuốc dạng 

lỏng/lỏng 

Hai  thành phẩm ở thể lỏng, ñược ñóng gói riêng, ñựng 
trong cùng một bao; ñược hoà  chung  trong một bình 
bơm (xịt) ngay trước khi dùng 

KN 
Cold fogging 
concentrate 

Thuốc mù (sương) lạnh  
ñậm ñặc 

Thành phấm  dùng cho  các máy phun mù lạnh, có 
thể pha hay không pha loãng khi dùng 

KP Combi-pack solid/ Bao hỗn hợp thuốc dạng Hai  thành phẩm ở thể rắn, ñóng gói riêng, ñựng 
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solid rắn/ rắn trong cùng một bao; cần ñược hoà  chung  trong một 
bình bơm (xịt) ngay trước khi dùng 

LA Lacquer Sơn 
Chất tổng hợp  tạo ra các lớp phim bao bọc, có dung 
môi  làm nền 

LS 
Solution for seed 

treatment 
Dung dịch ñể xử lý 

giống 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất trong suốt hoặc 
trắng sữa có thể dùng trực tiếp hoặc hoà loãng với nước 
thành dung dịch xử lý giống. Chất lỏng có thể chứa 
những phụ gia không tan trong nước.  

ME Micro emulsion 
Vi sữa 

(Vi nhũ tương) 

Thành phẩm ở dạng lỏng trong suốt hay màu trắng 
sữa, chứa dầu và nước, có thể dùng trực tiếp hoặc 
sau khi hoà loãng với nước thành một vi nhũ tương 
hay một nhũ tương bình thường. 

MG Microgranule Hạt nhỏ Thuốc có kích thước hạt 100-600µm 

OF 

Oil miscible 
flowable 

concentrate (oil  
miscible 

suspension) 

Huyền phù cải tiến ñậm 
ñặc trộn với dầu (Huyền 
phù trộn ñược với dầu) 

Thành phẩm ở dạng huyền phù bền của một hay 
nhiều hoạt chất trong một chát lỏng, ñược hoà loãng 
trong một  chất lỏng hữu cơ trước khi dùng 

OL Oil miscible liquid 
Dạng lỏng trộn 

dầu(Thuốc dạng lỏng  
trộn với dầu) 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất, ñược hoà loãng 
với một chất lỏng hữu cơ  thành một dạng lỏng ñồng 
nhất khi sử dụng. 

OP 
Oil dispersible 

powder 
Bột khuyếch tán trong 

dầu 

Thành phẩm ở dạng bột, ñược dùng như một huyền 
phù, sau khi khuyếch tán ñều trong một chất lỏng 
hữu cơ 

PA Paste Thuốc nhão Một hợp phần nền nước, có thể tạo ra các lớp phim. 

PB Plate bait Bả tấm (bả phiến) Dạng bả ñặc biệt 

PC 
Gel or paste 
concentrate 

Thuốc dạng gel  hay  
nhão ñậm ñặc 

Thành phẩm ở dạng rắn ñược hoà với nước thành 
dạng gel hay nhão ñể sử dụng. 

PO Pour-on 
Thuốc xoa 

(Thuốc giội) 
Thành phẩm ở dạng dung dịch ñược giội lên da ñộng 
vật với lượng nhiều (bình thường ≥ 100 ml/ con vật) 

PR Plant rodlet Dạng que cây 
Thành phẩm dạng que nhỏ dài vài cm có ñường kính 
vài mm, trong chứa hoạt chất 

PS 
Seed coated with a 

pesticide 
Hạt giống ñược bao 
bằng thuốc BVTV 

ðã thể hiện ở tên gọi 

RB Bait ready for use Bả dùng ngay. 
Dạng thành phẩm có mồi và chất ñộc, thu hút dịch 
hại cần phòng trừ ñến ăn và diệt chúng. 

SA Spot-on 
Thuốc nhỏ hay chấm lên 

da ñộng vật 
Thành phẩm dạng lỏng, nhỏ lên da ñộng vật với 
lượng ít (thường < 100ml/con vật) 

SB Scrap bait Bả vụn Dạng ñặc biệt của bả  
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Dạng bả ñặc biệt gồm:  bả hạt ngũ cốc (AB); bả miếng (BB); bả hạt (GB); bả tấm, phiến (PB); bả vụn (SB) 

SC 
Suppension (or 

flowable) 
concentrate (**) 

Huyền phù ñậm ñặc cải 
tiến (Huyền phù ñậm 
ñặc hay thuốc ñậm ñặc 

có thể lưu biến) 

Thành phẩm ở dạng huyền phù ổn ñịnh của một hay 
nhiều hoạt chất trong một chất lỏng; chất lỏng ñó có 
thể chứa thêm nhiều chất hoà tan khác. Phải hoà 
loãng với nước trước khi dùng. 

SE Suspo-emulsion 
Dạng nhũ tương- 

huyền phù 

Thành phẩm ở thể lỏng không ñồng nhất, gồm một hệ 
phân tán  bền của các hoạt chất ở dạng hạt rắn và những 
giọt nhỏ trong pha nước liên tục. 

SG 
Water soluble 

granule 
Thuốc hạt  tan trong 

nước 

Thành phẩm dạng hạt, khi dùng ñược hoà với nước. 
Trong thành phẩm có thể chứa phụ gia không tan 
trong nước 

SL 
Soluble 

concentrate 
Thuốc ñậm ñặc tan 

 Trong nước 

Dạng lỏng (trong suốt hay ñục) ñược hoà  với nước 
thành  dung dịch phun. Trong thành phẩm có thể 
chứa phụ gia không tan trong nước. 

SO Speading oil Dầu loang 
Thành phẩm tạo một lớp trên bề mặt sau khi phun 
trên mặt nước 

SP 
Water soluble 

powder 
Bột hoà tan 

(Bột tan trong nước) 

Thành phẩm dạng bột, khi hoà vào nước tạo một 
dung dịch thật; nhưng cũng có thể chứa phụ gia 
không tan trong nước. 

SS 
Water soluble 

powder for seed 
treatment 

Bột tan trong nước dùng 
ñể xử lý hạt giống 

Thành phẩm dạng bột, ñược hoà vào nước ñể xử lý 
hạt giống 

ST 
Water soluble 

tablet 
Viên dẹt tan 
Trong nước 

Thành phẩm ở dạng viên, hoà  từng viên với nước  
trước khi dùng. Trong thành phẩm có thể có  một số 
phụ gia không tan trong nước. 

SU 
Ultra-low volume 
(ULV) suspension 

Huyền phù thể tích cực 
thấp 

Thành phẩm ở dạng  huyền phù dùng ngay cho các 
máy phun ULV 

TB Tablet Viên dẹt 

Thành phẩm ở dạng viên có hình dạng và kích thước 
ñều nhau, thường hình tròn, 2 mặt phẳng hay lồi, 
khoảng cách  giữa 2 mặt của viên nhỏ hơn ñường 
kính của viên thuốc. 

Những dạng viên ñặc biệt gồm: viên dùng ngay (DT); viên tan trong nước (ST); viên                           
khuyếch tán trong nước (WT)  

TC Technical material Thuốc kỹ thuật 
Chất ñược tổng hợp theo một qui trình công nghệ, gồm 
hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Có thể chứa  một 
số  phụ gia cần thiết với lượng nhỏ. 

TK 
Technical 

concentrate 
Thuốc kỹ thuật ñậm ñặc 

Chất ñược tổng hợp theo một qui trình công nghệ, 
gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Còn có 
thể chứa  những lượng nhỏ các phụ gia cần thiết và 
các chất hoà loãng thích hợp. Chỉ dùng ñể gia công 
các thành phẩm. 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………59  

 

 

TÊN DẠNG GIA CÔNG MÃ 

HIỆU Tiếng Anh Tiếng Việt 
MÔ TẢ 

TP Tracking powder 
Bột chuyên dụng 

(Bột lưu lại dấu vết) 
Thuật ngữ nay không còn dùng nữa. Nay gọi là 
contact powder CP; xem  CP. 

UL 
Ultra-low volume 

(ULV) liquid 
Thể tích cực thấp 
(ULV) dạng lỏng 

Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất ñể phun  bằng 
máy  bơm ULV. 

VP 
Vapour releasing 

product 
Sản phẩm tạo hơi. 

Thành phẩm chứa một hay nhiều hoạt chất dễ bay hơi 
và hơi  ấy   toả trong không khí. Tốc ñộ bay hơi ñược 
kiểm soát bằng  phương pháp gia công thích hợp  hay  
dùng các chất phát tán thích hợp. 

WG  
Water dispersible 

granule 
Thuốc hạt phân tán trong 

nước 
Thành phẩm ở dạng hạt ñược phân rã và khuyếch tán 
trong nước trước khi dùng. 

WP Wettable powder Bột thấm nước 
Thành phẩm ở dạng bột, khuyếch tán ñược trong 
nước, tạo một huyền phù khi sử dụng. 

WS 
Water dispersible 
powder for slurry 

seed treatment 

Bột khuyếch tán trong  
nước, tạo bột nhão ñể 

bao hạt giống 

Thành phẩm ở dạng bột, trộn trong nước ở nồng ñộ 
cao tạo thành dạng huyền phù ñậm ñặc (dạng vữa) 
ñể xử lý hạt  giống. 

WT 
Water dispersible 

tablet 
Viên khuyếch tán 

 Trong nước 

Thành phẩm ở dạng viên, hoà trong nước ñể hoạt 
chất khuyếch tán, sau khi viên ñã phân rã trong nư-
ớc. 

XX Others Các dạng khác Gồm các dạng khác chưa ñặt ký hiệu 
Chú thích:   
(*) Dạng thuốc in nghiêng, ñậm là các dạng thuốc ñược dùng thông dụng  nhất hiện nay. 
(**) Kỹ thuật gia công thuốc BVTV không ngừng ñược cải tiến, ñể nâng cao hơn hiệu lực 

trừ dịch hại  của các dạng thuốc BVTV. Một trong các dạng gia công  mới có tên gọi “Flowable”. 
Dạng gia công này có thể ở dạng bột, dạng hạt, dạng nhão hay dạng huyền phù, có ñặc ñiểm: 

- Hoạt chất hầu như không tan trong nước, ñược nghiền mịn hơn nhiều so với các dạng 
thuốc bột (dust); bột thấm nước (wettable powder) hoặc huyền phù (suspension). 

- Trong thành phẩm có các chất treo (suspending agent); chất phân tán (dispersing agent) 
thích hợp, giúp cho thành phẩm khi hoà vào nước sẽ lơ lửng trong nước lâu hơn so với các dạng 
gia công bột thấm nước hay huyền phù thông thường. 

Các dạng “flowable’ như:  dạng bột (Flo- Dust); dạng bột hay hạt thấm nước (water-
dispersible granule DF,WDG); dạng huyền phù (F hoặc FL); dạng nhão ñều có ưu ñiểm  hơn so 
với các dạng  gia công cũ tương ứng. Các dạng flowable khi hoà với nước ñể sử dụng sẽ tạo ñược 
một huyền phù  bền, lâu lắng ñọng trong bình phun. Khi phun, hạt thuốc  sẽ bám dính ñều hơn 
trên bề mặt vật phun so với các dạng gia công cũ tương ứng (thuốc bột thấm nước, thuốc huyền 
phù thông thường). Dạng  Flo-dust  cũng có ñộ mịn cao hơn và các thành phần phụ gia thích hợp 
hơn, nên sử dụng dễ dàng hơn, thuốc  bám tốt  hơn trên bề mặt vật phun so với thuốc  bột thông 
thường. 

Do ñây là những  dạng gia công mới có nhiều cải tiến, nên chúng tôi ñề nghị ñặt tên những 
dạng này như sau: 

GP Flo-dust, Thuốc bột cải tiến dễ bay dùng trong nhà kính 
PA Past, Thuốc nhão 
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SC, F, FL Thuốc huyền phù  cải tiến hay huyền phù ñậm ñặc cải tiến 
WG, WDG, 
DF 

Thuốc hạt hoà nước cải tiến 

OF Huyền phù dầu cải tiến 
FS Huyền phù ñậm ñặc cải tiến ñể xử lý giống 

Nhiều dạng gia công khác không tuân theo mã hiệu quốc tế: 
Nhiều nước không chỉ áp dụng các mã hiệu quốc tế cho các dạng gia công thuốc BVTV lưu 

hành ở nước mình, mà còn  dùng các  mã hiệu riêng khác với qui ñịnh quốc tế. Tại Hoa kỳ, việc 
này cũng xảy ra. Ví dụ:  

- Dạng huyền phù cải tiến SC(của quốc tế) nhưng lại ñược Hoa kỳ ký hiệu là F hay FL  
-SG là mã hiệu quốc tế của dạng thuốc hạt tan trong nước (water solution granule), thì ở 

Hoa kỳ lại dùng ñể biểu thị  cho dạng hạt, có nhân cát, ñược bao ngoài bằng lớp áo thuốc, ñể rắc 
trên ruộng trừ dịch hại (sand granule).  

Trong danh mục “Thuốc BVTV ñược phép dùng ở Việt Nam” có nhiều trường hợp dạng 
gia công  có mã hiệu rất khác với quốc tế: 

- Nhiều dạng gia công ñược  dùng mã hiệu tiếng Việt:  BR (bột rắc); BTN (bột thấm nước); 
BHN (bột hoà nước); ND (nhũ dầu); DD (dung dịch)...  

-Có nhiều trường hợp, cùng một dạng gia công, nhưng có thành phẩm  lại ký hiệu theo 
tiếng Việt, có thành phẩm lại ký hiệu  theo mã hiệu nước sản xuất, không theo mã hiệu quốc tế. 
Ví dụ: cùng dạng thuốc hạt (thuốc hột) có trường hợp ký hiệu là H (Mytox 5H; Vicarp 4H); có 
trường hợp lại ký hiệu là G  (Acephate 4G; Benfuracarb 5G); trong khi ñó kỹ hiệu quốc tế lại là 
GR. 

-Cũng có nhiều trường hợp, nhiều thành phẩm không ghi theo mã hiệu quốc tế mà ghi theo 
mã hiệu của nước sản xuất. Ví dụ: Kasumin 2L (mã hiệu quốc tế phải là Kasumin 2SL); Decis 
2.5 Tab (theo mã hiệu quốc tế phải là  Decis 2.5TB). 

-Có trường hợp, thành phẩm không có mã hiệu gia công. Ví dụ: Vicin-S1011 PIB; V-TB ( 
thành phẩm chứa Virus + Bacillus Thuringiensis)... 

Những ñiều trên ñây  là những tồn tại, cần ñược chấn chỉnh, ñể thống nhất cách ghi mã 
hiệu của một thành phẩm thuốc BVTV lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam; tránh các trường hợp có 
thể hiểu không ñúng hoặc không hiểu những ký hiệu ghi trên nhãn thuốc. ðiều này sẽ giúp  người 
sử dụng dùng ñúng cách các sản phẩm thuốc BVTV, nhằm ñạt hiệu quả cao trong phòng chống 
dịch hại và bảo vệ cây trồng; ñồng thời, giúp cho công tác quản lý thuốc BVTV ñược dễ dàng và 
thuận lợi hơn. 

 1.3. Các dạng thuốc BVTV thông dụng:  

a. Những dạng thuốc dùng ngay không cần hoà với nước: 

Dạng bột (Dust –D, DP):   
Dạng rắn, không tan trong nước, kích thước hạt < 44 àm, chứa hàm lượng hoạt chất thấp 

(5-10%),  có tỷ trọng  0.3 – 0.8 là tốt ( tỷ trọng thuốc < 0.3, thuốc quá nhẹ, dễ bị gió cuốn ñi xa; tỷ 
trọng thuốc > 0.8 hạt thuốc dễ rơi xuống ñất khi phun lên cây). Thuốc thường ñược dùng ñể phun 
lên cây, bón vào ñất hoặc xử lý giống.  

Kích thước hạt ñược qui ñịnh  bởi lỗ sàng /inch. Kích thước  một loại thuốc ñược ñánh giá 
khi >90% số hạt ñi qua lỗ sàng và <10% số hạt nằm lại  trên sàng.  

Dạng bột có ưu ñiểm: Thuốc dễ dùng, hiệu quả cao. 
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Nhưng thuốc bột có nhiều nhược ñiểm: Hiệu quả của thuốc phụ thuộc nhiều vào ñiều kiện 
thời tiết ( gió to, thuốc bị gió cuốn ñi xa; mưa dễ làm trôi mất thuốc) và dễ gây ô nhiễm  môi 
trường, nên ngày nay, thuốc này ít ñược dùng ñể phun trên ruộng.  

Lưu ý: Các thuốc trừ cỏ không ñược gia công ở dạng này (do dễ gây hại cho các cây trồng 
xung quanh).  

Dạng hạt (Granules – G, H, GR) : 
Thuốc dạng hạt ñược rải trực tiếp vào ñất ñể xử lý ñất hay ñược rắc lên cây. Chúng là  các 

thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, hay các thuốc trừ sâu, bệnh. 
Thuốc dạng hạt cần có tỷ trọng thích hợp, có ñộ rắn nhất ñịnh, không ñược gãy vụn, không 

vỡ thành bột, không vón cục, nhưng phải ñược  phân rã từ từ trong ñất  ñể giải phóng hoạt chất.  
Trong gia công, người ta thường cho thêm chất dính.  Chúng thường có  hàm lượng chất ñộc thấp ( 
1 – 40%) và kích thước hạt 100-6000µm. Thuốc hạt ñược gia công thành nhiều cỡ ñể phù hợp  với  
thực tế sử dụng.   

Hạt to    ( Macro granule - GG)   -  2000 - 6000µm;  
Hạt mịn ( Fine granule   –  FG)   -    300 - 2500µm; 
Hạt nhỏ ( Micro granule – MG)  -    100  -  600µm 

Thuốc hạt gồm dạng hạt ñồng nhất và dạng hạt nhân cát. Thành phần  gồm hoạt chất, chất 
mang (chất khoáng hay chất hữu cơ) ñược nghiền thành dạng bột mịn, chất dính (ñể kết dính, 
thường là dung dịch PVC hay dung môi  dính khác tẩm vào chất mang).   

Thuốc hạt an toàn, sử dụng ñơn giản, hiệu lực dài, hiệu quả lao ñộng cao và ít gây hại cho 
sinh vật có ích và cây trồng, ít gây ô nhiễm môi trường.   

Nhược ñiểm chính làm cho thuốc hạt khó ñược người tiêu dùng và mạng lưới cung ứng 
Việt nam chấp nhận là mức tiêu dùng của hoạt chất/ ñơn vị diện tích cao, phải  chuyên chở với 
lượng lớn, dễ bốc mùi khi bảo  bảo quản và lưu thông, lãi ít.   

Dạng bột - hạt ( Dust-granule): Là dạng trung gian của dạng thuốc bột và hạt.  
Kích thước hạt 44-297µm. ðược chia làm 2 loại: bột thô ( coarse dust) có cỡ hạt 44-

105µm; bột hạt min có cỡ hạt 105 - 297µm. Thuốc bột hạt cũng dùng ñể phun lên cây hay rắc vào 
ñất. Thuốc bột hạt có tác dụng giảm lượng thuốc bị gió cuốn, ít gây ô nhiễm môi trường, bám dính 
tốt trên lá và cơ thể dịch hại.  

Dạng bột cải tiến = Thuốc bột dễ bay hơi ( Flo-dust- GP):  
Thuốc bột rất mịn, là dạng thuốc chuyên dùng ñể xông hơi trong nhà kính.   ðây là dạng 

sol bột, dùng silicagel làm  chất làm loãng dễ bay hơi làm chất ñẩy.  Chúng ñược bán dưới dạng 
các bình nhỏ ñể diệt côn trùng  trong nhà kính và trong kẽ nứt. 

Dạng thuốc này có hàm lượng hoạt chất thấp, kỹ thuật bảo quản và giá thành vận chuyển 
cao. Mặc dù  dạng bột cải tiến sử dụng rất dễ dàng, nhưng phạm vi sử dụng thuốc này cũng rất hẹp. 

Dạng  bình xịt phun mù ( Aerosol): 
Thuốc ở dạng lỏng, ñược nén trong các bình kim loại.  Hoạt chất ñược hoà trong một dung 

môi dễ bay hơi. Dung môi này có tác dụng là chất mang và chất ñẩy. Khi mở khoá, thuốc ñược ñẩy 
ra ngoài với  tốc ñộ nhanh.  Dung môi bay hơi, ñể lại các hạt thuốc lơ lửng trong không khí, 
thường dùng ñể diệt trừ côn trùng  trong nhà. 

Dạng phun với thể tích nhỏ hay cực nhỏ (Ultra  Low Volume - ULV hay Ultra  Ultra 
Low Volume - UULV): 
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Thuốc dạng lỏng, hỗn hợp với các dung môi dễ bay hơi, dùng ñể phun mù. Chế phẩm có 
hàm lượng chất ñộc cao.  

Thuốc xông hơi, khử trùng:  
Thuốc có thể ở thể rắn, lỏng hay khí. Trong không khí, thuốc bị bốc hơi, làm cho môi 

trường sinh sống bị nhiễm ñộc, gây ñộc cho dịch hại. Ngoài các thành phần thông dụng, còn có các 
chất phụ gia ñặc biệt ( chất chống cháy nổ cho những thuốc dễ cháy nổ); chất báo hiệu  ( ñối với 
những chất ñộc không có mùi vị ñặc trưng) ñể giúp  người sử dụng dễ nhận biết. 

b. Những dạng thuốc khi dùng phải hoà với nước.: 

Dạng bột thấm nước ( Wettable powder – WP):   
Thuốc ở dạng bột, khi hoà vào nước, tạo nên một huyền phù.   
Thuốc bột thấm nước ñược dùng từ lâu, ñể gia công các hoạt chất ở dạng rắn, có ñiểm 

nóng chảy cao, thích hợp với việc xay khô bằng các máy xay cơ khí ( máy xay búa, máy xay 
nghiền, hay bằng máy xay khí ). Bột thấm nước thường chứa 25-80% hoạt chất.  Phần còn lại là 
chất mang trơ ( ñất sét, cao lin, silica...);  các chất hoạt ñộng bề mặt (các bột thấm ướt và các chất 
phân tán) khô ñể làm tăng  tính thấm ướt  và ñộ bền của huyền phù.   

Thuốc bột thấm nước cũng có thể ñược sản xuất với chất hoạt ñộng dạng lỏng  bằng cách 
sử dụng các chất ñộn hấp thụ  như diatomic hoặc các chất silicat tổng hợp có diện tích bề mặt lớn.  
Trong trường hợp này nồng ñộ hoạt chất tối ña chỉ ñến 40%.  

Thuốc bột thấm nước tốt cần có kích thước hạt nhỏ hơn 44µm, tơi xốp, không vón cục, có 
ñộ thấm nước nhanh, nhưng lượng chất hoạt ñộng bề mặt cần ñủ ñể các giọt phun có thể thấm ướt 
và loang dính trên bề mặt ñối tượng xử lý.   

Cần pha với nước ngay trước khi phun. Cách pha thuốc ñể có dịch phun tốt như sau: ñổ 
một ít nước vào lượng thuốc nhất ñịnh, cho thuốc thấm ñều và quấy, ñổ dần nước cho ñủ lượng ñể 
tạo dung dịch mẹ.  Cuối cùng,  từ dung dịch mẹ mới pha thành dịch phun.  Hoặc ñổ lượng thuốc 
cho ñủ  một bình bơm vào nắp bình bình bơm, ñổ tiếp một lượng nước nhỏ, vừa ñổ vừa quấy, ñể 
thuốc và nước phân tán ñều. ðổ hỗn hợp thuốc ñã chuẩn bị vào bình bơm ñã có sẵn một ít nước, 
quấy ñều và ñổ nốt lượng nước còn lại cho ñủ.  

Trong một số trường hợp ñặc biệt, thuốc bột thấm nước, ñược trộn với ñất bột, với tro hay 
cát ñể phun hay rắc lên cây hay xử lý ñất.  

Nhiều thuốc BVTV, ñặc biệt là các thuốc trừ cỏ và thuốc trừ bệnh ñược gia công dưới 
dạng bột thấm nước. Nhưng do trình ñộ gia công  thấp,  nên tạo nhiều bụi, dễ gây ñộc cho người 
sử dụng. Hiện nay, ñang có xu hướng chuyển thuốc dạng bột thấm nước sang dạng  huyền phù 
ñậm ñặc hay viên phân tán trong nước. 

Dạng bột tan ( Soluble powder –SP) và Dạng hạt tan trong nước (Water soluble granule – SG): 
Thuốc ở dạng bột tơi mịn ( dạng bột tan) hay dạng hạt ( dạng hạt tan), khi hoà với nước, 

chúng tan hoàn toàn trong nước, thành dung dịch thật của hoạt chất,  mà không cần sự hỗ trợ nào. 
Một số thành phẩm, có thể chứa một lượng nhỏ phụ gia không tan trong nước. Chúng dễ vận 
chuyển, bảo quản và có hàm lượng chất ñộc cao. 

Dạng thuốc này thường dùng gia công các loại thuốc kỹ thuật dạng rắn,  tan hoàn toàn 
trong nước. Thành phần phụ gia của hai dạng thuốc này giống nhau ( có thể có một số phụ gia 
không tan trong nước); có khác chăng, thuốc hạt tan trong nước, có một lượng chất dính nhất ñịnh 
ñể tạo hạt. Số hoạt chất có thể gia công ở dạng  thuốc  này không nhiều.  
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Sự ra ñời các bao bì  làm bằng chất dẻo hoà tan trong nước, cho phép ñóng thuốc bột và 
hạt tan trong nước thành những gói nhỏ, bỏ trực tiếp vào bình phun mà không cần mở gói, vỏ  gói  
sẽ tự tan trong nước. Nhờ ñó việc phân phối và sử dụng  thuốc BVTV an toàn hơn.  

Dạng hạt phân tán trong nước (Water dispersible granule  - WG): 
Thành phẩm ở dạng hạt ñược phân rã và khuyếch tán nhanh trong nước. Trước khi dùng 

phải hoà với nước. 
Dạng hạt phân tán trong nước hay bột chảy khô, ñược xem như một dạng khá mới và phát 

triển như những sản phẩm an toàn, ñược chú ý hơn các dạng bột thấm nước và huyền phù ñậm 
ñặc. Dễ dàng ñóng gói, không bụi, các hạt tách nhau, phân tán nhanh trong bình phun nên rất tiện 
lợi và ngày càng phổ biến.  

 Kỹ thuật gia công dạng hạt phân tán trong nước khá phức tạp,  qua nhiều qui trình kỹ 
thuật khác nhau, ñể tạo các phần tử có kích thước như trong dạng bột  hay huyền phù, dễ  phân tán 
lại trong bình phun.  

Thời gian phân tán trong nước là ñặc tính rất quan trọng ñể ñảm bảo không gây sự cố trong 
bình phun. Các hạt phải phân tán hoàn toàn trong 2 phút ở các nhiệt ñộ và nước cứng khác nhau. 

Dạng viên nang ( Encapsulated Granule- CG):  
Thành phẩm là dạng hạt rất nhỏ, mịn. Kích thước hạt thuốc phụ thuộc vào kỹ thuật tạo 

viên và mục ñích sử dụng, nhưng thường có kích thước 20-30µm.  Nhân là hoạt chất, ñược bọc  
một lớp chất nhựa mỏng, có tác dụng giải phóng hoạt chất từ từ. Khi hoà vào nước sẽ tạo nên 
huyền phù bền. Sau khi xử lý, các hạt sẽ dính  trên bề mặt ñối tượng xử lý, nước  bao quanh viên 
hạt bốc hơi, hoạt chất  trong viên hạt sẽ ñược giải phóng.  

Ưu ñiểm chủ yếu  là hiệu lực của thuốc  dài gấp 2-3 lần  so với các dạng khác có cùng 
nồng ñộ; giảm nguy cơ gây ñộc của thuốc với môi trường; ñồng thời giảm sự không tương hợp  
thường thấy ở các dạng thông dụng khác. 

Dạng thuốc  ñậm ñặc tan trong nước (Soluble concentrate- SL): 
Dung dịch các hoạt chất (trong suốt hay ñục), khi hoà vào nước có thể phân tán lập tức 

thành  dung dịch thật, dù thuốc kỹ thuật có thể tan hay không tan trong nước hoặc cồn.  
ðây là dạng thuốc ñơn giản nhất của các dạng gia công. Chúng có ưu ñiểm:  dạng dung 

dịch  rất bền, ít bị hỏng khi bảo quản. Rất hiếm trường hợp xảy ra sự kết tủa và ăn mòn thùng kim 
loại hay bình phun. 

Dung môi của dạng thuốc ñậm ñặc tan trong nước có thể  hoà tan trong nước với lượng 
lớn, mà không tạo dạng sữa hay huyền phù.  Trong thành phẩm còn chứa phụ gia không tan trong 
nước. Cũng cần chất thấm ướt ñể tăng tính thấm ướt của dịch phun.  

Số thuốc BVTV có thể  gia công ở dạng này là ít. Một số nhỏ hoạt chất  thuốc BVTV có 
thể tan trong nước với lượng lớn, ñược bán trên thị trường như là dạng thương phẩm. ðây là dạng 
sản phẩm rất dễ gia công, sử dụng thuận tiện, an toàn với môi trường.  

Dạng thuốc này còn ñược ñặt theo nhiều tên khác nhau, như: Liquid concentrate – dung 
dịch ñậm ñặc (LC); Aqueous concentrate- dịch ñậm ñặc tan trong nước (AS);  Liquid – dạng lỏng  
(SL) hay dung dịch (DD).  

Dạng phân tán ñậm ñặc (Dispersible concentrate – DC): 
Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất, khi dùng phải hoà loãng vào nước ñể tạo một hệ 

phân tán chất rắn trong nước. Một số thành phẩm có ñặc tính trung gian  giữa dạng DC và EC. 

Dạng  thuốc nhão ( Past- PA) 
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Một hợp  phần nền nước, có thể tạo ra các lớp  phim. Tuỳ theo cách gia công  khác nhau, mà có 
thể tạo nên dung dịch thật, dung dịch keo,  sữa  hay nhũ tương.  Dạng thuốc này thường chứa hàm lượng 
chất ñộc cao, dễ vận chuyển,  bảo quản  và  sử dụng. 

Dạng thuốc sữa ñậm ñặc (Emulsifiable  concentrate- EC): 
Thành phẩm ở dạng lỏng ñồng nhất của hoạt chất, dung môi và phụ gia, ñược pha với 

nước thành một nhũ tương ñể phun.  ðây là dạng thuốc  rất phổ biến và dùng với lượng với  lớn 
nhất  trong các dạng thuốc BVTV trong hơn 20 năm qua. 

Dạng sữa dùng gia công các hoạt chất ở dạng dàu, các hoạt chất có ñộ nóng chảy thấp, 
sáp hay các hoạt chất có khả năng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Do dung 
dịch trên không tan trong nước, nên  khi gia công phải cho thêm chất hoá sữa nhằm ñảm bảo sự 
hoá sữa tốt và bền trong bình phun. Các giọt sữa trong dung dịch phun thường có kích thước 0,1-
5 µm. ðể thuốc phân tán ñều, khi pha thuốc, cần quấy ñều và ñủ lượng nước cần. Kỹ thuật gia 
công phụ thuộc vào tính phân cực của hoạt chất, dung môi và phụ gia. 

Thuốc có ưu ñiểm: Có hàm lượng chất ñộc cao, dễ chuyên chở; hoạt tính sinh học của 
thuốc sữa ñậm ñặc thường cao hơn các dạng khác do có các dung môi và các chất hoá sữa, thuốc 
dễ trang trải ñều và bám dính tốt trên bề mặt vật phun.  Những nhược ñiểm của thuốc là:  thuốc 
dễ gây cháy lá, nếu dùng quá liều, có thể bị phân lớp, nếu bảo quản trong ñiều kiện không thuận 
lợi và các dung môi dễ gây ñộc cho người sử dụng và ô nhiễm môi trường.  

Dưới áp lực bảo vệ môi trường, hiện có một xu thế chung, ñòi hỏi thay thế các dung môi 
hữu cơ bằng các dạng dung môi khác, an toàn hơn với môi trường. Các dung môi mới  có thể 
thay  
thế toàn bộ dung môi cũ trong một số sản phẩm và an toàn cho người sử dụng và môi trường.   

Các thuốc dạng sữa sử dụng rất tiện lợi,  dễ dùng và vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các  
dạng thuốc BVTV. Trong nhiều trường hợp, hoạt tính sinh học ñược nâng cao nhờ sự có mặt của 
các dung môi, do tăng khả năng  thẩm thấu và vận chuyển.  

Dạng sữa dầu trong nước ( Emulsion oil in water - EW): 
Thành phẩm ở dạng lỏng không ñồng nhất, gồm dung dịch hoạt chất hoà loãng trong dung 

môi hữu cơ, ñược phân tán thành giọt nhỏ  khi  pha với nước. 
ðây là dạng thuốc ñang ñược chú ý vì chúng rất an toàn trong  sử dụng do  giảm hay hạn 

chế  sự bay hơi của các dung môi hữu cơ.  Dung môi cơ bản của dạng thuốc này là nước, nên ưu 
ñiểm hơn dạng sữa:  an toàn trong sản xuất và giá hạ.  Nhưng dạng này dễ bị phân lớp, ñông kết, 
tạo kem và keo tụ trong bảo quản. Cần lắc ñều trước khi dùng.  

Kích thước hạt là chỉ số ñánh giá ñộ bền  và kích thước hạt sữa dầu trong nước là 2µm.  
Dạng sữa nước trong dầu (Emulsion water in oil – EO): 
Dạng lỏng, không ñồng nhất, gồm một dung dịch thuốc  trừ dịch hại trong nước, ñược 

phân tán thành những  giọt rất nhỏ  trong một dung môi hữu cơ, khi dùng cần hoà với nước. 
Dạng vi sữa  (Micro emulsion- ME): 
Thành phẩm ở dạng lỏng trong suốt hay trắng sữa, chứa dầu và nước, có thể dùng trực 

tiếp hoặc sau khi hoà loãng với nước thành một vi nhũ tương hay một nhũ tương bình thường. 
Vi sữa trong suốt và bền trong phạm vi nhiệt ñộ khá rộng.  Chúng có kích thước hạt rất 

nhỏ dưới 0.1µm, gồm 3 cấu tử: Dạng dung dịch dầu hay dạng rắn ñược hoà tan trong dung môi 

hữu cơ; nước  và chất hoạt ñộng bề mặt hay ñồng hoạt ñộng bề mặt. Các cấu tử tạo thành pha 
ñơn chứa tương ñối nhiều “micell trương”, trong ñó hoà tan pha không nước của chất hoạt ñộng 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………65  

 

 

và dung môi. Tuy vi sữa có nồng ñộ hoạt chất tương ñối thấp, nhưng có hoạt tính sinh học rất 
cao. 

Không có sự khác biệt rõ giữa dạng hoà tan và siêu sữa.  Có thông tin  cho rằng siêu sữa 
(microemulsion) là các micell bị trương khi nồng ñộ chất hoạt ñộng bề mặt ñạt ≥30% tổng dạng 
gia công. Thêm các chất ñồng hoạt ñộng bề mặt như octanol,  có thể tăng ñược kích thước của  
micell và làm tăng khả năng hoà tan. Phải thử nghiệm ñộ bền trong bảo quản, nếu sản phẩm ñược 
lưu giữ trong thời gian dài ñể tránh hiện tượng kết tinh các hoạt chất từ micel. 

Dạng huyền phù ñậm ñặc cải tiến (Suppension /  flowable concentrate - SC ):Thành 
phẩm ở dạng huyền phù ổn ñịnh của một hay nhiều hoạt chất trong một chất lỏng; trong chất lỏng 
ñó có thể chứa thêm nhiều chất hoà tan khác. Phải hoà loãng với nước trước khi dùng. 

Từ ñầu những năm 70 của thế kỷ 20,  kỹ thuật huyền phù ñậm ñặc ñược sử dụng ngày 
càng nhiều ñể gia công các thuốc BVTV ở dạng kết tinh rắn. Các phần tử thuốc BVTV ñược 
huyền phù hoá trong dầu, nhưng phần lớn, ñược dùng ñể  tạo dạng huyền phù ñậm ñặc.  

ðể gia công dạng huyền phù ñậm ñặc phân tán trong nước,  trong những năm gần ñây, sử 
dụng quá trình nghiền lỏng; sử dụng các chất hoạt ñộng bề mặt mới tạo dạng phân tán rắn - lỏng 
bền vững. 

Ưu ñiểm của dạng huyền phù ñậm ñặc phân tán trong nước là  hàm lượng hoạt chất không 
tan trong nước cao, an toàn ñối với người dùng và môi trường, giá thành tương ñối thấp, kích 
thước hạt rất nhỏ ( 0.1-5µm) nên lượng thuốc dùng thấp. Do trong thành phần có  các chất phù 
trợ tan trong nước nên có hoạt tính sinh học cao. Nông dân thường thích dùng dạng huyền phù 
ñậm ñặc hơn dạng bột thấm nước, bởi không gây bụi, dễ ñong ño và rót vào bình phun. Tuy 
nhiên dạng này cũng có  nhược ñiểm như dễ bị tách lớp khi bảo quản.  

Dạng nhũ tương-huyền phù (Suspo-emulsion - SE ): 
Thành phẩm ở thể lỏng không ñồng nhất, gồm một hệ phân tán  bền của các hoạt chất ở  

dạng hạt rắn và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục. 
Các dạng gia công hỗn hợp  ñang trở nên ngày càng phổ biến vì rất  tiện lợi, nông dân 

dùng ñúng liều lượng của mỗi thành phần và không sử dụng quá liều. Nếu một hoạt chất ở thể rắn 
và chất kia  ở thể lỏng thì cần sản xuất hỗn hợp nhũ tương huyền phù bao gồm 3 pha: giọt dầu 

lỏng, các phần tử chất rắn phân tán và pha tiếp theo thường là nước. 

Hỗn hợp sữa huyền phù là hỗn hợp huyền phù ñậm ñặc với sữa nước trong dầu cho thêm 
chất họat ñộng bề mặt ñể tránh sự keo tụ và chất làm ñặc ñể tránh sự phân lớp của các pha phân 
tán. Các chất phân tán và chất hoá sữa ñược dùng như những chất phân tán dùng ñể gia công 
dạng huyền phù ñậm ñặc và chất hoá sữa như những chất sử dụng trong dạng sữa dầu trong nước.  

c. Thuốc ñậm ñặc phải hoà loãng với dung môi:  
Các sản phẩm dầu ñậm ñặc  chứa thuốc kỹ thuật hoà tan trong các dung môi hữu cơ, trước 

khi dùng phải  hoà loãng với dầu.  Chúng ñược bán dưới dạng hoà tan ñể dùng ngay. Một số hoạt 
chất  tan trong dầu, ñược xử lý như một loại dầu phun, không có chất bám dính và chất thấm ướt. 
Dưới ñây là một số dạng thông dụng: 

Dạng lỏng trộn dầu  (Oil miscible liquid  - OL) : 
Dạng lỏng ñồng nhất, ñược hoà loãng với một chất lỏng hữu cơ  thành dạng lỏng ñồng 

nhất khi sử dụng. 
Dạng huyền phù cải tiến ñậm ñặc trộn với dầu (Oil miscible flowable concentrate  hay 

Oil  miscible suspension - OF): 
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Dạng huyền phù bền của một hay nhiều hoạt chất trong một chất lỏng, ñược hoà loãng 
trong một  chất lỏng hữu cơ trước khi dùng. 

Dạng bột khuyếch tán trong dầu (Oil dispersible powder – OP): 
Dạng bột, ñược dùng như một huyền phù, sau khi khuyếch tán ñều trong một chất lỏng 

hữu cơ. 
d. Dạng xử lý hạt giống (DS, WS, LS, FS) : 
Một lượng ñáng kể thuốc BVTV ñược dùng ñể xử lý hạt giống ñể chống sâu, bệnh. Các 

sản phẩm xử lý hạt giống ñược phân thành 4 nhóm: 
-Bột  xử lý khô hạt giống ( DS = Powder for dry seed treatment) 
-Bột nhão hoà nước  xử lý hạt (WS=Water-slurryable powder for seed treatment) 
-Dung dịch không nước xử lý hạt (LS=Non-aqueous solution forseed treatment) 
-Huyền phù cải tiến xử lý hạt (FS=Flowable suspension for seed treatment) 
Lựa chọn dạng sử dụng phụ thuộc vào ñặc tính của hoạt chất,  công cụ xử lý và sự ưa 

thích của thị trường. Các dạng bột (DS) có khả năng lưu lại trên hạt kém. Các dạng bột nhão 
(WS) ñược dùng chủ yếu ở Pháp. Các dạng dung dịch không nước xử lý hạt  (LS) ñang bị thay 
thế dần vì kém an toàn trong sử dụng. Dạng huyền phù chảy (FS) an toàn cho môi trường hơn 
dạng bột và dạng lỏng, tồn lưu lâu hơn trên hạt, ñang ñược sử dụng rộng rãi. 

Các hạt có giá trị cao như hạt rau và hoa còn có thể ñược bao với polymer ñể tránh sự gây 
hại của các hoá chất xử lý hạt. Chúng cũng có thể ñược tạo thành viên với ñất sét và  polymer ñể 
sản xuất  những viên hạt giống dễ gieo. 

Vì thuốc ñược xử lý trực tiếp lên hạt nên lượng hao hụt rất ít. Xử lý hạt giống ñược xem 
như là biện pháp có hiệu quả ñối với cây trồng và rất an toàn cho môi trường. Biện pháp này càng 
trở nên quan trọng trong tương lai bởi lượng các giống chuyển ñổi gen ngày càng nhiều và nhu 
cầu ñể bảo vệ  hạt giống có giá trị kinh tế cao ngày càng tăng.  

e. Một số kỹ thuật và dạng sản  phẩm mới cần lưu ý: 

Kỹ thuật giải phóng dần hoạt chất ( Controlled – release formulations): 
Mặc dù ñược nhiều công ty thuốc BVTV  quan tâm nghiên cứu và phát triển trong nhiều 

năm, nhưng việc sử dụng kỹ thuật  giải phóng dần hoạt chất ñể sản xuất hàng hoá vẫn diễn ra rất 
chậm. Các dạng gia công sử dụng kỹ thuật này có nhiều ưu ñiểm hơn các dạng gia công thông 
thường như: 

-Kiểm soát hay làm giảm ñộ bay hơi của thuốc BVTV. 
-ðộ bền sinh học dài hơn. 
-Cải thiện sự pha trong bình phun. 
-Giảm lượng thuốc khi sử dụng. 
-Giảm dung môi khi gia công. 
-It ñộ ñộc với ñộng vật máu nóng,  với cá và cây trồng. 
-Giảm sự rửa trôi trong ñất ngập nước. 
Có 4 phương pháp chính  ñể gia công các dạng giải phóng dần hoạt chất gồm:Hạt ñược 

bao thuốc BVTV; Hệ thống bẫy vật lý  chứa thuốc BVTV; Hệ thống polymer chứa thuốc BVTV 
cộng hoá trị và Màng polymer - hệ thống màng chứa thuốc BVTV như dạng viên vi hạt . 

Kỹ thuật màng polymer hay viên vi hạt rất phổ biến trong những năm gần ñây. Lượng 
hoạt chất giải phóng (sự khuyếch tán) ñược kiểm soát thông qua kích thước hạt, các chất làm ñặc 
của màng polymer và ñộ liên kết ngang hoặc ñộ xốp của polymer.  
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Một số sản phẩm vi hạt ñược bán trên thị trường gồm các thuốc trừ cỏ chọn lọc ñể giảm 
sự bay hơi và hoà tan, các thuốc trừ sâu ñể giảm ñộ ñộc và kéo dài thời gian hữu hiệu và các 
pheromon ñể duy trì nồng ñộ bay hơi trong 10-14 ngày.  

Những dạng sử dụng ñược tạo thành trong ñiều kiện ẩm (Formulations using a built-
in water) : 

Trong thực tế, có nhiều dạng gia công, trong quá trình bảo quản hay sử dụng, nếu gặp ẩm, 
sẽ tăng hiệu lực. Trong các dạng này , các phụ gia cần thiết ñược bổ sung  ñể tạo các dạng thuốc 
có hoạt tính sinh học tối ưu và giảm lượng hoạt chất khi dùng.  ðể bảo vệ môi trường, nhiều nước 
ñã ñề ra các ñiều luật ñòi hỏi các nhà sản xuất phải công bố những số liệu cần thiết ñể chứng 
minh các vấn ñề này.  

Tiềm năng tăng hiệu của các dạng tạo thành trong ñiều kiện ẩm là bổ sung các chất :
 -Có ñộ thấm ướt , loang dính  và bám dính của các giọt thuốc trên lá tốt hơn. 

-Giảm kích thước hạt phun. 
-Kéo dài thời gian khô và tăng sự giữ nước.  
-Tăng sự xâm nhập  và  vận chuyển cục bộ trong cây. 
Các chất hoạt ñộng bề mặt không ion hoá (non-ionic) ñược dùng như chất tạo ñộ ẩm, làm 

tăng khả năng hoà tan của thuốc BVTV trong các giọt ( do  sự  micell hoá), hoạt chất thâm nhập 
dễ dàng hơn vào bên trong vật phun. 

Cơ chế  tác ñộng của các chất hoạt ñộng bề mặt bổ trợ  trong việc tiếp xúc với các ñối 
tượng sinh vật còn chưa ñược biết ñầy ñủ , nhưng giảm sức căng bề mặt,  giảm góc tiếp xúc và 
tăng cường sự xâm nhập của thuốc BVTV qua bề mặt lá là các quá trình quan trọng.  

 1.4. Thành phần thuốc thương phẩm:  
Các thành phần của thuốc liên quan các chặt chẽ với nhau ñể tạo nên phẩm chất một loại 

thuốc. Lựa chọn tập hơp các thành phần phù hợp trong một loại thuốc sẽ nâng cao hiệu quả của 
sản phẩm, tiện lợi khi sử dụng và an toàn với cây trồng, môi sinh và môi trường.  

a. Hoạt chất  (Active ingredient – a.i.):  
Là thành phần cơ bản của thuốc BVTV, mang hoạt tính sinh học (có tác dụng diệt trừ 

hoặc hạn chế sự sinh trưởng, phát triển các sinh vật gây hại tài nguyên thực vật; chất có tác dụng 
ñiều hoà sinh trưởng thực vật, chất gây ngán, chất thu hút hoặc xua ñuổi sinh vật gây hại) .   

Thuốc kỹ thuật = Sản phẩm kỹ thuật: hoạt chất trừ dịch hại dưới dạng nguyên liệu, có hàm 
lượng hoạt chất cao ( thường chứa 95-100% hoạt chất), tồn tại ở dạng rắn ( kết tinh hay bột), 
dạng lỏng ( dung dịch hay dàu) hoặc ở thể khí. Phần lớn thuốc kỹ thuật không ñược dùng trực 
tiếp ñể phòng trừ dịch hại, mà phải qua quá trình gia công ñể cải thiện lý tính của thuốc, hoà 
loãng thuốc và dễ sử dụng. Dựa vào lý tính của thuốc kỹ thuật người ta quyết ñịnh gia công dạng 
thích hợp. 

 
b. Chất làm loãng (diluent):  
Là các chất trơ, ở thể lỏng hay thể rắn có tác dụng làm loãng  hoạt chất, nhưng không làm 

giảm hoạt tính sinh học của hoạt chất, giúp chất ñộc trang trải trên cây. Chất làm loãng thể rắn 
thường ñược gọi là chất mang; chất làm loãng thể lỏng là dung môi.  Căn cứ vào dạng vật lý, 
người ta chia chất mang thành:  

Dung môi ( solvelts): 
Là các chất ở dạng lỏng, hoà tan dạng rắn và khí; thường có trong các dạng gia công sữa 

ñậm ñặc, dạng phun thể tích cực nhỏ (hàm lượng thường >50%) và dạng hạt (khoảng 10%).  
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Tiêu chuẩn một dung môi tốt là: hoà tan mạnh hoạt chất; có ñộ ñộc thấp với thực vật, 
ñộng vật máu nóng và không kích thích da;  không phản ứng với hoạt chất hay chất hoá sữa; bền 
với nhiệt; ñộ bốc cháy thấp; phù hợp với các vật liệu ñược dùng ñể ñóng gói và bình phun; có sẵn 
và giá hạ. Không một dung môi nào ñáp ứng ñược ñầy ñủ các tiêu chuẩn này. 

Phân loại: Các dung môi ñược chia thành 4 nhóm chính: 
-Nhóm 1: dàu aliphatic, parafin ñược lọc sạch,  tan rất ít trong nước, tan ít trong các dung 

môi hữu cơ, có ñộ ñộc thấp ñối với ñộng vật máu nóng và thực vật.   
-Nhóm 2: (ñược cân nhắc nhiều nhất):  các dung môi thơm như xylen, có ñiểm bốc cháy 

thấp, hoà tan rất tốt với hầu hết các hoạt chất và tạo dạng sữa bền, nhưng ñộc  cho cây và làm 
tăng ñộc tính vị ñộc của hoạt chất. ðang ñược thay thế dần bằng các dung môi thơm có trọng 
lượng phân tử cao hơn (C9 và C10).  

-Nhóm 3: các loại rượu, là các chất phân cực ñược dùng như các ñồng dung môi làm tăng 
ñộ hoà tan và cải thiện ñộ hoá sữa. Một số ít trong chúng có ñiểm cháy thấp và nhiều chất có ñộ 
ñộc với cây cao.  

-Nhóm 4: các loại ester cũng là một nhóm dung môi phân cực có ñộ ñộc thấp với thực vật 
và ñôi lúc ñược dùng như ñồng dung môi.  

Căn cứ vào khả năng hoà tan trong nước của các dung môi, người ta lại chia chúng thành 
2 nhóm:  -Dung môi không hoà tan trong nước:  gia công dạng sữa ñậm ñặc. 

-Dung môi hoà tan trong nước: gia công dạng dung dịch ñậm ñặc. 
Chất mang (carriers): 
Là chất trơ, thể rắn trộn với chất ñộc, ñể hoà loãng chất ñộc trong chế phẩm,  giúp rải ñều 

lượng thuốc nhỏ trên diện tích lớn và dễ trộn trên máy trộn ñơn giản.  
ðể gia công thuốc bột thấm nước, thuốc bột ñậm ñặc và thuốc hạt cần quan tâm ñến tính 

tương hợp với hoạt chất và phụ gia, tính hấp phụ/thụ  tốt, có ñộ bám  dính cao, không ăn mòn 
kim loại và bình phun,  kích thước hạt ñồng ñều và sắc, có thể tự chảy, tỷ trọng ñống thích hợp ( 
0,3-0,8), ñộ ẩm thấp và giá cả vừa phải.  Riêng với thuốc bột thấm nước còn phải tính ñến ñộ  
phân tán trong nước và ñộ huyền phù cao. 

c. Chất hoạt ñộng bề mặt : ( surfactant  = surface active agent): 
           ðịnh nghĩa: là những chất hoá học ñặc biệt, khi hỗn hợp với 
nước sẽ tạo nên một hỗn hợp không ñồng nhất, nhưng làm giảm sức 
căng bề mặt của dung dịch. 

                    O 
 
      R C       O     Na        

           Cờu tạo: Gồm 2 phần: 
          Thân  : tan tốt trong dầu, gọi là  ái dầu (lipofyl) hay  kỵ  nước   

    Thân                
ðuôi     
      Phân tử xà phòng 

 (hydrophob). 
            ðuôi: tan tốt trong nước, gọi là  ái nước ( hydrofyl) hoặc  kị dầu (hydrophob).  
           Chất hoạt ñộng bề mặt có tác dụng giữ ñộ bền  các dạng thuốc và tuổi thọ của sản phẩm, 
mang các chức năng hoạt hoá,  phù trợ,  khử keo tụ, phân tán, hoá sữa,  khử bọt, tạo bọt, loang,  
dính, làm ướt, làm tăng hoạt tính sinh học... 
           Phân loại chất hoạt ñộng bề mặt: Dựa vào khả năng phân ly của các chất hạt ñộng bề mặt,  
người ta chia chúng thành: 

Anion hoạt tính:  là các chất hoạt ñộng bề mặt, khi phân ly ñầu ghét nước mang ñiện tích 

âm. Các chất này chủ yếu do hydroxyl và sulfo hoá rượu tạo thành. ðược dùng  nhiều trong gia 
công thuốc BVTV ( 50% tổng số lượng) 
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Cation hoạt tính: là các chất hoạt ñộng bề mặt, khi phân ly ñầu ghét nước mang ñiện tích 

dương; còn ñược gọi là xà phòng ngược Igepon T. Chúng rất ñộc, ít dùng. 
Các phân tử lưỡng cực (amphoteric): là các chất hoạt ñộng bề mặt, khi phân ly ñầu ghét 

nước mang cả ñiện tích dương và âm - ðược phát hiện vào nửa cuối của thế kỷ 20. Chỉ dùng 
trong các pha chuyên dụng  ñặc biệt ( gia công thuốc BVTV trong trường hợp có nhiều ñộ pH  ñể  
ngăn sự ñông tụ khi  bổ sung các chất anionic khác). 

 Không ion hoạt tính: là các chất hoạt ñộng bề mặt, có ñầu ghét nước không phân ly. Tính 
chất phần ưa nước phụ thuộc vào chiều dài chuỗi ethylen oxid. ðược dùng rất nhiều trong gia 
công thuốc BVTV  và chiếm 75% tổng lượng bổ sung khi phun . 

Trong những năm gần ñây, do hiểu biết ngày càng tốt hơn  về sự keo hoá và bề mặt, các 
nguyên tắc hoá học cơ bản  liên quan ñến tính thấm ướt, tính phân tán, tính hoá sữa và khả năng  
hoà tan của các dạng thuốc BVTV cho phép phát triển các chất hoạt ñộng bề mặt ngày càng 
mạnh. Hiện nay ñã có các chất hoạt ñộng bề mặt ñáp ứng ñược mọi nhu cầu của việc gia công 
thuốc BVTV ñòi hỏi.  Chất hoạt ñộng bề mặt ñã tạo ñiều kiện quyết ñịnh cho sự hình thành các 
dạng thuốc mới, tăng khả năng hoà tan của hoạt chất và kích thứơc giọt, thời gian bền vững và 
thậm chí hoạt tính sinh học của dạng gia công. Ngoài ra, trong tương lai gần, các chất hoạt ñộng 
bề mặt bị sinh vật phân huỷ hoàn toàn và có ñộ ñộc thấp ñối với ñộng vật máu nóng và cá, rất an 
toàn trong môi trường ñược sử dụng ngày càng nhiều hơn.  

Hàm lượng chất hoạt ñộng bề mặt trong gia công khoảng 1 – 10%; ñể  cho thêm vào bình 
phun với nồng ñộ 0.01-0.1%; ñể làm tăng hoạt tính sinh học: 1-2% (tăng xâm nhập và vận 
chuyển thuốc trong cây). 

Trị số HLB:  
ðịnh nghĩa: Là trị số mà ở ñó, trong khoảng thời gian nhất ñịnh sự phá và tạo micell cân 

bằng ( có bao nhiêu phân tử dầu  ra nhũ dịch, cũng có ngần ấy nguyên tử dầu từ môi trường chạy 
vào micell). 

             Trị số HLB   Ưng dụng chất hoạt ñộng bề mặt 
               3  -    6   Nước tan trong dầu W/O 
               7  -    9   Tác dụng thấm ướt 
    8  -  18   Dầu tan trong nước    O/W 
                              ðối với thuốc BVTV HLB = 10 
              13  -  15   Tác dụng tẩy rửa  
              15  -  18                                 Tác dụng tan dầu 

 d. Chất thấm ướt   ( wetting argent): 
Chất thấm ướt ñưa vào chất lỏng ñể làm giảm sức căng bề mặt giữa chất lỏng và bề mặt 

vật phun, tăng cường sức  thâm nhập của chất lỏng, khiến cho giọt thuốc loang dễ dàng hơn. Hàm 
lượng chất thấm ướt trong sản phẩm thường chứa 2-10%.  

Các chất làm ướt ñược dùng với 2 chức năng chính: 
-Trong gia công thuốc BVTV ñể tăng tính thấm ướt của bột trong nước, tạo nồng ñộ dung 

dịch hoà tan hay huyền phù ñậm ñặc theo ý muốn. 
-Bổ sung thêm vào bình phun trước khi phun thuốc ñể giảm thời gian thấm ướt của bột 

thấm nước và cải thiện khả năng thấm sâu của nước vào trong các hạt phân tán trong nước. 
Các chất hoạt ñộng bề mặt có trọng lượng phân tử nhỏ, thường có tính làm ướt tốt hơn các 

chất hoạt ñộng bề mặt có trọng lượng phân tử cao.  

 e. Chất phân tán  (disperser , dispersant = suspending agent) 
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ðịnh nghĩa: là các chất hấp phụ trên bề mặt phần tử và giúp các phần tử  phân tán tốt và 
ngăn cản chúng tái hợp.  

Các chất phân tán  ñược dùng trong các dạng thuốc phân tán và huyền phù hoá sản phẩm, 
ñảm bảo các phần tử  phân tán vào nước trong bình phun. Hàm lượng của chúng trong các dạng 
bột thấm nước, huyền phù ñậm ñặc và hạt phân tán trong nước chiếm  1-6%. 

Tính/ Hệ số  phân tán phụ thuộc vào bản tính phân cực của chất rắn ñược phân tán.   
Các chất phân tán là các phân tử lớn, có nhiều ñiểm giữ  trên bề mặt các phần tử , trái 

ngược với chất thấm ướt (là các phân tử nhỏ, phân tán mau lẹ trong quá trình  thấm ướt). Gần 
ñây,  nhiều chất phân tán mới có trọng lượng phân tử polymer rất lớn. Những chất này có các  
chuỗi xương sống ghét nước dài và lượng lớn các chuỗi ethylen oxid tạo thành cái răng của chiếc 
lược chất hoạt ñộng bề mặt. Phân tử polymer có trọng lượng phân tử cao, tạo ñộ bền cho  dạng 
huyền phù ñậm ñặc.  Các chất phân tán dùng cho dạng hạt phân tán ñược lựa chọn tuỳ  theo kỹ 
thuật sử dụng. Các chất phân tán dạng rắn, không dính thích hợp  ñể tạo các hạt có ñộ xốp tốt, 
phân tán nhanh và hoà tan trong bình phun.  

 f. Chất loang (Spreader): 
Là chất làm tăng diện che phủ trên bề mặt chất rắn hay bề mặt chất lỏng của một lượng 

nhất ñịnh của một chất lỏng ñã có. 
Chất gây loang và chất bám dính là những phụ gia dùng trong gia công ñể nâng cao khả 

năng bám dính của các thành phẩm thuốc dạng lỏng, nhằm tạo ñiều kiện cho thành phẩm trải ra 
ñều hơn và bám dính tốt hơn trên lá cây, thân cây khi thuốc ñược phun trên thực ñịa.  

g. Chất hợp lực   (synergist):  
ðịnh nghĩa: là những chất cùng  tác ñộng với chất khác. Khi hỗn hợp với chất hợp lực  ñộ 

ñộc của hoạt chất sẽ tăng.  
Nghiên cứu các chất hợp lực rất có ý nghĩa trong việc lựa chọn nguyên liệu ñể gia công 

thuốc BVTV và hỗn hợp các thuốc với nhau. 
ðiều kiện ñể tạo ra các hỗn hợp thuốc có tác dụng hợp lực là bản thân chúng phải là 

những chất có các trung tâm hoạt ñộng, trong cấu trúc phân tử có nhiều nối ñôi, nối ba hay bản 
thân là những chất có tác ñộng ñộc lý. 

h. Chất ổn ñịnh  (stabilizer): 
Là các chất ngăn ngừa những phản ứng phụ có thể giảm hiệu lực của hoạt chất trong gia 

công, sử dụng và bảo quản (dùng chất làm bền hay chất phản tác ñộng ñể gia công thuốc dạng 
rắn; dùng phức ñể loại ion kim loại trong thuốc dạng lỏng).  

i. Chất hoá sữa (emulsifier):  
Là chất tạo ñộ bền các giọt huyền phù của một pha lỏng này trong một pha lỏng khác. 

Nếu không có chất hoá sữa, hai pha lỏng không trộn ñược với nhau. Chất hoá sữa là thành phần 
cơ bản của dạng gia công các hoạt chất dạng dầu và dung môi; ñược dùng nhiều nhất ñể gia công 
dạng sữa ñậm ñặc. Hàm lượng chất hoá sữa tối ña 10% trong dạng sữa ñậm ñặc. Gần ñây, có xu 
hướng dùng các chất hoá sữa, trực tiếp  hoá sữa các hoạt chất  vào nước.  

Giá trị HLB  từ 8-18 sẽ cho ñộ hoá sữa bền vững.  ðộ bền chất hoá sữa có thể ñược cải 
thiện nếu thêm một lượng nhỏ chất hoạt ñộng bề mặt  ñồng polymer (copolymer) EO-PO. 

Chất hoạt ñộng bề mặt  tạo  dạng sữa bền dầu trong nước (EW) rất khác dạng sữa ñậm 
ñặc (EC). Trong trường hợp sữa O/W, chất hoạt ñộng bề mặt  cần hấp thụ mạnh vào bề mặt giọt 
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dầu ñể tạo dạng sữa bền lâu.  Các chất hoạt ñộng bề mặt polymer có trọng lượng phân tử cao ñôi 
khi ñược dùng cho mục ñích này. 

j. Chất hoà tan (solutes):  

Là các chất tạo micell trong nước ở nồng ñộ vượt nồng ñộ micell giới hạn. Các micell  có 
thể bị tan hay hoà tan các chất không tan trong nước ở phần ưa nước của micel. 

k. Những chất nâng cao hoạt tính sinh học  
Chất giảm sức căng bề mặt, ñược dùng riêng hay cùng các chất khác như dàu khoáng hay 

dầu thảo mộc,  thêm vào bình phun ñể nâng cao hoạt tính sinh học của hoạt chất với ñối tượng 
phòng trừ. Ngày càng sử dụng nhiều các tổ hợp chế sẵn ñể nâng cao hoạt tính sinh học của hoạt 
chất. Các dạng gia công này thường có trong dạng sử dụng ñược tạo thành trong ñiều kiện ẩm ( 
built-in-water).  Khi dùng, sản phẩm phải ñáp ứng ñược ñòi hỏi của luật pháp về  ñộ ñộc, hiệu 
quả, an toàn và môi trường.  

Các chất hoạt ñộng bề mặt dùng  ñể nâng cao hiệu quả sinh học phụ thuộc vào bản chất và 
phương thức tác ñộng  của hoạt chất. Chúng thường là các chất non-ionic như : các alkylphenol 

ethoxylat,  các rượu aliphatic mạch thẳng ethoxylat, các aliphatic amin ethoxylat. Dầu ñôi khi 
cũng ñược cho thêm vào dung dịch phun ñể tăng hoạt tính sinh học của thuốc trừ sâu.  Trong 
thuốc, dầu làm giảm khả năng bay hơi, giảm sự rửa trôi của thuốc và tăng khả năng xâm nhập của 
thuốc vào côn trùng hay bao vây một số trung tâm sống của côn trùng.  Nhưng dầu cũng dễ gây ñộc 
với thực vật. ðộ ñộc của dầu phụ thuộc vào dạng dầu, nồng ñộ cũng như ñiều kiện thời tiết. 

l. Các chất chống lắng  ( anti - deposit): 
Là các chất làm ñặc (tăng ñộ nhớt, giảm lượng hạt thuốc quá nhỏ, giảm khả năng bay hơi 

và kìm hãm sự rửa trôi của dung dịch phun) và các chất tạo gel có tác dụng tăng ñộ bền của 
huyền phù ñậm ñặc,  sữa và hỗn hợp huyền phù nhũ tương hay ñộ chảy của chất lỏng, ngăn cản  
tách lớp và lắng ñọng của các phần tử và giọt. Chúng ñược dùng trong các dạng gia công có 
nước, giữ sản phẩm bảo quản lâu và dễ phân tán trong bình phun.   

Không hỗn hợp chất chống lắng với chất ñiện phân. Chất chống lắng bị biến chất khi ñộ 
pH, nhiệt ñộ thay ñổi và chịu tác ñộng của các thành phần khác của dạng gia công.  

Các chất chống lắng thường dùng là dạng hồ tinh bột biến thể, polyacryl hoá, rượu 
polyvinyl và polyethylen oxid. 

Gôm xanthan, chất chống lắng quan trọng cho  các dạng huyền phù và nhũ tương ñậm 
ñặc, là chuỗi polysaccarid phân nhánh rất dài, phân tử lượng khoảng 2 triệu, do quá trình lên men 
bán tổng hợp vi sinh. Là chất dẻo giả trương, nở nhiều trong nước ở nồng ñộ thấp hơn  các 
polysaccarid thông thường. Gôm tan thành dung dịch thật trong nước với biên ñộ pH, nhiệt ñộ và 
nồng ñộ chất ñiện giải rộng. Gôm xanthan có thể dùng ñơn ở nồng ñộ 0.5% dạng gia công hay 
tạo liên kết ngang ở nồng ñộ 0,2% khi hỗn hợp với ñất sét hay silica hoặc các vật liệu hoà tan 
khác.   

Sử dụng hỗn hợp các pha phân tán và polymer hoà tan trong nước có ưu ñiểm: It phụ 
thuộc nhiệt ñộ;  tan tốt trong nước; dễ rót và cải thiện tính vật lý, ñặc biệt khi nhiệt ñộ cao. 

m. Các chất chống ñóng vón  ( anti-curdling adjusvant):  
Là các chất bổ sung trong thuốc bột và hạt ñể chống ñóng vón và tạo tính chảy tốt của bột.  

Hàm lượng chất chống ñóng vón trong thuốc bột và hạt khoảng 2%. Chất chống ñóng vón thường 
dùng là silica. 

n. Các chất chống ñông  ( anti-cogulant):  
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Là các chất bổ sung vào dung dịch nước/ huyền phù ñậm ñặc ñể giảm ñiểm ñông <  0oC (-
5 hay -10oC). Chất chống ñông thường dùng là propylen glycol. Hàm lượng : 5-10%. Urea cũng 
dùng ñể chống ñông cho các hoạt chất tan trong glycol. 

o. Các chất tạo bọt ( foaming adjuvant) và chất chống bọt(anti- foaming adjuvant): 
Chất tạo bọt có tác dụng giảm sức căng bề mặt của dịch phun, giúp giọt thuốc loang dính 

nhanh, bám tốt  hơn và ít rửa trôi. Nhưng nếu thuốc tạo quá nhiều bọt sẽ  khó ñóng gói và giảm 
tốc ñộ khi phun. Trong trường hợp này, phải cho thêm chất chống tạo bọt khi gia công.  Hàm 
lượng  tối ña chống tạo bọt là  0.2%.  

p. Chất  bảo quản  ( preservative):  
Là các chất ngăn chặn sự  VSV phá huỷ một số thành phần trong dạng gia công thuốc. 
Một số dạng gia công dùng nhiều nguồn carbon hợp với VSV như polysaccharid (dung 

dịch ñậm ñặc, huyền phù  ñậm ñặc và sữa O/W ), dễ bị VSV phân huỷ, khiến cho thuốc sinh khí, 
ñổi màu, ñộ nhớt và ñộ pH thay ñổi, thuốc bị phân lớp lắng ñọng. Trong tương lai, các dạng gia 
công có cơ sở là nước và các chất bổ sung dễ bị  VSV phân huỷ ñược dùng nhiều, nên lượng chất 
bảo quản sẽ tăng thêm.  

Tiêu chuẩn của một chất bảo quản là: có thể chống ñược nhiều vi sinh vật ở nồng ñộ rất 
thấp; an toàn.  

Chất bảo quản có thể làm mất tính ổn ñịnh của các chất hoạt ñộng bề mặt cationic, 
anionic  hoặc chất làm ñặc anionic- polysacchorid. Những năm gần ñây, nhiều chất  bảo quản 
mới phổ rộng, có hiệu lực với biên ñộ pH rộng và không phản ứng với chất hoạt ñộng bề mặt 
khác xuất hiện, như: 1,2-benzissothiazalin-3-one (BIT) rất bền, diệt khuẩn tốt, hỗn hợp ñược với 
hầu hết các chất hoạt ñộng bề mặt anionic và non-ionic, với các polymeric và các chất làm ñặc 
dạng sét, chống lắng dùng trong huyền phù nước và các dạng sữa. Nồng ñộ 0.03-0.06% . 

q.Các hợp chất màu ( colour adjuvant):  
Là các chất cho thêm vào  sản phẩm ñể cảnh báo, ngăn ngừa khả năng ngộ ñộc và kiểm 

tra ñộ ñồng ñều của thuốc khi xử lý. Cần chọn chất nhuộm thích hợp với các thành phần khác, ñể 
tránh  ảnh hưởng ñến ñộ bền của thuốc. 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT: 

ðể phòng trừ dịch hại một cách có hiệu quả, người ta có nhiều phương pháp sử dụng 
thuốc BVTV khác nhau, nhằm ñáp ứng các yêu cầu thực tế của thực tiễn sản xuất. 

2.1. Phun bột 

Là phương pháp dùng các thuốc ở dạng bột, ñưa thuốc ñến bề mặt vật phun bằng các máy 

phun thuốc bột. Thuốc phải ñược phun ñều, bao phủ ñều và bám tốt trên bề mặt vật phun.  Chất 

lượng phun thuốc phụ thuộc nhiều vào  ñặc tính lý hoá của thuốc, ñặc ñiểm  bề mặt vật phun và 

hình dạng hạt thuốc và ñiều kiện thời tiết.  

Phun bột có nhiều ưu ñiểm: ðơn giản, năng suất lao ñộng cao,  không dùng nước ( ñặc 

biệt có ý nghĩa khi sử dụng thuốc ở những nơi có ñịa hình phức tạp, xa nguồn nước).  

Nhược ñiểm: Phụ thuộc nhiều vào ñiều kiện thời tiết : gió dễ cuốn thuốc ñi xa, gây thất 

thoát lớn về thuốc và gây ô nhiễm môi trường; mưa dễ rửa trôi thuốc nên hiệu lực của thuốc bị 
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giảm nhanh. Thuốc có hàm lượng chất ñộc thấp, nên lượng thành phẩm dùng nhiều, lượng hoạt 

chất dùng thường cao hơn các dạng thuốc khác, phải chuyên chở và vận chuyển nhiều.   

2.2. Rắc hạt 
Thuốc ở dạng hạt, ñược rắc vào ñất ñể  xử lý ñất. Ơ trong ñất, hoạt chất trong thuốc hạt 

ñược giải phóng từ từ và có tác dụng diệt dịch hại trong thời gian dài. Trong một số trường hợp 
thuốc cũng ñược rắc lên cây ñể bảo vệ cây. 

Hạt thuốc phải có ñộ rắn nhất ñịnh, không hoà tan quá nhanh và tan dần vào nước ñể giải 
phóng từ từ hoạt chất, nhưng không bị vỡ vụn trước khi rắc.  

ðộ ẩm ñất ảnh hưởng nhiều ñến  hiệu lực của thuốc hạt.  Trong ñiều kiện khô hạn, các  
thuốc nội hấp dạng hạt không phát huy ñược  tác dụng diệt dịch hại của chúng. Còn các thuốc 
xông hơi dạng hạt lại giảm hiệu lực khi trong ñất có ñộ ẩm cao.  

2.3. Phun lỏng 
Là ñem các thuốc BVTV trong các hệ phân tán lỏng (dung dịch thật, dung dịch keo, 

huyền phù, nhũ tương) dưới dạng hạt nhỏ  lên bề mặt vật phun.  Hệ phân tán phải bền, có tính 
loang dính và thấm ướt tốt trên bề mặt vật phun. Huyền phù và nhũ tương có ñộ phân tán kém 
hơn dung dịch thật và dung dịch keo. 

Tốc ñộ lắng của hạt chất rắn trong  huyền phù phụ thuộc vào trọng lượng riêng và ñộ lớn 
của hạt thuốc và tỷ lệ nghịch với ñộ nhớt của môi trường.  Tỷ trọng của thuốc bột thấm nước là tỷ 
số giữa trọng lượng và thể tích của mẫu thuốc khảo sát (g/cm3).  Nếu thuốc có tỷ trọng lớn, thuốc 
mau lắng ñọng, thuốc phun ra không ñều, bình bơm dễ bị tắc.  Hạt thuốc mịn, tỷ trọng nhỏ, lại 
thêm chất ổn ñịnh làm tăng ñộ bền của huyền phù.  Chất ổn dịnh  làm tăng ñộ nhớt của thuốc, 
giảm ñộ lắng ñọng của hạt chất rắn.  Bộ phận khuấy thuốc trong máy phun cũng  giúp huyền phù 
ñược ổn ñịnh. 

Trong nhũ tương, ñường kính hạt thuốc > 0.1àm, dễ hợp lại và phân lớp.  Nếu thuốc phân 
lớp quá nhanh, thuốc sẽ trang trải không ñồng ñều trên bề mặt vật phun.  Các chất nhũ hoá trong 
thuốc sữa có tác dụng  ngăn cản các giọt thuốc liên kết với nhau, ñảm bảo ñộ bền của nhũ tương.  

Các chất  hoạt ñộng bề mặt làm giảm sức căng bề mặt, giúp thuốc loang nhanh, bám dính 
lâu trên bề mặt vật phun, kéo dài hiệu lực của thuốc và làm giảm sự mất mát của thuốc.  

Dựa vào ñường kính của giọt nước thuốc do các máy bơm phun ra, người ta chia thành các 
 phương pháp phun khác nhau.  Sự phân chia này tuỳ thuộc từng nước.  

Cộng hoà Dân chủ ðức (cũ):  Phun nước (spritzen) có ñường kính  giọt thuốc >150µm;  phun 
mưa bụi (spruhen) –  50-150µm; phun mù (nebel) -  <150µm. 

Liên xô (cũ):phun vừa và to -  250-400µm; phun giọt nhỏ – 100-250µm; phun mù thưa – 25-
100µm; phun mù trung bình-  5-25µm và phun mù ñặc 0.5 - 5µm. 

Pháp: Phun nước – 400-1000µm; phun khí 50-200µm;  phun lượng cực nhỏ 80-160µm; phun 
nhiệt < 30µm. 

Anh: Phun  với lượng nước nhiều; phun với lượng nước trung bình; phun với lượng nước nhỏ; 
phun với lượng nước cực nhỏ; phun mù. 

Ơ Việt nam, khi phun bằng bình bơm ñeo vai,  lượng nước phun cho lúa, cây công nghiệp 
ngắn ngày, rau khoảng 600-800l/ha; chè (tối thiểu 500l/ha), bông 1000-1200l/ha. Nhưng nếu 
dùng máy bơm ñộng cơ ñể phun mưa bụi, giọt thuốc phun ra nhỏ hơn, diện bao phủ bề mặt lớn 
hơn, lượng nước dùng cho cây trồng hàng năm cần ít ñi (khoảng 200-300l/ha). 

Theo Lenke (1967): Cùng một thể tích nước, nếu kích thước giọt thuốc giảm ñi  3 lần, số 
giọt thuốc tăng lên 27 lần và diện tích tiếp xúc của giọt thuốc tăng 11 lần.  
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Nên nhớ rằng, ñể ñạt ñược hiệu quả trừ dịch hại, lượng thuốc dùng trên một ñơn vị diện 
tích là không thay ñổi. Vì vậy, khi dùng  lượng nước giảm ñi bao nhiêu lần, thì  nồng ñộ của 
thuốc pha cũng phải tăng lên bấy nhiêu lần. Thuốc phải có ñộ  an toàn  cao, ñể khi phun nồng ñộ 
cao, thuốc cũng  không gây hại cho cây. 

Phun lỏng có ưu ñiểm: lượng thuốc dùng ít, thuốc bám dính tốt và an toàn với môi trường. 
Nhược ñiểm của phun lỏng:  năng suất phun thấp, phải dùng nước. 

2.4. Phun son khí ( aerosol): 
Sol khí là thuốc BVTV phân tán dưới dạng keo trong không khí. Nếu pha phân tán là 

những hạt rắn  thì ñó là sự phun khói; còn pha phân tán là những giọt chất lỏng là sự phun 

mù.Thuốc khói là dạng sol khí  dùng trừ  sâu mọt trong kho, trong nhà kính và trong rừng. 
Phương pháp tạo khói rất ñơn giản: 

-Dùng nhiệt ñể ñốt nóng thuốc, thuốc sẽ thăng hoa và bay lơ lửng trong không khí gây 
ñộc cho côn trùng.  Có thể  dùng giấy lọc bồi nhiều tờ với nhau, tẩm  vào dung dịch  5-7% clorat kali  
hay nitrat kali, hong khô; sau ñó tẩm tiếp  dung dịch chất ñộc hoà tan trong dung môi hữu cơ. Khi  
dùng, cần tính trước lượng chất ñộc cần thiết  dùng cho mỗi ñơn vị thể tích ñể tiện tính  lượng 
giấy lọc trong các phòng hun. Khi dùng, chỉ cần ñốt các tấm giấy này. 

-Pháo khói  là những hộp nhỏ hình trụ, trong chứa thuốc BVTV dạng bột khô trộn lẫn clorat 
kali. Khi dùng, ñốt pháo, quả pháo tung lên cao, toả khói thuốc có chứa thuốc BVTV ra xung quanh.  

-Que/thanh khói : thuốc BVTV dạng bột khô, trộn với mùn cưa và nitratkali, chất dính, ép 
lại  thành thanh nhỏ. Khi dùng cần tính toán số thanh thuốc khói hay pháo khói rồi châm lửa ñốt. 
Chúng sẽ bốc cháy  từ từ, bốc thành khói diệt côn trùng , ruồi muỗi rất tốt.  

Thuốc phun mù: thuốc BVTV ñược hoà tan trong các dầu khoáng có ñộ sôi tương ñối cao ( dầu 
xôña, dàu máy biến áp, dàu diezel...),  có chức năng là chất mang và chất hoà tan ñể ñưa thuốc từ nơi phun 
ñến  nơi xử lý. Một số dung môi dễ bay hơi như  tetraclorua cacbon, dicloetan... chỉ dùng ñể chế  thuốc 
phun mù trong phòng kín ( như nhà kho, nhà kính...). 
 Các phương pháp tạo giọt sương mù: 
 -Tạo mù bằng cơ giới: Dùng các máy phun ñặc biệt có vòng quay rất lớn ( hàng vạn vòng/ 
phút), tạo áp suất rất lớn (hàng trăm atm), xé thuốc thành các giọt có kích thước vài chục àm, có 
khả năng phân tán  lớn khi ra khỏi máy phun. 
 -Tạo mù bằng nhiệt: Nấu dung dịch thuốc dầu  trong nồi hơi hoặc qua ống xoắn ruột gà ở 
nhiệt ñộ cao ( cao hơn nhiệt ñộ sôi của dàu).  Hơi thuốc ñược bắn ra khỏi máy phun dưới áp suất  
7-8 atm.  Hơi thuốc gặp lạnh  ngưng tụ thành những giọt mù có ñộ  phân  tán cao (kích thước  < 
1àm). Do phải tiếp xúc với nhiệt cao, nên một phần  thuốc bị phân huỷ. 
 -Tạo mù bằng phương pháp phối hợp cơ nhiệt: Dung dịch dầu ñược dòng hơi nóng  bước 
ñầu tạo những giọt tương ñối nhỏ, rồi ñược xé nhỏ tiếp  dưới áp suất cao và ñưa ngay ra vòi phun, 
các giọt mù ñược nguội nhanh hoà lẫn với  không khí bên ngoài.   Sự phân huỷ của thuốc không 
xảy ra vì dịch thuốc chỉ tiếp xúc với nhiệt ở nhiệt ñộ thấp ( chưa ñến nhiệt ñộ sôi của dầu), trong 
thời gian rất ngắn (vài phần ngàn gy). Phương pháp này cũng không cần dùng máy phun ñặc biệt 
ñể tạo nên các áp suất quá cao.  Những máy phun mù này thường lợi dụng  năng lượng của  khí 
xả ñộng cơ ñốt trong tạo ra mù. 
 Các giọt thuốc ñược tạo  bằng phun mù  có  ñộ lớn và trọng lượng tương tự nhau ( gọi là 
ñồng phân tán), có khả năng phân tán ñồng ñều, sẽ lơ lửng lâu trong không khí, chui luồn vào 
khe kẽ, diệt dịch hại triệt ñể hơn. Còn  các giọt thuốc  có ñộ lớn và trọng lượng khác nhau ( gọi là 
ña phân tán), chúng có ñộ phân tán khác nhau.  Những giọt quá lớn, bám dính kém và rơi nhanh 
xuống ñất; còn những giọt quá nhỏ lại dễ bị gió cuốn ñi xa. 
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 Mỗi dạng phun mù lại có cách sử dụng riêng; phun mù trung bình ñược phun trên ñồng 
ruộng, tác ñộng tức thời ñến các loài côn trùng có khả năng hoạt ñộng mạnh; còn phun mù  thưa 
dùng ñể phun lên cây, phòng trừ sâu bệnh. 
 Phun với thể tích thấp ( Ultra low volume)  chỉ cần dùng 1-4-6l thuốc/ha hay thể tích cực 
nhỏ (Ultra ultra low volume) chỉ cần < 0.5l thuốc/ha. ðể phun, cần  dạng chế phẩm ñặc biệt có 
hàm lượng chất ñộc cao ( 90-95% a.i.).  ðể khắc phục nhược ñiểm của phương pháp phun mù, 
người ta ñã chế ra các sản phẩm  có khả năng tích ñiện khi tạo thành giọt nhỏ. Trên máy phun 
cũng có bộ phận phóng ñiện ñể các giọt thuốc ñược tích ñiện, khiến giọt thuốc  dễ dàng bám dính 
trên bề mặt vật phun, giảm sự hao hụt thuốc.  
 Phương pháp phun mù có năng suất lao ñộng cao, lượng nước dùng ít ( ≤ 20l/ha), ñộ phân 
tán và bám dính tốt, hiệu lực trừ dịch hại cao.  Do phun mù, tạo giọt nhỏ, lâu lắng ñọng, nên  
chúng có tính quang chuyển ( photoforese), dễ bị gió cuốn ñi xa và dễ gây hại  sinh vật có ích. 

 

2.5. Xử  lý giống: 
Giống cây trồng (hạt giống, củ giống, hom giống...) cần ñược xử lý bằng thuốc BVTV ñể 

phòng trừ sâu, nấm, vi khuẩn, tuyến trùng v.v... gây hại cho cây hoặc tạo cho cây sau này có khả 
năng chống chịu tốt sâu bệnh.  Các thuốc xử lý giống không gây hại cho hạt giống, ngược lại còn 
kích thích sự nảy mầm, sức nảy mầm và sinh trưởng của cây sau này. 

Xử lý giống tiết kiệm chi phí, giảm lượng thuốc dùng,  hiệu lực trừ dịch hại cao.  
Có ba phương pháp xử lý giống: 
-Xử lý khô hay trộn giống:  Dễ dàng diệt nguồn bệnh bám bên ngoài vỏ hạt. Những loài 

dịch hại nằm bên trong vỏ hạt cần thuốc có tác dụng thấm sâu mạnh và xông hơi. Thuốc dạng 
bột, ñược trộn kỹ với hạt giống. Sau khi trộn, hạt giống có thể ñược gieo ngay hay cần ủ một thời 
gian trước khi gieo. Thời gian ủ dài ngắn, tuỳ thuộc vào loài dịch hại, ñặc ñiểm của thuốc và của 
giống mà không ảnh hưởng ñến sức sống của hạt giống. 

Xử lý khô là biện pháp ñơn giản, không ñòi hỏi dụng cụ và kỹ thuật phức tạp. Bất kỳ hạt 
giống nào cũng có thể  áp dụng biện pháp này.  Nhược ñiểm chính: Gây bụi, dễ  gây ñộc cho 
người sử dụng và ô nhiễm môi trường. 

-Xử lý ướt hay ngâm giống: Ngâm  giống trong nước thuốc  một thời gian nhất ñịnh có thể 
diệt ñược dịch hại ở bên ngoài hay bên trong giống. Xử lý ướt có ưu ñiểm là ñơn giản, diệt dịch 
hại mạnh hơn.  Nhược ñiểm chính là giống sau khi xử lý, giống cần ñược gieo trồng ngay. Việc 
xử lý nước thải cũng gặp khó khăn.   

-Xử lý  nửa khô hay nửa ướt: Chủ yếu dùng ñể xử lý hạt giống. 
Trộn hạt giống với lượng  nhỏ dịch thuốc, sao cho lượng thuốc ñịnh dùng bao phủ hết 

lượng hạt giống cần  xử lý.  Sau khi xử lý, thuốc có thể gieo ngay hay ủ lại một thời gian rồi hong 
khô trước khi bảo quản. ðây là phương pháp xử lý  hạt giống ñơn giản, hiệu quả, an toàn, khắc 
phục ñược nhược ñiểm của phương pháp trộn giống  và ngâm giống.  

2.6. Xông hơi: 
Xông hơi là cách tác ñộng ñến sinh vật gây hại  bằng con ñường hô hấp thông qua việc sử  

dụng các chất có khả năng bay hơi, ñầu ñộc  bầu không khí bao quanh dịch hại, khiến  chúng bị 
nhiễm ñộc.  

Muốn xông hơi có hiệu quả, phải giữ  ñược nồng ñộ chất xông hơi trong thời gian nhất 
ñịnh và chỉ ñược thực hiện trong  khoảng không gian kín như nhà kho, nhà kính, tàu thuyền, hoặc 
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các nơi ñược che phủ kín. Các thuốc xông hơi có thể diệt côn trùng, chuột, tuyến trùng,  nấm và 
vi khuẩn...  gây hại  cây trồng, nông sản. 

Thuốc xông hơi là các chất ở thể rắn, lỏng hay khí, có khả năng bay hơi. ðặc tính lý hoá 
của thuốc ảnh hưởng nhiều ñến hiệu quả và phương pháp  sử dụng. 

ðộ bay hơi là lượng hơi tối ña có thể có trong mỗi thể tích không khí ở những ñiều kiện 
nhất ñịnh.  

Tốc ñộ bay hơi  xác ñịnh bằng  khối  lượng hơi bay ra từ 1cm2 bề mặt chất xông hơi. 
ðộ bay hơi và tốc ñộ bay hơi tỷ lệ thuận với ñộ tăng nhiệt ñộ xông hơi, tỷ lệ nghịch  với 

áp suất  hơi và nhiệt ñộ sôi của chúng.  ðể diệt dịch hại nhanh, người ta tăng tốc ñộ bay hơi của 
thuốc bằng cách tăng  nhiệt ñộ xông hơi và tăng diện bốc hơi. 

Sự khuyếch tán của thuốc xông hơi  vào không khí ảnh hưởng lớn ñến  khả năng xâm 
nhập của các chất xông hơi. Tính khuyếch tán của thuốc liên quan nhiều ñến  nhiệt ñộ phòng 
xông và cách sắp xếp hàng hoá trong kho. Trong trường hợp ñặc biệt, ñể tăng khả năng khuyếch  
tán của thuốc, người ta còn rút bớt không khí của phòng xông. 

Sự hấp phụ (absorption) chất xông hơi của vật hun  là hiện tượng hơi thuốc  bị hút vào bề 
mặt vật hun (hàng hoá, nông sản). Nếu sự hấp phụ  kèm theo phản ứng hoá học ñược gọi là hấp 

phụ hoá học.  
 Sự hấp thụ (absortion) chất xông hơi của vật hun  là hiện tượng hơi thuốc xâm nhập sâu 

vào bên trong vật hun.  
Sự hấp thụ / hấp phụ chất xông hơi tăng sẽ làm giảm khả năng xâm nhập và khuyếch tán  

của chất xông hơi vào hàng hoá, hiệu lực của thuốc xông hơi giảm và sự giải ñộc (desorption) 
hàng hoá ñã xông hơi lại khó khăn  hơn.  Sự hấp phụ / hấp thụ  chất xông hơi phụ thuộc với  nồng 
ñộ và áp suất hơi và tỷ lệ nghịch với nhiệt ñộ phòng xông hơi.  

Tỷ trọng hơi của chất xông hơi ( so với không khí) liên quan chặt chẽ ñến  kỹ thuật dùng 
thuốc.  Tỷ trọng hơi của thuốc <1 thì khi xông hơi, thuốc phải ñặt ở dưới thấp; ngược lại tỷ trọng  
chất xông hơi > 1 thì khi xông hơi phải ñặt thuốc trên cao. 

ðể giảm khả năng bắt lửa và tự  bốc cháy của các chất xông hơi, trong gia công người ta 
thường trộn thêm vào sản phẩm những chất chống cháy nổ. 

Cần chú ý ñặc biệt ñến những tính chất khác của chất xông hơi, như tính ăn mòn, làm han  
gỉ kim loại,  tính dễ gây hỏng hàng hoá tươi sống, da..., làm mất màu hàng hoá.   

Chất xông hơi là những chất rất ñộc cho người và ñộng vật máu nóng.  Bên cạnh một số 
chất có mùi dễ nhận biết, còn nhiều hợp chất không mùi, không vị khó phát hiện.  Nhằm giúp 
phát hiện nhanh sự dò rỉ của thuốc xông hơi, tránh gây ñộc cho người và môi trường, người ta 
thường trộn vào sản phẩm  những chất báo hiệu có mùi vị ñặc biệt hay làm chảy nước mắt ngay ở 
nồng ñộ rất thấp. 

Khi  xông hơi các kho hàng, phải ñược chuẩn bị chu ñáo, kho phải có trần, các khe hở phải  
ñược dán kín, hàng hoá ñược sắp xếp thành ñống vừa phải,  sao cho  thuốc có thể khuyếch tán 
vào ñống hàng dễ dàng từ mọi phía. Không ñể trong phòng xông hơi những vật dụng có thể bị 
thuốc gây hại. ðể thuốc rải rác trong kho ở những nơi thích hợp. Thời gian xông hơi khác nhau 
tuỳ theo nồng ñộ thuốc, ñiều kiện phòng hun và ñặc tính hàng hoá.  

 Xông hơi ñất: có thể dùng các phương pháp ñơn giản sau: ñào rãnh hay những lỗ nông, ñổ  
thuốc và lấp ñất lại; hoặc  rải thuốc hay tưới thuốc vào ñất, xới ñất ñể trộn thuốc ñều hay nhiều 
phương pháp ñơn giản khác. 

Khi xông hơi, cần chú ý ñặc biệt công tác phòng hộ và bảo hộ lao ñộng.  Chỉ có những 
người ñã ñược tập huấn công tác xông hơi khử trùng và dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ 
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thuật mới ñược làm công việc này. Khu vực xông hơi cần có biển cảnh báo  cấm người qua lại 
trong suốt thời gian xử lý. 

2.7. Nội liệu pháp thực vật: 
Phương pháp chữa bệnh cho cây bằng cách ñưa vào cây những chất hoá học không ñộc 

với cây, nhưng lan truyền ñược trong cây, làm cho cây ñộc với  dịch hại  hay  trung hoà những 
ñộc tố do  dịch hại gây ra hoặc do những nguyên nhân khác. Những chất này  có thể bảo vệ cây, 
chống lại sự gây hại của những loài dịch hại chuyên và không  chuyên tính.  

Một số chất khác có thể không ñộc, nhưng làm thay ñổi  thành phần dịch tế bào, làm biến 
ñổi  ñặc trưng sinh lý sinh hoá trong cây, khiến cây không còn là nguồn dinh dưỡng thích hợp 
cho dich hại sống trên ñó nữa. Những chất này  chỉ có thể bảo vệ cây, chống lại sự gây hại của 
những loài dịch hại có chuyên tính hẹp.  

Tiêu chuẩn của một chất có  tính nội liệu pháp tốt là:  xâm nhập ñược vào trong cây, ñạt 
ñược ở những lượng nhất ñịnh và tồn tại trong cây một thời gian khá dài, nhưng không gây ñộc 
cho cây và tự phân huỷ  ñể không gây ñộc cho người và gia súc. 

Có thể dùng thuốc nội hấp thông qua xử lý hạt giống, bón thuốc vào ñất, phun lên cây, 
tẩm thuốc vào vải hay bông, rồi buộc  vào vết thương  ñể thực hiện  nội liệu pháp thực vật.  Tốc 
ñộ xâm nhập của thuốc vào cây, sự truyền lan và thời gian tồn tại của thuốc trong cây phụ thuộc 
ñặc ñiểm của thuốc, thời gian sinh trưởng của cây và ñiều kiện ngoại cảnh. 

2.8. Bả ñộc: 
Hỗn hợp chất ñộc và mồi ( thức ăn côn trùng và loài gậm nhấm thích) ñược gọi là bả ñộc. 

ðể bả có hiệu  quả cao thì phải có mồi hấp dẫn, thích hợp với từng loài dịch hại. Mồi có thể là  
cám, hạt ngũ cốc, các loại bột, chất ngọt, chất chua, chất hôi tanh, cây cỏ ... 

Có nhiều phương pháp chế bả: 
-Làm bả khô: Trộn thuốc ở dạng bột với mồi khô ( hạt ngũ cốc...), ñôi khi còn trộn chất 

dính ñể thuốc bám vào mồi tốt hơn. Chất  dính thường là hồ tinh bột, dầu thảo mộc... 
-Làm bả ướt: Tẩm mồi vào dung dịch huyền phù, nhũ tương chất ñộc. 
-Làm bả nửa ướt: khác bả ướt là ít  nước hơn. 
-Làm bả lỏng:  Mồi là chất lỏng, trộn luôn chất ñộc vào mồi.  
Làm bả ñộc là phương pháp diệt dịch hại có nhiều ưu ñiẻm: dùng chất ñộc ít, ít gây ô 

nhiễm môi trường, ít gây hại sinh vật có ích và ñem lại hiệu quả kinh tế cao. 
Hiện có rất nhiều loại bả làm sẵn, bán trên thị trường. Những loại bả này dùng rất ñơn 

giản, mang lại hiệu quả phòng trừ cao. 
Ngoài các  phương pháp sử dụng thuốc BVTV cơ bản trên, còn có nhiều phương pháp 

khác cũng ñem lại hiệu quả kinh tế cao như: bao gói, nhúng ướt v.v... ñể bảo vệ nông sản. 

3. HỖN HỢP THUỐC BVTV:  

Trong thực tế, nhiều khi phải hỗn hợp các thuốc với nhau hay sử dụng các thuốc hỗn hợp 
có sẵn.  Hỗn hợp các thuốc  có nhiều ưu ñiểm: 

-Cải thiện ñược lý tính và nâng cao hoạt tính sinh học của thuốc. 
-Mở rộng phổ tác ñộng ñể diệt nhiều ñối tượng cần phòng trừ cùng xuất hiện. Có thể hỗn 

hợp các thuốc trừ cỏ với thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu với thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh với thuốc 
trừ bệnh, thuốc trừ sâu với thuốc trừ bệnh và ngược lại; thuốc trừ sâu hay thuốc trừ bệnh với các 
chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá.  

-Phát huy ñược ưu ñiểm, khắc phục những nhược ñiểm riêng của từng loại thuốc. 
-Giảm ñược công phun thuốc. 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………78  

 

 

Trong một số trường hợp,  các thuốc trừ sâu bệnh còn ñược hỗn hợp với phân hoá học, ñể 
vừa phòng trừ sâu bệnh lại vừa có khả năng sinh trưởng cho cây trồng. 

Nguyên tắc: Khi hỗn hợp, phải giữ nguyên nồng ñộ thuốc khi dùng riêng. 
Trong trường hợp biết chắc, khi hỗn hợp các thuốc sẽ xảy ra hiện tượng hợp lực nâng cao 

tiềm thế, thì có thể hỗn hợp ở nồng ñộ thấp hơn so với từng nồng ñộ dùng ñơn. 
Có nhiều loại thuốc ñược hỗn hợp sẵn, bán trên thị trường. Nhưng trong nhiều trường 

hợp, căn cứ vào tình hình dịch hại và yêu cầu sử dụng, phải tự gia công lấy hỗn hợp. Trong 
trường hợp này phải tra cứu bảng khả năng hỗn hợp  các thuốc ñể lựa chọn khả năng hỗn hợp. 
Xảy ra một trong 3 khả năng:  

-Các thuốc có thể hỗn hợp ñược. 
-Khi hỗn hợp xong phải dùng ngay: Thuốc có thể hỗn hợp, nhưng phải dùng ngay, nếu ñể 

lâu, các thuốc sẽ phá nhau.  
-Không ñược hỗn hợp với nhau:  Các thuốc ñịnh hỗn hợp có có ñặc tính ñối kháng nhau, 

về hoá học hay sinh học, nên khi hỗn hợp các thuốc phá nhau. 
Khi hỗn hợp sai các thuốc sẽ: Ảnh hưởng xấu ñến lý tính của thuốc; giữa các thuốc có thể 

xảy ra phản ứng hoá học, làm mất hiệu lực của nhau; thuốc hỗn hợp sẽ tạo nên các hợp chất mới, 
gây ñộc cho cây; các thuốc ñem hỗn hợp sẽ gây những tác ñộng ñối kháng trên cơ thể dịch hại do  
tác ñộng sinh lý trái ngược nhau của các thuốc và làm giảm hiệu lực thuốc. 

Vì vậy, chỉ nên hỗn hợp các thuốc khi hiểu rõ ñặc tính của từng loại thuốc. Nông dân 
không nên tự sáng tạo ra công thức  thuốc hỗn hợp. Cần tham khảo ý kiến của cán bộ kỹ thuật 
trước khi hỗn hợp thuốc. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP:  
1/ Nêu những ưu nhược ñiểm của các phương pháp sử dụng thuốc BVTV chính? 
2/ Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của Luật quốc tế về gia công thuốc BVTV? 
3/ Phân loại, ñịnh nghĩa  và ưu nhược ñiểm chính của các dạng thuốc thông dụng? 
4/ Những hiểu biết cơ bản và vai trò của từng thành phần của thuốc thương phẩm? 
5/ Nguyên tắc, phương thức hỗn hợp các thuốc BVTV? 
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CHƯƠNG V 
BẢO ðẢM AN TOÀN VÀ ðẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG  

 SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Giúp học viên hiểu biết kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV ñể ñạt  hiệu quả và an toàn. 

1.AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ LÀ HAI MỤC TIÊU KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TRONG 
VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI  NÔNG DÂN.  

 Hiện nay, biện pháp hoá học vẫn giữ vai trò chủ ñạo trong phòng chống dịch hại, bảo vệ 
cây trồng và nông sản.  Dùng thuốc ñúng sẽ không những không gây hại cho môi sinh môi trường 
mà còn  ñem lại hiệu quả cao, ổn ñịnh năng suất cây trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu 
dùng sai  thuốc BVTV sẽ gây tác hại có người, môi sinh và môi trường sống. Vì vậy, mục tiêu 
của việc dùng thuốc BVTV trên ñồng ruộng gồm hai mặt không thể tách rời là : 
 -Tăng cường hiệu lực của thuốc BVTV ñể  ñẩy lùi tác hại của dịch hại.  
 -Hạn chế ñến mức thấp nhất tác dụng xấu của thuốc BVTV ñến con người, cây trồng, môi 
sinh và môi trường. 
 Cần hiểu biết  thấu ñáo và tận dụng triệt ñể hiệu quả mối quan hệ qua lại giữa Thuốc 
BVTV - Dịch hại - Ngoại cảnh, có nghĩa sử dụng tốt tính  Chọn lọc sinh lý , sinh thái;  Hiểu tập 
tính của dịch hại;  Cải tiến phương pháp dùng thuốc ñể thuốc BVTV phát huy hiệu quả trừ dịch 
hại tối ña, hạn chế thấp nhất hậu quả xấu của thuốc gây ra nhất cho môi sinh, môi trường. 
 Hai biện pháp chính ñể  ñạt ñược mục tiêu trên là:  
 -Thực hiện phòng trừ tổng hợp (IPM) ñối với mọi loài dịch hại trên các loại cây trồng và 
chỉ dùng biện pháp hoá học như biện pháp cuối cùng, khi các biện pháp phòng trừ khác ñã ñược 
áp dụng, nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn.  
 -Sử dụng thuốc BVTV một cách hợp lý với nội dung cơ bản  gồm: 
 -Lựa chọn bộ thuốc thích hợp: ñánh giá toàn diện các mặt yếu mạnh của từng loại thuốc 
ñể phát huy hiệu quả cao nhất từng loại thuốc, ñem lại hiệu quả kinh tế, nhưng lại an toàn cho 
người sử dụng, môi sinh, môi trường , không ñể dư lượng trên môi trường. 
 -Giảm qui mô dùng thuốc ( có tác dụng giảm tác hại của thuốc ñến môi trường, ñem lại 
hiệu quả kinh tế) thông qua việc áp dụng ngưỡng kinh tế  ñộng ( ñánh giá tổng hợp  tác ñộng gây 
hại của các loài dịch hại xuất hiện cùng một thời gian, trên từng loại cây trồng và trên từng giai 
ñoạn phát dục của cây) trên cơ sở xem xét toàn bộ các yếu tố môi trường sinh thái (cây trồng, 
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dịch hại, ngoại cảnh và ký sinh thiên ñịch). Lập bảng phân tích ñời sống trên cơ sở hiểu rõ ñặc 
ñiểm sinh học, sinh thái học của dịch hại và thiên ñịch.  

-Sử dụng thuốc ñúng  kỹ thuật, chọn phương pháp sử dụng thích hợp cho từng trường hợp 
( xử lý giống, bón vào ñất, phun thuốc) nhằm tăng cường tính chọn lọc của thuốc, ít gây hại cho 
cây, cho ký sinh thiên ñịch. 

-Cải tiến và ña dạng hoá công cụ dùng thuốc: ðể trừ  bệnh và nhện cần máy phun có  
những giọt nhỏ ( do các ñối tượng này không hay ít di chuyển), ñể trừ sâu chỉ cần máy phun có 
giọt thuốc trung bình( khả năng di chuyển của sâu mạnh hơn, ñiều kiện tiếp xúc với thuốc nhiều 
hơn), còn ñể trừ cỏ, có thể dùng các loại máy bơm phun ra các giọt to hơn ( bởi cỏ là ñối tượng 
trực tiếp cần tiêu diệt, không di chuyển, nên dù phun thuốc giọt to vẫn trúng cỏ). Trừ sâu bệnh 
trên cây ăn quả lâu năm, có tán lá rộng, cao, cần dùng công cụ phun rải thủ công có chất lượng 
cao, hay các máy bơm ñộng cơ với  tỷ lệ cơ cấu thích hợp.  

Sơ ñồ 5 thể hiện ngắn  gọn nhất 4 ñiều kiện ñể thuốc BVTV phát huy ñược hiệu quả và an 
toàn, nội dung sử dụng thuốc BVTV một cách hợp lý trong nguyên tắc “ Bốn ñúng”.   

2. NỘI DUNG KỸ THUẬT CỦA NGUYÊN TẮC " BỐN ðÚNG"  
    TRONG VIỆC DÙNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT :   

ðúng thuốc  ðúng nồng ñộ, liều 
lượng  

 ðúng lúc   ðúng cách 

 
 
 
 
 

Nội dung nguyên tắc “Bốn 
ñúng” 

   
 

 
Thuốc tiếp xúc 

ñược với dịch hại 

 

 

Thuốc xâm nhập 
ñược 

vào cơ thể dịch hại 

 

 

Các loài 
dịch hại 

Người, ñối 
tượng 

không phòng 
trừ, 

sinh vật có 
ích, 

môi trường 

 

Thuốc dịch chuyển 
ñược vào trung tâm 

sống dịch hại 
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 Thuốc phát huy 
ñược 

tác dụng ( tồn tại 
thời 

gian ñủ dài, với 
nồng ñộ 
ñủ ñộc) 

 

An toàn 

 

 

 

Hiệu quả 
Ghi chú:               Tăng cường                      Hạn chế 

 
Sơ ñồ 5- An toàn và hiệu quả là 2 mục tiêu không thể tách rời trong sử dụng thuốc Bảo vệ 

thực vật một cách hợp lý 

 1.1.Cách ñọc nhãn thuốc: 

 a.ðịnh nghĩa nhãn thuốc: Nhãn thuốc là bản viết, bản in, hình vẽ, ảnh, dấu hiệu  ñược in 
chìm, nổi trực tiếp  hay ñược  dán, ñính, cài chắc chắn trên bao bì ñể cung cấp các thông tin cần 
thiết chủ yếu về hàng hoá ñó. 
 Nội dung và hình thức của các  nhãn thuốc BVTV ñều phải tuân theo những quy ñịnh cụ 
thể của cơ quan chức năng có thẩm quyền . 
  Mục ñích của việc ñọc kỹ nhãn thuốc trước khi dùng: ðể người tiêu dùng hiểu  biết  kỹ 
về loại thuốc mình ñịnh sử dụng, biết cách dùng thuốc sao cho hiệu quả và an toàn. 
 b. Nội dung của nhãn thuốc (  có 1-2 hay 3 cột ) : gồm những phần chính sau:  
 -Phần giới thiệu chung gồm:  
          -Phân loại và ký hiệu ñộ ñộc:  
 ðộ ñộc của thuốc BVTV ở Việt nam ñược qui ñịnh cụ thể ở bảng 3 phần Một, chương I 
thể hiện  bằng các chữ và ký hiệu sau:  
 Nhóm I:  Chữ “Rất ñộc” màu ñen, phía trên, vạch màu ñỏ, biểu tượng “ðầu lâu xương 
chéo” trong hình thoi vuông (ñen trên nền trắng). 
 Nhóm II: Chữ “ðộc cao” màu ñen, phía trên, vạch màu vàng, biểu tượng Chữ thập chéo 
ñen trong hình thoi vuông (ñen trên nền trắng). 
 Nhóm III: Chữ “Nguy hiểm” màu ñen, phía trên.Vạch xanh nước biển, biểu tượng là 
ñường chéo hình thoi vuông không liền nét. 
 Nhóm IV: Chữ “Cẩn thận” màu ñen, vạch màu xanh lá cây, không có biểu  tượng.     Giữa 
hai nhóm III và IV nhiều khi  không  có sự phân biệt . Trong trường hợp này , người ta lấy những 
ký hiệu của nhóm III thay cho cả 2 nhóm. 
 ðể dễ ước lượng khả năng gây ñộc  của mỗi nhóm thuốc ta hình dung như sau: 
                     Rất ñộc: nuốt nhầm vài giọt, hay ăn một nhúm nhỏ (5ml hay 5g) 
                     ðộc cao: nuốt 1-2 thìa cà phê( 5-10ml hay 5-10g thuốc bột). 
                     ðộc trung bình: > 2 thìa cà phê hay 2 thìa canh 
                                ðộc nhẹ : ăn với lượng lớn ( 30-500g hay ml) 
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 -Tên thuốc: Gồm 3 phần : Tên hoá học hay tên thông dụng của hoạt chất; hàm lượng chất 
ñộc biểu thị bằng  con số (một hay 2 con số: tính tỷ lệ %  trọng lượng/trọng lượng và theo 3 con 
số : tính theo trọng lượng hoạt chất/ thể tích (w/v) và dạng thuốc ( biểu thị bằng chữ cái ñi kèm, 
sau các chữ số).  
             Tên hoá học ( Chemical name): Là tên gọi theo qui tắc cấu trúc hoá học của các 
phân tử hoạt chất ñược sử dụng làm thuốc BVTV. Có thể có nhiều tên hoá học, tuỳ theo cơ quan 
ñặt tên và  người ta thường ghi cơ quan ñặt tên gọi ñó.  Tên hoá học thường dài, khó nhớ,  ít ñược 
người bán và người sử dụng quan tâm.  
  Tên thông dụng  ( Common name): Do tên hoá học thường dài, khó nhớ, nên 
nhà sáng chế thường ñề nghị  một tên ngắn gọn, dễ nhớ ñể gọi hoạt chất ñó. Tên này phải ñược  
một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hay quốc gia công nhận ñể sử dụng trên toàn thế giới. Mỗi hoạt 
chất có thể có 1 hay vài tên thông dụng tuỳ theo tổ chức tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế ñặt tên. 
  Tên thương mại ( Trade name) = Tên thương phẩm (Product name) = Tên riêng( 
Private name) = Tên nhãn (/Labele name): Tên của các nhà sản xuất, công ty kinh doanh thuốc 
BVTV ñặt ra nhằm phân biệt sản phẩm của các cơ sở với nhau. ðây là ñiều bắt buộc. Một tên 
thông dụng có nhiều tên thương mại. Do mỗi công ty có cách gia công riêng, thành phần phụ gia 
khác nhau, nên cùng hàm lượng  hoạt chất, cùng dạng, nhưng chất lượng của thuốc có không như  
nhau. Gọi một tên thương mại, người ta hiểu ngay ñó là sản phẩm của  công ty nào. 
  Trên nhãn thuốc thường có Tên thông dụng và Tên thương mại ñể giúp người 
ñọc nhãn biết thuốc ñó là gì, do ai sản xuất. 
 -Dạng thuốc: ( Xem kỹ ở phần gia công thuốc) 
 -Thành phần và Hàm lượng: hàm lượng của hoạt chất và phụ gia. Nếu chỉ là các phụ gia  
thông dụng thì không cần ghi cụ thể. Hàm lượng hoạt chất và phụ gia ñược tính theo tỷ lệ phần  
trăm trọng lượng hay trọng lượng hoạt chất (g) trên một ñơn vị thể tích. 
            -Công dụng: Giới thiệu khái quát những công dụng của thuốc.   
 -ðịnh lượng hàng hoá: ñược ghi bằng trọng lượng  tịnh và thể tích thực của bao gói  
 -Nguồn gốc: Tên ñịa chỉ nơi sản xuất, gia công , nhà phân phối. 
 -Thời hạn: Ngày tháng sản xuất và thời hạn sử dụng. 
 -Các hình vẽ biểu thị ñặc tính  hoá lý dễ gây nguy hiểm cần lưu ý trong vận chuyển, cất 
giữ, sử dụng ( nếu có). 

 -Phần hướng dẫn sử dụng : 
 Thuốc phòng trừ ñược loại dịch bệnh hại nào: Nồng ñộ, lượng dùng cho một ñơn vị diện 
tích, thời ñiểm dùng, cách pha thuốc, lượng nước, cách bảo quản thuốc. 
 Lưu ý: Trong phần này chỉ ñược ghi cách hướng dẫn phòng trừ những ñối tượng ñã ñược 
ñăng ký với nhà nước. Với những ñối tượng khác, tuy thuốc có khả năng phòng trừ, nhưng nếu 
chưa ñăng ký, cũng không ñược ghi vào. 
 Thời gian cách ly (Pre-havest interval -PHI): Chỉ số ngày tối thiểu kể từ lần phun cuối 
cùng ñến khi thu sản phẩm. ñặc biệt có ý nghĩa trên rau, quả ăn tươi, chè... 
 Lưu ý:  căn dặn những ñiều nên tránh và những ñiểm cần chú ý khi sử dụng. 
 -Phần hướng dẫn các biện pháp an toàn trong và sau khi sử dụng thuốc.  
 -Chỉ dẫn cách phòng tránh nhiễm ñộc; các hình tượng cảnh báo; chỉ dẫn sơ cấp cứu khi 
ngộ ñộc, các công cụ bảo hộ cần có khi tiếp xúc với thuốc. 
 -Các hình vẽ yêu cầu khi tiếp xúc với thuốc: Chia làm 2 nhóm:  

Hình     Bên trái ( phòng hộ  trong kho) Hình Bên phải ( phòng hộ ngoài ñồng) 
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1 Kho thuốc phải có khoá 
  

1 Khi ñi phun thuốc 

 

2 Vào kho lấy thuốc 
 phải có ủng 

 

2 Phải ñi ủng 

 

3 Vào kho lấy thuốc phải 
có kính, khẩu trang  

3 ðeo khẩu trang, 
 kính bảo hộ  

4 Vào kho lấy thuốc 
 phải có găng tay  

4 Có găng tay 

 

5 Lấy thuốc phải  
cân ñong 

 

5 Tắm rửa sạch sau  
khi phun thuốc 

 

 

 1.2. Nội dung  của nguyên tắc"Bốn ñúng " 

a.ðúng thuốc: 
-Không một loại thuốc nào có thể trừ ñược tất cả các loài dịch hại. Một loại thuốc  chỉ có 

thể trừ ñược nhiều hay ít loài dịch hại, thậm chí chỉ một loài dịch hại. Thuốc chỉ thích hợp sử 
dụng trong những ñiều kiện thời tiết, ñất ñai, canh tác, cây trồng nhất ñịnh.  

Trước khi mua thuốc, nông dân xác ñịnh loại dịch hại nào ñang phá trên ruộng ñể chọn 
mua ñúng loại thuốc thích hợp.  Nếu không tự xác ñịnh ñược thì phải nhờ cán bộ kỹ thuật giúp ñể 
chọn ñược ñúng thuốc mình cần, ñem lại hiệu quả phòng trừ cao.  

-Chọn những thuốc phù hợp với trình ñộ sử dụng và ñiều kiện kỹ thuật ở ñịa phương:   
Miền Bắc, do diện tích canh tác ít, nông dân có thói quen thấy dịch hại xuất hiện mới phòng trừ.  

Họ thường chọn những thuốc có tác dụng diệt trừ.  Ngược lại ở miền Nam: ñất rộng, nông dân quen phun 
sớm, phun phòng và phun nhiều lần trong vụ, thường chọn thuốc có tác dụng bảo vệ.    

  Nhiều thuốc trừ cỏ lúa, ñòi hỏi phải giữ nước trong một thời gian nhất ñịnh. Vì vậy chỉ nên sử 
dụng các thuốc trừ cỏ này ở những nơi có ñiều kiện giữ nước tốt, tưới tiêu chủ ñộng, ñất bằng phẳng. 

-Cần  hiểu rõ cách tác ñộng của thuốc ñể có cách sử dụng thuốc ñúng.  
Conphai và Actara là hai thuốc trừ rầy nâu có tác dụng nội hấp, có thể phun trùm trên ngọn, 

cũng có thể tiêu diệt rầy nâu ở gốc lúa.  
 Ngược lại Bassa ( Fenobucarb) và Applaud ( Buprofezin) ñều có tác dụng tiếp xúc và vị ñộc, 

không có khả năng nội hấp, nên khi dùng phòng trừ rầy nâu, cần rẽ lúa, hàng càng nhỏ càng tốt,  và khi 
phun phải phun trực tiếp vào gốc lúa. 

Hai thuốc này  lại có những ñặc tính khác nhau: Applaud chỉ có khả năng diệt rầy cám, hiệu lực 
dài (3-4 tuần), vì vậy có thể phun sớm, khi trên ruộng mới có rầy cám; một vụ chỉ cần phun 1 lần. Ngược 
lại Bassa ( Fenobucarb) có thể trừ ñược cả rầy cám và rầy trưởng thành, hiệu lực lại ngắn ( 5-7 ngày), 
nên có thể phun khi trên ruộng có rầy cám, rầy trưởng thành và nhất ñịnh phải phun ít nhất 2 lần/vụ mới 
có hiệu quả. 

Thời gian hữu hiệu của thuốc quyết ñịnh khoảng cách giữa 2 lần phun, số lần phun/vụ. 
-Khi chọn thuốc cần chú ý ñến yêu cầu vệ sinh  thực phẩm của sản phẩm và chu trình thu 

hái.  Các loại thuốc dùng cho rau và chè, ñặc biệt là rau  sắp thu hoạch, cần có loại thuốc có thời 
gian cách ly ngắn, có thời gian tồn lưu trên cây ngắn và ít ñộc.  

-Lưu ý ñến hiệu quả kinh tế khi  dùng thuốc, nhất là ñối với dịch hại cần phun nhiều 
lần/vụ. Không nên sử dụng cùng một loại thuốc trong suốt vụ hoặc từ năm này qua năm khác.                                                            
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- Nếu cửa hàng bán nhiều loại thuốc có cùng tác dụng ñối với loài dịch hại cần phòng trừ 
thì nên ưu tiên mua loại thuốc có tác dụng chọn lọc, ít ñộc với môi sinh, không gây hại cho cây 
trồng hiện tại và cây trồng vụ sau. Hiệu quả cao. 

-Không dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng và không dùng 
thuốc hạn chế và vi phạm qui ñịnh hạn chế 

Lựa chọn bộ thuốc thích hợp cho từng loại cây trồng trên cơ sở ñánh giá toàn diện ưu 

nhược ñiểm của từng loại thuốc ñể phát huy hiệu quả cao nhất, ñem lại hiệu quả kinh tế, nhưng 

lại an toàn cho người sử dụng, môi sinh, môi trường, không ñể dư lượng trên môi trường là việc 

làm khó khăn.  ðây là việc làm của nhà nước, nhưng cán bộ kỹ thuất cũng ñóng góp không nhỏ 

cho vấn ñề này. 

b. Dùng ñúng liều lượng,  mức tiêu dùng và lượng nước 
 Phun thuốc với liều lượng và mức tiêu dùng thấp sẽ không bảo ñảm hiệu quả phòng trừ, 
gây lãng phí thuốc, thậm chí tạo ñiều kiện cho dịch hại quen thuốc và dịch hại phát triển mạnh 
hơn. Ngược lại phun với liều lượng cao sẽ không ñem lại lợi ích kinh tế, gây ñộc cho người sử 
dụng, cây trồng, gia súc và thiên ñịch, ñể lại dư lượng cao trên nông sản. 

Phun thuốc với lượng nước ít, thuốc sẽ không bao phủ toàn cây, dịch hại không tiếp xúc 
ñược nhiều với thuốc. Nhưng nếu phun với lượng nước quá nhiều, sẽ làm cho thuốc bị mất nhiều, 
hiệu quả phòng trừ bị giảm, mất nhiều công chở nước và gây ñộc cho môi trường. 

Hiệu quả phòng trừ dịch hại cũng không thể  nâng cao, nếu chỉ tăng nồng ñộ thuốc dùng 
và giảm lượng nước phun. Làm như vậy chỉ tăng ñộ ñộc cho người sử dụng , môi sinh và môi 
trường, nhưng vẫn không ñạt ñược hiệu quả phòng trừ mong muốn. 

ðể  có hiệu quả phòng trừ cao, ít gây hậu quả xấu cho  môi trường, cần ñảm bảo ñồng 
thời 3 yếu tố trên. Ba yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau, trên cơ sở  ñược tính toán kỹ. 

Các dạng thuốc khác nhau có khả năng phân tán trong nước không giống nhau. Vì thế, 
cần có cách pha thích hợp cho từng dạng thuốc, ñể tạo hiệu quả phòng trừ cao nhất ( xem chương 
4- Gia công thuốc BVTV) 

*Khi pha thuốc: 
ða số chế phẩm thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp hiện nay là các chế phẩm ở thể 

lỏng hoặc ở thể rắn, khi dùng phải hoà với nước. Khi pha, cần ñể chế phẩm phân tán thật ñồng 
ñều vào nước. Khi phun,  thuốc phải  ñược trang trải thật ñều trên bề mặt vật phun . 

Tính toán chính xác lượng thuốc cần sử dụng trên thửa ruộng ñịnh  phun, lượng thuốc cần  
pha cho một bình bơm và  cần mang vừa ñủ, không dư ñể tránh lãng phí không cần thiết. Nếu 
không rõ, cần  hỏi cán bộ kỹ thuật  

ðể ñảm bảo pha ñúng nồng ñộ, cần có công cụ cân ñong ño thích hợp ( ống ñong, cân 
thuốc, que khuấy, xô pha thuốc).  

Rót thuốc cẩn thận ñể tránh tràn ñổ, chỉ cân ñong ñủ  lượng thuốc cần. 
Không pha thuốc ở gần nơi  có trẻ em, nơi chăn thả gia súc và gần kho lương thực, thực 

phẩm, nguồn nước sinh hoạt. Có quần áo bảo hộ. 

*Pha ñúng nồng ñộ thuốc: 
ðịnh nghĩa nồng ñộ dịch phun: là tỷ lệ phần trăm giữa trọng lượng ( hay thể tích )  sản 

phẩm  trong thể tích dịch phun. 
Thực tế cách tính phần trăm theo trọng lượng và thể tích sản phẩm trong thể tích dịch phun  

có sự sai khác, bởi tỷ trọng của sản phẩm có thể lớn hay nhỏ hơn 1.  Nhưng khi sử dụng trên 
ñồng ruộng sự sai khác này có thể bỏ qua và chấp nhận  ml thuốc ñược coi như  nặng 1g và 1lit 
nước nặng 1kg. Ví dụ: 
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  Padan 95SP pha nồng ñộ 3/1000  tức  trong 1 lit nước thuốc có 3 g Padan 95SP 
   Bassa 50EC pha nồng ñộ 2/1000 tức là trong 1 lit nước thuốc có 2 ml Bassa 50EC 

*Lượng nước dùng:  
Lượng nước cần thiết, giúp trang trải ñều lượng thuốc ñã ñịnh / diện tích cần phun. Tính 

bằng  lit/ha. Lượng nước dùng thay ñổi tuỳ theo ñối tượng phòng trừ, giai ñoạn và tình hình sinh 
trưởng phát triển của cây, mật ñộ cây. Phun thuốc trừ bệnh rầy, nhện cần nhiều nước hơn trừ các 
loại sâu ;  Cây bé, mật ñộ thưa lượng nước cần ít hơn cây lớn và mật ñộ dầy. 

*ðiều chỉnh tốc ñộ di chuyển máy ñể ñảm bảo trang trải ñều và ñủ nước: 
Khi phun thuốc, có nhiều trường hợp  do di chuyển máy phun quá chậm, nên chưa phun 

hết diện tích cần phun ñã hết thuốc; ngược lại khi di chuyển quá nhanh, phun hết diện tích lại  
thừa thuốc. Cả hai trường hợp này ñều không tốt, hoặc là lượng thuốc phun nhiều ( ñi chậm) dễ 
thất thoát nước, gây ñộc cho môi trường và người sử dụng; hoặc quá ít thuốc ( ñi nhanh) sẽ không 
trang trải ñều thuốc, dịch hại  không tiếp xúc ñủ với thuốc, hiệu lực của thuốc  giảm. Vì vậy 
chúng ta phải xác ñịnh  ñược tốc ñộ phun hợp lý ñể bảo ñảm có tốc ñộ di chuyển máy bơm phù 
hợp, phun vừa hết lượng nước, vừa hết diện tích cần phun. Cách làm: 

 -ðo lưu lượng  máy bơm ( lit/phút): ðổ nước vào bình phun, bấm giờ và xả nước 
ra xô; sau thời gian ñã ñịnh, ño lại lượng nước, tính theo lit, chia cho thời gian xả nước. 

 -ðo bề rộng làm việc của máy phun (m): Vòi phun cách tán cây 20cm, bơm khí 
ñến ñúng chế ñộ làm việc, tiến hành phun bình thường. ðo chiều rộng của vệt phun. 

 -Xác ñịnh tốc ñộ di chuyển của máy phun: 

                                                           Lưu lượng máy phun ( lit/phút) x 10 000m2 
    Tốc ñộ di chuyển = 

 (m/phút)            Lượng nước qui ñịnh(l/ha) x Bề rộng làm việc của máy phun (m)   

 -ðiều chỉnh tốc ñộ di chuyển máy phun ñể phun ñúng lượng nước : 

                                     Thời gian ñi        Chiều dài ñoạn ñường (m) 
                                 hết ñoạn ñường    = 

                  ñịnh trước (m)   Tốc ñộ di chuyển của máy phun (m/phút) 

*Liều lượng - Mức tiêu dùng: 
Nhiều khi hai khái niệm này lẫn lộn nhau. Sự khác nhau cơ bản của hai khái niệm này là:  

Lượng thuốc là lượng thuốc tối thiểu cần thiết ñem lại hiệu quả mong muốn. Còn mức tiêu dùng 
là lượng thuốc tối thiểu cần thiết ñể ñem lại hiệu quả mong muốn trên một ñơn vị diên tích hay 
thể tích. Vì vậy, muốn diệt ñược dịch hại có hiệu quả phải giữ nguyên ñược liều lượng hay mức tiêu dùng. 

Mức tiêu dùng của sản phẩm ñược tính theo công thức:  
                     Mức tiêu dùng của sản phẩm (lit/ha)  =   nồng ñộ (%) x lượng nước dùng (lit) 
 Như vậy, nếu biết hai  trong  ba yếu tố trên ta dễ dàng tính ñược yếu tố còn lại. 
 Có trường hợp  thay ñổi công cụ phun thuốc, lượng nước dùng có thể sẽ thay ñổi, nhưng mức 
tiêu dùng không thay ñổi. ðể ñảm bảo  mức tiêu dùng không thay ñổi, chỉ có cách thay ñổi nồng ñộ.   

Ví dụ����: ðể phòng trừ sâu rau, người ta cần phun Fastac  5EC ở nồng ñộ 1/1000 (= 
0.001) với lượng nước 600lit/ha. Vậy nếu dùng máy bơm ñộng cơ, chỉ cần phun với  lượng nước 
300 lit/ha. Vậy nồng ñộ thuốc  cho bơm ñộng cơ là bao nhiêu?   

Cách tính:    Dùng công thức:  V1   x  C1       =     V2   x    C2 
 Trong ñó: V1: Lượng nước dùng cho bơm thường;   V2 : Lượng nước dùng cho bơm 
ñộng cơ 
                             C1: Nồng ñộ dùng cho bơm thường;        C2: Nồng ñộ dùng cho bơm ñộng cơ  
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 Suy từ công thức trên  ta có: Nồng ñộ dùng cho bơm ñộng cơ C2 là : 
                                                            V1   x  C1              
                                              C2  =  -----------------                              
                                                                  V2                                 
 Ở ñây ta có  V1 =600 lit ;  C1= 1/1000 = 0.001  V2  =300 lit 
 Thay vào công thức ta có: 
                                     V1   x  C1             600 lit x  0.001                            
                                   C2  =  ----------------  =  ---------------------    =  0.002 =  2/1000 
                                                  V2                                300lit 

Nếu phun bình  ñộng cơ, có thể giảm lượng nước, nhưng phải tăng nồng ñộ. Giảm bao 
nhiêu lần nước thì tăng bấy nhiêu nồng ñộ ñể cho ñúng với liều lượng cần. 
 Trong trường hợp ta có cách hướng dẫn pha nồng ñộ của một  sản phẩm  nào ñó,  nhưng 
trong tay ta có các sản phẩm khác có cùng hoạt chất, nhưng có hàm lượng cao hơn hoặc  thấp 
hơn. Vậy phải pha thế nào ñể bảo ñảm mức tiêu dùng hoạt chất không thay ñổi. 
 Ví dụ�: ðể trừ  sâu hại chè, người ta thường dùng 20gam Padan 95SP cho 1 sào Bắc bộ. 
Nhưng nếu ta có Padan 50SP, lượng thuốc cần dùng cho 1 sào Bắc bộ là bao nhiêu? 
 Cách tính: Cũng dùng công thức V1   x  C1       =     V2   x    C2 
Trong ñó :  V1   Khối lượng (g) hay thể tích (ml) của thuốc ñang có tài liệu.   
                  V2   Khối lượng (g) hay thể tích (ml) của thuốc  có hàm lượng cao/ thấp hơn 
                  C1   Hàm  lượng của thuốc ñang có tài liệu 
                  C2   Hàm  lượng của thuốc có hàm lượng cao/ thấp hơn 
 Như vậy lượng thuốc Padan 50SP cần dùng cho 1 sào Bắc bộ chè là: 
                                                  V1   x  C1        20g Padan 95SP  x   95     
         V2 (lượng Padan 50SP)= -------------- = ------------------------------- = 38g Padan 50SP 

                                                        C2                           50 

c.ðúng lúc : 
- ðúng thời ñiểm: Dùng  thuốc vào thời ñiểm dịch hại dễ bị tác ñộng, cây trồng chịu 

thuốc nhất và ñiều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho thuỗc phát huy hiệu lực tốt nhất . 
 Dịch hại mẫn cảm: Nên dùng thuốc khi sâu còn nhỏ, cỏ còn non, bệnh mới xuất 

hiện. Với các côn trùng cần phun thuốc lúc sâu còn ở bên ngoài, ñang kiếm ăn; bướm chưa ñẻ sẽ 
mang lại hiệu quả cao.  

ðể trừ cỏ, phải nắm vững thuốc dễ tác ñộng vào giai ñoạn nào của cỏ ( mầm cỏ, 
cỏ non hay cỏ già) mới ñem lại hiệu quả cao. 

             Cây trồng chịu thuốc tốt nhất: Thực vật có  những giai ñoạn chống chịu thuốc 
tốt, ñồng thời có những giai ñoạn rất mẫn cảm với thuốc. Thuốc BVTV dễ làm giảm năng suất 
nếu phun vào lúc cây ra hoa thụ phấn. Trưa nắng to, thuốc cũng dễ gây cháy lá.  Cần tránh phun 
thuốc BVTV vào giai ñoạn này.  

 ðiều kiện thời tiết thuận lợi nhất cho thuốc phát huy tác dụng: Không phun 
thuốc khi trời sắp mưa, quá nắng nóng. Nên phun vào sáng sớm hay chiều mát ( tốt nhất là phun 
thuốc lúc chiều mát ),  tránh phun thuốc buổi trưa. 

Phun vào sáng sớm, tuy ít hại ñến người ñi phun, dịch hại chưa lẩn tránh, nên dễ bị trúng 
ñộc, dần ñến trưa, nhiệt ñộ lên cao thuốc dễ gây ñộc cho dịch hại; nhưng sau khi phun, thuốc gặp nhiệt 
ñộ cao, nắng gắt, thuốc sẽ bị phân huỷ mặt phần; mặt khác, gặp nhiệt ñộ cao, sự trao ñổi chất của dịch 
hại mạnh, nên thuốc cũng bị thải ra nhiều.  
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Phun vào chiều mát,  khoẻ người, ít ngộ ñộc; gió lặng hơn nên thuốc bị mất ít hơn. Sau 
khi phun thuốc, gặp  nhiệt ñộ xuống thấp, thuốc ít bị phân huỷ; dịch hại hoạt ñộng, ra khỏi nơi ẩn nấp, nên 
dễ tiếp xúc với thuốc,  tạo ñiều kiện thuốc phát huy hiệu lực).  

            Hạn chế một phần tác hại của thuốc ñối với sinh vật có ích: Không phun khi  
thiên ñịch còn ít, thời ñiểm sinh vật có ích hoạt ñộng mạnh.   Ở vùng có nuôi ong mật, nên phun 
thuốc vào buổi chiều khi ong ñã về tổ, phun thuốc nội hấp, không phun thuốc khi ong ñi lấy mật, 
cây ra hoa. Tránh phun thuốc nhiều lần, loại thuốc tồn lâu gây ñộc cho ong, chim và ñộng vật hoang dã.  

-Về mặt kinh tế : Mỗi cây trồng chỉ có từng giai ñoạn sinh trưởng nhất ñịnh,   tác ñộng 
của dịch hại dễ ảnh hưởng ñến năng suất.  Vì vậy chỉ nên phun thuốc vào thời ñiểm mật ñộ hay 
sự phá hại của dịch hại vượt  ngưỡng kinh tế. Làm như vậy sẽ giảm ñược số lần phun thuốc 
(không phun thuốc trừ sâu cuốn lá lúa sớm nhằm  bảo vệ thiên ñịch và tận dụng khả năng tự bồi 
ñắp của cây lúa). Làm tốt công tác dự tính dự báo ñể giảm qui mô dùng thuốc ( trừ theo ổ). Sử 
dụng thuốc trên cơ sở ngưỡng kinh tế ñộng (xem xét toàn bộ các yếu tố sinh thái : cây trồng, dịch 
hại, ngoại cảnh và ký sinh thiên ñịch).  

 

c.ðúng cách: 

*ðúng cách khi phun rải: 
- Phun ñúng nơi dịch hại cư trú ñể dịch hại tiếp xúc với thuốc nhiều nhất.  
-Chọn phương pháp sử dụng thích hợp nhằm tăng cường tính chọn lọc của thuốc.  
-Chọn ñúng công cụ phun rải thích hợp cho từng mục ñích sử dụng.  
-Trong ñiều kiện có thể, nên dùng luân phiên các thuốc khác nhau ñể giảm tác  hại của 

thuốc ñến sinh quần và làm chậm tính kháng thuốc của dịch hại. 
    -Phải hỗn hợp thuốc BVTV ñúng cách.  

*Bảo hộ và an toàn lao ñộng ñúng cách:  
Tiêu chuẩn người ñi phun thuốc: Người khoẻ mạnh, trưởng thành. Không ñể trẻ em, phụ 

nữ có thai, thấy tháng, người  có vết thương hở, lở loét ñi phun thuốc. 
Chế ñộ làm việc:  Tối ña 6 giờ/ngày    
Trước khi tiếp xúc với thuốc: 

Trang bị bảo hộ nhằm làm giảm  sự tiếp xúc và xâm nhập của thuốc vào cơ thể , ñồng thời 
hạn chế nguy cơ bị ngộ ñộc. Không làm việc trong kho, trong cửa hàng thuốc BVTV, không ñi 
phun thuốc  trên ruộng, nếu không có bộ ñồ bảo hộ thích hợp.  

Có ñầy ñủ quần áo bảo hộ và công cụ bảo lao ñộng khi tiếp xúc với thuốc: Quần áo dài, 
tạp dề bằng  nilon hay vải không thấm ướt, mũ, khẩu trang, kính.  Khi tiếp xúc với thuốc, không 
phải bất kỳ trường hợp nào  cũng phải mang ñầy ñủ trang bị bảo hộ lao ñộng.   Trang bị  bảo hộ 
cho người lao ñộng nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào  ñộ ñộc của loại thuốc sử dụng. Thuốc càng ñộc, 
càng phải trang bị ñầy ñủ. Trang bị bảo hộ  còn tuỳ thuộc vào loại cây trồng: Phun cây cao cần  
có ñầy ñủ ñồ bảo hộ; cây thấp cần ít hơn. Cần tự tạo cho mình bộ ñồ bảo hộ ñầy ñủ. 

Ăn no trước khi phun thuốc. 
Mang theo nước uống, xà phòng, khăn mặt và quần áo sạch ñể dùng ngay nếu cần. 
Kiểm tra bình bơm và khắc phục sự cố trước khi ñem bơm thuốc ra ruộng. 
Khi phun thuốc nơi hẻo lánh, cần có người ñi cùng.  
Trong khi phun thuốc: 

Không dùng bình bơm rò rỉ hay ñể thuốc dây lên da; Không ăn uống hút thuốc trong khi  
phun thuốc 
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Ngừng phun thuốc ngay khi phát hiện bình phun rò rỉ. Xả van khí trong bình bơm. ðổ 
nước thuốc ra xô chậu và tìm cách khắc phục. 

Khi vòi phun bị tắc, cần lên bờ, ñến nơi sạch cỏ, tháo vòi, rửa sạch. Nếu vòi bị tắc, cần lấy 
cọng cây mềm, thông, không dùng mồm thổi thông vòi. 

Không phun thuốc ngược chiều gió, nên di  vuông góc với chiều gió; không phun thuốc 
khi trời có gió quá to. 

Thay ngay quần áo mới nếu quần áo ñang mặc bị dính thuốc. 
Giải lao: Chọn nơi thoáng mát, xa  nơi phun thuốc ;Chỉ ăn uống hút thuốc khi ñã rửa tay 

mặt mũi sạch  
Không chăn thả gia súc trong khu ñang phun thuốc 
 Sau khi phun:  

Thu dọn bao bì, chai thuốc  và tiêu huỷ ñúng cách: ñập bẹp vỏ sắt, ñập vỡ chai,  chôn bao 
bì nơi hẻo lánh, cao, không úng nước, có biển cảnh báo hay rào chắn; hố ñào phải có chiều sâu 
thấp hơn bề mặt mương nước gần nhất. Không ñốt bình chứa thuốc. 

Rửa sạch trong ngoài bình bơm bằng nước xà phòng. Tháo rời từng bộ phận, dùng vải 
mềm rửa sạch, thông vòi phun bằng nước xà phòng và nước sạch. Úp ráo nước, cất vào kho. 
Không ñể bình bơm bừa bãi khi làm việc hay khi bảo quản. 

Không ñổ nước thuốc thừa và nước rửa bơm xuống ruộng, nguồn nước.      
Thuốc dùng không hết phải ñậy, cất vào kho riêng, có khoá. Kho phải  xa nhà . 
Tắm và giặt sạch quần áo bảo hộ và công cụ bảo hộ bằng xà phòng. Chỉ dùng quần áo bảo 

hộ khi tiếp xúc với  thuốc Không ñể chung quần áo bảo hộ với quần áo thường mặc. Không ñể 
quần áo (kể cả quần áo bảo hộ) công cụ phòng hộ  trong kho thuốc.  

Thời gian trở lại khu vực xử lý: Bảo ñảm thời gian qui ñịnh.  Trường hợp ñặc biệt cần vào 
khu xử lý, cần có quần áo bảo hộ. Thời gian trở lại khu vực xử lý dài hay ngắn, tuỳ thuộc vào loại 
thuốc. Bình thường, sau khi phun 48h là có thể quay lại khu vực xử lý thuốc. 

*Sơ cấp cứu ñúng cách: 
Con ñường thuốc  BVTV xâm nhập vào cơ thể : 

Qua da:  Trong quá trình pha và phun thuốc, tay, chân là bộ phận dễ bị nhiễm thuốc. Mắt, 
miệng và bộ phận sinh dục là nơi yếu chịu thuốc nhất. Thuốc rây rớt trên da rồi xâm nhập vào 
bên trong cơ thể. Trời nóng nực, mồ hôi ra nhiều là ñiều kiện tốt ñể thuốc xâm nhập.  

Qua miệng: Thuốc cùng ñồ ăn, thức uống xâm nhập vào hệ tiêu hoá, vào máu ñi ñến các 
trung tâm sống của cơ thể. Bằng con ñường này thuốc dễ xâm nhập vào cơ thể với lượng lớn 
nhất. 

Qua hô hấp: Hít phải hơi ñộc của thuốc. Hơi ñộc, bụi thuốc và các giọt thuốc nhỏ ñi qua 
mũi,  xâm nhập vào phổi rồi vào ngay máu. Con ñường này dễ gây ngộ ñộc mạnh nhất. 

Triệu chứng ngộ ñộc thuốc BVTV: 

Tuỳ loại thuốc, các triệu chứng ngộ ñộc ñặc trưng có thể thể hiện  nhanh chậm khác nhau:   
Toàn thân : Rất mệt mỏi, bơ phờ; Da: tấy, viêm, xạm, ñổ mồ hôi. 

Mắt : Ngứa, viêm, chảy nước, mờ, ñồng tử bị co hoặc giãn. 
Miệng và họng; nóng rát; ra nhiều nước giãi, buồn nôn, nôn mửa, ñau bụng, tiêu chảy.  

 Nhức ñầu, chóng mặt, rối loạn, bồn chồn, cơ bắp co giật, ñi lảo ñảo, nói nhịu, khó thở, 
người xỉu ñi. 
  Những việc cần làm gấp : 

 -Bình tĩnh, khẩn trương cấp cứu nạn nhân, nhưng không ñể bản thân bị ngộ ñộc trong khi 
tham gia cấp cứu. 
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 - Các bước tiến hành: 
 Chuyển nạn nhân ñến nơi yên tĩnh, thoáng mát, nhưng kín gió,  ở tư thế thích hợp. 
 Nới lỏng quần áo ñể nạn nhân dễ thở. Thay ngay quần áo, giày dép nếu dính thuốc; ñựng 
mọi ñồ dính thuốc vào một cái xô ñể tránh thuốc rây rớt ra xung quanh. 
 Giữ  thân nhiệt nạn nhân bình thường: ðắp khăn mát nếu nạn nhân bị nóng và ñắp chăn, 
nếu nạn nhân bị lạnh.   
 Không ñể nạn nhân uống sữa ( nếu trên nhãn thuốc có chỉ ñịnh), uống rượu, hút thuốc. 
 Rửa thật sạch bằng xà phòng những nơi bị dính thuốc.  
 Nếu thuốc vào mắt, thì vạch mí mắt, rửa mắt bằng dòng nước sạch liên tục ít nhất trong 
10-15 phút. Nếu không có nước, dùng vải sạch, mềm thấm nhẹ nhàng những chỗ bị nhiễm thuốc, 
không dùng vải thô ráp cọ xát lên da. 
 Cho nạn nhân nôn nếu uống nhầm phải thuốc và chỉ gây nôn khi nạn nhân còn tỉnh và trên 
nhãn thuốc có chỉ ñịnh.  
 Cách gây nôn: ðỡ nạn  nhân ngồi dậy; hai ngón tay bóp vào má nạn nhân, buộc nạn nhân 
phải há rộng miệng, tay kia luồn hai ngón trở vào giữa vào họng nạn nhân và cọ sát nhẹ. Khi nạn 
nhân ñã nôn ñược hay không nôn ñược cũng cho uống than hoạt tính (pha ba thìa canh than hoạt 
tính vào một cốc nước).  Sau ñó ñặt nạn nhân nằm như cũ. Có thể cho nạn nhân uống than hoạt 
tính vài lần trong khi chờ ñợi chở nạn nhân ñi ñến cơ sở y tế gần nhất. 
 Nếu nạn nhân bị co giật, phải dùng một vật lót giữa hai hàm răng, ñề phòng nạn nhân cắn 
vào lưỡi.  Làm nhẹ nhàng, không dùng sức mạnh, cưỡng bức nạn nhân. 
 Nếu nạn nhân khó thở , bị ngất, tháo bỏ ngay những vật dễ gây tắc họng và làm hô hấp 
nhân tạo ngay.  
 Nếu nạn nhân ngừng thở, mặt và lưỡi xạm xanh,  phải ñặt nạn nhân nằm ngửa, ñầu dốc 
xuống dưới. Dùng một khăn gạc sạch, bọc vào ñầu ngón tay rồi thò vào miệng nạn nhân lau sạch 
thuốc và rớt  rãi trong miệng, sau ñó ghé miệng vào mũi ( tay bịt miệng nạn nhân) hoặc vào 
miệng ( bịt mũi nạn nhân) nạn nhân,  làm hô hấp nhân tạo cho ñến khi nạn nhân thở ñều . 
 Cần ñưa ngay nạn nhân ñến cơ sở y tế gần nhất. Phải cử người biết ñược tình tiết quá trình 
ngộ ñộc của nạn nhân ñi kèm và phải mang theo nhãn chai thuốc (hoặc gói thuốc) gây ñộc cho 
nạn nhân ñể bác sĩ ñề ra các phác ñồ ñiều trị tốt nhất.  
 *Tránh ñộc cho người sử dụng nông sản:  
 Giữ ñúng thời gian cách ly là biện pháp quan trọng hạn chế lượng thuốc BVTV xâm nhập 
vào cơ thể người tiêu dùng nông sản. 
 * Bảo quản, cất giữ thuốc, dụng cụ pha chế phun rải thuốc ở gia ñình ñúng cách:   
 Thuốc BVTV mua về chưa sử dụng hoặc dùng chưa hết phải ñược ñể trong bao chai 
nguyên, có nút kín, xếp theo nhóm; thuốc dạng lỏng ñể dưới thuốc dạng rắn; ñược cất giữ trong 
các phòng riêng, không dột, có khoá chắc chắn, xa nơi ở, xa chuồng trại gia súc và  xa nguồn 
nước sinh hoạt.  
 Không ñể thuốc BVTV trong chai ñựng nước, nước mắm, tương và các dụng cụ ñựng 
thức ăn khác. Ngược lại cũng không dùng bình, chai, thùng chứa thuốc ñựng thức ăn, uống 
Không ñể thuốc, bình bơm trong nhà, trên chuồng gia súc. Không trút thuốc thừa, chưa dùng hết 
sang bất kỳ ñồ ñựng khác và không dùng bao bì ñựng thuốc vào mục ñích khác. Phải tiêu huỷ 
chúng. 
 Không ñể thuốc chung hay lẫn với thức ăn gia súc, lương thực thực phẩm, ñồ dễ cháy. 

*Tiêu huỷ thuốc thừa, thuốc mất phẩm chất và vỏ bao bì  hết thuốc ñúng cách: 
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-Trường hợp người tiêu dùng và cửa hàng phải tiêu huỷ: Khi có bao bì bị rách, rò rỉ ñổ vỡ 
trong vận chuyển, bốc xếp . Thuốc lưu kho lâu ngày bị hỏng hay kém chất lượng, sau khi ñã kiểm 
tra có thể  tự huỷ hay chuyển trả  nơi sản xuất. 

-ðịa ñiểm tiêu huỷ ( ñốt, chôn) phải do cơ quan chức năng chọn và thực hiện;  phải xa 
dân, xa khu chăn nuôi, vườn cây, xa nơi trồng trọt, xa nguồn nước ăn, mạch nước ngầm. Phải có 
rào cản, biển báo. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 
1/  Cơ sở khoa học của việc sử dụng hợp lý thuốc BVTV? 
2/  Những hiểu biết cơ bản khi ñọc nhãn thuốc BVTV? 
3/  Cơ sở khoa học của nguyên tắc “ Bốn ñúng” ? 
4/  Nội dung của nguyên tắc “ Bốn ñúng” ? 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG VI 
MỘT SỐ QUI ðỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV 

NHẰM BẢO ðẢM TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ TRONG LƯU THÔNG 
VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở NƯỚC TA. 

 
 Cung cấp cho học viên cơ sở khoa học và nội dung chủ yếu các qui ñịnh của nhà nhà 

nước trong công tác quản lý thuốc BVTV. 

 1.YÊU CẦU PHẢI QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
 -Thuốc BVTV là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Khi sử dụng ñúng, 
thuốc BVTV giúp ñẩy lùi dịch hại, giữ  năng suất cây trồng cao và ổn ñịnh.  Nhưng trong 
quá trình lưu thông và sử dụng thuốc BVTV, nếu  sử dụng không ñúng ñắn và thiếu biện pháp 
phòng ngừa thích ñáng, thuốc sẽ gây những tác hại không nhỏ cho môi sinh và môi trường. Hậu 
quả là gây khó khăn cho việc phòng trừ dịch hại, chi phí phòng trừ tốn kém hơn. 

-Một trong những nguyên nhân gây ra tác hại này là do thiếu sự quản lý chặt chẽ, dùng 
thuốc không hợp lý, gây ô nhiễm  môi trường, gây tổn thất kinh tế to lớn cho từng vùng rộng lớn, 
gây tổn thất cho mùa màng trong nhiều năm liền. 

-ðể phát huy mặt tích cực của thuốc BVTV trong  bảo vệ mùa màng và nông sản, hạn chế  
những hậu quả xấu do thuốc BVTV gây ra, không những cần tăng cường nghiêm cứu sử dụng  
hợp lý thuốc BVTV, mà còn cần có những qui ñịnh chặt chẽ  của nhà nước trong việc thống nhất 
quản lý  các khâu: sản xuất , kinh doanh, lưu thông và sử dụng thuốc BVTV trong phạm vi cả 
nước.  

2. MỘT SỐ QUY ðỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ NGƯỜI SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ 
NÔNG DÂN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÙNG PHẢI NGHIÊM CHỈNH 
THỰC HIỆN  

 Thuốc BVTV ñược sử dụng ở nước ta từ năm 1956. Cho ñến nay, hàng năm chúng ta phải 
nhập hàng trăm triệu USD  thuốc BVTV các loại  ñể phòng chống dịch hại  gây hại cho cây trồng 
cây rừng, nông lâm sản... 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………91  

 

 

 Khi ñất nước còn chiến tranh, thuốc BVTV ñược nhà nước nhập khẩu, phân phối, lưu 
thông và sử dụng. Các Bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trên như Bộ Nông nghiệp, 
Công an, Y tế, Giao thông, Lao ñộng... ñã ra thông tư liên bộ, qui ñịnh chặt chẽ  những ñiều 
khoản phải thực hiện  nhằm ñảm bảo an toàn trong mọi khâu trên.  
 Sau chiến tranh, nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước không còn giữ ñộc 
quyền  trong việc cung ứng  thuốc BVTV. ðể ñảm bảo cho việc cung ứng và sử dụng có hiệu quả 
thuốc BVTV,  nước ta ñã ban hành  Pháp lệnh về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Uy ban 
Thường vụ Quốc hội  công bố lần ñầu tháng 2/1993 và Pháp lệnh mới  công bố vào tháng 
08/2001 thay thế cho Pháp lệnh cũ ñể phù hợp với tình hình thực tế mới. Kèm theo là  hệ thống 
văn bản phục vụ cho các Pháp lệnh này. Dưới ñây, chúng tôi xin trình bày nội dung của hệ thống văn bản 
mới nhất. 
 -Pháp lệnh về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Uy ban Thường vụ Quốc hội  là văn bản 
có tính pháp lý cao nhất của Nhà nước ta về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trong ñó có 
một chương riêng (chương IV) chuyên về  quản lý thuốc BVTV. Trong văn bản này, thuốc 
BVTV ñược liệt vào loại hàng hoá  hạn chế kinh doanh và kinh doanh có ñiều kiện; nhà nước 
thống nhất quản lý mọi khâu từ sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo quản, dự trù, vận chuyển buôn bán 
và sử dụng thuốc BVTV; có chính sách ưu ñãi với  việc sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh 
học, ít ñộc. Nhà nước cũng qui ñịnh trách nhiệm cụ thể của Bộ Nông nghiệp và PTNT,  trách 
nhiệm bảo ñảm an toàn khi xảy ra các sự cố thuốc BVTV, ñiều kiện sản xuất kinh doanh và sử 
dụng thuốc BVTV;  những qui ñịnh về việc tiêu huỷ, dự trữ thuốc BVTV và những  ñiều nghiêm 
cấm trong việc sản xuất, gia công, sang chai, ñóng gói, nhập khẩu, tàng trữ , buôn bán và sử dụng 
thuốc BVTV.  

-Nghị ñịnh 92 CP của chính phủ  ban hành năm1993 ñược thay bằng Nghị ñịnh 58 ban 
hành năm 2002  về “Hướng dẫn thi hành pháp lệnh về Bảo vệ là Kiểm dịch thực vật”,  trong ñó 
có “ðiều lệ Bảo vệ thực vật”( có  ñiều qui ñịnh ñiều kiện  người trực tiếp làm dịch vụ BVTV, có 
liên quan ñến vấn ñề kinh doanh thuốc BVTV) và “ðiều lệ quản lý thuốc BVTV “. 

-Trong “ðiều lệ quản lý thuốc BVTV “ (06/2002) qui ñịnh lại phạm vi thi hành của ñiều 
lệ và ñưa ra nhiều ñịnh nghĩa về những khái niệm dùng trong ñiều lệ. ðiều lệ cũng qui ñịnh các tổ 
chức cá nhân  có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và  sử dụng thuốc BVTV ở Việt nam phải tuân 
theo pháp luật về quản lý thuốc BVTV ở Việt nam và những ðiều ước quốc tế mà Việt nam tham 
gia. Hàng năm Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ ra danh mục thuốc BVTV ñược phép sử dụng, thuốc 
hạn chế sử dụng, thuốc cấm sử dụng.  Những ñiều nghiêm cấm trong việc sản xuất, gia công, 
sang chai , ñóng gói, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng thuốc cấm, thuóc giả 
thuốc ngoài danh mục, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không có nhãn,  hoặc có nhãn nhưng vi 
phạm qui ñịnh  về nhãn hàng hoá, vi phạm nhãn ñược bảo hộ; cấm nhập khẩu buôn  bán và sử 
dụng thuốc ñã hết hạn sử dụng. Cấm quảng cáo những thuốc không có trong danh mục thuốc 
ñược phép sử dụng , những thuốc hạn chế và thuốc cấm sử dụng trên lãnh thổ Việt nam. 

ðiều lệ còn qui ñịnh cụ thể ñiều kiện, tiêu chuẩn trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân 
và trách nhiệm của Nhà nước trong các lĩnh vực: 

 Sản xuất, gia công, sang chai ñóng gói thuốc BVTV;  
 Xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc BVTV; 
 Vận chuyển, bảo quản, buôn bán thuốc BVTV trong nước; 
 Sử dụng thuốc BVTV  
 ðăng ký, kiểm ñịnh, khảo nghiệm  thuốc BVTV 
 Chế ñộ quản lý sử dụng dự trữ thuốc BVTV. 
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-Nghị ñịnh 78 CP ngày 27/11/1996 và ñược ñiều chỉnh, bổ sung làm rõ hơn trong Nghị ñịnh 
số 26/2003 /ND-CP “Qui ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BV-KDTV”. Trong Nghị 
ñịnh số 26/2003/ND-CP  có  qui ñịnh phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng, nguyên tắc xử phạt, 
những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng, các hình thức xử phạt và  biện pháp khắc phục hậu quả. Riêng 
mục C trong  chương II, qui ñịnh cụ thể  hình thức xử phạt và mức phạt  về quản lý thuốc BVTV. 

-Kèm theo Pháp lệnh, ðiều lệ và các qui ñịnh trên của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và 
CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp &PTNT) ñã ban hành những quy ñịnh của Bộ về công tác quản lý 
thuốc BVTV như  : 

 +Quyết ñịnh số 100/NN-BVTV/Qð  ban hành ngày 23/02/1995 rồi Quyết ñịnh 
165/1999/Qð-BNN-BVTV và nay là Quyết ñịnh 145/2003 Qð-BNN-BVTV về qui ñịnh thủ tục  
thẩm ñịnh sản xuất, gia công, ñăng ký, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, lưu trữ, tiêu huỷ, nhãn 
thuốc, bao bì ñóng gói, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV. ðặc biệt trong quyết ñịnh145/2003 
Qð-BNN-BVTV còn có mục IV qui ñịnh về việc sử dụng thuốc BVTV, trong ñó qui ñịnh rõ trách 
nhiệm của người trực tiếp sử dụng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và ñơn vị kinh doanh thuốc 
BVTV.  

           + Quyết ñịnh  91/2002/Qð-BNN qui ñịnh về việc cấp  chứng chỉ hành nghề  sản 
xuất , gia công , sang chai ñóng gói buôn bán thuốc BVTV. 

           + Quyết ñịnh 150/NN-BVTV/Qð rồi Qð 193/1998/Qð,BNN-BVTV, tiếp ñến  Qð  
34/2001/Qð-BNN-VP bị thay thế bằng Quyết ñịnh 50/Qð/2003/Qð-BNN qui ñịnh về kiểm ñịnh  
chất lượng, dư lượng thuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV . 

 +ðể kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng  dư lượng thuốc BVTV, Bộ Nông 
nghiệp  
& PTNT ngày 08/08/2003 ra Quyết ñịnh 79/2003/Qð sửa ñổi  khoản 2 &3 ñiều 11 trong 50/Qð 
 /2003/Qð-BNN  qui ñịnh  Kiểm ñịnh  chất lượng  dư lượng thuốc BVTV nhằm mục ñích ñăng ký ở Việt 
nam. 
 ðể quản lý chặt chẽ hơn các loại thuốc hạn chế sử dụng, Cục Bảo vệ thực vật ñã gửi công văn số 
286/HD-BVTV ngày 19/04/2004 hướng dẫn sử dụng các loại thuốc BVTV bị hạn chế dùng ở Việt nam.  
 Trong những văn bản nói trên ñã chứng tỏ Nhà nước ta rất coi trọng việc quản lý thuốc 
BVTV. ðồng thời Nhà nước ta cũng ñòi hỏi các nhà sản xuất, kinh doanh lưu thông và người sử 
dụng (nông dân) thuốc BVTV  phải  quán triệt ñể nghiêm chỉnh thực hiện. 
 ðể bảo ñảm cho việc thi hành hệ thống pháp lý nói trên, ngày 18/12/1993, Bộ Nông 
nghiệp  và CNTP ñã ra  Quyết ñịnh số 703/NN-BVTV/Qð về qui chế tổ chức  và hoạt ñộng của 
Thanh tra chuyên ngành về công tác  bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trong văn bản này ñã ghi rõ: 
Hệ thống thanh tra ñược thành lập ở  hai cấp Trung ương (Cục Bảo vệ thực vật) và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (Chi  cục Bảo vệ thực vật); nhận sự chỉ ñạo trực tiếp của Cục 
trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh thanh tra Bộ (ở Trung ương); của Chi cục trưởng Chi cục 
Bảo vệ thực vật và Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp về công tác nghiệp vụ thanh tra. Trong Qui 
ñịnh này cũng qui ñịnh rõ nội dung quyền hạn của thanh tra các cấp, tiêu chuẩn thanh tra viên. 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thanh tra chuyên ngành BVTV là thanh tra thuốc 
BVTV.  
 Quyết  ñịnh số 412/NN-BVTV/Qð của Bộ Nông nghiệp &CNTP qui ñịnh rõ  sắc phục, phù hiệu, 
cấp hiệu, thẻ thanh tra và chế ñộ cấp phát, sử dụng  ñối với viên chức thanh tra chuyên ngành BVvà KDTV. 
 ðứng về phía quản lý thuốc, công tác thanh tra chuyên ngành ñã ñóng một vai trò tích cực 
trong việc hạn chế  thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục lưu hành trên thị 
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trường.  Tuy nhiên, do lực lượng thanh tra còn mỏng, trình ñộ chuyên môn có hạn, nên  chưa 
hoàn toàn ñáp ứng ñược nhiệm vụ trước tình hình lưu thông, quản lý thuốc rất phức tạp hiện nay. 

3.KHÁI  NIỆM VỀ CÁC NHÓM THUỐC CẤM SỬ DỤNG, ðƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, 
HẠN CHẾ SỬ DỤNG VÀ THUỐC NGOÀI DANH MỤC Ở VIỆT NAM  

 Như trên ñã trình bày, thuốc BVTV là những chất ñộc ( nhiều hay ít tuỳ thuộc vào bản 
chất thuốc, nồng ñộ, dạng thuốc và ñiều kiện sử dụng). Tuỳ theo mức ñộ tác ñộng của thuốc ñến 
người, ñộng vật máu nóng, sinh quần và môi trường, người ta chia các loại thuốc  vào các nhóm 
ñược phép sử dụng, hạn chế sử dụng hay cấm sử dụng.  
 Ở Việt nam, căn cứ vào kết luận của cơ quan thẩm ñịnh thuốc BVTV và Hội ñồng Tư vấn 
thuốc BVTV Quốc gia, hàng năm Nhà nước ban hành “Danh mục thuốc BVTV ñược phép sử 
dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam”.  

3.1.Những thuốc BVTV bị cấm sử dụng ở Việt Nam:  
Bao gồm những loại thuốc có ñộ ñộc cấp tính quá cao, hoặc có khả năng gây ung thư, gây 

quái thai, sẩy thai hay tồn lưu lâu trong môi trường,  gây nguy hiểm lớn  cho môi sinh, môi 
trường sẽ không ñược ñăng ký, không ñược nhập , không ñược buôn bán và không ñược sử dụng 
ở Việt nam. Mặc dù các thuốc này có thể có hiệu lực phòng từ dịch hại cao, giá rẻ.  

 3.2.Những thuốc BVTV bị hạn chế sử dụng ở Việt Nam: 
 Thuốc BVTV hạn chế sử dụng là những thuốc có hiệu lực phòng trừ dịch hại cao, gây ñộc 
cho sinh vật có ích, nhưng vẫn cần dùng cho một số cây trồng ñặc thù hay dùng với mục ñích ñặc 
biệt ( xử lý gỗ, khử trùng nông sản…).  Mặc dù chúng có ñộ ñộc cấp tính cao ñối với ñộng vật 
máu nóng, nhưng chưa có thuốc thay thế nên vẫn phải sử dụng, nhưng trong quá trình sử dụng 
phải tuân theo những hướng dẫn nghiêm ngặt.  

 Các thuốc nằm trong nhóm  hạn chế sử dụng có thể nằm một hay nhiều ñiều hạn chế  sau: 

 -Hạn chế về hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm 
  -Hạn chế về dạng thuốc 
  -Hạn chế về loại cây trồng sử dụng và giai ñoạn  sử dụng 
  -Hạn chế về trình ñộ người sử dụng 
  -Hạn chế nhập khẩu.  

Theo quy ñịnh số 310TT/BVTV ngày 16/4/1992 của Bộ NNc&CNTP và công văn 
số106/Hoạt ñộng-BVTV ngày 13/2/1999 của Cục BVTV thì khi sử dụng  thuốc BVTV hạn chế 
sử dụng ở nước ta, cần tuân thủ theo 4 nguyên tắc: 

-Chỉ những người  ñược huấn luyện, hoặc dưới sự  hướng dẫn trực tiếp của CBKT mới 
ñược dùng các thuốc này. Khi dùng phải tuân thủ nghiêm sự chỉ dẫn ở nhãn. 

-Cấm  dùng các thuốc trừ sâu trong danh mục hạn chế cho các cây rau màu, lương thực,  
thực phẩm, cây ăn quả sau khi ra hoa và cây dược liệu. 

-Nhãn thuốc phải ghi ñầy ñủ  và rõ ràng  về cách  sử dụng cho phù hợp với qui ñịnh. 
-Không tuyên truyền quảng cáo các loại thuốc hạn chế sử dụng  
Danh mục thuốc hạn chế ở các nước không giống nhau.  Theo gợi ý của FAO, ở các nước 

ñang phát triển, chỉ nên cấm hay hạn chế một loại thuốc khi:  
-Có ít nhất 5 nước trong vùng  ñã cấm hay hạn chế 
-Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất, nếu những thuốc này bị cấm hay hạn chế không 

ảnh hưởng ñến công tác bảo vệ sản xuất ở nước ñó. 
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Trong những năm qua, do chúng ta làm tốt công tác quản lý thuốc,  nên ñã ñưa  vào danh 
mục cấm và hạn chế, nhiều loại thuốc ñộc, nguy hại, kể cả  nhiều loại thuốc có hiệu lực trừ dịch 
hại cao, giá rẻ, ñược dùng phổ biến. Tỷ lệ thuốc hạn chế chiếm từ 40% trước kia, nay giảm xuống 
còn 1%, nhưng vẫn không ảnh hưởng ñến việc kinh doanh thuốc BVTV trong cả nước, không 
ảnh hưởng ñến công tác bảo vệ cây trồng và nông sản. 

Hiện nay có một số ý kiến cho rằng: cần loại bỏ các thuốc trong nhóm hạn chế sử dụng và 
xếp chúng vào nhóm thuốc cấm với lý do ñơn giản: không quản lý dược các lọai thuốc này.  ðây 
là một ý kiến khá phiến diện, không thấy ñược tính chất ñặc biệt khi sử dụng  thuốc BVTV, ñơn 
giản và hành chính hoá  công tác quả lý và thiếu cơ sở khoa học. 

 3.3. Những thuốc BVTV ñược phép sử dụng ở Việt Nam: 
 Gồm các thuốc ñược phép ñăng ký, nhập khẩu, buôn bán, phân phối và sử dụng ở Việt 
nam. Chúng thường  là các loại thuốc BVTV có ñộ ñộc thấp và trung bình ñối với  ñộng vật máu 
nóng, dễ bị phân huỷ và không tồn dư lâu trong môi trường.  

3.4.Thuốc ngoài danh mục:   
Thuốc không nằm trong danh mục thuốc BVTV ñược phép sử dụng ở Việt nam ( cả tên 

thương mại lẫn tên thông dụng).  ðây thường là những thuốc nhập lậu, không quản lý ñược chất 
lượng, ñộ ñộc. ðây là vấn nạn hiện nay ở nước ta mà chưa có gì khắc phục ñược. 

 
 
 
 

4. MỘT SỐ QUI  ðỊNH CỤ THỂ PHẢI TUÂN THEO:  

 4.1.Những người sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV không mua bán 
thuốc ñựng trong  các bao bì không ñúng qui cách:  
 Bao bì ( chai thuốc, bao gói thuốc...) phải kín, khó bị hư hỏng trong lưu thông và vận 
chuyển, bốc dỡ, cất giữ, có nhãn rõ ràng,  không rách bẩn với ñầy ñủ thông tin cần thiết, cụ thể. 
ðây là những yếu tố  tích cực góp phần hạn chế sự rò rỉ thuốc trong quá trình lưu thông và cất giữ,  

ngăn chặn những lầm lẫn ñáng tiếc  có thể gây ra ngộ ñộc trong quá trình sử dụng thuốc BVTV. 

 4.2.Trách nhiệm người kinh doanh thuốc BVTV  
-Phải ñăng ký kinh doanh thuốc BVTV. Không ñăng ký mà ñã kinh doanh là vi phạm 

pháp  
luật. Phải liên hệ với  cơ quan chuyên ngành ñịa phương ñể  có danh mục các thuốc cấm, thuốc 
hạn chế và thuốc sử dụng ở Việt nam và nghiêm chỉnh thực hiện qui ñịnh của nhà nước. 
 -Có chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV. Cán bộ  quản lý và cán bộ kỹ thuật công 
ty/ cửa hàng phải có trình ñộ từ trung cấp nông nghiệp trở lên. 
 -Có cửa hàng bán thuốc và kho chứa thuốc và có trang thiết bị cần thiết ñể bảo ñản an 
toàn cho người , môi trường ; phòng chống cháy nổ theo qui ñịnh của nhà nước. 

-Người bán hàng phải có  ñủ sức khoẻ và cần có trình ñộ chuyên môn, khuyến cáo nông 
dân  mua ñúng thuốc, dùng ñúng kỹ thuật, ñọc và hiểu ñược nhãn.  
 -Tuyệt ñối không mua bán những thuốc BVTV bị cấm, thuốc giả, kém chất lượng,  thuốc 
quá hạn sử dụng, thuốc ngoài danh mục, thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, nhãn không rõ ràng 
hoặc không nhãn và những thuốc  trên bao bì không ghi ñầy ñủ rõ ràng về cách sử dụng. 
 -Không lưu trữ, bày bán, không mua bán các loại thuốc  BVTV ñựng trong các vỏ chứa  
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không phải chai gói chuyên dụng ñựng thuốc BVTV hay trong các ống thuỷ tinh dễ vỡ, những 
chai bịch thuốc ñã bị hư hỏng. 
 -Không bày bán thuốc không nhãn, nhãn bị mờ, bẩn, nhãn mang tiếng nước ngoài,  
nhãn không ghi ñầy ñủ nội dung  theo qui ñịnh của nhà nước. Người bán phải thường xuyên tìm 
hiểu các mặt hàng mình có ñể giới thiệu cho người mua ñể mua ñược hàng ñúng yêu cầu, nắm 
vững cách sử dụng an toàn có hiệu quả. 
 -Không ñược tự ý  sang chai, ñóng gói lẻ, từ gói lớn sang gói nhỏ. Mọi loại thuốc khi bày 
bán tại cửa hàng hay trong kho phải  là bao bì nguyên do  cơ sở sản xuất gia công ñóng gói với 
ñầy ñủ dấu, tem nút, bảo hiểm chống hàng giả. 

-Khi bán những thuốc BVTV bị hạn chế sử dụng, cần cung cấp cho người mua những 
ñiều hạn chế cụ thể với từng loại thuốc.  

 4.3.Trách nhiệm người mua thuốc BVTV: 
  -Chỉ mua những thuốc ñựng trong chai lọ bao gói còn nguyên. Không mua thuốc ở 
những cửa hàng không ñăng ký kinh doanh thuốc. 
 -Tính lượng thuốc cần ñể mua ñúng lượng ñể tránh phải lưu trữ  thuốc ở nhà. Nên liên kết 
cùng nhau dùng ñể mua  những bao bì chứa lượng thuốc lớn. 
 -Không tự thay ñổi bao bì trong quá trình lưu trữ. 

-Khi dùng các thuốc hạn chế sử dụng, cần  nắm vững phạm vi sử dụng thuốc ñó ( loại cây 
trồng và giai ñoạn sinh trưởng; trên  những khu vực và cách dùng).  

 
 
 

 4.4.Xử lý ñổ vỡ trong khi vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV: 
 Nếu thuốc bị ñổ ra ñất, sàn xe: Tuyệt ñối không dùng nước ñể rửa. Dùng ñất bột, vôi bột,  
mùn cưa bao quanh khu vực rò rỉ, thấm hết thuốc, nạo sạch lớp ñất thấm thuốc, dọn sạch cho vào 
túi nhựa rồi chôn. Ngăn trẻ em, người không có phận sự  vào nơi thuốc bị ñổ. 
 Thường xuyên kiểm tra  chai lọ ñựng thuốc. Nếu thấy chai rò rỉ, túi thuốc bị vỡ cần cho 
các chai túi ấy vào túi nhựa ñể tiện di chuyển, xử lý. 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 
1/ Những yêu cầu của việc quản lý thuốc BVTV? 
2/ Hiểu thế nào về  các nhóm thuốc BVTV cấm sử dụng, ñược phép sử dụng, hạn chế sử dụng và 
thuốc ngoài danh mục ở Việt nam? 
3/ Những nội dung cơ bản phải tuân theo của người sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc 
BVTV ; biện pháp xử lý ñổ vỡ trong quá trình vận chuyển bảo quản thuốc BVTV ? 
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PHẦN B 
CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 Cung cấp cho học viên khái niệm cơ bản về phân loại, hướng sử dụng và ñặc ñiểm cơ bản 

của các nhóm thuốc ( tác ñộng sinh học, phổ tác ñộng, cơ chế tác ñộng  và giới thiệu tên các hoạt 

chất chính trong nhóm), ñể khi ra trường học viên hiểu ñúng và lựa chọn ñúng thuốc.    
CHƯƠNG VII 

THUỐC TRỪ SÂU VÀ CÁC ðỘNG VẬT GÂY HẠI KHÁC 

1. THUỐC TRỪ SÂU( Insecticides): 
 Thuốc trừ sâu (theo AAPCO) gồm các chất hay hỗn hợp các chất  có nguồn gốc hoá học 
(vô cơ, hữu cơ), thảo mộc, sinh học ( các loài sinh vật và sản phẩm do chúng sản sinh ra), có tác 
dụng loại trừ, tiêu diệt, xua ñuổi hay di chuyển bất kỳ loại côn trùng nào có mặt trong môi 
trường. Chúng ñược dùng ñể  diệt trừ hoặc ngăn ngừa tác hại của côn trùng ñến cây trồng, cây 
rừng, nông lâm sản, gia súc và con người.  Các loại thuốc trừ sâu có thể có tác ñộng vị ñộc, tiếp 
xúc, xông hơi,  nội hấp, thấm sâu, hấp dẫn, xua ñuổi, gây ngán, triệt sản, ñiều hoà sinh trưởng... 
Ngoài ra một số thuốc trừ sâu còn có hiệu lực trừ nhện hại cây trồng.  

Các thuốc trừ sâu  phổ tác ñộng hẹp mang tính chọn lọc, ít gây hại ñến côn trùng có ích và 
thiên ñịch; thuốc trừ sâu phổ rộng, có thể diệt ñược nhiều loài sâu hại khác nhau.  Thuốc trừ sâu 
có ñộ ñộc tồn dư, có hiệu lực trừ sâu  kéo dài; ngược lại, có thuốc trừ sâu chỉ có hiệu lực ngắn dễ 
bị  phân huỷ trong môi trường. Nhiều loại thuốc trừ sâu có ñộ ñộc cao với  ñộng vật máu nóng và 
môi trường, nhưng nhiều loại thuốc lại khá an toàn. 

 Căn cứ vào nguồn gốc, các thuốc trừ sâu có thể chia thành nhiều nhóm: clo hữu cơ, lân 
hữu cơ, cacbamat, pyrethroit tổng hợp, thuốc thảo mộc, xông hơi, vi sinh... Các thuốc trừ sâu 
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cũng ñược phân loại theo cơ chế tác ñộng của côn trùng ( kìm hãm men cholinesterase, chất ñiều 
khiển sinh trưởng côn trùng...); theo phương  pháp xử lý ( phun lên cây, xử lý ñất...). 

Hầu hết các thuốc trừ sâu hiện nay, ñều tác ñộng ñến hệ thần kinh côn trùng. 

1.1. Thuốc trừ sâu vô cơ 
Từ cuối thế kỷ 19 ñến khoảng 40 năm ñầu của thế kỷ 20, thuốc trừ sâu vô cơ (hợp chất 

Asen, Flo, Bari clorua... ) giữ vai trò quan trọng trong phòng trừ sâu hại.  Thuốc trừ sâu vô cơ còn 
ñược dùng trừ chuột, hoặc diệt cỏ dại.  ðặc tính chung của các thuốc trong nhóm là: 

-Là thuốc trừ sâu và trừ chuột vị ñộc, một số khác còn là thuốc tiếp xúc; tác ñộng nhanh 
ñến sinh vật. 

-Rất ñộc với người, ñộng vật máu nóng; tồn lưu lâu và tích luỹ trong  môi trường; dễ gây 
hại cho thực vật và quần thể vi sinh vật trong ñất. Do ñặc tính này, ngày nay các thuốc trừ sâu vô 
cơ hầu như không còn ñược sử dụng trong sản xuất ( chỉ còn sử dụng với lượng rất ít  dưới dạng 
bả ñể trừ sâu và chuột).  Các thuốc trong nhóm có:  

- Các hợp chất chứa asen dễ tan (asen trắng As203 asen trắng As203, các asenit natri và 
canxi) và khó tan (asenat chì, asenat canxi, chất lục pari). Trong cơ thể sinh vật các asenat chuyển 
thành asenit rồi tác ñộng ñến sinh vật. Muối asenit ức chế hoạt ñộng của men cholinesterase, men 
oxidase, làm tê liệt thần kinh và ức chế hô hấp của côn trùng. 

-Các hợp chất chứa flo như các florua (natriflorua, aluminium florua, bariflorua) và  
silicofluorua. Chúng là những chất có tác dụng vị ñộc. Tác ñộng ñến sinh vật chậm hơn các hợp 
chất asen. Flo  có thể gây  chứng loãng xương cho ñộng vật, nếu tiếp xúc với lượng lớn.   

- Các thuốc chứa cyanit, thuỷ ngân: rất ñộc với ñộng vật máu nóng và môi trường. 

1.2. Thuốc trừ sâu,  nhện dầu khoáng 
Dầu khoáng là những sản phẩm của sự chưng cất dầu mỏ, ñá dầu, nhựa than ñá, than nâu 

vv...  Một số dầu khoáng  ñược dùng trực tiếp ñể phòng trừ sâu hại (petroleum oil, mineral oil, 
parafin oil) hay  các chất bổ sung dịch phun (adjuvant oil, spray oil ). 

Thành phần chính của dầu khoáng  là các hydrocacbon béo (no và chưa no)  ñược sản 
xuất bằng sự chưng cất dầu thô. Những  dầu dùng làm thuốc BVTV có nhiệt ñộ sôi trên 310oC. 
Dầu phụ gia là những dầu tự hoá sữa, ñược tinh chế  cao, tạo nhũ tương mau phân lớp, loang 
nhanh và giúp hoạt chất  xâm nhập  vào cây và dịch hại. 

Dầu khoáng ñược dùng ñể  trừ nhện, trừ ấu trùng và trứng của côn trùng trên nhiều loại 
cây trồng; là thuốc trừ cỏ tiếp xúc cho cỏ lá rộng và lá hẹp và  là phụ gia thuốc trừ cỏ ( chất hoạt 
ñộng bề mặt). Một số loại dầu khoáng có thể gây ñộc cho cây.  

Dầu khoáng có thể ñược hỗn hợp với các thuốc trừ sâu khác. Không ñược hỗn hợp với 
các thuốc chứa lưu huỳnh. 

Thuốc ít ñộc với người, ñộng vật máu nóng và môi trường. Không ñể lại dư lượng trong 
chuỗi thức ăn.  Với các loài thực vật,  dầu có thể làm tắc mạch, làm ngừng sự vận chuyển dinh 
dưỡng và nước;  ảnh hưởng ñến quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước của cây. Tính ñộc của dầu với 
thực vật phụ thuộc vào ñặc tính của dầu, ñiều kiện ngoại cảnh, giai ñoạn sinh trưởng và loài cây.  

Một thời gian dài, dàu khoáng bị các thuốc  trừ sâu hoá học lấn át, do hiệu quả chậm, có 
thể gây hại ñến cây. Hiện nay, dầu khoáng ñược dùng trở lại do tính an toàn của chúng với môi 
trường. Hơn nữa, có nhiều chất hoạt ñộng bề mặt mới xuất hiện, ñã giúp thuốc trừ sâu dầu 
khoáng an toàn hơn với thực vật.   

Dầu dùng làm thuốc trừ sâu phải có những ñặc tính sau ñây: 
-ðộ nhớt: là thời gian ñể một khối lượng nhất ñịnh loại dầu ñó, trong  nhiệt ñộ xác ñịnh,  

chảy hết qua một lỗ có kích thước tiêu chuẩn. Tên gọi ñơn vị  ño ñộ nhớt tuỳ thuộc vào các máy 
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ño.  Các loại dầu có ñộ nhớt cao xâm nhập vào lỗ thở của côn trùng chậm, nhưng tồn tại trong ñó 
lâu và dễ gây ñộc cho côn trùng. Mặt khác khi ñộ nhớt cao thì ñộ bay hơi thấp, dễ gây ñộc cho 
cây. Những dàu có ñộ nhớt cao ñược dùng ñể trừ sâu trong mùa ñông, giai ñoạn cây ngủ nghỉ. 
Ngược lại, dầu có ñộ nhớt thấp ñược dùng trừ sâu trong mùa hè.  

- Chỉ số sunfonic hoá: là tỷ lệ % hydrocacbon no không bị sunfonic hoá.  Dùng trong bảo 
vệ thực vật là các loại dầu có chỉ số sunfonic hoá từ 85% trở lên. 

1.3. Thuốc trừ sâu thảo mộc: 
Từ xa xưa, nông dân ở nhiều nước trên thế giới ñã biết sử dụng một số loài thực vật chứa  

chất ñộc ñể trừ một số loại côn trùng gây hại trên cây trồng và gia súc bằng cách phun lên cây 
hay dùng nước chiết ñể tắm cho gia súc. Trên thế giới có khoảng 2000 loài cây có chất ñộc, trong 
ñó có 10-12 loài cây ñược dùng phổ biến. Ơ Việt nam, ñã phát hiện khoảng 335 loài cây ñộc, gần  40 loài 
cây ñộc có khả năng trừ sâu (trong ñó có 10 loài có khả năng diệt sâu tốt) ( Nguyễn Duy Trang, 1998).  

  Những hợp chất trừ sâu thảo mộc thông dụng như rotenon và rotenoit,  arteminisinin, 
azadirachtin, cnidiadin, matrine, pyrethrin và nicotin ñều là những loại ancaloit, este, glucozit 
v.v... có trong một số bộ phận của một số loài cây. Hàm lượng chất ñộc phụ thuộc loài cây, bộ 
phận cây, ñiều kiện sống và thời gian thu hái chúng.   Nói chung, các chất này rất dễ bị phân huỷ 
dưới tác ñộng của oxy hoá, ánh sáng ( ñặc biệt các tia cực tím), ẩm ñộ , nhiệt ñộ và pH môi 
trường, nên chúng  ít  gây ñộc cho môi sinh môi trường. Nhưng cũng vì ñặc tính này, nên ñiều 
kiện thu hái,  bảo quản và kỹ thuật chế biến ảnh hưởng nhiều ñến chất lượng của sản phẩm. Trừ  
nicotin, còn các thuốc thảo mộc khác ñang ñược nghiên cứu sử dụng.  

Thuốc trừ sâu thảo mộc diệt côn trùng bằng con ñường tiếp xúc, vị ñộc hoặc xông hơi. 
Phổ tác ñộng thường không rộng.  Một số loại còn có khả năng diệt  cả nhện hại cây.  Sau khi 
xâm nhập, thuốc nhanh chóng tác ñộng ñến hệ thần kinh, gây tê liệt và làm chết côn trùng.  

Trừ nicotin ( thuốc rất ñộc với ñộng vật máu nóng, có thể gây ung thư, nên ñã bị cấm ở 
nhiều nước, trong ñó có Việt nam), Ryania và Sabadilla,  các thuốc thảo mộc nói chung ít ñộc ñối 
với người và ñộng vật máu nóng, các sinh vật có ích và ñộng vật hoang dã.  Do thuốc trừ sâu thảo 
mộc nhanh bị phân huỷ, nên  chúng  không tích luỹ trong cơ thể  sinh vật, trong môi trường và 
không gây hiện tượng sâu chống thuốc.  

Thuốc thảo mộc rất an toàn ñối với thực vật, thậm chí trong một số trường hợp chúng còn 
kích thích cây phát triển. 

Do việc thu hái bảo quản khó khăn, giá thành ñắt, nên trong một thời gian dài, các thuốc 
trừ sâu thảo mộc ñã bị các thuốc trừ sâu hoá  học lấn át. Ngày nay, với yêu cầu bảo vệ môi trường 
ngày càng ñược nâng cao, cộng với kỹ thuật gia công ñược phát triển, nên nhiều  thuốc trừ sâu thảo 
mộc ñược dùng trở lại, ñã ñem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường. Nhiều  chất mới 
ñược phát hiện dùng làm thuốc trừ sâu như tinh dàu chàm, tinh dàu bạch ñàn, tinh dầu tỏi v.v... 

Một số hoạt chất thảo mộc ñược dùng làm thuốc trừ sâu có mặt ở Việt nam:  
-Pyrethrin: có trong hoa cây cúc sát trùng Chrysanthemun leucanthemun và các cây 

Chrysanthemun khác. Tác ñộng mạnh ñến côn trùng bằng con ñường tiếp xúc; tác ñộng yếu hơn 
ñến các loài nhện,  bằng cách bịt kênh vận chuyển  ion Na+ , kéo dài giai ñoạn mở, vì thế, côn 
trùng bị quật ngã và chết nhanh.   Thuốc ñược dùng trừ côn trùng và nhện trên rau, chè, nhiều cây 
trồng, cây cảnh; côn trùng ký sinh trên gia súc và ñộng vật trong nhà.  Có ñộ  ñộc rất thấp với 
người, ñộng vật máu nóng và môi trường. 

Ngày nay, bắt chước các pyrethrin tự nhiên, người ta ñã tổng hợp ra vài chục hợp chất 
pyrethroid khác, trở thành một nhóm thuốc trừ sâu lớn, có nhiều ưu ñiểm hơn pyrethrin tự nhiên. 
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-Rotenon và các rotenoit:  là các  alkaloid có trong rễ, thân lá, hạt của một số loài cây 
thuộc họ Papilionaceae ( ñặc biệt có nhiều trong rễ cây Derris spp., nhất là Derris eleptica). Gây 
ñộc bằng cách ức chế sự chuyển hoá trong hô hấp, gây rối chuyển hoá ñiện tử của NADH và  
dehydrogenaza,  tách và vận chuyển hydro từ cơ chất ñến ubiquinon; men citorom b, CX1, C và 
men oxydaza có tác dụng xúc tác vận chuyển ñiện tử ñến oxy, hoạt hoá oxy phân tử và coenzym 
Q, làm giảm nghiêm trọng tiêu thụ oxi, ức chế hô hấp trong ty thể. 

Rotenon và các rotenoit tác ñộng ñến côn trùng (rệp muội, bọ trĩ, ngài, các bọ cánh cứng) 
và nhện  bằng con ñường tiếp xúc mạnh và vị ñộc.  Ngoài ra còn dùng ñể trừ kiến lửa, muỗi ở 
ñầm lầy; trừ ve bét, dòi ký sinh trên  ñộng vật; trừ côn trùng trong nhà và trừ cá dữ trong ruộng 
nuôi tôm. Triệu chứng trúng ñộc thể hiện nhanh. Thuốc ít ñộc với ñộng vật có vú ngoại trừ thuốc 
xâm nhập vào cơ thể qua hô hấp và nhiễm ñộc máu.  Rotenon và các rotenoit ít ñộc với các 
ñộng vật khác, nhưng rất ñộc với cá. Ở ðồng bằng sông Cửu Long rễ cây Derris elleptica 
ñược băm nhỏ rải xuống ruộng ñể trừ cá dữ trong ruộng nuôi tôm rất hiệu quả và an toàn.  

-Azadirachtin là một trong 4 chất chính có tác dụng diệt sâu của dịch chiết hạt (chủ yếu) 
và lá cây neem, một loài cây có nguồn gốc ở Ân  ñộ, Myanma, sau ñược trồng ở Tây Phi.  Ơ Việt 
nam, cây neem cũng mọc rải rác trong toàn quốc; ñặc biệt mọc thành rừng hàng trăm ha ở Nam 
Trung bộ. Dịch chiết cây neem ñược dùng rộng rãi ở Ân ñộ, Trung quốc và nhiều quốc gia khác. 

 Cấu trúc của Azadirachtin tương tự ecdyson ( một homon  lột xác của côn trùng); có thể 
là chất ñối kháng của ecdyson, ngăn cản quá trình lột xác của côn trùng qua các tác ñộng: làm 
giảm hay ức chế hoàn toàn  khả năng sinh sản, hoặc làm giảm khả năng trứng nở;  rút ngắn thời 
gian sống của trưởng thành, ngăn con cái ñẻ trứng, trực tiếp diệt trứng; gây ngán cho ấu trùng, 
trưởng thành; làm sâu non không biến thái, tác ñộng tới sự lột xác giữa các tuổi sâu, tiền nhộng 
và gây tê liệt  ấu trùng - nhộng, ấu trùng – trưởng thành, nhộng - trưởng thành và trưởng thành. 
Ngoài ra Azadirachtin còn có tác dụng gây ngán và xua ñuổi.  Bên cạnh tác dụng diệt côn trùng, 
Azadirachtin còn diệt ñược cả tuyến trùng và trừ nấm.  Thuốc hầu như không ñộc với cá, ñộng 
vật thuỷ sinh; ong mật, chim  và ñộng vật  hoang dã khác.   

-Matrine: hoạt chất có hiệu lực diệt sâu mạnh nhất trong dịch chiết cây khổ sâm. Matrine 
có phổ tác ñộng rộng, diệt ñược nhiều loài côn trùng chích hút và miệng nhai ; ngòai ra còn diệt 
ñược cả nhện hại cây. Matrine gây ñộc bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, bịt lỗ thở 
côn trùng làm cho côn trùng không hô hấp ñược  và bị chết nhanh chóng. Ngoài ra, nhờ tác ñộng gây ngán 
và xua ñuổi, nên thuốc có hiệu lực dài. Matrine  không có tác dụng nội hấp và xông hơi.  Thuốc ít gây ñộc 
với người, ñộng vật máu nóng và các loài sinh vật khác. Bị phân huỷ nhanh trong môi trường.  

 -Arteminisinin: Có khoảng 0.3 - 0.5% trong thân lá khô của cây thanh hao hoa vàng 
(Artemisia annua L.). Arteminisinin ñược dùng chủ yếu trừ bệnh sốt rét cho người. Gần ñây 
Arteminisinin ñược dùng ñể trừ sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang hại rau; rầy  xanh hại chè; rệp muội 
, bọ trĩ hại cam chanh. Thuốc hầu như không ảnh hưởng ñến cá và ñộng vật thuỷ sinh; ong mật, 
chim  và ñộng vật  hoang dã.  Không gây ñộc cho cây. 

-Cnidiadin: Thuốc có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài sâu hại thuộc bộ cánh  phấn và 
nhện ñỏ. Triệu chứng ngộ ñộc thể hiện nhanh.  Thuốc ít ñộc với người và ñộng vật máu nóng cũng như 
các loài sinh vật khác.  

-Eucalyptol:  Có trong cây bạch ñàn. Phổ tác ñộng rất rộng; trừ ñược nhiều loài sâu và 
nhện. Thuốc ít gây ñộc với người, ñộng vật máu nóng và các loài sinh vật khác. Bị phân huỷ 
nhanh trong môi trường. 

-Các thuốc  thảo mộc khác dùng ñể trừ sâu:  
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  Anabazin: có trong cây Anabasis aphylla ở hàm lượng 0.11-0.50%; tác ñộng ñến 
côn trùng như nicotin. ðược dùng trừ sâu  dưới dạng muối sulfat. 

 Helebo trắng ( protoveratin):  có trong cây Veratrum album với hàm lượng 0.5 - 
1%, ñể trừ sâu ở Pháp, Ý, Bỉ. 

 Helebo ñen ( heleborin): có trong cây Heleborus niger. 
 Ryani ( rianodin):  có trong cây Ryana speciosa  có hiệu lực trừ sâu cao, bằng con 

ñường tiếp xúc và vị ñộc. ðược dùng nhiều ở Mỹ. 
 Sabadilla: là các chất cevadine, veratridine và các alcaloid có quan hệ với 

cevadine,  có trong hạt cây Schoeocaulon officinaleo ñược dùng nhiều ñể trừ bọ trĩ  ở Ân ñộ, 
Trung và Nam Mỹ. Cơ chế tác ñộng tương tự pyrethrin, hoạt hoá ñộ mẫn cảm ñiện áp của  kênh 
truyền dẫn  ion Na+ trong  hệ thần kinh và màng tế bào cơ xương và cơ giữa.  

 Pellitorin: có trong rễ cây Pellitory  anacylus. 
 Spilanthol: có trong hoa cây Spilanthes oleraceae và  Spilanthes aceneila 

1. 4. Thuốc  trừ sâu, nhện clo hữu cơ: 
Việc phát hiện ñặc tính diệt sâu của DDT (Paul Muller, 1939) ñã mở ra một kỷ nguyên 

mới trong việc phòng chống sâu hại. Từ ñó ñến những năm 1960, nhóm các thuốc trừ sâu clo hữu 
cơ ñược sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Các thuốc trong nhóm có các ñặc ñiểm : 

- Tác ñộng ñến sâu hại bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc. Một số có tác dụng thấm sâu 
và xông hơi. Tác ñộng ñến côn trùng chậm.  

-Phổ tác ñộng rộng, một số còn diệt ñược cả nhện hại cây (Dicofol).  
-Các thuốc clo hữu cơ là những chất ñộc tế bào thần kinh. Chúng làm tê liệt dẫn truyền 

xung ñộng ñiện  trên sợi trục thần kinh (axon) ngoại biên thông qua phản ứng liên kết với màng  
sợi trục và hình thành phức chất với màng sợi trục. Ngoài ra, hợp chất clo hữu cơ còn ức chế hoạt  
ñộng của men ATPaza và một số men khác nhưng không ức chế men ChE. 

-Các hợp chất trong nhóm có ñộ ñộc trung bình ñến rất ñộc ñối với ñộng vật máu nóng. 
Rất ñộc ñối với cá. An toàn ñối với cây, thậm chí còn kích thích cây sinh trưởng. 

-Nhược ñiểm lớn nhất  của các hợp chất trong nhóm này là có tính hoá học bền, nên tồn 
lâu trong môi trường, gây ô nhiễm môi trường.  Một số thuốc trong nhóm có khả năng tích luỹ 
trong cơ thể, gây  trúng ñộc mãn tính cho người và ñộng vật máu nóng, gây hiện tượng chống 
thuốc của sâu hại, ảnh hưởng xấu ñến cân bằng  sinh học, gây hại cho côn trùng có ích. Với 
những ñặc ñiểm này, các hợp chất trong nhóm bị thu hẹp phạm vi sử dụng.  

Thuốc trừ sâu clo hữu cơ ñược chia thành các nhóm nhỏ:  
- Diphenyl aliphatic (DDT và những hợp chất tương tự DDT) 
Phổ rộng, hiệu lực dài; tác ñộng ñến côn trùng chậm.  Trong cơ thể côn trùng, chúng  phá 

huỷ chức năng của xi nap, ức chế hoạt tính của men hô hấp, làm biến hình, phá huỷ mô, mỡ và 
các bộ phận khác nhau của cơ thể (ruột, hạch thần kinh).  Các thuốc thông dụng như DDT, DDD,  

Metoxi-DDT, Pertan, Prolan, Bulan... Riêng  Dicofon  có tác dụng trừ nhện. ðây là sản phẩm 
duy nhất trong nhóm clo hữu cơ còn ñược dùng ở Việt nam, nhưng nằm trong danh mục hạn chế 
sử dụng.  Ngoài cơ chế tác ñộng chung cả nhóm lớn, các thuốc trong nhóm ñều có tác dụng kéo 
dài thời gian tái phân cực ( kéo dài hậu ñiện thế âm tính) theo 4 cơ chế:  giảm khả năng vận 
chuyển ion K+ trong màng tế bào; thay ñổi cường ñộ dòng Na+ ;  ức chế  hoạt ñộng của men ATP-
ase, men vận chuyển ion Na+  trong hệ thần kinh và kìm hãm khả năng giữ ion Ca ++  của calmodium ( 
một protein), làm tăng hàm lượng ion  Ca ++  tự do, hậu quả  dẫn truyền thần kinh tăng lên. 

- Hexacloxyclohexan (666):   
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Là hỗn hợp của 8 ñồng phân không gian, trong ñó ñồng phân gama có tính ñộc ñối với 
côn trùng mạnh nhất. Lindan là thuốc kỹ thuật chứa 99,99% gama 666.  Trong cơ thể côn trùng, 
666 phá huỷ hạch thần kinh, làm tăng lượng axetylcholin trong huyết dịch, ảnh hưởng xấu ñến 
chức năng của hệ thần kinh trung ương. 

- Thuốc trừ sâu xyclodien  
 Các thuốc ñều có cấu trúc cầu nối endomethylen; tổ hợp chlorin chiếm tỷ lệ lớn trong 
trọng lượng phân tử . Là các thuốc trừ sâu có tác dụng tiếp xúc và vị ñộc; một vài thuốc trong 
nhóm có  tác dụng xông hơi.  Hiệu lực dài; phổ tác ñộng rộng, nhưng không trừ ñược nhện. Có 
ñộ ñộc cao ñối với ñộng vật máu nóng; một số có thể tích luỹ trong mỡ,  trong cơ,  trong hệ thần 
kinh và các cơ quan.  Rất an toàn với cây.  
 Các thuốc trong nhóm tác ñộng ñến hệ thần kinh trung ương theo 2 cơ chế:  Triệt tiêu 
GABA( ñiều khiển sự giải phóng ion Cl - ñể trung hoà các ion dương Na+ K+ Ca ++ )  và kìm hãm 
sự vận chuyển của ion Ca ++ và Mg++ qua màng tế bào.  Hậu quả, làm tăng hàm lượng ion  Ca ++  

tồn tại trong hệ thần kinh, kích thích mạnh ñến hoạt ñộng của các nơron  thần kinh bên cạnh hoạt 
ñộng mạnh hơn, dẫn ñến sự quá tải.  
 Các thuốc chính  trong nhóm xyclodien gồm  Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordan, 

Heptachlor, Stroban, Endosulfan và Toxaphen.   
  1.5. Nhóm  thuốc trừ  sâu lân hữu cơ:  

Thuốc trừ sâu lân hữu cơ (viết tắt OP- ) là nhóm thuốc trừ sâu lớn, ra ñời sau nhóm clo 
hữu cơ.  Chúng là dẫn xuất của các ester trung tính hay amid của axit photphoric (mang gốc  P-
O)  hay thiophosphoryl (P-S), thuộc  10 kiểu cấu trúc:   

        R       O              O 
                          P 
        R       O              O        R 
             Cấu trúc phosphat 

        R       O              S 
                          P 
        R       O              O        R 
          Cấu trúc phosphothionat 

        R       O              O 
                          P 
        R       O              S        R 
        Cấu trúc phosphothiolat 

        R       O              S 
                          P 
        R       O              S        R 
      Cấu trúc phosphodithionat 

        R       O              O 
                          P 
        R       O              NH2 
         Cấu trúc phosphoamidat 

         R       O              S 
                          P 
         R       O              NH2 
 Cấu trúc phosphoamidothioat 

        R       O              O 
                          P        
        R       O              Cl 
      Cấu trúc phosphochloridat 

         R       O              S 
                          P 
         R       O              Cl 
   Cấu trúc phosphochlothioat 

         R       O              O 
                          P 
         R       O              O        R 
             Cấu trúc phosphonat 

         R       O              S 
                          P 
         R       O              S       R 
         Cấu trúc phosphonthioat 

Chúng gây ñộc với hầu hết các loại côn trùng;  kìm hãm men cholinesteraza (ChE) bằng 
cách phosphoryl hoá các vị trí hoạt ñộng của men (nhóm hydroxyl trong serin tại các ñiểm tác 
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ñộng của men, tấn công vào các  nguyên tử phospho, bắt ñiện tử rời  khỏi nhóm OP, làm cho  
nguyên tử phospho hoạt ñộng mạnh lên, phản ứng diễn ra mạnh hơn) theo sơ ñồ dưới: 

ENZYM - OH      +  Z-P-(O)(OR)2                                 ENZYM-O-P(O) (OR)2   +  ZH 
     Cholinesterase        Thuốc lân hữu cơ                                      Kìm hãm men 

Axetylcholin  (ACh) là este của acid acetic và cholin, ñược tổng hợp nhờ men  ChE. 
 Trong cơ thể sinh vật, acetylcholin làm nhiệm vụ dẫn truyền xung ñộng thần kinh qua 

khe xinap ở ñầu mút tế bào thần kinh. Khi hết kích thích ( xung ñộng ñã truyền xong),  
acetylcholin bị ChE lập tức thuỷ phân thành cholin và muối acetat. 

    
     Men tác ñộng với lân hữu cơ (I) 

                                                                                                                         Chất không bền 
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                                          Thuỷ phân (II) 
                                                    Thuốc lân hữu cơ                                       bằng phosphoryl hoá     
                               ChE                                                                                                                                         
      
                                                                                                                          Giải phosphoryl          

                                      +                                                                             hoá của ChE phân 
                                                                                                                          huỷ dẫn truyền  
                                                                                                                          Kích thích (III) 
Sơ ñồ 6: Quá trình tác ñộng của thuốc lân hữu cơ ñến men Cholinesterase (ChE) 

Các thuốc OP có tác dụng ức chế rất mạnh men ChE. Khi có mặt của các thuốc OP, men  
ChE lập tức kết hợp với các OP ñể tạo thành phức, ( như phản ứng trên), nên không thể làm 
nhiệm vụ phân giải acetylcholin.  Chất này ñược tích luỹ lại với lượng lớn, gây kích thích thần 
kinh quá mức làm cho dây thần kinh tổn thương và ñứt ñoạn. Quá trình phosphoryl hoá  là quá 
trình thuận nghịch. Nhưng sự liên kết giữa OP với ChE thường khó ñảo ngược. Trường hợp,  nếu 
lượng thuốc OP  quá ít, không ñủ kìm hãm quá trình phosphoryl hoá, men ChE lại ñược giải phóng, 
tiếp tục phân giải acetylcholin. Nhờ ñó, côn trùng nếu ñã bị trúng ñộc  lại có thể ñược phục hồi.   

Mức ñộ kìm hãm hoạt tính men ChE phụ thuộc vào phản ứng của các gốc khác nhau có 
trong phân tử  của các thuốc OP.  Kiểu cấu trúc P=S có khả năng liên kết men ChE yếu hơn kiểu 
cấu trúc P=O, nên những thuốc trừ sâu OP có kiểu cấu trúc photphat (như Diclorophos, Phosphamidon, 
Dibrom vv....) có hiệu lực khởi ñiểm cao hơn kiểu cấu trúc thiolo (Malathion, Dimethoat).  

Các men thuỷ phân khác trong hệ thần kinh butylbutyraesteraza, fenylxetatesteraza và 
nhiều men khác cũng bị vô hoạt hoá bởi các hợp chất lân hữu cơ,  nhưng chậm hơn và gọi là 
pseudocholinesteraze. 

Các thuốc OP tác ñộng ñến hệ thần kinh, bao vây các cung phản xạ, làm cho sinh  vật bị ngộ 
ñộc, lúc  ñầu rẫy rụa, sau co quắp, rồi chết.  Côn trùng trúng ñộc các thuốc OP  còn bị rối loạn trao 
ñổi nước ( ứ ñọng nước trong xoang phù tạng và xuất huyết qua miệng, làm giảm tới 1/3 thể trọng).  

Khác với  các thuốc trừ sâu clo hữu cơ, các thuốc  lân hữu cơ : 
-Có phổ tác ñộng rộng hơn ( ngoài tác dụng trừ sâu, nhiều thuốc trong nhóm còn ñồng 

thời là các thuốc trừ nhện và tuyến trùng).  
-Tác ñộng nhanh và mạnh ñến côn trùng bằng con ñường tiếp xúc, vị ñộc; một số thuốc 

trong nhóm còn có tác dụng  xông hơi hay nội hấp và xông hơi. Nhiệt ñộ môi trường tăng cao,  
hiệu lực của thuốc OP cũng tăng lên.  

+ 
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-Các thuốc trong nhóm ñộc với ñộng vật máu nóng ( hầu hết thuộc nhóm ñộc II, một số ở 
nhóm ñộc Ib); rất ñộc ñối với cá và ong mật; dễ gây hại các loài ký sinh thiên ñịch và các sinh vật 
hoang dã; khá  an toàn ñối với thực vật. Việc dùng các thuốc lân hữu cơ không hợp lý dễ gây hậu 
quả xấu với môi sinh. Do có ñộ ñộc cao với sinh vật không phải ñối tượng phòng trừ, ñặc biệt với 
ñộng vật có vú,  nên phạm vi sử dụng của thuốc này cũng dần bị thu hẹp.    

-Các thuốc OP có tính hoá học kém bền vững, nên có thời gian hữu hiệu ngắn, không tích 
luỹ trong môi trường.   

ðể tiện sử dụng, các thuốc trừ sâu lân hữu cơ ñược chia thành 2 nhóm:  
  +Thuốc trừ sâu, nhện lân hữu cơ tiếp xúc:  Tác ñộng ñến sâu hại  bằng con ñường 
tiếp xúc và vị ñộc là chính, một số có tác dụng  xông hơi và thấm sâu; không có hay có tác ñộng 
nội hấp yếu;  ñược dùng chủ yêú  ñể  diệt trừ các loại sâu miệng nhai bằng cách phun trực tiếp lên 
cây. Các côn trùng chích hút chỉ bị chết nếu chúng tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Do thuốc chỉ ở  
bề mặt lá, dễ bị ñiều kiện ngoại cảnh tác ñộng ( mưa rửa trôi, bị ánh sáng phân huỷ), nên chúng 
có thời gian hữu hiệu  và thời gian cách ly ngắn; ñồng thời dễ gây hại cho côn trùng có ích.  
 Các thuốc chính trong nhóm: Chỉ trừ sâu: Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl , 

Dichlorvos, EPN, Fenitrothion, Fenthion, Isoxathion, Malathion, Phoxim, Propetamphos, 
Prothiofos, Pyraclofos, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos;  trừ cả nhện: 
Diazinon, Naled, Phenthoate, Phosalone, Pirimiphos-methyl, Profenofos, Pyridaphenthion, 
Quinalphos,  Triazophos, Trichlorfon; trừ cả tuyến trùng: Ethoprophos, Fenamiphos. 

+Thuốc trừ sâu lân hữu cơ nội hấp: Tác ñộng ñến sâu hại  chủ yếu  bằng nội hấp, 
ñược dùng chủ yêú  ñể  diệt trừ các loại sâu miệng chích hút,  bằng cách phun lên cây hoặc tưới 
vào gốc.  Ngoài tác dụng trừ sâu, một số thuốc trong nhóm còn có khả năng diệt nhện ñỏ.  Do 
thuốc tồn tại chủ yếu ở trong cây, nên thời gian hữu hiệu  và thời gian cách ly dài hơn các thuốc 
trừ sâu tiếp xúc; ñồng thời  ít  gây hại cho côn trùng có ích . 
  Các thuốc chính trong nhóm: Chỉ trừ sâu Acephate, Demeton -S- methyl, Dicrotophos, 

Mevinphos, Phosphamidon,  Pyrazophos, Thiometon; trừ cả nhện : Dimethoate, Omethoate.  

Các thuốc lân hữu cơ bị cấm dùng ở Việt nam ñến 4/2005:  Dimecron, Ethyl Parathion, 

Methamidophos, Methidathion (trừ cả nhện), Methyl parathion,  Monocrotophos. 

 1. 6. Thuốc  trừ sâu,  nhện cacbamat: 
 Là các dẫn xuất của axit cacbamic có tính ñộc trừ sâu, có công thức cấu tạo chung là:  
Cacbaryl là hợp chất cacbamat ñầu tiên (1953) ñược dùng vào mục     HO         C          NH2 
ñích này.  Từ ñó tới nay có nhiều hợp chất cacbamat ñược tổng hợp        
dùng trừ sâu hại cây trồng.                                                                                    O 
 Các thuốc này tác ñộng ñến sâu hại bằng con ñường tiếp xúc      Axit cacbamic                
và vị ñộc. Một số còn có cả tác ñộng xông hơi, thấm sâu và nội hấp. Các thuốc cacbamat   thường không 
có tính ñộc vạn năng như thuốc lân hữu cơ. Nhiều hợp chất trong nhóm tuy có hiệu lực cao với sâu hại, 
nhưng không có tác dụng trừ nhện, hoặc chỉ có tác dụng  trừ một số thuốc thuộc nhóm này, mà không trừ 
ñược nhóm sâu khác. Một số thuốc trong nhóm còn có cả tác dụng trừ tuyến trùng. Hiệu lực của thuốc với 
sâu hại khá ổn ñịnh, ít bị phụ thuộc vào ñiều kiện ngoại cảnh.  

Về cơ chế tác ñộng của thuốc trừ sâu cacbamat tương tự như các thuốc trừ sâu OP.  Các thuốc 
cacbamat kìm hãm men cholinesteraza (ChE) bằng cách cacbaryl hoá các vị trí hoạt ñộng của toàn men. 
Quá trình cacbaryl hoá  cũng là quá trình thuận nghịch. Nhưng sự liên kết giữa các thuốc cacbamat với 
ChE thường không bền, nên có trường hợp sâu hại hồi phục ñược. Các thuốc OP chỉ kết hợp với các gốc 
hoạt ñộng của men, nên các  thuốc OP có ñộ thuỷ phân càng mạnh, càng dễ gây ñộc cho côn trùng; ngược 
lại các thuốc cacbamat chỉ ức chế ñược men ChE khi toàn bộ phân tử của chúng gắn ñược lên bề mặt của 
men. Các chất cacbamat càng bền, càng ức chế men ChE mạnh. 
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Cả OP và cacbamat, ñều kìm hãm vị trí men tác ñộng, dẫn ñến hệ thần kinh không kiểm soát ñược, làm mất 
khả năng phối hợp giữa các cơ quan, giải phóng quá mức hoocmon, sinh vật mất nước và chết.  

Các thuốc cacbamat an toàn với cây, ít ñộc ñối với cá hơn các thuốc OP; không tồn lưu  
quá lâu trên nông sản và  môi trường sống. ðộ ñộc của thuốc ñối với ñộng vật máu nóng rất khác nhau, 
tuỳ thuộc vào loại thuốc. 
 Thuốc ñược gia công thành nhiều dạng thích hợp ñể sử dụng theo nhiều cách:  xử lý giống, bón 
vào ñất và phun lên lá. Không hỗn hợp với các thuốc chứa kiềm.  
         Các thuốc trong nhóm hiện ñược chia làm 3 nhóm nhỏ theo công thức cấu tạo: 
 -Monometyl cacbamat: Chiếm phần lớn các thuốc trong nhóm. Nhiều thuốc trong 
nhóm là tiền thuốc trừ sâu ( như Benfuracarb, Carbosulfan chỉ tác ñộng ñến sâu hại khi ñược 
chuyển hoá thành Carbofuran). 

                                     Chất không bền                Các ester của thuốc cacbamt           
 
 
 
 
 
                                                                                    R  Thuỷ phân gốc R                                                                               
ChE         Thuốc cacbamt       Thuỷ phân bằng cacbaryl hoá                      
 
Sơ ñồ 7- Quá trình tác ñộng của thuốc cacbamat ñến men Cholinesterase (ChE) 
  -Oxim cacbamat: Công thức cấu tạo phức tạp, có nhóm oxim. Nhưng tính chất và cơ 
chế tác ñộng không khác nhóm monocacbamat. Các thuốc trong 2 nhóm này có : 
 Những thuốc trừ sâu chỉ có tác ñộng tiếp xúc và vị ñộc: Alanycarb, Fenobucarb, 

Formetanate ( trừ cả  nhện), Isoprocarb, Methiocarb (trừ cả  nhuyễn thể, nhện và xua ñuổi 
chim),  Propoxur,  Thiodicarb ( vị ñộc là chính, tiếp xúc hạn chế),  Thiofanox (trừ cả nhện ),    
Trimethacarb ( vị ñộc là chính, tiếp xúc hạn chế, trừ cả nhuyễn thể), XMC (tiếp xúc là chính), 
Xylylcarb. 
 Những thuốc trừ sâu  có  tác ñộng nội hấp,  tiếp xúc và vị ñộc: Aldicarb, Bendiocarb, 

Benfuracarb, Butocarboxim (trừ cả nhện), Carbosulfan, Ethiofencarb, Methomyl (trừ cả  nhện), 
Metolcarb, Oxamyl (trừ cả  nhện, tuyến trùng),  Pirimicarb. Hai thuốc Carbofuran và Methomyl 
nằm trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt nam. 
 -Dimetyl  cacbamat (có ít hoạt chất): có cơ chế tác ñộng khác hẳn. Xem nhóm thuốc trừ 

sâu Nereistoxin. 

 1.7. Thuốc  nereistoxin hay dimetyl cacbamat: 
  

                                                                                                                   S        SO2 
                           CH2       S CONH2                                                           
(H3C)2 N CH                                     • HCl H3C)2 N CH        Bensultap 
                           CH2       S CONH2                                                            
                   Cartap hychlorid                                                                   S        SO2 
 
  
                                                                                    S 
                                           (H3C)2 N CH  

+ + 
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                                             Nereistoxin                     S 
                                                                                                            

 
                                                                                                                                                    
CH3                       CH2S2O3NA                        CH3                            .       S 
            N-CH                                                                       N      .                  S 
CH3                       CH2S2O3NA (H)                  CH3                                            .          S      
Bisultap / Monosultap                                                              Thiocyclam       

Sơ ñồ 8 - Sơ ñồ chuyển hoá của các thuốc trừ sâu tiền Nereistoxin 

Các hoạt chất trong nhóm là những dẫn xuất tổng hợp  của ñộc tố Nereistoxin,  một chất  
có ở trong cơ thể loài giun biển Lumbrineris brevicirra (= Lumbriconercis heteropoda), ñược 
phát hiện năm 1934 và một số chất khác như carotoxin, ginesne và gerardine có tính  diệt sâu hại. 
Các chất tổng hợp tương tự  Nereistoxin như Cartap, Bensultap, Bisultap (Dimehypo,  Shachong 
shuang), Monosultap (Monomehypo, Shachong dan) và Thiocyclam ñều là tiền thuốc trừ sâu của 
Nereistoxin  và  phát triển thành nhóm  thuốc trừ sâu thông dụng.  

Ơ trong cơ thể sinh vât các thuốc này ñều chuyển thành Nereistoxin.  Nereistoxin   kết 
hợp với chất nhận nicotinic acetylcholyl, kìm hãm  vận chuyển cholin.  Nereistoxin có ái lực liên 
kết yếu với ChE, nên không ức chế hoạt ñộng của men này,  mà ức chế hoạt tính của chất nhận 
(receptor), màng sau  synap của tế bào thần kinh trung ương, dẫn ñến truyền dẫn kích thích thần 
kinh bị ngưng trệ.  Côn trùng trúng ñộc, ngừng ăn, tê liệt (không bị co giật) và chết (cơ thể 
thường duỗi thẳng). 

Là thuốc trừ sâu có tác ñộng tiếp xúc và vị ñộc; nội hấp và xông hơi yếu; diệt trứng, sâu 
non  và trưởng thành  của nhiều loài sâu miệng nhai và miệng chích hút. Phổ tác ñộng rộng, trừ 
ñược nhiều loài sâu thuộc bộ cánh vảy, cánh cứng trên nhiều cây trồng khác nhau: sâu ñục thân, 
sâu cuốn lá, sâu gai hại lúa, sâu hại khoai tây và hại rau (sâu tơ, bọ cánh cứng hại khoai tây, ruối 
ñục lá...); sâu hại ñậu tương , lạc, ngô, bông vải, mía, chè, cây ăn quả... 

 1.8. Thuốc  pyrethroit: 
 Trong hoa Cúc Chrysanthemum cinerariaefolium và C. roseum có chứa 6 este của axit 
cyclopropan - cacboxylic là pyrethrin I, cinerin I, Jasmolin I (gọi chung là Chrysanthemat) và 
pyrethrin II, cinerin II, Jasmolin II ( gọi chung là pyrethrat), rất ñộc ñối với côn trùng và nhện. 

Trên cơ sở bắt chước của  hoạt chất Pyrethrin có trong cây cúc sát trùng, người ta ñã tổng 
hợp và phát triển thành nhóm thuốc trừ sâu pyrethroid ( hiện có trên 30 hoạt chất) với hoạt tính 
trừ sâu và ñộ bền quang học cao hơn. Các hợp chất  pyrethroid ñều là tan mạnh trong chất béo, 
gần như không tan trong nước, nên chúng có hiệu lực tiếp xúc mạnh hơn hiệu lực vị ñộc.  Hầu hết 
thuốc trừ sâu pyrethroid có ñiểm sôi khá cao, ở dạng lỏng nhầy,  áp suất hơi thấp ( trừ Allethrin,  
Prothrin,  và Pyrethrin I).  Các sản phẩm pyrethroid rất an toàn  với môi trường ( ít tích luỹ và bị 
phân huỷ nhanh; bản thân và các sản phẩm chuyển hoá ñều ít ñộc và liều lượng sử dụng lại thấp, 
chỉ bằng 1/10 liều sử dụng của các  thuốc trừ sâu thông dụng). 

Các sản phẩm pyrethroid ñã  trải qua 4 thế hệ: (1) Allethrin ñược tổng hợp ñầu tiên 
(1949), ñược dùng làm  hương muỗi và phun sol khí  ñể trừ ruồi muỗi trong y tế. Trong nông 
nghiệp, chúng ñược dùng ñể trừ rệp, bọ cánh cứng, bọ trĩ, rệp bột, sâu ño, rầy và nhiều côn trùng 
khác trên rau, bảo quản hạt và các mục ñích khác.(2) Thế hệ thứ hai có Dimethrin (1961), 
Tetramethrin (Phthalthrin, 1965), Resmethrin, Bioresmethrin và Biolethrin (1969), có tính quật 
ngã cao, phổ rộng; nhưng bị phân huỷ nhanh dưới  ánh sáng và không khí, nên chúng không/ít 
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ñược dùng trong nông nghiệp. Phenothrin (Sumithrin) sản phẩm cuối (1973) dùng trừ côn trùng 
trong nhà. (3) Các sản phẩm thế hệ thứ 3 như Permethrin, Cypermethrin, Deltamethrin  và 
Fenvalerat, bền với ánh sáng nhất( tổng hợp 1971;  ñưa ra thị trường 1980)  ñược dùng nhiều 
trong nông nghiệp.  (4) Các sản phẩm thế hệ thức tư ñưa ra thị trường vào các năm 1975-1983, 
dùng ñể trừ côn trùng hại bông (Flucythrinat, Cyfluthrin, Fluvalinat) , một số  sản phẩm khác 
ñược dùng ñể trừ  ngoại ký sinh hại gia súc (Cyhalothrin, Cypothrin) và nhiều sản phẩm khác 
ñang ñược nghiên cứu ( Cycloprothrin và Fenpyridin ). 
 Thuốc pyrethroid tác ñộng ñến sinh vật bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc, ngoài ra còn 
có tác ñộng  xua ñuổi côn trùng. Sâu nhện bị trúng ñộc nhanh. Các thuốc trong nhóm có phổ tác 
ñộng rộng, trừ nhiều loài sâu hại miệng nhai và chích hút, nhất là các loài sâu thuộc bộ cánh vảy, 
cánh cứng, cánh nửa hại cây ăn quả (cam, quýt...), cây thực phẩm (rau, ñậu ñỗ), lúa và ngũ cốc; 
cây công nghiệp (bông, thuốc lá, chè), lúa và ngũ cốc, cây cảnh, cây rừng. Một số ñược phun vào 
ñất ñể trừ  sâu hại trong ñất; một số  ñược dùng  trừ sâu hại kho lương thực. Thuốc còn ñược 
dùng ñể trừ côn trùng gây hại sức khoẻ người như ruồi, muỗi,  gián, bọ chét, rệp trong y tế, côn 
trùng trong chuồng trại hại gia súc gia súc;  trừ một số ký sinh ngoài da hại gia súc. Nhiều loại 
thuốc trong nhóm có thể trừ ñược nhện. Thuốc có thể  hỗn hợp với nhiều thuốc trừ sâu lân hữu cơ 
ñể phòng trừ sâu hại trong nông nghiệp. Không hỗn hợp với các thuốc chứa kiềm.  Thời gian  
cách ly  nói chung ngắn ( do liều sử dụng thấp) 
 Tuy nhiên, khi dùng các thuốc pyrethroid cần chú ý phòng ngừa sự hình thành tính  kháng 
thuốc của các loài sâu nhện.  Hiện tượng kháng chéo pyrethroid của sâu nhện  với các thuốc clo, 
lân hữu cơ và cacbamat vẫn thường gặp.  Nhiều thuốc trong nhóm dễ gây hiện tượng tái phát của 
dịch hại (Deltamethrin , Cypermethrin, Alpha- Cypermethrin,  dễ gây tái phát  rầy nâu lúa, rầy 
xanh chè...). Số lần phun càng nhiều, nguy cơ tái  phát càng cao.  
 Pyrethroid không tác ñộng ñến các hệ men sống của cơ thể sinh vật, mà tác ñộng trực tiếp 
ñến hệ thần kinh của côn trùng và ñộng vật máu nóng. Ơ côn trùng, pyrethroid tác ñộng ñến hệ 
thần kinh trung ương và ngoại vi ở liều rất thấp. Thuốc gây rối loạn sự dẫn truyền xung ñộng của 
kênh natri dọc sợi trục của tế bào thần kinh côn trùng. Tác ñộng ñến sự truyền xung ñộng của tế 
bào sợi trục thần kinh, ngăn cản và kìm hãm  sự truyền xung ñộng trong tế bào thần kinh. Các 
pyrethroid tổng hợp ñều kéo dài hậu ñiện thế âm (ñặc biệt với hệ thần kinh ngoại vi), ngăn cản sự 
tái phân cực bình thường của các nơron thần kinh. Ơ mức ñộ phân tử, các  hợp chất pyrethroid 
kìm hãm sự vận chuyển Ca++/Mg++ và Na+ / K+ của men ATP-ase, men vận chuyển các cation 
trên trong tế bào thần kinh; ức chế  sản sinh GABA có tác dụng ñiều khiển sự sản sinh và vận 
chuyển ion Cl- ñể trung hoà các ion Ca++,Mg++, Na+ & K+ nảy sinh trong quá trình  vận chuyển 
xung ñộng thần kinh.  Ơ côn trùng,  pyrethroid  chỉ  tác ñộng ñến các trung tâm hô hấp; còn ở 
ñộng vật máu nóng, pyrethroid tác ñộng ñến các trung tâm hô hấp ở tuỷ sống và hệ thần kinh 
kiểm soát chức năng của tim. Triệu chứng ngộ ñộc  của pyrethroid  trong côn trùng và  ñộng vật 
máu nóng  rất giống nhau: Trước tiên là kích ñộng, rùng mình, rối loạn  tiếp sau là bại liệt và 
chết. 
 Các hợp chất pyrethroid có cấu trúc hoá học lập thể phức tạp, tạo nhiều ñồng phân lập thể 
có hiệu lực diệt sâu  khác xa nhau. Nói cách khác, sự thay ñổi cấu trúc trong các hợp chất 
pyrethroid quyết ñịnh ñến hiệu lực của thuốc. Dùng  ñơn hoặc phối hợp các ñồng phân. 

Căn cứ vào cấu trúc phân tử mà người ta chia pyrethroid thành 2 dạng khác nhau và có 
triệu chứng ngộ ñộc khác nhau: Dạng pyrethroid I : Không có nhóm  a-cyanopyrethroid  gồm 
pyrethrin tự nhiên, Allethrin, Tetramethrin, Resmethrin, Permethrin, Kadethrin, Phenothrin, 
v.v...gây bồn chồn, run toàn thân tương tự trúng ñộc DDT. Dạng pyrethroid II :  có a-
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cyanopyrethroid bao gồm Cypermethrin, Deltamethrin , Fenvalerat... gây quằn quại, run toàn 
thân, tiết nhiều nước bọt, cử ñộng rời rạc và chết. Biểu hiện hai triệu chứng này ở côn trùng yếu 
hơn ở ñộng vật máu nóng. 
 Các thuốc pyrethroid trong nhóm:  Chỉ trừ sâu: Allethrin, Bioallethrin và Bioallethrin S-

cyclopentenyl- isomer, Bioresmethrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin và beta- Cyfluthrin,  

Cyhalothrin,  gamma- Cyhalothrin, và Lamda - Cyhalothrin,  Cypermethrin , Alpha- 

Cypermethrin,  Beta- Cypermethrin, Thera- Cypermethrin và  zeta- Cypermethrin, 

Cyphenothrin [(1R)-trans-isomer], Deltamethrin, Empenthrin [(EZ)-(1R)-isomer], 
Esfenvalerate, Flucythrinate, Flumetrin, Imiprothrin, Methothrin, Permethrin, Phenothrin 
[(1R) -trans-isomer], Prallethrin, Pyrethrin, Resmethrin, Tefluthrin, Tetramethrin,  

Tetramethrin [(1R)-isomer], Tralomethrin, Transfluthrin, ZXI 8901; trừ cả nhện : Acrinathrin, 
Bifenthrin, Fenpropathrin, Fenvalerat,  Tau-fluvalinate. 

 1.9. Nhóm pyrethroid không este:  
 ðây là một nhóm mới, nhỏ, rất có triển vọng, có cơ chế tác ñộng ñến côn trùng rất giống 
với các pyrethroid.  Ngoài ra còn một số tác ñộng khác.   
 Etofenprox: diệt côn trùng bằng tiếp xúc và vị ñộc; nhưng không diệt ñược nhện. Cơ chế 
tác ñộng giống như các hợp chất pyrethroid (tác ñộng ñến hệ thần kinh côn trùng và quấy rối 
chức năng của nơron bằng sự tương tác với kênh natri). Rất an toàn với  ñộng vật máu nóng, môi 
sinh và môi trường.  
 Silafluofen:  Thuốc trừ sâu phổ rộng với tác ñộng vị ñộc là chủ yếu, tiếp xúc yếu. Có tác 
ñộng kìm hãm tổng hợp chuỗi nhánh amino acid (ALS hay AHAS), kìm hãm sinh tổng hợp  các 
amino acid valine và isolicine, làm ngừng phân chia tế bào và sinh trưởng  của cây. 

 1.10.  Thuốc  nhóm neonicotinoit: 
 ðây là nhóm thuốc trừ sâu mới, nội hấp, vận chuyển hướng ngọn. Tác ñộng ñến côn trùng 
bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc. Các thuốc trong nhóm có phổ rất rộng, dùng theo nhiều cách 
khác nhau:  phun lên cây, xử lý giống và xử lý ñất ở liều khá thấp. 
 Các thuốc trong nhóm ñều là các chất ñối kháng  của chất nhận nicotenic acetylcholin, kết 
gắn với những thụ quan nicotenic sau khớp thần kinh trong hệ thần kinh trung ương, tác ñộng xấu  
ñến xinap trong hệ thần kinh trung ương, côn trùng bị tê liệt và chết.  
 Các thuốc trong nhóm ñều ít ñộc với ñộng vật máu nóng ( trong cơ thể  ñộng vật, chúng dễ 
bị  hấp thụ, phân tán rồi bị bài tiết nhanh ra ngoài); ít ñộc với cá, chim và ñộng vật hoang dã 
khác.Trong môi trường, thuốc bị chuyển hoá nhanh.  
 Các thuốc trong nhóm này ñược chia thành 3 nhóm nhỏ: 
   -Các h
p ch�t chloronicotinyl ( Thế hệ thứ nhất): Gồm các chất Acetamiprid, 

Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid. 
   -Các h
p ch�t thianicotinyl ( Thế hệ thứ hai) : Gồm các chất Clothianidin, 

Thiamethoxam. 

   - Các h
p ch�t nitromethylen (Thế hệ thứ ba):  Gồm Dinetofuran và một số 
chất khác. 

 1.11. Một số nhóm thuốc trừ sâu mới ñáng chú ý:  

Nhóm amidin : 
ðại diện là Amitraz. Tác ñộng rất nhanh ñến ve bét ( ký sinh trên gia súc), bằng cách tác 

ñộng ñến chất nhận octopamin trong hệ thần kinh, làm tăng hoạt ñộng của hệ thần kinh. Hiện 
chưa hiểu hết chức năng của octopamin trong cơ thể côn trùng. Nhưng octopamin có trong mọi 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………108  

 

 

mô thần kinh côn trùng và hoạt ñộng như một chất dẫn truyền của xinap, một hoocmôn thần kinh. 
Dịch hại bị kích ñộng sự vận ñộng, gây ngán ăn, ức chế trứng nở. Amitraz  có hiệu lực trừ nhện 
hại thực vật, ve và một số côn trùng thuộc bộ cánh phấn, cánh nửa  với tác ñộng với tác ñộng tiếp 
xúc  và xông hơi. Hiệu lực trừ trứng sâu, nhện  và sâu non mới nở cao. Thuốc ít ñộc với ñộng vật 
máu nóng; có ñộ ñộc thấp với ong và các côn trùng có ích. Nhanh bị phân rã trong môi trường. 

Nhóm Arylpyrrole:  
ðại diện là Chlorfenapyr. Sản phẩm cải biên của chất kháng sinh dixapyrolomycin (có 

hoạt tính diệt vi khuẩn, nấm và  diệt sâu nhện) do vi khuẩn Streptomyces fumanus sinh ra; có tác 
dụng  trừ sâu và  nhện bằng con ñường vị ñộc mạnh  và tiếp xúc yếu; có tính thấm sâu tốt, nhưng 
hầu như  không có tính nội hấp.  

Chlorfenapyr là chất “tiền sát trùng” (propesticides), trong cơ thể, thuốc ñược chuyển hoá 
thành chất trung gian, rồi mới diệt dịch hại. Chlorfenapyr oxi hoá  nhóm N-ethoxymethyl phát 
sinh bất cặp trong ty thể.  Chất này  tác ñộng như một phản liên hợp trong hệ hô hấp của dịch hại.  
Phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài côn trùng  và nhện, bao gồm cả các loài côn trùng và nhện  
ñã kháng cacbamat, lân hữu cơ, pyrethroid và  cả  các hợp chất kìm hãm tổng hợp chitin trên cây 
ăn quả, cây công nghiệp, rau  và các cây trồng khác. Nhiều loài sâu mẫn cảm  như sâu tơ; bọ cánh 
cứng Leptinotarsa decemlineata hại khoai tây; sâu xanh Heliothis spp. hại bông vải và các cây 
trồng khác; nhện Tetranychus spp. hại cây ăn quả.          

Thuốc có ñộ ñộc trung bình với ñộng vật máu nóng; ít ñộc với cá, ong và các ñộng vật 
hoang dã khác. Trong cơ thể ñộng thực vật và môi trường, thuốc nhanh chóng bị phân huỷ. 

Nhóm Carbamoyltriazole:  
ðại diện là  Triazamate. Thuốc phun lên lá trừ  rệp muội ( kể cả các loài rệp ñã chống lại 

các thuốc trừ sâu lân hữu cơ và cacbamat ) trên nhiều loại cây trồng  bằng tác ñộng tiếp xúc và vị 
ñộc; có hiệu lực nội hấp và vận chuyển trong cây ngắn. Rất ít ñộc với  các sinh vật có ích.  Thuốc 
kìm hãm hoạt tính của men cholinesterase.   Thuốc có ñộ ñộc trung bình với ñộng vật máu nóng. 
Trong ñộng thực vật và môi trường, thuốc bị  thuỷ phân và oxi hoá nhanh.  

Nhóm  Fiprole ( hay phenylpyrazol): ðại diện là  Fipronil ñang ñược dùng rộng rãi và 
Ethiprole.  

Fipronil có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài sâu hại miệng chích hút và miệng nhai,  

bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc;  có tính nội hấp vừa phải.  Các thuốc trong nhóm ñều ức chế 
hoạt ñộng của GABA, chất ñiều khiển kênh ion  chlor, bằng cách  bao vây kênh dẫn, làm tắc 
kênh dẫn ( bịt  phía trong kênh), làm ngừng dòng ion ñi qua. Có hiệu lực cao với các loài sâu hại 
ñã phát triển tính kháng ñối với  các thuốc lân hữu cơ, cacbamat và pyrethroid. Thuốc ñược dùng 
ñể phun lên cây, xử lý giống và xử lý ñấy với liều 10-80ga.i./ha.  Ngoài tác dụng trừ sâu, Fipronil 
còn dùng xử lý giống trước khi gieo ñể trừ cua, ốc.   

Nhóm focmamidin:   
ðại diện là Diafenthiuron có mặt trên thị trường năm 1990. Thuốc trừ sâu, nhện, có tác 

dụng  tiếp xúc và vị ñộc ñối với ấu trùng, trưởng thành và trừ trứng. Trong cơ thể ñộng vật, thuốc 
chuyển hoá thành cacbodiimit, ức chế  tổng hợp ATP, ức chế hô hấp của ty thể và kích ñộng quá 
mức thụ thể octopamin.  Phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài côn trùng miệng nhai và chích 
hút trên nhiều loại cây trồng, cây rừng. Dịch hại bị trúng ñộc, ngừng ăn, chết sau vài ngày. Ít ñộc 
với côn trùng có ích.  

 Nhóm  oxadiazine:  
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Nhóm thuốc trừ sâu ñầy triển vọng. Indoxacarb là thuốc ñại diện ñược phát hiện năm 
1992; có mặt trên thị trường năm 2000. Indoxacarb bao vây kênh natri trong hệ thần kinh. Thuốc 
có tác ñộng ñến côn trùng bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc. Làm côn trùng ngừng ăn, run rẩy, 
tê liệt  và chết. Thuốc trừ sâu phổ tác ñộng rộng, trừ nhiều côn trùng bộ cánh phấn trên bông, rau, 
cây ăn quả, lượng 12.5-125g/ha.   

Nhóm  pyridazinon:  
ðiển hình là Pyridaben ( có trên thị trường 1990). Thuốc trừ sâu, nhện tiếp xúc,  quật ngã 

và gây chết nhanh, hiệu lực dài. Tác ñộng ñến  mọi giai ñoạn phát triển của sâu nhện, ñặc biệt là 
ấu trùng và trưởng thành. Trong cơ thể dịch hại, Pyridaben kìm hãm sự vận chuyển  ñiện tử trong 
ty thể ở hệ I,  ảnh hưởng ñến quá trình tạo năng lượng, gây tử vong cho dịch hại. Pyridaben có 
hiệu lực cao với lớp nhện Acari, côn trùng họ Aleyrodidae; rệp muội Aphididae, Cicadellidae và 
bộ cánh tơ Thysanoptera trên rau màu cây công nghiệp, cây ăn quả và cây cảnh. Thuốc ít ñộc 
ñộng vật có vú; ñộc với ong,  cá; Thuốc không tích luỹ trong cơ thể sinh vật và môi trường. 

 
 
 
 
Nhóm Trifluoromethylnicotinamid: 
Nhóm thuốc trừ sâu mới,  ñiển hình là Flonicamid ñược phát minh 1994 và có mặt trên 

thị trường năm 2000.  Cơ chế tác ñộng còn chưa ñược phát hiện.  Kìm hãm côn trùng ăn ; có hoạt 
tính nội hấp và vận chuyển  tốt trong cây. Hiệu lực dài.   Chống nhiều côn trùng chích hút trên  
cây ăn quả, ngũ cốc, khoai tây, bông, rau.  

 1.12. Thuốc ñiều hoà sinh trưởng côn trùng( IGR- Insect growth regulator ): Muốn 
phát triển ñược, côn trùng và nhện cần lột xác ñể chuyển giai ñoạn (thay tuổi sâu, hoá nhộng và 
vũ hoá).  ðể lột xác cần các loại hoocmon khác nhau:     
 -Hormon lột xác( ecdysteroids) là những hợp chất tự nhiên hay tổng hợp có tác dụng như các 
steroid có trong cơ thể côn trùng, giúp côn trùng chuyển giai ñoạn từ nhộng hoá trưởng thành. 
 -Hormon trẻ ( juvenoids): là những hợp chất tự nhiên hay tổng hợp có tác dụng giúp ấu 
trùng thay tuổi, hay từ ấu trùng chuyển sang pha  nhộng. 
 Con người ñã lợi dụng  những hormon sẵn có của côn trùng, hoặc các hợp chất ñược tổng 
hợp ñể ñiều khiển quá trình  sinh trưởng của côn trùng với mục ñích : không cho côn trùng lột 
xác, hoặc phải chuyển giai ñoạn sớm hoặc muộn, ñúng vào các thời ñiểm bất lợi cho chúng.  Tất 
cả các chất có tác dụng trên ñều có tên chung là các chất ñiều khiển sinh trưởng côn trùng (IGR). 
 Cho ñến nay, hormon lột xác chưa ñược  nghiên cứu nhiều và cũng chưa có  các thành tựu  
ứng dụng quan trọng trong thực tiễn.  

Hàng trăm hormon trẻ ñã ñược tổng hợp và có thể tác ñộng ñến côn trùng bằng nhiều biện 
pháp xử lý.  Trở ngại chính trong  việc dùng các hormon trẻ tự nhiên là : 

 -Thuốc không tồn tại lâu trên cây, hiệu lực của thuốc chịu ảnh hưởng của ñiều kiện ngoại  
cảnh ( gió, ánh sáng).  

 -Không gây chết trực tiếp  cho dịch hại; người sử dụng khó thấy tác dụng của chúng một 
cách trực tiếp. 

 -Chỉ gây hại cho côn trùng ở  những giai ñoạn phát dục nhất ñịnh.  Vì vậy,  chỉ nên dùng 
chúng vào ñúng giai ñoạn thuốc có thể tác ñộng, nhằm ngăn chặn côn trùng hoá nhộng, tỷ lệ 
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trứng nở và lột xác thấp. Kết quả là giảm số lượng quần thể, giảm số lượng  trứng ñẻ  và gây chết 
cho côn  trùng.   
 Các antihormon cũng ñược sử dụng  nhằm ngăn cản  sự hình thành hormon trong cơ thể 
côn trùng ñể côn trùng không vượt ñược  một giai ñoạn phát dục nào ñó, rồi chết. Việc dùng các 
antihormon cũng có khó khăn như khi dùng hormon trẻ.  
 Thuốc IGR xuất hiện trên thị trường từ những năm 80 của thế kỷ 20 ñể trừ côn trùng, ñặc 
biệt là các loại côn trùng ñã kháng thuốc clo và  lân hữu cơ,  cacbamat và pyrethroit. Tuy nhiên 
hiện tượng sâu chống các thuốc IGR cũng phát triển  khá nhanh. 

Các thuốc ñiều hoà sinh trưởng côn trùng có ñặc ñiểm:  
-Các triệu chứng gây hại thể hiện chậm, nhưng hiệu lực kéo dài.  Tác ñộng chủ yếu ñến 

sự hình thành mật ñộ quần thể của ñời sau. Các thuốc trong nhóm hoặc chỉ tác ñộng ñến  ấu trùng 
(Lufenuron), hay  ấu trùng và nhộng (Chlorfluazuron, Cyromazine), hoặc  ấu trùng và trứng 
(Diflubenzuron, Flucycloxuron, Flufennoxuron) hay trứng, ấu trùng, nhộng (Buprofezin,  

Etoxazole) hoặc ấu trùng, nhộng và trưởng thành ( Fenpyroximate). Vì vậy muốn  sử dụng thuốc 
này có hiệu quả, cần  phun sớm, khi mật ñộ ấu trùng ñạt ñến ñộ nhất ñịnh. Không nên dùng các 
thuốc này khi côn trùng và nhện  ở giai ñoạn trưởng thành.   

-Các thuốc trong nhóm có tính chọn lọc cao, ít gây hại cho các loài thiên ñịch, ít ñộc với 
ñộng vật máu nóng và môi sinh. Chúng không xua ñuổi hay diệt trực tiếp côn trùng, nhưng làm 
giảm mạnh số cá thể của các loài cần diệt, ñặc biệt các loài có tính xã hội.  

-Tất cả các thuốc trong nhóm ñều  tác ñộng tiếp xúc và vị ñộc; một số trong chúng còn có 
tác dụng nội hấp (Cyromazine, Hexaflumuron) hay xông hơi yếu. ít hình thành tính chống chịu 
bắt chéo. 

-Các hợp chất IGR có cơ chế tác ñộng như sau: Men chitin-UNDP-acetyl glicoaminyl 
transfenase xúc tác cho quá trình  tổng hợp chitin (polyacetyl glicoamin), thành phần cơ bản của 
vỏ côn trùng. Các chất IGR  liên kết với men chitin-UNDP-acetyl glicoaminyl transfenase và làm 
mất hoạt tính của men này, ức chế quá trình sinh tổng hợp  chitin. 

Các chất IGR ức chế sự chuyển hoá men  ecdysteron (hormon lột xác), gây tích tụ 
ecdysteron và kích thích hoạt tính của men chitanase; mặt khác các chất IGR kích thích hoạt tính 
của men phenoloxidase và chitanase, chitin không tích tụ ñược, ngăn cản tạo lớp cutin mới.   

Các chất IGR có khả năng ức chế sinh tổng hợp ADN trong tế bào mô non của biểu bì 
phần bụng, làm cho ấu trùng không lột xác ñược. 

Một số chất IGR còn ức chế sự hình thành prostagladin trong trứng, ảnh hưởng ñến sự tạo 
trứng của trưởng thành,   trưởng thành ñẻ trứng bị ung, tỷ lệ vũ hoá thấp, hay trưởng thành và ấu 
trùng không sinh trưởng và phát triển bình thường.  

Các thuốc IGR bán  trên thị trường thuộc  nhiều nhóm hoá học khác nhau như  Benzoyl 

urea, Carboxamid, Diacylhydrazine, Pyrazole, Tetrazine,  Triazine; chỉ diệt côn trùng 
Bitrifluron, Buprofezin,  Chlorfluazuron, Cyromazine,  Diflubenzuron, Etoxazole, 

Fenpyroximate, Flucycloxuron, Flufennoxuron, Hexaflumuron, Lufenurron, Novaluron,  
Noviflumuron,  Teflubenzuron, Triflumuron hay diệt cả côn trùng và nhện Etoxazole,  

Flucycloxuron,  Flufennoxuron. 

 1.13. Chế phẩm sinh học trừ sâu : gồm ba nhóm: 
-Các thuốc trừ sâu vi sinh : gồm các loài  vi khuẩn, vi rus, mycoplasma, nấm, protoza,   

tuyến trùng trừ sâu gây bệnh và ký sinh ñược phân lập, gia công thành sản phẩm thương mại, lây 
nhiễm cho cây, côn trùng và nhện bị nhiễm bệnh và chết.   

Ưu ñiểm các thuốc trừ sâu nhện  sinh học là: có ñộ ñộc chuyên tính cao, nhưng ít ñộc với  
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ñộng vật máu nóng và bị phân huỷ hoàn toàn trong môi trường.  
Trên thế giới, các thuốc trừ sâu vi sinh ñang ñược phát triển mạnh. Không những trừ sâu, 

 các thuốc này còn lan cả sang lĩnh vực trừ bệnh nấm, trừ tuyến trùng, cỏ dại , chuột... 
Ơ Việt nam, chiều hướng sử dụng các thuốc này cũng tăng nhanh. Công nghệ gia công 

các thuốc này cũng có nhiều tiến bộ, giúp cho các thuốc sinh học phát huy hiệu lực nhanh và cao 
hơn, liều lượng sử dụng giảm ñi. Trong thời gian tới, các thuốc trừ sâu vi sinh sẽ chiếm một vị trí 
thích ñáng hơn trong việc phòng chống dịch hại. 

-Các sản phẩm  do chúng sản xuất ra và  các thuốc thảo mộc: ðược trình bày thành mục 
riêng hay lẫn trong các nhóm hoá học.  

-Các loài côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi.  

a/ Vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt) : phân lập lần ñầu năm 1870 và trừ côn trùng 
1915. ðến 1971, ñã có hơn 30 chủng Bt, chia thành 20 serotyp khác nhau gây hại cho 400 loài 
côn trùng. Sản phẩm Bt diệt côn trùng  có trên thị trường từ ñầu những năm 60 của thế kỷ 20.  

Bt là nhóm vi khuẩn háo khí, nhuộm gram dương,  bào tử hình que, kích thước 3-6 x 0,8 - 
13 µ , ñơn hay xếp chuỗi. Vi khuẩn di chuyển nhờ roi dài 6 - 8µ. Bào tử hình trứng , chịu nhiệt, 
có  kích thước 1-1,5 x 0,8 - 0,9µ.  

Trong môi trường, bào tử sinh tế bào dinh dưỡng hình que.  Hầu hết các chủng Bt trong 
thời gian hình thành bào tử, ñều sản sinh ra tinh thể ñộc delta-endotoxin ( tiền ñộc tố)  và ñộc tố 
này ñược hoạt hoá trong ruột giữa do các men phân giải protein.  Ngoài ra, delta-endotoxin còn 
gây rối màng biểu mô ruột giữa, làm mất cân bằng tính thấm của tế bào, côn trùng bị liệt và chết. 
Delta-endotoxin còn tương tác với các liposome của màng tế bào biểu mô, làm tăng sự  rối loạn 
màng biểu mô ruột giữa. Delta-endotoxin có hiệu lực trừ sâu non cánh phấn Lepidoptera  và  một 
số loài của Diptera và Coleoptera. Các thuốc thương phẩm của Bacillus thuringiensis ñều chứa  
bào tử và delta-endotoxin  có hiệu lực trừ nhiều loài dịch hại trong nông và lâm nghiệp. 

Một số chủng Bt còn sản sinh ra các ñộc tố khác  như: 
Alpha-exotoxin ( ñộc tố kém chịu nhiệt, sinh ra trong thời kỳ dinh dưỡng và bị khử hoạt 

tính  trong quá trình lên men, nên không có sản phẩm thương mại), gây ñộc cho ong mật và 
chuột.  

Beta-exotoxin (ñộc tố chịu nhiệt) gây ñộc cho ong, ruồi, muỗi, rầy cỏ, mối, một số loài  
trong bộ cánh vảy, nhện ñỏ và một số ñộng vật có xương sống, như  chuột bạch và gà. Ngoài ra, 
beta-exotoxin, gây dị tật cho các côn trùng mẫn cảm và  hiệu ứng này có thể truyền qua ñời sau. 
Beta-exotoxin là kìm hãm sinh tổng hợp  RNA, protein và acit nucleic.   

Sản xuất: Các chủng Bt ñược tách chiết trong tự nhiên, lựa chọn trên cơ sở tiềm năng trừ 
sâu, phổ tác ñộng và khả năng dễ nhân nhanh trong quá trình lên men. Quá trình lên men  ñược 
thực hiện trong thùng sâu, có môi trường dịch dinh dưỡng tiệt trùng và ñiều kiện sống của Bt 
ñược kiểm soát chặt chẽ. Endotoxin và các bào tử sống ñược thu trong dung dịch phân tán ñậm 
ñặc, rồi ñược gia công tiếp thành các dạng sản phẩm khác nhau.  

Nồng ñộ các dạng sản phẩm ñược tính theo ñơn vị quốc tế (IU = international unit) trừ 
dịch hại/mg sản phẩm hay bằng số khuẩn lạc (cfu = colony forming units = ñơn vị tạo khuẩn lạc) 
/mg. Giữ trong ñiều kiện lạnh, nhưng không ñể trong tủ lạnh. Tránh  ánh sáng mặt trời trực xạ. 
Trong ñiều kiện lạnh, tối, sản phẩm có thể giữ hiệu lực > 2 năm. Hỗn hợp ñược với nhiều thuốc 
trừ sâu, trừ nhện và trừ bệnh, chất làm ñặc, chất loang và chất thấm ướt. Không dùng với nước có 
pH>8. Không hỗn hợp với các chất  oxi hoá, axit và bazơ  mạnh, nước clo hoá  và các thuốc  diệt  
khuẩn  phổ rộng.     
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Các sản phẩm Bt không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. Bị tia cực tím (U.V.) 
phân huỷ. Bền vững ở dạng bột khô tới 40oC.  DT50 của huyền phù ñậm ñặc ở 40oC là nửa năm; 
ở 21-25 oC là 1 năm; ở 2-10 oC >3 năm.  Bị thuỷ phân nhanh trong môi trường kiềm (100%  trong 
1 giờ ở pH 11-12); thậm chí Bt có thể bị thuỷ phân ngay cả trong ñiều kiện kiềm trung bình. Tính 
chịu  ánh sáng cần ñược quan tâm.  

Tuy Bt có thể  bảo quản lâu, nhưng lại phân huỷ nhanh  trong  trên  ruộng, dưới tác ñộng 
của nhiệt ñộ, ánh sáng và chất thải của cây.  

Phương thức tác ñộng: Bacillus thuringiensis sản sinh bào tử bên, các protein kết 
tinh và tạo bào tử ra trong quá trình bào tử nảy mầm. Khi vào bụng côn trùng,  thể hiện hoạt tính 
trừ sâu với sâu non và trưởng thành bộ cánh vảy Lepidoptera và một số loài thuộc bộ cánh cứng 
Coleoptera. Trong cơ thể côn trùng, tinh thể protein  bị hoà tan  và men protease trong ruột côn 
trùng biến tinh thể ñộc(tiền ñộc tố) thành 4 chất ñộc nhỏ hơn. Các chất ñộc bị  thuỷ phân bao vây 
tế bào ruột giữa côn trùng, ñặc biệt phía chất nhận, nơi tạo các amino axit. Quá trình này phụ 
thuộc vào hàm lượng của ion kali.  Sự tác ñộng này tạo lỗ hổng, cho phép  lựa chọn cation,  làm 
tăng tính thấm của màng tế bào. Tính thấm nước tăng, tế bào bị phồng lên thậm chí bị vỡ,  phá vỡ 
thành ruột giữa. Tính chọn lọc ñặc trưng của các chủng Bt  với các loài côn trùng phụ thuộc vào 
cường ñộ các chất ñộc bao vây các chất nhận.  Ngoài ra, các bào tử của Bt, trong ruột côn trùng, 
cũng tiếp tục phát triển và sản sinh ra tinh thể ñộc và bào tử mới,  làm tăng hiệu lực của Bt. 

Bt là thuốc trừ sâu có tác ñộng ñường ruột; không có tác ñộng tiếp xúc, xông hơi và  nội 
hấp.  Vào trong cơ thể côn trùng,  các tinh thể nội ñộc tố bị hoà tan, huỷ hoại các tế bào biểu mô 
(epithelial cell) ruột côn trùng, côn trùng chán hay ngừng ăn và tử vong. Tuy nhiên côn trùng ñã 
bị nhiễm Bt thường chết chậm.  Các bào tử  của Bt có thể tồn tại trong môi trường tới 1 năm hay 
lâu hơn, có thể gây hại cho tằm. Vì vậy, các nước trồng nhiều dâu nuôi tằm chỉ dùng chế phẩm Bt 
chứa các nội ñộc tố, không chứa bào tử.  

Bacillus thuringiensis Berliner  subsp.  aizawai  (Bta) ñược khuyến cáo trừ sâu non bộ 
cánh vảy ( sâu tơ hại cải và các loại sâu non cánh vảy khác hại bông, ñậu nành, cây ăn quả, cây 
công nghiệp (thuốc lá). 

 Bacillus thuringiensis Berliner  subsp.  israellensis (B.t.i.) ñược khuyến cáo trừ ấu trùng 
muỗi (cung quăng) Uranotaenia unguiculata, Culex univitattus, Culix pipiens, Anopheles 

sergentii, Aedes caspius, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis  và Anopheles gambiae trong hồ 
ao, mương máng, cống rãnh, ñầm lầy ven biển và  những nơi nước ñọng, môi giới   gây bệnh sốt 
rét. Ngoài ra B.t.i.  ñược dùng ruồi ñen Simulium damnosum  gây bệnh giun chỉ ở châu Phi .  

Bacillus thuringiensis Berliner  subsp. japonensis: Trừ giống Plutella của bộ cánh phấn. 
Bacillus thuringiensis Berliner  subsp.  kurstaki tạo bào tử và nội ñộc tố là những tinh thể 

protein CryI, CryII hoặc CryIII, ñược dùng rộng rãi sâu non  bộ cánh phấn  trên cây thực phẩm 
(cải các loại), cây công nghiệp (bông, thuốc lá, ñậu nành...), cây lương thực (ngô), cây cảnh..., mà 
dịch dạ dày có ñộ pH cao. Sâu non bị trúng ñộc chết sau 2-3 ngày.  

Bacillus thuringiensis Berliner  subsp.  tenebrionis ( hay Bacillus thuringiensis Berliner  
subsp. morrisoni) ñược khuyến cáo trừ sâu non bộ cánh cứng ( bọ cánh cứng hại khoai tây và 
nhiều loài cánh cứng khác hại cà chua, cà, cây cảnh...).  

Bacillus thuringiensis var.  7261: Loài Bt ñược Trung quốc phát hiện  trong những năm 
cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, có hiệu quả cao trừ  sâu non bộ cánh phấn. 

ðể tăng hiệu quả và mở rộng phổ ký chủ, gần ñây người ta ñã  cấy gen và  các gen vận 
chuyển d-endotoxin (gen cry) vào các chủng Bt,  E. coli, Pseudomonas clavibacter, tảo,  nguyên 
sinh ñộng vật, cùng  một số loài  khác và ñược ñăng ký như thuốc trừ sâu sinh học. 
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 Mọi chủng Bt ñều thuộc nhóm ñộc III,  không gây ñộc cho ñộng vật máu nóng. Sau khi 
xâm nhập vào cơ thể ( bằng thức ăn, hô hấp, tiêm tĩnh mạch), Bt bị thải ra ngoài nhanh và không 
gây hại cho ñộng vật máu nóng.  Bt cũng không gây hại cho ong mật, cá, một số ñộng vật không 
xương sống và các loài thiên ñịch của côn trùng; nhưng có thể gây ñộc cho tằm. Bt bị phân huỷ 
nhanh trong môi trường, nên không gây ñộc cho môi trường. 

b/ Các nấm trừ sâu:  

Gồm nhiều loài  nấm ký sinh, có thể xâm nhập trực tiếp qua biểu bì côn trùng, dùng men 
bẻ gãy chitin và protein ở biểu bì, sản sinh ra các chất chuyển hoá, gây chết sâu. Thời gian  nấm 
phát huy tác dụng là 5-10 ngày sau xử lý, tuỳ thuộc vào liều lượng và ñộ lớn của sâu.  Các nấm 
ñều có ñặc tính ký sinh chuyên biệt, không gây hại cho ñối tượng không phòng trừ. Sản phẩm 
ñược sản xuất ñơn giản, giá hạ và dễ hơn thuốc hoá học. Nhưng so với thuốc hoá học, hiệu lực 
trừ sâu của nấm thấp hơn và kỹ thuật xử lý cũng hạn chế hơn.   

Nấm Beauveria bassiana Vuill: còn gọi là nấm trắng. 
Beauveria bassiana là loài nấm thuộc họ Moniliales, lớp Deuteromyces, ký sinh trên cơ 

thể sâu non bộ cánh vảy, ñược dùng làm thuốc trừ sâu sinh học. Loài nấm này  ñược phát hiện và 
phân lập lần ñầu  trên sâu non sâu ñục thân ngô Ostrinia nubilalis (bộ cánh vảy, họ Pyralidae) ở 
miền Bắc nước Pháp. Nhiều nòi B. bassiana  ñược dùng làm thuốc trừ sâu như: nòi 147; nòi 
GHA; nòi TBI. 

B. bassiana là loại thuốc trừ sâu tiếp xúc, lây lan bằng conidi của nấm, nhờ giá thể, bám 
vào cơ thể côn trùng, nhanh chóng  xâm nhập qua biểu bì, vào khoang cơ thể côn trùng, tạo ra  
các tiểu thể  trong  huyết tương. Các tiểu thể trên, tiêu diệt các tế bào bạch huyết, gây chết cho 
côn trùng. Cơ thể côn trùng chứa ñầy sợi nấm,  hình dáng cơ thể không biến dạng, trở nên rắn. 
Khi ñủ ñộ ẩm, nấm chui khỏi bề mặt cơ thể sâu hại, tạo lớp sợi nấm màu trắng trên cơ thể sâu. 
Lớp sợi nấm này lại tạo conidi  ñể tiếp tục lây lan sang các sâu non khác. B. bassian lây bệnh cho  
nhiều loài côn trùng thuộc bộ cánh vảy, cánh cứng, cánh màng, cánh thẳng, cánh ñều, cánh nửa 
và cả nhện Acarina. Ở Việt Nam, ñã phát hiện B. bassiana gây hại cho một số loài côn trùng như 
rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít, sâu cuốn lá lúa, sâu ño ñay, sâu róm thông. Các chế phẩm 
Beauveria ñược khuyến cáo phòng trừ  nhiều loài sâu hại rau, ngô,  ñậu, cây ăn quả, cây cảnh. 
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt ñộ khoảng 20oC), có thể giữ ñược hiệu lực trong 2 
năm. Không thấy có hiện tượng tích luỹ Beauveria trên ruộng bông.  
 B. bassiana có thể gây bệnh cho sâu ngay khi xử lý, hoặc sau xử lý một thời gian ngắn, 
trước khi nấm mất hoạt tính.  Sau một lần xử lý, nấm không thể tạo ngay thành dịch. ðộ ẩm cao 
là yêu cầu cho bào tử  phát triển và tạo thành dịch. Khi ñộ ẩm thấp, nấm sẽ không lây lan ñược và 
hiệu lực trừ nấm sẽ thấp. 

B. bassiana  ít gây ñộc cho ñộng vật máu nóng, không ñộc với cá và ong ở mọi giai ñoạn 
sinh trưởng. Không dùng Beauveria  cho cây dâu tằm.   

Nấm Metarhium anisopliae (nấm xanh):  
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok thuộc họ Moniliaceae, bộ Hyphomycetes, lớp 

nấm bất toàn  (Deuteromycetes). ðược phân lập từ nhiều loài côn trùng bị nhiễm bệnh và sản 
xuất bằng công nghệ lên men. Có hiệu lực chống nhiều loài  côn trùng gây hại  thuộc bộ cánh 
phấn, cánh cứng, cánh thẳng (châu chấu, hại ngô, mía, luồng; rầy nâu hại lúa; bọ dừa sâu ño, sâu 
xanh... hại ñay); cánh ñều (mối...), bằng cách phun lên cây, hay tạo côn trùng nhiễm bệnh ñể lây 
nhiễm cả ñàn (mối). Nấm xâm nhập qua cutin và gây bệnh cho côn trùng. Thời gian ủ bệnh 
chừng 2 ngày; côn trùng chết sau 7-10 ngày. Bào tử nấm mọc lộ bên ngoài xác côn trùng. Các 
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côn trùng bị bệnh  bám chặt vào cây. Bào tử nấm phát triển nhiều hơn và gây hại cho côn trùng 
mạnh hơn.  

Sản phẩm trừ sâu thường có số lượng bào tử không dưới 108cfu/g M. anisopliae. Cần bảo 
quản sản phẩm nơi lạnh, khô,  không bị mặt trời chiếu trực tiếp.  Trong ñiều kiện như vậy, hiệu 
lực của sản phẩm kéo dài 12 tháng. Dùng ñơn. Không hỗn hợp với thuốc trừ nấm,  với các chất 
oxi hoá mạnh, axit hay kiềm  và nước clo hoá. Chưa có thông báo về tác hại của nấm này lên con 
người, gia súc và sinh vật có ích. Không gây ñộc hô hấp, không  kích thích da và mắt. Không gây 
ñộc cho cá, ñộng vật thuỷ sinh, ong mật và tằm. Có nhiều chủng khác nhau ñược dùng  ñể nhiễm  
bệnh cho côn trùng: Metarrhizium anisopliae var. acridium ; Metarrhizium anisopliae var. 

anisopliae; Metarrhizium anisopliae dòng  ICIPE 30;  Metarrhizium anisopliae dòng ICIPE 69. 
Ngoài hai loài nấm trừ sâu trên, còn một số nấm khác cũng ñược dùng ñể gây bệnh cho 

sâu nhưng ít phổ biến hơn như: Eitemophaga  asiatica;   Entemophaga grylii;  Paecilomyces 

fumosoroseus;  Verticillium lecanii; Zoophthora radicans.    

c/ Virus trừ sâu:  
Virus nhân ña diện ( nuclear polyhedrosis virus = nucleopolyhedrovirus - NPV) nằm 

trong nhóm Baculoviridae, ñược tách chiết lần ñầu trên cơ thể ong ăn lá rừng tại Mỹ và Canada.   
Hiện ñã có hàng chục chủng ñược tách chiết từ nguồn tự nhiên. 

NPV gồm nhiều hạt virus trong một nhân ña diện (polyhedron) có trong nhân tế bào bị 
bệnh. Hạt virus hình gậy, chứa một hay nhiều nucleocapsid,có một lớp vỏ (capsid) bao quanh.   

Capsid là sự kết hợp giữa ADN và protein ở dạng không ñồng nhất, tạo thành DNP và 
ADN ñược xếp gọn trong DNP. 

Nhân ña diện là khối protein kết tinh, hình lưỡi liềm, chưá nhiều polypeptid kết tinh dạng 
mắt cáo, chứa các hạt virus bên trong; ñược bao bởi một lớp vỏ ñể chống sự mất nước và  tia cực 
tím. Nhân ña diện có tính ổn ñịnh vừa phải, dễ bị kiềm hoá ( dễ tan trong pH ≥ 9.5), dễ bị phá huỷ 
trong dịch ruột côn trùng (dịch ruột mang tính kiềm và có men phân huỷ).  

Tất cả các  virus thể vùi, phải xâm nhập  vào ruột  rồi mới  gây hại  cho côn trùng.   
Trong bụng côn trùng, virus chỉ tác ñộng vào hạch tế bào ruột giữa và  chỉ gây chết khi 

côn trùng bị lây nhiễm ñầy ñủ. Côn trùng  mắc bệnh do ăn phải virus và các chất nền protein của 
virus ñược hoà tan trong ruột giữa côn trùng (có tính kiềm),  sản sinh ra các phần tử virus.  
Những phần tử này ñi qua màng hậu môn  và vào tế bào ruột  giữa, bằng cách hoà vào  các lông 
tơ nhỏ. Những phân  tử virus  hoà trong hạch tế bào biểu mô, chiếm các nhân của tế bào biểu mô,  
dạng trần và nhân lên ở ñây. Những phần tử virus ñầu tiên  dạng trần,  không  bị giữ  lại.  Sự tái 
tạo trước tiên sản sinh ra các phần tử  không giữ virus, nhưng sau ñó, các phần tử virus  ñược sản 
sinh, bao bọc  lớp protein. Sự lây nhiễm bắt ñầu và làm chết côn trùng.  

NPV ñược sản xuất bằng sự nhân giống côn trùng nhiễm bệnh bằng nhiều cách: 
 -Nhân nuôi trong phòng thí nghiệm: sâu non và thức ăn nhân tạo ñược phun với  liều 

NPV thích hợp. Phun với liều thấp, côn trùng không nhiễm bệnh; phun với liều cao, côn trùng bị 
chết sớm, làm giảm tổng sản phẩm virus.  Sau ñó ñưa vào môi trường có nhiệt ñộ 23-29oC ( tối 
thích 29oC). Tốc ñộ sinh trưởng virus phụ thuộc vào mật ñộ quần thể và kích thước  bình nuôi, 
thời ñiểm lây nhiễm, kích thước sâu và tỷ lệ ñực cái (con cái thường sản xuất nhiều NPV hơn con 
ñực). Các vi khuẩn hoại sinh cũng ảnh hưởng nhiều ñến hoạt tính của virus. 

ðể thu virus, người ta  nghiền nát một phần sâu bị nhiễm với  ba phần nước, lọc qua vải 
mỏng, lấy dịch. Tách chiết trên máy ly tâm. ðể làm sạch hơn, cần ly tâm lần nữa với dung dịch 
ñường sacharose  ñể có ñược dung dịch thể vùi. 
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-Chọn những quần thể sâu hại có mật ñộ cao,  xử lý virus và vài ngày sau thu về  những 
côn trùng bị bệnh, cho ñông lạnh. Trước khi sử dụng, các ấu trùng  ñông lạnh, ñược nghiền nhỏ 
như bột ñể phun.    

-Cũng có thể dùng kỹ thuật nuôi cấy tế bào ñể sản xuất  virus gây hại cho côn trùng. 
ðể diệt côn trùng, NPV thường ñược hỗn hợp với vi khuẩn và protozoa.  
Thuốc trừ sâu virus ñược gia công dưới dạng lỏng, sữa, bột thấm nước, bột khô, hạt  và 

dạng kem.  Sản phẩm cần bảo quản ở nơi khô, lạnh  không bị chiếu sáng trực xạ.  Thời hạn bảo 
quản : 2 năm. Không ñược hỗn hợp với các chất  oxi hoá, axit hay kiềm và  nước ñược clo hoá.  
Không gây ñộc cho người, ñộng vật có vú và môi sinh, môi trường.  

Nhiều sản phẩm virus trừ sâu ñã xuất hiện trên thị trường thế giới và  có hiệu quả rất cao 
trừ sâu gây hại bông, ngô, ñậu ñỗ, rau màu. Hỗn hợp Neodiprion  sertifer NPV và Neodiprion 

lecontei NPV ñược dùng ñể trừ một số loài sâu non  bộ cánh phấn cho một số loại cây trồng (sâu 
tơ, sâu ño hại rau; sâu ñục củ khoai tây, sâu ñục quả; sâu keo Spodoptera exigua,  sâu xanh da 
láng hại bông, lạc, ñậu xanh, nho, hành ớt... và một  số loài sâu hại cây rừng).  Một số loài khác 
như: Helicoverpa zea NPV; Mamestra brassiucae NPV cũng ñược dùng phổ biến. 

Ơ Việt nam, ñã có nhiều công trình nghiên cứu, sản  xuất và sử dụng NPV. Thành công 
lớn nhất là  hiệu quả dùng NPV trừ  sâu xanh Helicoverpa armigera hại bông, thuốc lá ;  sâu ño  
Anomis flava hại ñay; sâu róm thông....  

Ngoài các loài virus nhân ña diện, còn có nhiều loài  virus khác cũng có tác dụng trừ sâu 
như  Cydia pomonella GV. 

d/ Tuyến trùng trừ sâu:   
Tuyến trùng sống trong ñất có thể ký sinh trên côn trùng  ñất, nên chúng là  nguyên liệu 

ñể tuyệt vời ñể sản xuất các thuốc trừ sâu vi sinh.  
Sau khi vào ñất, tuyến trùng phân tán và tấn công ngay côn trùng.  
Tuyến trùng xâm nhập vào cơ thể côn trùng hoặc cùng thức ăn ( như các loài tuyến trùng  

Stein rnema và Heterorhabditis), hoặc qua lỗ thở và hậu môn côn trùng. 
Ở trong ruột côn trùng,  tuyến trùng chui qua vách  ruột,  ñi vào hệ tuần hoàn. Ơ ñây, 

tuyến trùng sinh trưởng và phát triển khá nhanh, gây chết cho côn trùng trong 1-2 ngày. 
Trừ một số ít tuyến trùng sống ñược trong ñiều kiện khô dưới dạng bào nang, còn hầu hết 

tuyến trùng hoạt ñộng trong ñiều kiện có màng nước bao quanh.  Vì thế, tuyến trùng chỉ  tác ñộng 
ñến các loài côn trùng sống trong ñất, nơi  chúng sống lâu hơn.  

Tuyến trùng Neoplectana carpocapsae có tác dụng như môi giới truyền vi khuẩn gây 
bệnh cho mối và gây chết mối. 

Ngoài các loài côn trùng ký sinh trực tiếp trên sâu hại và tuyến trùng ñất, từ năm 1970,  
các loài tuyến trùng ký sinh  cho côn trùng ( EPN – entomo pathogenic nematodes) cũng ñược sử 
dụng. Những tuyến trùng này có khả năng cộng sinh  với vi khuẩn  Xenorhabdus spp. tạo tổ hợp 
ký sinh  tuyến trùng/ vi khuẩn.  Hiện ñã có  17 loài tuyến trùng thuộc giống  Steinernema và 7 
loài thuộc giống Heterorhabditis  thuộc bộ Rhabditida có khả năng này. Sau khi xâm nhập, chúng 
có khả năng gây bệnh và làm chết vật chủ trong  48 giờ. Các EPN có khả năng ký sinh trên 200 
loài côn trùng thí nghiệm ( có một phần ñời sống trong ñất) . Một số sản phẩm  thương mại ñã có 
bán trên thị trường  ñể trừ  : 10 loài cánh cứng; 19 loài sâu ñục thân, tiện vỏ; 17 loài  thuộc bộ 
cánh phấn; 14 loài  thuộc bộ hai cánh trong y tế.   

e/Các loài ký sinh và bắt mồi ăn thịt của sâu nhện:  
ðây là một nhóm lớn gồm các loài côn trùng ký sinh ( có hiệu quả như  Dacnusa sibirica; 

Diglyphus isaea; Encarsia formosa; Eretmocerus eremicus; Leptomastix dactylopii; Metaphycus 
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helvolus; Trichogramma spp.); côn trùng bắt mồi ( phổ biến như Cryptolaemus montrouzieri; 

Erwinia carotovora; Hippodamia convergens; Macrolophus caliginosus; Orius spp. ) và nhện 
bắt mồi (Phytoseiulus persimilis; Typhlodromus occidentalis) có tác dụng hạn chế  rất mạnh mẽ 
sự  phát  triển của côn trùng và nhện trên ñồng ruộng.  

Việc nhân nuôi các loài côn trùng và nhện ký sinh - bắt mồi với số lượng lớn rất tốn kém, 
giá thành cao và ñòi hỏi một trang thiết bị hiện ñại. Hiệu quả nhân thả phụ thuộc nhiều vào trình 
ñộ dự tính dự báo sự phát triển của dịch hại, thời ñiểm nhân thả,  ñiều kiện thời tiết, ñủ lượng cần.  
Vì vậy, bảo tồn và tạo ñiều kiện cho các loài thiên ñịch tự nhiên phát triển có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng và nông sản khỏi sự gây hại của côn trùng và nhện. 

 1.14. Một số  sản phẩm trừ  sâu, nhện bắt nguồn từ sự lên men của xạ khuẩn:  
Hiện nay có nhiều loại thuốc trừ sâu nhện là sản phẩm của quá trình lên men của các loài 

vi sinh vật; trong ñó xạ khuẩn ñã sản sinh ra nhiều thuốc trừ sâu mới nhất.  

-Nhóm thuốc  Avermectin  
Một trong 16 nhóm  ester tự nhiên do vi khuẩn Streptomycin avermitilis sản sinh, gồm hai 

chất Avermectin B1a và Avermectin B1b. Những thay ñổi rất nhỏ trong thành phần của thuốc 
(hàm lượng và tỷ lệ hàm lượng Avermectin B1a và Avermectin B1b) tác ñộng ñến hoạt tính và 
hiệu lực phòng trừ của sản phẩm.  Các sản phẩm  Avermectin ở thể rắn có hiệu lực trừ côn trùng 
và nhện  kém ở dạng lỏng. Vì vậy, các sản phẩm Avermectin ñều dạng sữa. Gần ñây, nhiều công 
ty ñã sử dụng bao ñựng các sản phẩm Avermectin thể rắn có thể tan trong nước.  Loại thuốc này, 
dễ phân tán trong bình phun và  tăng khả năng tiếp xúc của thuốc với vật  phun và ít gây ñộc cho 
người sử dụng. 

Các thuốc trong nhóm có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài sâu miệng nhai và miệng 
chích hút thuộc bộ cánh vảy, bộ hai cánh, bộ cánh ñều như sâu vẽ bùa, ñục thân quả... và nhện ñã 
di chuyển  ñược ở liều lượng 5.4 - 25ga.i./ha trên nhiều loại cây trồng như bắp cải và các loại rau 
khác, ñậu tương, các loại cây ăn quả, cam chanh, nho, chè, bông, cây cảnh. Thuốc có hiệu quả 
phòng trừ kiến lửa Sclenopsis  invicta cao; có thể gây vô sinh hay giết kiến chúa. Có thể phun hay 
làm bả ñể diệt ấu trùng và trưởng thành hay kìm hãm sinh trưởng và làm ung trứng của dán. 
Chúng tác ñộng ñến côn trùng và nhện bằng con ñường tiếp xúc và vị ñộc; nội hấp yếu hoặc 
không có tính nội hấp. Di chuyển trong cây yếu. Các hợp chất Avermectin thấm thấu mạnh vào 
mô lá. Do thuốc xâm nhập nhanh vào biểu bì lá (với sự giúp ñỡ của men  translaminase), rồi tích 
luỹ ở ñó. Vì vậy hiệu lực của thuốc kéo dài,  ít chịu tác ñộng  của ñiều kiện thời tiết.   Côn trùng 
và nhện bị trúng ñộc rất nhanh. Sau phun 8 giờ,  triệu chứng ngộ ñộc  thể hiện rõ; nhưng phải sau 
3-4 ngày tỷ lệ chết mới ñạt cao nhất.  

Sau khi tiếp xúc với các thuốc trong nhóm, côn trùng ngừng ăn và chết vì ñói. Các thuốc 
ñã kích thích sự giải phóng GABA ( γ-aminobutyric acid) gây kìm hãm sự vận chuyển xung ñộng 
thần kinh, lượng ion  Cl- trong tế bào thần kinh tăng lên, làm nhiễu loạn hoạt tính của hệ thần 
kinh.  Các tế bào thần kinh  phải hoạt ñộng mạnh hơn, nên năng lượng mất nhiều, côn trùng và 
nhện bị tê liệt và chết. 

Sâu hại ít có khả năng hình thành tính kháng hay khó hình thành tính kháng chéo với các 
thuốc Avermectin, nên có thể trừ ñược cả các loại sâu  ñã  kháng các thuốc trừ sâu khác. 

Abamectin là một disaccarit vòng lớn ñược phân lập từ quá trình lên men của vi khuẩn 
Streptomyces avermitilis. Là hỗn hợp của >80% avermectin B1a và <20% avermectin B1b.  
Trong dung môi hữu cơ, abamectin bị  oxy hoá nhanh.  Không bền trong môi trường axit mạnh  
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và kiềm. Bị tia cực tím phân huỷ nhanh . Hiện ñã có thương phẩm của Evermectin  B1, dùng ñể 
trừ côn trùng, nhện hại cây ăn quả và các  cây trồng khác ở 50 nước. 

Emamectin: là sản phẩm bán tổng hợp của VSV và là thế hệ thứ 2 của Avermectin không 
có tính nội hấp . Emamectin có hiệu quả trừ ấu trùng  bộ cánh phấn  trên rau và bông cao hơn 
Avermectin.    
 Emamectin benzoate: Hỗn hợp chứa =  90% emamectin  B1a và =10% emamectin B1b 
cùng các muối  benzoat của chúng. Hiệu lực của Emamectin Benzoate ổn ñịnh hơn Emamectin. 
Hiện nay, nhiều nước ñã dùng Emamectin Benzoate ñể trừ sâu hại  cây ăn quả và  nhiều cây trồng 
khác ñạt hiệu quả rất cao ở lượng 5,4 - 8.4g a.i./ha. Hiệu lực của thuốc bị giảm mạnh trong môi 
trường có ánh sáng. 

 -Spinosad (từ  xạ khuẩn Saccharopolyspora spinosa): 
 Spinosad cũng kích ñộng  thụ quan axetylcholin nicotinic ( nhưng tại  vị trí khác với tác  

ñộng của nicotin và imidacloprid ), làm giảm hoạt ñộng của GABA, làm cho  côn trùng tê liệt và 
chết. Thuốc trừ sâu có tác dụng tiếp xúc và vị ñộc, có phổ tác ñộng rộng, trừ  các loài sâu hại 
thuộc bộ  cánh cứng, hai cánh, cánh vảy, bọ rầy,  trên các loài rau, ñậu ñỗ, cây lương thực cây 
công nghiệp, cây cảnh, cây trồng trong nhà  kính, nhà lưới.  Ngoài ra thuốc còn ñược dùng ñể trừ 
côn trùng gây hại sức khoẻ con người. Hiện nay chưa có thông tin về khả năng sâu hình thành 
tính kháng với spinosad. Rất ít ñộc với người, ñộng vật máu nóng, sinh vật có ích khác. ðộc cao 
với ong. Không gây hại cho môi trường.  

Bảng 5. TÓM TẮT CƠ CHẾ TÁC ðỘNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU 

ðối tượng Nơi bị tác ñộng trong cơ thể Nhóm thuổc trừ sâu  
Các ñiểm nhận  xung ñộng của dây chằng thàn kinh: 
                                                     ( Neurotrasmitter receptor ligand 

recognition sites) 
   Cholinergic: 
  -Nicotinic Acetylcholine Nicotine, Cartap, 

Nitromethylenes 
  -Muscarimic Acetylcholine không 
  -Glutaminergic Glutamate không 
  -Octopaminergic Octopamine Amitraz 
  -GABAergic γ- Aminobutylic acid không 
Các kênh ion  ( Ion channels  ) 
  -Kênh Na+ Depolarization Pyrethroid, DDT 
  -Kênh Cl- γ- Aminobutylic acid Cyclodien  
  -ðiều khiển GABA  Avermectins, Fipronil 
Hệ thống thông tin thứ hai ( Secondary messenger systems) 
  Cyclic AMP Octapamine, 5HT Không 
Các hệ thống vận chuyển cho nhận và phá vỡ  
                                            (Transmitter  re-uptake and breakdown systems)                                                        
  Cholinesterase Actycholin Lân hữu cơ;  Carbamat 
Sự hô hấp của mitochondrial (Mitochondrial respiration): 
  Oxidative  Rotenone, Dinitrophenol, 
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        Phosphorylation Diafenthiuron 
Cơ  (Muscle) 
 Contraction (co cơ) Depolarization Chiết xuất của Ryania 
 
 1.15. Chất dẫn dụ , xua ñuổi, triệt sản côn trùng: 

Các chất dẫn dụ, xua ñuổi, triệt sản côn trùng không trực tiếp gây chết côn trùng, nhưng 
có tác dụng gián tiếp trong việc phòng chống sâu hại, bảo vệ môi trường.  

a/ Chất dẫn dụ côn trùng (pheromon bắt nguồn từ chữ pherein- truyền ñi và hormon – 
kích thích): 

Là những chất bay hơi do cơ thể sinh vật tiết ra hay ñược tổng hợp có khả năng tác ñộng 
ñến sinh lý hay hành vi của các cá thể khác cùng loài, bắt chúng di chuyển về nguồn phát ra 
những chất dẫn dụ ñó. Các phản ứng có thể xảy ra  tức thì ( như pheromon sinh dục), hay chậm 
hơn ( do tác ñộng ñến các chức năng sinh lý). 

Các pheromon ñều là các axit béo thay thế hay các thành phần tương tự có trong thức ăn, 
ñươc dùng ở nồng ñộ rất thấp trong không khí,  nên hầu như không ñộc với ñộng vật máu nóng.  

Ơ côn trùng, pheromon ñược tiết ra từ những tuyến ñặc biệt hoặc từ các gian ñốt. Ngoài 
côn trùng, pheromon còn có ở các loài giáp xác (ngành chân ñốt), cá lưỡng thê và một số cá khác,  
cóc và một số loài ve bét.  

Chất dẫn dụ côn trùng ñược chia làm các nhóm: 
-Những chất dẫn dụ sinh dục: những chất dẫn dụ sinh dục còn gọi là pheromon giới tính. 
 Chúng là các hợp chất tự nhiên (do côn trùng tiết ra) hoặc ñược tổng hợp nhân tạo, có 

hoạt tính chuyên hoá cao, chỉ hấp dẫn cá thể cùng loài nhưng khác giới. Các  pheromon này sinh 
ra từ các tuyến thơm của con cái (là chủ yếu) hay từ con ñực,  có tác ñộng kích thích  dẫn dụ hoạt 
ñộng sinh dục, kết cặp , thường thấy ở  bộ cánh cứng, cánh vảy , bọ xít, ruồi. Nồng ñộ pheromon 
trong không khí tăng, làm côn trùng từ trạng thái di chuyển sang kích thích giao phối. Pheromon 
sinh dục hay quyến rũ ( epagon), ñóng vai trò giám sát, theo dõi sự xuất hiện của các loài sâu hại.   

Lợi dụng ñặc tính này, người ta tổng hợp ra các pheromon giả, phá huỷ khả năng con ñực 
tìm kiếm con cái ñể giao phối, nhằm làm giảm số lượng quần thể côn trùng ñời sau.  

ðến nay người ta ñã biết trên 350 loài côn trùng thuộc 12 bộ có  pheromon sinh dục. 
Người ta cũng ñã tổng hợp ñược một số pheromon nhân tạo, ví dụ chất cis-7-dencen-1-ol axetat 
có tác dụng hấp dẫn bướm ñực Trichophlusiani spp.. Chất Prophylur là chất dẫn dụ sinh dục của 
sâu hồng hại bông Pectinophora gossypiella. 

-Những chất dẫn dụ tìm kiếm thức ăn: Có tác dụng giúp cho côn trùng lựa chọn loại thức 
ăn thích nhất cho chúng. Những chất này có thể là những chất men ( nước ñường lên men, dịch 
thuỷ phân albumin), vitamin, vv... Những chất dẫn dụ tìm kiếm thức ăn không có tính ñặc hiệu 
cao bằng các chất dẫn dụ sinh dục, chúng có thể hấp dẫn cả con ñực và con cái thuộc những loài 
tương ñối xa nhau về mặt di truyền. Tính hấp dẫn của những chất này không xa và lâu dài bằng 
những chất dẫn dụ sinh dục. 

Pheromon này có trong côn trùng trưởng thành và ấu trùng, còn có tác dụng quần tụ loài, 
giúp cá thể trong loài tụ tập vĩnh viễn hay nhất thời, nhằm mục ñích nhất ñịnh của loài.  

Ví dụ: 15 loài côn trùng thuộc họ Ipidae tiết ra hormon, giúp cho  mọt qui tụ trong một 
cây gỗ, mà cuộc sống của loài ở ñời sau ñược thuận lợi.  

-Những chất dẫn dụ côn trùng tìm nơi ñẻ trứng: Trên rau họ hoa chữ thập, cây sen cạn 
 (Capucine), cỏ mộc tế (Reseda), một số cây thuộc họ hồng lâu (Capparidaceae) có chứa chất 
alkylizothioxianat dẫn dụ bướm sâu xanh bướm trắng Pieris sp.  ñến ñẻ trứng. 
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-Pheromon bầy ñàn (ethophnon ): thường thấy ở các côn trùng có cuộc sống bầy ñàn  như 
ong, kiến, mối... Côn trùng dùng loại pheromon này như tín hiệu thông tin ñiều tiết bầy ñàn :  kết 
bầy, báo nhiễu loạn ôn, ẩm ñộ trong tổ.  

-Pheromon cảnh báo ( torybon): phát tín hiệu báo ñộng  khi tổ bị xâm phạm, gây phản 
ứng chạy trốn hay chống trả.  

-Pheromon ñánh dấu ( odmichinion) nơi  cư trú, ñường tìm thức ăn, thậm chí ñiều tiết số 
lượng cá thể.  

Việc phân loại pheromon dựa vào chức năng của chúng như: cảnh báo,  ñánh dấu, kết bầy, 
nguỵ trang, ñẻ trứng, nhận nhóm, giữ nhóm, ngăn chặn, nguỵ trang có ý nghĩa quan trọng trong 
việc sử dụng chúng, trong ñó pheromon sinh dục là tâm ñiểm phòng trừ côn trùng. 

Các pheromon tự nhiên hay nhân tạo  ñược dùng trong bảo vệ thực vật nhằm : 
-Phát hiện kịp thời và ñánh giá mức ñộ xuất hiện của một loài sâu hại nào ñó trong 

vùng phục vụ cho công tác dự tính dự báo;  xác ñịnh thời ñiểm cần phun thuốc trừ sâu.   
-Bẫy bắt quần thể ñể giảm số lượng cá thể trong loài, giảm sự phụ thuộc của công 

tác phòng chống sâu hại với thuốc trừ sâu; dùng pheromon ñể dẫn dụ sâu hại tập trung trên diện 
tích nhỏ ñể diệt.  

-Trộn chất dẫn dụ với thuốc trừ sâu ñể thu hút côn trùng trưởng thành ñến ăn và 
diệt chúng. Metyl eugenol (1,3-metoxi-4-alkylbenzen), có trong dầu xả, dầu ñinh hương, cây hương nhu, 
không tan trong nước, nhưng tan trong cồn và các dung môi  hữu cơ thông dụng, bền với không khí, 
nhiệt ñộ và ánh sáng, ñang sử dụng ở Việt Nam, như một hoocmon sinh dục của ruồi ñục quả (Batrocerra 
dorsalis hay Dacus dorsalis) có khả năng thu hút ruồi ñực mạnh. Có thể làm mồi giả ñể phát hiện sự có 
mặt của ruồi hay quấy rối sự cặp ñôi của chúng hoặc thu hút ruồi vào bẫy, hay vào một khu vực ñể diệt. 
ðược dùng hỗn hợp với thuốc trừ sâu ñể thu hút ruồi ñực, diệt ruồi ñực. Ruồi cái ñẻ trứng, không có ñực 
sẽ làm giảm mật ñộ sâu non nở ra, giảm thiệt hại do ruồi gây ra cho trái cây.  ít ñộc với người, ñộng vật 
có vú, ñộng vật hoang dã và các sinh vật có ích khác. Không ñộc với  môi trường. Vizubon - D hoặc 
Ruvaco 90L là hỗn hợp chứa 75% metyl eugenon và 25% Dibrom ñể dẫn dụ diệt ruồi vàng ñục quả hại 
cây có múi, xoài, táo, ổi rất hiệu quả. 

-Quấy rối giao phối là biện pháp dùng các pheromon giả ở khắp nơi khiến cho côn 
trùng cùng loài không tìm ñược bạn tình, nhằm loại trừ sự sinh sản của côn trùng, là một trong 
những phương pháp hứa hẹn nhất .  

-Bẫy cây trồng ( trồng một số diện tích nhất ñịnh trước vụ), thu hút côn trùng ñầu 
vụ ñến ñó ñể diệt, nhằm hạn chế hay làm chậm sự phát sinh của sâu trong vụ.  

Dùng pheromon có rất nhiều ưu ñiểm:  
-Giảm chi phí sản xuất( giảm lượng thuốc, số lần phun, công phun thuốc). 
-Giảm sự ngộ ñộc, giảm dư lượng thuốc trong môi trường. 
-Rất ít hại ñến sinh vật có ích, nên phù hợp với hệ thống quản lý dịch hại tổng 

hợp. 
Hiện nay ñã có hơn 700 loại pheromon của các loài côn trùng khác nhau ñược tổng hợp,  

trong ñó có nhiều loại ñã ñược thương mại hoá với  rất nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào kỹ 
thuật giải phóng pheromon.   

Các hoạt chất pheromon ñược dùng phổ biến: Codlemone; Cuelure; (E)-dec-5-enyl 

acetate với (E)- dec-5-enol; Disparlure; Doeca-7,9-dienyl acetate; Doeca-8,10-dienyl acetate; 

(Z)-dodec-7-enyl acetate; Dodec-8 - enyl acetate; Dodec-9 - enyl acetate; Ethyl 4-

methyloctanoate; Gossyplure;  Grandelure; (Z)- hexadec-11-enal; (Z)-hexadec-11-enyl 

acetate; (Z)-hexadec – 13-en – 11-ynyl acetate; (Z)-icos-13-en-10-one; Japonilure; Methyl 

Eugenol;  6-methylhept-2-en-4-ol; 4-methylnonan –5- ol với 4-methylnonan-5-one;  14-

methyloctadecene; Muscalure; Octadeca-2,13-dienyl acetate; Octadeca-3,13-dienyl acetate; 
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Sordidin; (E,Z)- tetradeca-4,10-dienyl acetate; (E,Z)- tetradeca- 9,11-dienyl acetate; (E,Z)- 

tetradeca-9,12-dienyl acetate; (Z) –tetradec – 7-enal; (Z) –tetradec – 9-enol; (Z) –tetradec – 9-

enyl acetate; Tetradec – 11- enyl acetate; Tridec-4-enyl acetate; Trimedlure... 
Ngày nay, một số nước ñã có những chính sách ñặc biệt cho pheromon phát triển, như: 

Xếp các chất dẫn dụ vào danh mục ưu tiên ñược áp dụng trong thực tiễn; Giảm tối ña các thủ tục  
thử nghiệm ñể tạo ñiều kiện nhanh chóng ñưa các sản phẩm này vào sản xuất. 

b/ Những chất xua ñuổi côn trùng (repellent):   
Là những chất tổng hợp hay tự nhiên có thể bay hơi, tác ñộng ñến cơ quan khứu giác của 

côn trùng, làm chúng có cảm giác chán ghét khiến chúng di chuyển xa nguồn kích thích.   
Chất xua ñuổi côn trùng chỉ  phát huy tác dụng khi thuốc tiếp xúc trực tiếp với cơ quan 

cảm thụ hoá học của côn trùng. 
Những chất tác ñộng ñến ngọn thần kinh vị giác (ở ñốt râu ñầu, gần miệng hay ở trong 

hốc miệng, hoặc ở ñốt bàn chân côn trùng), làm côn trùng ngừng ăn và di chuyển ñi nơi khác có 
tên là chất gây ngán (antifeedants). Những chất gây ngán, không xua ñuổi côn trùng, nhưng làm 
cho côn trùng chán ăn, bị ñói và chết. 

Nhiều thuốc trừ sâu, trừ nấm, trừ cỏ cũng có tác dụng xua ñuổi , khiến côn trùng rời bỏ 
nơi có thức ăn, hay di chuyển ñến nơi khác sống hoặc ñẻ trứng, cũng không ñược xếp vào những 
hợp chất xua ñuổi. 

Hiện tượng côn trùng không ñến sống hoặc ñẻ trứng ở những khu vực ñã bị xử lý thuốc, 
hoặc không ăn những thức ăn có thuốc, có thể do: các hợp chất này mang tính xua ñuổi, hay chất 
xử lý  ñã làm mất mùi hấp dẫn vốn có của cây, khiến côn trùng không ñến ñẻ trứng hay ăn những 
cây có thuốc. Cần phân biệt hai trường hợp nói trên ñể tránh nhầm lẫn trong việc ñánh giá khả 
năng xua ñuổi côn trùng của một chất hoá học. 

Cho ñến nay, việc sử dụng các chất xua ñuổi chưa rộng, mới chỉ thu hẹp trong phạm vi 
bảo  
vệ người và gia súc khỏi bị ruồi, muỗi, rệp tấn công dưới dạng dầu xoa, kem, dung dịch,  nhũ 
tương, thuốc mù ñể xoa hay tẩm  vào quần áo. Trong BVTV, chưa có một thành tựu ñáng kể nào.  
     Một chất xua ñuổi tốt phải: bảo vệ người và gia súc trong nhiều giờ; hiệu lực phải phát 
huy ñầy ñủ trong mọi ñiều kiện thời tiết; không gây mẩn ngứa dị ứng cho người và gia súc; 
không có mùi khó chịu và không gây hại da và quần áo; có giá thành hợp lý. Cho ñến nay, chưa 
có một chất xua ñuổi nào ñạt ñược ñầy ñủ các yêu cầu này. 

Một số chất xua ñuổi dược dùng phổ biến hiện nay là: Benzylcyclohexanon, 

Butylacetanilin, Dibutylftalat, Dimetylftalat,  Fenyl cyclohexanon. 

c/ Những chất triệt sản côn trùng ( chemosterilant):                    
      Là những chất có khả năng gây triệt sản  ñể loại trừ sự sinh sản của côn trùng. Chất triệt 
sản có thể xâm nhập vào trong cơ thể côn trùng qua con ñường tiếp xúc hoặc vị ñộc và hiệu lực 
thể hiện bằng:  

-Giảm lượng trứng và lượng tinh trùng; gây chết trứng và tinh trùng  của côn trùng . 
-Làm chết  hay gây thiệt hại cho vật liệu di truyền của tinh trùng và trứng của những con 

còn sống, hợp tử ñược hình thành cũng không phát triển ñược.  
Các triệt sản có ưu ñiểm :  
-Côn trùng mất khả năng sinh sản, nhưng chúng vẫn hiện diện trong quần thể, vẫn cạnh 

tranh cặp ñôi với các cá thể bình thường, làm giảm sự thụ tinh. Như vậy hiệu lực chất triệt sản 
còn hơn các chất tiêu diệt . 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………121  

 

 

 -Nhiều loại thuốc triệt sản có tính ñặc hiệu khá cao, có hiệu quả ñối với loài sâu này mà 
không có hiệu quả ñối với loài sâu khác, chỉ tác ñộng ñến con cái mà không tác ñộng ñến con ñực 
hoặc ngược lại và chỉ thể hiện hiệu quả triệt sản khi dùng ñúng vào giai ñoạn sinh trưởng của côn 
trùng mẫn cảm nhất ñối với thuốc ñó. 

Hai hướng sử dụng chất triệt sản phổ biến:  
-Triệt sản côn trùng với lượng lớn rồi thả ra tự nhiên. Phương pháp này không nên áp 

dụng với côn trùng là  môi giới truyền bệnh, bởi dễ tăng khả năng chích hút và truyền bệnh.  
- Gây triệt sản trong quần thể tự nhiên,  bằng cách dùng bả chứa chất triệt sản có hay 

không có chất dẫn dụ hoăc pheromon sinh dục. Các các phương pháp khác cũng ñược sử dụng ñể 
tăng hiệu lực chất triệt  sản và giảm ñộ ñộc với môi trường. 

Các chất triệt sản  côn trùng phải  ñủ an toàn  ñối với  ñộng vật máu nóng và các sinh vật 
có ích khác. Tuy nhiên việc nghiên cứu tác ñộng của  các hoá chất này ñối  với ñộng vật máu 
nóng và sinh vật có ích  còn bị hạn chế. Mức ñộ an toàn cao hơn  khi dùng ñể hỗn hợp các chất 
này với các chất khác và nằm trong hệ thống phòng trừ tổng hợp. 

Chất triệt sản gồm các  nhóm:  
-Các alkyl hoá: Apholat, Aphamit, HMPA, Metepa, Methiotepa, Metylapholat, Morzit, 

Tepa, TET, Thiotepa;  có hiệu lực triệt sản cả côn trùng ñực và cái, có ñộ ñộc cao với ñộng vật 
máu nóng.  Có tác dụng triệt sản cho sâu non bộ cánh vảy, cánh cứng, muỗi, gián, ruồi, nhện ñỏ 
bằng con ñường vị ñộc. Nhiều chất chống ung thư ñược coi như những chất triệt sản vì chúng 
cũng có tác dụng loại trừ sự phân chia tế bào như chất triệt sản.  

-Các hợp  chất thiếc hữu cơ: Triphenyl acetat thiếc (TPTA),  Triphenyl clorua thiếc, 
Triphenyl hydroxi thiếc:  gây triệt sản cho ruồi nhà, gián, mọt, cánh cứng.  Có tính ñộc ñối với 
ñộng vật máu nóng.  

-Những chất chống chuyển hoá (antimetabolis): Triệt sản con cái, bằng cách  ngăn cản 
vận chuyển  vật chất ñể  tổng hợp thành acid nucleic trong nhân tế bào sinh dục. Có ñộ ñộc cao 
với ñộng vật máu nóng.  Các chất ñiển hình : Aminopterin ( dễ bị ánh sáng và kiềm phân huỷ);  
5- 
Flouraxin và 5-FO ( khá bền trong môi trường). 

Những chất kháng sinh có tác dụng triệt sản cho nhện và côn trùng như Ocphiromixin, 

Xicloheximit, Pecctamixin. 
-Những alcaloid có tác dụng  triệt sản mạnh như: Monocrotalin, Conchicin... và các chất 

alcaloid hoá tương tự Hempa và Hemel. Các hợp chất alcaloid hoá  thay thế hydro bằng 1 nhóm 
alkỵl có tác ñộng ñến hệ  di truyền  tương tự như chất phóng xạ.   

-Hoocmon  gây bất dục: như Aldosit phun lên mặt nước ñể trừ muỗi. 
-Tetradifon : Thuốc trừ nhện không nội hấp, hiệu lực dài, thấm qua lá. Tác ñộng tiếp xúc 

với  trứng và mọi  tuổi của ấu trùng nhện. Tác ñộng triệt sản con cái, làm cho trứng không tồn tại.  
Dùng trừ nhện hại trên nhiều loại cây trồng như  cây ăn quả, rau, bông, chè, cây cảnh. 

2.THUỐC TRỪ NHỆN: 

 2.1. Hiểu biết chung: 
Nhện là một trong những dịch hại quan trọng nhất trên nhiều loại cây trồng. Chúng có 

vòng ñời ngắn ( có thể di chuyển và ñứng yên xen kẽ), lượng sinh sản lớn. Nhện thuộc ngành 
chân ñốt Arachmida rất  gần côn trùng; nhưng khác côn trùng: không có cánh, râu ñầu và phần 
nhô ở ñầu; phần trước và thân nhện kết thành một khối hình ô van và nhện trưởng thành có 4 ñôi 
chân. Chúng ñược chia thành 3 nhóm: 
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 -Nhện bắt mồi (Spider): gồm các loại nhện có ích, chuyên ăn thịt. Ngoài ra còn một số 
nhện ký sinh trên các loài nhện. Hai loại này ñược coi là thiên ñịch tự nhiên của một số loài côn 
trùng và nhện. 
 -Ve bét: Ký sinh trên ñộng vật máu nóng và chim; gây mẩn ngứa hay là môi giới truyền 
bệnh cho vật chủ. 
 -Nhện: cơ thể nhỏ ( ≤ 0.5mm), có lớp vỏ chitin. Chúng sống ở mọi nơi và thường chăng 
lưới làm tổ. Từ trứng ñến trưởng thành,  nhện cần lột xác vài lần. Nhện mới nở có 3 ñôi chân.  
Riêng  họ  Eriophyidae cả trưởng thành và  ấu trùng chỉ có 2 chân.  Nhiệt ñộ cao và ẩm ñộ thấp là 
ñiều kiện thích hợp cho nhện phát triển. 
 Nhện hại cây thường sống trên lá và quả, một số khác sống ở mặt dưới lá, gây hại cho cây 
ăn quả, rau và nhiều cây trồng khác.  Chúng châm chích cây làm lá biến dạng, lá xoăn, quả rụng 
sớm;  cành non,  quả và lá bị sần sùi (Eriophyidae); năng suất và chất lượng nông sản bị giảm.  
 Các thuốc ñặc hiệu trừ nhện  có tên là Miticides hay Acaricides, thường có tính chọn lọc 
cao, ít gây hại cho côn trùng ăn thịt và côn trùng có ích.  Nhiều loại có tác dụng trừ trứng hay 
nhện mới nở, nhưng ít loại diệt ñược nhện trưởng thành ñã di ñộng ñược. Nhiều loại có thời gian 
hữu hiệu dài, ít ñộc với ñộng vật máu nóng. Các thuốc này chủ yếu có tác dụng tiếp xúc, nên khi  
dùng ñẻ trừ nhện, cần phun với lượng nước nhiều hơn thuốc trừ sâu. 
 Một số thuốc trừ sâu, ñặc biệt là các thuốc nội hấp và một số thuốc trừ nấm cũng có tác 
dụng trừ nhện.  Các hợp chất này thường chỉ diệt ñược nhện trưởng thành, ít hay không diệt ñược 
trứng nhện, nhiều khi còn ít hiệu lực trừ nhện mới nở. Thời gian hữu hiệu quá ngắn.  

 2.2.Các thuốc chỉ có tác dụng trừ nhện:  

 a. Nhóm Diphenyl aliphatic: Dicofon : Thuốc duy nhất trừ nhện clo hữu cơ.  Nằm trong 
danh mục hạn chế sử dụng của Việt nam. 

b. Nhóm ete sulfit:  nhóm thuốc trừ nhện, sâu.  ðiển hình là Propargite, phát hiện 1969.  
Trừ  nhện (ñặc biệt với nhện hại thực vật ñã di chuyển), có tác ñộng tiếp xúc là chính và vị ñộc; 
xông hơi yếu. Tuy không phải là thuốc trừ nhện nội hấp, nhưng thuốc có thể  ñược hấp thụ một 
phần qua lá. Hiệu lực của thuốc kéo dài. Propagite ñược dùng ñể trừ nhện ñỏ và nhiều loài nhện 
khác hại cây trồng. Propargite kìm hãm hoạt ñộng của men ATPase của ty thể, gây tác ñộng ñến 
sự chuyển hoá và hô hấp bình thường của nhện.  

c.  Nhóm Pyrethroid: ðiển hình là Bifenthrin. Thuốc tiếp xúc và vị ñộc, tác ñộng ñến  
kênh Na+  trong hệ  thần kinh côn trùng, nhện. Trừ nhện ( Acarina) và nhiều loài côn trùng ( bộ 
cánh cứng, hai cánh, cách nửa, cánh ñều, cánh phấn và cánh thẳng) và trên nhiều cây trồng. 
 d. Nhóm Pyrethroid không ester: ðại diện  Halofenprox.  Trừ nhện bằng con ñường 
tiếp xúc là chủ yếu, có ñộ ñộc tồn dư trung bình. Trừ ñược mọi giai ñoạn sinh trưởng của nhiều 
loài nhện (Panonychus sp.,  Tetranychus sp., và nhiều loại nhện khác) hại  cây thực phẩm, cây ăn 
quả, chè và cây cảnh. Thuốc kìm hãm trứng nở, gây chết cho nhện. Thuốc còn tác ñộng ñến  giai 
ñoạn trứng nở.   

e. Nhóm amidine: ðại diện là Amitraz,  Tác ñộng rất nhanh ñến ve bét, thông qua chất 
nhận octopamin trong hệ thần kinh ve bét, làm tăng hoạt ñộng của hệ thần kinh. Hiện chưa hiểu 
hết chức năng của octopamin trong cơ thể côn trùng. Nhưng octopamin có trong mọi mô thần 
kinh côn trùng và hoạt ñộng như một chất dẫn truyền của xinap, một hoocmôn thần kinh. Là 
thuốc trừ nhện và côn trùng tiếp xúc  và xông hơi. Hiệu lực của thuốc có thể tăng, khi hỗn hợp  
với các thuốc trừ sâu khác. Thuốc kích ñộng vận ñộng, gây ngán ăn, ức chế trứng nở của sâu và 
nhện.   
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f. Nhóm Pyrazole: ðại diện là Fenpyroximate là thuốc trừ nhện có tác  dụng tiếp xúc và 
vị ñộc. Quật ngã nhanh. Ngoài ra còn ức chế sự lột xác của ấu trùng. Ức chế  sự vận chuyển ñiện 
tử trong ty thể. Thuốc dùng trừ nhiều loài nhện thuộc họ Tarsonemidae; Tenuipalpidae, 

Tetranychidae, Eriophyidae hại cây ăn quả, chè, dưa lê, cây cảnh.  
g. Nhóm Tetronic acid: nhóm  thuốc trừ nhện rất mới, chưa ñược dùng rộng rãi.  
ðại diện là Spirodiclofen:  quấy rối sự  phát triển bình thường của nhện. Diệt các loài 

nhện Panonychus spp., Phyllocoptruta spp., Brevipalpus spp., Aculus spp. và Tetranychus spp. 
gây hại  cây ăn quả, nho...  

h. Nhóm focmamidin: Thuốc có tác dụng tiếp xúc và vị ñộc; trừ cả ấu trùng và trưởng 
thành cho sâu và nhện.  Chúng có thể tác ñộng ñến hô hấp của phân bào có tơ (Diafenthiuron) 
hay kìm hãm hoạt tính của men cholinesterase (Formetanat).  ðại diện là Diafenthiuron; 
Formetanat. 

i. Nhóm sản phẩm  lên men do xạ khuẩn: Polynactins (từ  xạ khuẩn Streptomyces 

aureus): Hiệu quả trừ nhện rất cao trong ñiều kiện ẩm. Polynactins tác ñộng ñến nhện bằng cách  
gây rò rỉ các cation (như ion kali) qua lớp lipid của màng  trong mitochondrion. Nước  làm tăng 
tính thấm  hay sự rò rỉ ion tăng lên. 

j. Nhóm ñiều khiển sinh trưởng nhện:   
Thuốc trừ nhện tiếp xúc (Clofenetezine, Fenpyroximate, Etoxazole); hay cả tiếp xúc và vị 

ñộc (Hexythiazox); chỉ trừ nhện (Clofenetezine, Fenpyroximate, Hexythiazox ) hay nhện và côn 
trùng (Etoxazole );  trừ trứng và nhện di chuyển (Clofenetezine) hay trừ trứng, ấu trùng và  nhộng 
(Etoxazole, Hexythiazox) hoặc trừ ấu trùng, nhộng và trưởng thành  (Fenpyroximate). Liều dùng 
thấp. Chúng có cơ chế rất khác nhau: Kìm hãm sự phát triển của phôi  (Clofenetezine) hay kìm 
hãm  lột xác của nhện (Etoxazole); hoặc kìm hãm vận chuyển ñiện tử trong hệ I và  kìm hãm sự 
lột xác của nhộng (Fenpyroximate). Các thuốc trong nhóm Clofenetezine, Etoxazole, 

Fenpyroximate, Hexythiazox.  
2.3. Các thuốc có tác dụng trừ cả sâu lẫn nhện:  
a, Nhóm lân hữu cơ trừ cả sâu lẫn nhện: Gồm Azinphos-ethyl; Diazinon, Naled, 

Phenthoate, Phosalone, Pirimiphos-methyl, Profenofos, Pyridaphenthion, Quinalphos,  
Triazophos (tiếp xúc) và Dimethoate, Omethoate, Methidathion (nội hấp) ( xem phần thuốc trừ 
sâu) 

b. Nhóm cacbamat: Gồm: Butocarboxim, Butocarboxim,  Formetanate, Methiocarb, 

Methomyl, Oxamyl, Thiodicarb, Thiofanox. ( xem phần thuốc trừ sâu) 
c. Nhóm arylpyrrole: ðại diện là Chlorfenapyr ( xem phần thuốc trừ sâu) 

d. Nhóm pheromon trừ nhện: Fanesol với Nerolidol : ñược hỗn hợp với thuốc trừ nhện 
ñể tăng  hiệu lực trừ nhện. 

e. Nhóm  pyridazinon: ðiển hình là Pyridaben ( xem phần thuốc trừ sâu) 

 f. Nhóm pyrethroid:  Fenpropathrin ( xem phần thuốc trừ sâu) 

 2.4.Các thuốc trừ bệnh có tác dụng diệt nhện:  

 a. Nhóm hợp chất dinitrophenol: Trừ nhện tiếp xúc; trừ trứng và ấu trùng nhện. Gồm  
Binapacryl; Dinocap; Dinobuton; Dinoterbon. 

 b. Nhóm các hợp chất thiếc hữu cơ:  Thuốc trừ nhện chọn lọc, có hiệu lực  trừ nhện dài. 
Gồm: Azocyclotin, Cyhexatin, Fenbutatin oxid. 
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3. THUỐC TRỪ  CÁC LOÀI NHUYỄN THỂ: 

 3.1.Hiểu biết chung: 
Nhuyễn thể là loài ñộng vật không xương sống, thân thể xốp, không phân ñốt, có vỏ phát 

triển mạnh (ốc sên) hay không vỏ ( sên trần, chỉ có vỏ trong phôi bao quanh bướu nội tạng). Một 
số loài trong chúng là dịch hại quan trọng  trong nông nghiệp.  
 Sên và ốc sên  là sinh vật ña thực, chúng phá hại nhiều loại cây trồng như: ngũ cốc, rau, 
cây ăn quả, cây cảnh. Chúng huỷ hoại cây con, gây hại cho cây lớn, làm giảm  chất lượng do ñể 
lại vết nhớt và thông qua các vết thương do chúng gây ra, mở ñường cho nấm và vi khuẩn gây hại 
cho cây. Chúng sống nơi ẩm ướt, dưới bóng râm, tránh ánh nắng trực xạ. Ban ngày ẩn nấp trong 
bụi cây, ban ñêm khi nhiệt ñộ hạ thấp mới bò ñi kiếm ăn. Vệ sinh ñồng ruộng  và làm ñất kỹ là 
biện pháp có hiệu quả ngăn hình thành quần thể nhuyễn thể. 
 ðầu nhuyễn thể rất phát triển, có 2 ñôi tua có thể thò ra và thụt vào ñược; sau mỗi tua có 
một mắt ở ñỉnh. Miệng ngay sau chân ñôi tua, có răng ráp bằng sừng. Lưỡi ñược gắn với nhiều 
răng cong, làm việc ngược với thanh ngang nhỏ và hàm có tác dụng nghiền nát thức ăn. Tuyến 
nhớt của sên và ốc sên ở ngay sau miệng và tiết ra dịch nhày hay chất nhớt ñể tự bảo vệ và dễ 
dàng di chuyển. Chúng bò quanh nhờ ñôi chân thon dài . 
 Sên và ốc sên là sinh vật lưỡng tính, ( mỗi cá thể ñều có cơ quan sinh dục ñực và cái). Lỗ 
sinh dục ở phía phải ngay sau ñầu. Sự thụ tinh là kết quả sự  giao cấu chéo của 2 cá thể. Trứng ñẻ 
trong hố ñất ẩm ướt. Sau khi nở, nhuyễn thở tự lớn dần.  
 Ôc bươu vàng Pomaceae spp.  là loại ốc sên hại mạ, lúa non ( khoảng 20 ngày sau cấy), 
thậm chí cả trên lúa già. Vệ sinh ñồng ruộng, bắt ốc bươu vàng, ổ trứng làm thức ăn gia súc hay 
thiêu huỷ chúng  là  biện pháp ngăn ngừa ốc sên có hiệu quả nhất.  

 3.2.Các thuốc trừ ốc sên và sên thông dụng: 

 -Metadehyd: diệt  ốc sên bằng tác dụng tiếp xúc và vị ñộc. Bị trúng ñộc, tế bào nhầy bị 
phá huỷ,  ốc sên bị mất lượng lớn chất nhờn, mất nước và chết. ðược dùng ñể trừ nhiều loài ốc 
sên  
trên ruộng vườn. Không nên dùng Metadehyd ñể trừ  ốc sên và sên khi trời mưa nặng hạt và mùa 
xuân ( sên và ốc có thể tự hồi phục khi có nước). ðộc trung bình với ñộng vật có vú; ít ñộc với 
chim, cá và ong. 
 -Methiocarb: Kìm hãm men  cholinesterase. ðối với nhuyễn thể là chất ñộc thần kinh. 
Dùng ñể trừ sên và ốc sên trên nhiều tình huống khác nhau. Ngoài ra còn diệt sâu, nhện và  là 
chất xua ñuổi chim. ðộc với ñộng vật có vú; ít ñộc với ñộng vật hoang dã, chim; không ñộc với 
ong. ðộc vừa với cá. 
 - Niclosamid và Niclosamid - olamine: Tác ñộng ñến hệ hô hấp và tiêu hoá ốc sên. Dùng 
ñể trừ ốc bươu vàng hại lúa. Trừ ốc sên sống trong nước ngọt  là môi giới trung gian truyền bệnh 
cho người và trừ sán dây cho gia súc. Cả hai ñều ñộc trung bình với ñộng vật có vú; ít ñộc với 
ñộng vật hoang dã, chim; không ñộc với ong. ðộc vừa với cá. 
 -Một số hoạt chất khác cũng dùng ñể trừ các loài nhuyễn thể:  Aminocarb; 

Fentinhydroxid; Ferric phosphate ; Mexacarbat. 

4. THUỐC TRỪ TUYẾN TRÙNG:  

 4.1. Hiểu biết chung: 
Tuyến trùng  thuộc ngành giun tròn Nemathelminthes, lớp tuyến trùng Nematoda, có cơ 

thể mảnh, nhỏ, trong suốt.  Hiện ñã biết 17000 loài tuyến trùng, trong ñó, có một phần nhỏ ký 
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sinh cho ñộng thực vật. Phần lớn tuyến trùng sống trong ñất, ăn dịch cây; một số loài tuyến trùng 
chỉ sống một phần ñời trong  rễ hay củ; một số ít hơn xâm nhập qua  thân, lá, hoa.  
 Tuyến trùng hại cây dùng kim chích ñể hút  chất dinh dưỡng trong tế bào,  dài trung bình 
khoảng 1mm với mật ñộ trung bình 20-50con/cm3. Tuyến trùng nội và ngoại ký sinh có thân hình 
mảnh. Chúng có thể thay ñổi hình dạng và truyền từ cây này qua cây khác. Chỉ con ñực và ấu 
trùng tuổi 2 là sống trong cây. 
 Vòng ñời tuyến trùng kéo dài khoảng 20 - 60 ngày,  có 3 giai ñoạn: trứng – ấu trùng ( 5 
tuổi ) - trưởng thành.  Con cái ñẻ khoảng 500 trứng và trứng sống trong ñất khá dài. Thành phần 
chất tiết từ  rễ, quyết ñịnh khả năng nở của  trứng.  
 Tuyến trùng gây hại hàng tỷ USD cho cây trồng; tăng giá thành sản xuất. Tuyến trùng làm 
cây còi cọc, phát triển kém, lá vàng, cây bị héo nhanh ( nếu gặp nhiệt ñộ cao), giảm khả năng 
chịu hạn, giảm sinh trưởng và năng suất; làm cây mẫn cảm hơn với sự phá hại của dịch hại. Một 
số còn là môi giới truyền bệnh  virus cho cây( như các loài Xiphinema, Longgidorus và 

Trichodorus). Triệu chứng thường gặp: 
 -Gây nốt sưng: rễ có nốt sưng  có thể có hay không có tuyến trùng. 
 -Gây thương tổn, hư nát rễ: phá tế bào rễ, gây thối rễ, mở ñường cho các ký sinh xâm 
nhập;  làm rễ phân nhánh quá mức: tạo nhiều rễ phía trên.   
 -Phá hoại thân, lá, hoa, gây tổn thương và các bộ phận phát triển không bình thường.  
 Có nhiều phương pháp phòng trừ tuyến trùng có hiệu quả: tăng cường vệ sinh ñồng ruộng 
và kiểm dịch thực vật, luân canh, làm ngập nước (diệt một số tuyến trùng không chịu nước như : 
Pratylenchus, Potylenchus và Ditylenchus) và cuối cùng là biện pháp hoá học. 

 4.2. Biện pháp hoá học trừ tuyến trùng:  
 Có thể tiến hành phun các  thuốc  trừ tuyến trùng nội hấp hoặc xử lý giống, nhằm loại trừ 
sự gây hại của tuyến trùng ký sinh trên  lá và thân cây. 

Với các tuyến trùng sống trong ñất, có thể xử lý ñất bằng các loại thuốc trừ tuyến trùng 
thông thường hay bằng các thuốc xông hơi có phổ rộng. Chi phí rất cao.   

Các thuốc trừ tuyến trùng dạng hạt  hay bột có thể ñược rải trực tiếp vào ñất theo hàng cây 
hay trên toàn bộ ñất.  Có thể vùi thuốc vào ñất ñể thuốc phát huy tác dụng mạnh hơn. Dưới tác 
dụng của ẩm ñộ ñất, hoạt chất ñược giải phóng, tác ñộng ñến tuyến trùng bằng con ñường tiếp 
xúc và xông hơi. Một số thuốc thể hiện tính nội hấp sau khi xâm nhập vào cây. Thời ñiểm xử lý 
thuốc trừ tuyến trùng vào ñất  vào cuối mùa mưa hay cuối mùa khô, khi có nhiệt và ẩm ñộ ñất 
vừa phải, ñủ thời gian thuốc phát huy tác dụng và mất ñi trước khi trồng cây.    

Xông hơi ñất bằng thuốc hoá học là một biện pháp rất tốt ñể trừ tuyến trùng và các  loài 
dịch hại khác sống trong ñất. Biện pháp này ñặc biệt có ý nghĩa trong việc chuẩn bị ñất vườn 
ươm và gieo bầu cho các cây có giá trị kinh tế cao. 

Các thuốc trừ tuyến trùng có thể phun lên cây hay tưới vào ñất: thuộc nhóm lân hữu cơ có 
Cadusafos; Ethoprophos; Fenamiphos; Fosthiazate; Terbufos;  thuộc nhóm cacbamat có 

Aldicarb; Carbofuran; Oxamyl. Các thuốc xông hơi trừ tuyến trùng có: Chloropicrin, Dazomet, 

1,3-dichloroproene, Ethylen dibromide, Metam, Methyl iodide, Methyl isothiocyanate. 

5.THUỐC TRỪ  CHUỘT: 

5.1. Hiểu biết chung: 
Chuột là nhóm ñộng vật máu nóng có xương sống, có  nhiều loài ( ñã mô tả 6000loài và 

ñã phân loại ñược 2500 loài) với số lượng cá thể lớn, sống khắp mọi nơi. Chúng sống thành ñàn 
hay sống ñơn lẻ. Có khoảng 500 loài chuột thuộc dòng “Rat”, trong ñó có nhiều loài Rattus gây 
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hại nặng cho kinh tế và y tế. Họ chuột Muridae gồm chuột nhà (Rattus flavipectus), chuột ñồng 
lớn (Rattus hosaentis), chuột ñồng nhỏ (Rattus losca), chuột ñàn (Rattus rattus), chuột cống 
(Rattus norvegius), chuột nhắt (Rattus exulars), chuột ñen, chuột rừng vv... gây hại cây trồng và 
nông sản. Chúng thường thay ñổi vùng sinh thái. 

Chuột thuộc bộ  Rodentia, có 2 ñôi  răng hay răng cửa lớn, phát triển nhanh suốt cả ñời 
chuột. Chuột cần gậm nhấm ñể làm mòn bớt sự phát triển của ñôi răng này, nên chúng còn có tên 
là loài “gậm nhấm”.  

Chuột thường ñào hang ở bờ ñê, bờ ruộng, dưới bụi cây hoặc nơi ñất cao ñể sống. Chuột  
thường hoạt ñộng ban ñêm; thị giác kém phát triển, nhưng xúc giác, thính giác và ñặc biệt là 
khứu giác phát triển  mạnh (chuột có thể nhận biết bả ñộc và thông tin cho những cá thể trong 
quần thể di chuyển khỏi ñịa ñiểm có bả ñộc, nhất là ñối với loại bả ñộc có chất ñộc cấp tính mà 
chuột chết ngay sau khi ăn bả). Chúng có ria ñể hướng dẫn ñi trong ñêm và lông ñể bảo vệ. Một 
số khác có thể hoạt ñộng cả ngày ñêm( sóc) miễn là môi trường sống yên tĩnh. 

Chuột có khả năng sinh sản sớm (giao phối từ 2-3 tháng tuổi) nếu gặp  ñiều kiện thuận lợi; 
thời gian mang thai khoảng 3 tuần; chuột cái sinh 6-7 con/lứa và nhiều cặp sinh cùng ngày. Trong 
ñiều kiện thích hợp, chuột có thể giao phối sớm vài tuần, số con sinh  nhiều hơn. Chuột hoạt ñộng 
không xa tổ. Phạm vi hoạt ñộng  thường có bán kính 40m; một số loài có thể di chuyển xa 400m. 
Khi có ñủ thức ăn, chúng chỉ hoạt ñộng trong phạm vi vài mét. Nhưng  nếu số lượng lớn hoặc 
thức ăn gần tổ làm chuột sợ, chuột có thể di chuyển xa vài km.  

Chuột là ñộng vật ăn tạp, thích ăn thức ăn có chất lượng cao như hạt ngũ cốc, nhưng cũng 
có thể  sống ñược bằng các loại thức ăn thô như  thân, lá, hoa quả chín, xanh, rau. Khi  thiếu thức 
ăn, chúng có thể tước vỏ cây, ăn tượng tầng. Nhiều loài chỉ ăn hạt giống hay ngũ cốc, nên số 
lượng thay ñổi theo mùa vụ. Một số khác, thích ñào bới ñể tìm thức ăn trong ñất như củ lạc, thân 
củ, rễ non... Một số khác biết tích trữ thức ăn trong tổ, ñề phòng gặp ñiều kiện bất lợi. Một số loài 
chuột lại  coi côn trùng  như thức ăn hàng ngày của chúng. 
 5.2.Diệt chuột bằng thuốc hoá học: 

Bên cạnh các biện pháp diệt chuột thủ công (bẫy, bắt), cho ngập nước, vệ sinh khu vực 
cần bảo vệ và ngăn ngừa chuột ñến, diệt chuột bằng phương pháp ô trống... biện pháp hoá học 
cũng  
ñược dùng rộng rãi.  

Về nguyên tắc, ta có thể diệt chuột bằng các thuốc tiếp xúc, vị ñộc và xông hơi. Nhưng do  
chuột có phạm vi hoạt ñộng  rộng nên  thuốc tiếp xúc khó phát huy tác dụng. Thuốc xông hơi chỉ  
diệt ñược chuột ở những nơi  kín như hang chuột hay trong kho. ðược dùng phổ biến hơn cả là 
các  
thuốc diệt chuột  vị ñộc có nguồn gốc vô cơ, hữu cơ và vi sinh dưới dạng bả.  

 Bả chuột thường ñược ñặt ở những nơi thích hợp, nơi chuột thường qua lại như: nơi có  
nhiều dấu chân chuột, ñường chạy, cửa hang...  

Trước khi ñặt bả, cần cho chuột làm quen với bả,  bằng cách rải bả không thuốc trong vài 
ngày liền. Bổ sung bả nếu thấy cần (nếu các bả bị ăn hết, tức lượng bả ñặt quá ít, phải bổ sung với  
lượng lớn hơn).   

Hiệu quả diệt chuột  bằng thuốc, phụ thuộc nhiều vào khâu tổ chức và kỹ thuật.  Cần tổ 
chức ñặt bả chuột trong vùng sinh thái rộng và cùng thời ñiểm, ñánh nhiều ñợt liên tiếp, mỗi ñợt 
kéo dài từ 3-5 ngày. Cần phối hợp các ngành chức năng ñể vừa ñạt hiệu quả diệt chuột vừa ñảm 
bảo an toàn cho người, gia súc, gia cầm. Trong thời gian ñặt bả phải nhốt gia súc, gia cầm. Thông 
thường ñặt bả buổi tối, sáng hôm sau phải thu lượm hết bả thừa và cất cẩn thận. Cần thu dọn kỹ 
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(không bỏ sót) vỏ bao bì, thuốc dư thừa, bả không dùng hết và xác chuột ñem ñốt hoặc ñem chôn, 
tránh gia súc ăn phải. 

Các thuốc diệt chuột phổ biến ở nước ta hiện nay ñược chia làm các nhóm:  
a. Thuốc trừ chuột vô cơ: 
Phosphua kẽm (Zinc phosphide): ðược dùng rộng rãi nhất ở nước ta. ði vào cơ thể cùng 

thức ăn,  phosphua kẽm phản ứng với axit có trong dạ dày, giải phóng phosphin (PH3). Phosphin 
ñi vào máu, phá hoại gan, thận, phổi và tim, ñộng vật bị nhiễm ñộc và tử vong. Trừ các loại 
chuột. Chuột trúng ñộc nhanh và bị chết trong vòng 24 giờ. Thuốc rất ñộc với ñộng vật có vú, gia 
súc, gia cầm. 

Nồng ñộ phosphua kẽm trong bả  khoảng 0.75-5%. Trên ruộng, hiệu lực của bả bị phân 
huỷ sau vài ngày. 

Nhược ñiểm chính của phosphua kẽm là gây cho chuột tính nhát bả, giảm hiệu lực phòng 
trừ.  ðể khắc phục, mồi bả cần ñược thay thường xuyên ñể ñánh lừa chuột. 

Phosphua kẽm cũng có thể trộn với dàu mazut ( tỷ lệ 1:5). Nhúng nùn rơm, cỏ khô vào 
hỗn hợp nói trên, rồi bỏ vào hang chuột. Khi chạm nùn, thân bị nhiễm bẩn, chuột liếm lông, gây 
ngộ ñộc cho chuột. ðộ ñộc của thuốc mất ñi sau 2 tuần.   

Ở Việt Nam, phosphua kẽm nằm trong danh mục hạn chế sử dụng (chỉ có những  người 
ñã ñược huấn luyện kỹ thuật dùng thuốc hoặc ñược cán bộ kỹ thuật BVTV trực tiếp giám sát mới 
ñược tiếp xúc với phosphua kẽm và phải tuân thủ nghiêm những chỉ dẫn trên nhãn thuốc;  chỉ sử 
dụng thuốc ở dạng bột có hàm lượng hoạt chất dưới 20% ñể pha bả; bảo ñảm an toàn cho người 
và vật nuôi trong thời gian ñặt bả; cấm sử dụng ở nơi công cộng hoặc gần trại chăn nuôi). Bả pha  
xong phải dùng ngay, tránh ñể lâu và tiếp xúc với ẩm. Không ñặt bả vào ngày trời mưa và tuân 
thủ nghiêm qui ñịnh bảo ñảm an toàn lao ñộng. 

Phosphua nhôm hay Phosphua magie: Dùng ñể xông hơi hang chuột. 
Sodium fluoroacetate và florua acetamic: Làm bả. Thuốc trừ chuột phổ rộng, hiệu lực 

cao, rất ñộc với ñộng vật máu nóng, bằng cách, thuốc kìm hãm  chu trình  tổng hợp acid 
tricarboxylic, tác ñộng ñến nhịp tim, gây rối loạn nhịp tim và hô hấp. Triệu chứng ngộ ñộc thể 
hiện sau 40 phút và  chuột chết trong 24 giờ.  

Bari cacbonat:  Không mùi vị, không tan trong nước, nhưng dễ tan trong acid vô cơ.  
Baricacbonat  tan trong acid clohydric có trong dịch vị dịch dạ dày, thành bariclorua,   ăn mòn 
niêm mạc ruột, gây mất nước và chết.  

Một số thuốc trừ chuột vô cơ khác :  Asen trắng, Talisulfat, Natri cyanat... ít dùng. 
b. Thuốc trừ chuột chống ñông máu: 
ðặc ñiểm của các chất chống ñông máu: 
-Hiệu quả trừ chuột rất cao, nhưng triệu chứng ngộ ñộc thể hiện chậm, nên không làm cho  

chuột sợ bả;  chuột tiếp tục bị lừa và ăn tiếp bả. Vì vậy, có thể ñặt bả liên tục trong cùng một chỗ,  
nhiều ngày, mà vẫn ñem lại hiệu quả cao (càng có ý nghĩa khi  trừ chuột ñồng).  

-Nồng ñộ hoạt chất trong bả thấp, nên ít gây ra ngộ ñộc cho người, gia súc và chim. 
-Khi trúng ñộc, chuột cảm thấy rét, bò ra chỗ sáng, thoáng khí và chết ở ñó. Vì vậy việc  

thu dọn xác chuột dễ dàng, chống ô nhiễm môi trường. 
-Khi ñã trúng ñộc, chuột di chuyển chậm chạp, dễ làm mồi cho thiên ñịch.  Vì vậy, trong 

thời gian ñánh bả, cần nhốt chó mèo, ñể tránh gây ñộc thứ cấp. 
Cơ chế tác ñộng của các chất chống ñông máu: Trong máu ñộng vật có một globulin tên  

là fibrinogen.  Khi ra ngoài mạch máu, fibrinogen chuyển thành fibrin, có tác dụng làm máu ñông 
lại. Sự chuyển hoá này  chỉ xảy ra khi trong máu chứa prothrombin, vitamin K và ion canxi.   



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………128  

 

 

Các chất chống ñông máu ức chế gan  sản sinh  prothrombin, ức chế vi sinh vật sản sinh 
vitamin K, làm cho máu chảy khỏi huyết quản không ñông ñược. Vì vậy các chất này có tên  các 
hợp chất chống ñông máu ( anticoagulant). Các chất chống ñông máu còn  làm  thủng thành 
mạch, gây chảy máu nội tạng. 

Chất giải ñộc ñặc hiệu cho các thuốc trong nhóm là vitamin K, chất giúp cho sự tổng hợp  
prothrombin. 

 Các chất chống ñông máu  thế hệ 1: ðược phát triển từ trước năm 1965. 
 ðặc ñiểm các thuốc chống ñông máu thế hệ 1: 
-Phải dùng bả nhiều lần trong thời gian dài (mỗi ñợt xử lý cần  3-5 tuần). Vì vậy, cần 

nhiều nhân lực ñể phục vụ trong thời gian dài. ðể ñạt hiệu quả, cần cán bộ  kỹ thuật có kinh 
nghiệm theo dõi và ñiều chỉnh lượng bả thích hợp, gây trở ngại không ít  cho thuốc phổ biến. 

-Do hiệu lực của thuốc quá chậm, không gây ấn tượng cho người dùng, khiến người ta 
xem thường chúng. 

-Sau một thời gian dùng thuốc, quần thể một số  loài chuột nhanh chóng hình thành tính 
kháng thuốc, hiệu lực  phòng trừ bị giảm. 

Có  hai nhóm chính: 
Nhóm hydroxi coumarin: Gồm Warfarin ( làm chảy máu nội tạng  bao gồm cả giảm 

hàm lượng prothrombin trong máu), Coumachlor (gia công thành bả có nồng ñộ 0.025% a.i); 
Coumatetralyl (kìm hãm  tạo prothrombin  trong gan, làm máu chậm ñông) có nồng ñộ  trong bả  
0.0375% có thể chống các chủng chuột Ratus ñã kháng Warfarin.. 

Nhóm Indandion: Chlorophacione, Diphacinone, Pindone; nồng ñộ bả 0.005%. Kìm 
hãm vitamin K phụ thuộc vào các bước tổng hợp các nhân tố ñông máu II, VII và X. 

Các chất chống ñông máu  thế hệ 2: 
 Khác với các thuốc chống ñông máu thế hệ 1, các thuốc chống ñông máu thể hệ 2  chỉ  

cần một lần ăn ñã  gây chết chuột. Trong cơ thể chuột, chúng bị bài tiết và chuyển hoá chậm, 
nhưng nhân tố chống ñông máu nhiều hơn và kìm hãm dài hơn. Nhiều loại chuột lại mẫn cảm  
với nhóm này hơn.  Do dễ sử dụng, hiệu quả diệt chuột cao, nên các thuốc  thế hệ 2 ñược ưa 
chuộng hơn các thuốc trong nhóm thế hệ 1.  

Các hợp chất trong nhóm ñều không trực tiếp làm cho máu không ñông, mà chỉ tác  ñộng 
ñến các nhân tố  ñông máu như heparin và  ức chế các phản ứng liên quan ñến vi tamin K trong 
quá trình tổng hợp các yếu tố kết ñông.  Các thuốc trong nhóm gồm:  

Brodifacoum: kìm hãm vitamin K phụ thuộc vào các bước tổng hợp của các nhân tố ñông 
máu II, VII và X.  Các hợp chất  coumarin, khi xâm nhập vào  bên trong cơ thể, không trực tiếp 
làm cho máu không ñông, mà chỉ tác  ñộng ñến các nhân tố  ñông máu như heparin v.v..... ðộng 
vật bị nhiễm ñộc brodicofacoum  bị  xuất huyết nội tạng,  ứ máu ở phổi và chết. Diệt hầu hết các  
loài chuột gây hại ở liều thấp hơn rất nhiều các chất chống ñông máu khác (warfarin và pindon).  
ðược dùng ñể chế bả diệt chuột và các loài gậm nhấm khác. 

Difenacoum và Difethialone: Ưc chế các phản ứng liên quan ñến  vi tamin K trong quá 
trình  
tổng hợp  các yếu tố kết ñông.  Difethialone diệt ñược cả chuột kháng warfarin 

Flocoumafen:  Kìm hãm sự chuyển hoá của vitamin K1, làm cạn kiệt  vitamin K1, nhân 
tố gây ñông trong huyết tương. Kìm hãm sự tạo thành prothrombin. 

c. Thuốc trừ chuột sinh học ( vi khuẩn trừ chuột ): 
Vi khuẩn Salmonella entiriditis Isatchenko 7. F4 ñược ñăng ký ñể trừ chuột ở Việt nam, 

chỉ gây bệnh cho chuột và chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm, không tồn tại  ñược trong  tự nhiên, 
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trong cơ thể người và các loài  ñộng vật khác. Chuột ăn phải bả có chứa vi khuẩn, sẽ bị  ỉa chảy 
và  
chết sau 3-10 ngày. ðàn chuột bị lây bệnh và những cá thể chuột không ăn phải bả cũng bị chết . 

Các thuốc trừ chuột dùng vi khuẩn Salmonella entiriditis Isatchenko 7. F4 ở Việt nam ñều 
là hỗn hợp của S. entiriditis Isatchenko 7. F4 với một loại thuốc trừ chuột chống ñông máu, ñể 
tăng hiệu quả; ñồng thời, dễ dàng thu dọn  xác chuột chết. 

Biorat:  Hỗn hợp của Salmonella entiriditis Isatchenko 7.F4 với warfarin sodium. Gây 
dịch ñường ruột từ 6 -15 ngày sau  khi chuột ăn phải thuốc. Chuột ngộ ñộc bị ỉa chảy, xuất huyết 
dưới da, chán ăn, mệt mỏi, lông dựng ñứng, trọng lượng giảm và chết. Thuốc gây hại ñối với 
ñộng vật máu nóng khác (chó, mèo, lợn, gà) khi ăn phải thuốc  hay chuột trúng bả. Mỗi con chuột 
cần ăn 2- 6g ñủ gây  chết. Trừ chuột ñồng, chuột nhắt : ñặt  50g/bả/ñiểm. Cần chú ý công tác 
phòng hộ khi tiếp xúc với thuốc.  
 Các thuốc trừ chuột hữu cơ khác :  

Bromethalin:  Làm bất cặp ñôi của  quá trình oxi hoá phosphoryl hoá trong cơ thể chuột. 
Chloralose:  Chuột bị  chuyển hoá chậm và hạ thấp nhiệt ñộ thân thể ñến chết. 
Ergocalciferol: Gây tăng  quá mức nồng ñộ vitamin, làm tăng hàm lượng canxi, 

choresterol  trong huyết tương. 
Fluoroacetamide: Tác ñộng ñến chuột rất nhanh, trước tiên tác ñộng ñến tim sau tác ñộng 

ñến thần kinh chuột; ở liều thấp gây chuột sợ sệt.  
Sulfaquinoxaline : Giết vi khuẩn sản sinh vitamin K trong hệ tiêu hoá của chuột, gây hiện 

tượng chống ñông máu của chuột, làm tăng khả năng chảy máu trong, làm chết chuột. Thường 
ñược hỗn hợp với Warfarin ñể tăng hiệu quả diệt chuột . 

Vitamin D3: Làm tăng hàm lượng canxi trong mạch máu  và nội tạng. 
Strychnine:  Thuốc có nguồn gốc thảo mộc.  ðối thủ của glycin, chất vận chuyển  thần 

kinh. Tác ñộng ñến tuỷ sống. 

6. THUỐC TRỪ  CHIM:  

 Chim là nhóm ñộng vật lớn, có nhiều bộ khác nhau. Nhiều loài trong chúng  rất có ích, 
nhưng không ít loài gây hại. Tác hại của chim thể hiện: ăn hạt giống, phá hoại sự nảy mầm của 
hạt; gây hại cho hoa quả; ăn hạt trên ruộng ngũ cốc và làm rụng hạt. 

Có nhiều biện pháp khác nhau ñể phòng trừ chim:  Dùng âm thanh xua ñuổi chim, dùng 
chim giả, chim mồi, lưới bắt, tuy ñược dùng rộng rãi, nhưng hiệu quả thấp. 

Biện pháp hoá học cũng ñược thực hiện , nhưng không ñược dùng rộng rãi ở châu Á. 
Trong một số trường hợp, ñể bảo vệ một số loài cây người ta cũng có thể dùng: 

-Trộn thuốc có tính xua ñuổi ( như Carbaryl, Thiuram...) với hạt ngũ cốc, chim ăn phải, 
trúng ñộc, sợ bay khỏi cánh ñồng gieo hạt. Hoặc phun thuốc ñộc  vào nơi chim trú ngụ ban ñêm 
ñể chim rụng xuống. 

-ðể diệt chim sống với mật ñộ lớn, như ở châu Phi, người ta phun hoá chất trừ chim ( như 
Parathion, Diazazosterol...), bằng máy phun ULV gắn trên những cột thẳng ñứng vào chiều tối, 
khi chim về tổ. Chim bay qua các ñám mây thuốc, sẽ bị trúng ñộc và chết với lượng lớn. 
 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 
1/ ðịnh nghĩa và phân loại các thuốc trừ sâu, trừ nhện, trừ chuột, trừ  ốc sên, trừ tuyến trùng? 
2/ ðặc ñiểm chính của các sản phẩm dầu khoáng trừ sâu nhện và những chỉ tiêu cần thiết ñể các 
loại dầu dùng làm thuốc  trừ sâu nhện? 
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3/ Những ñặc ñiểm của các loại thuốc trừ sâu thảo mộc? 
4/ So sánh ñặc ñiểm của các nhóm thuốc pyrethroid, lân hữu cơ, cacbamat, nereistoxin, 
neonicotinoid, amidin, arylpyrrole, fiprole, focmamidin, oxadiazine, pyridazinon ? 
5/ Những hiểu biết về nhóm thuốc ñiều hoà sinh trưởng côn trùng: Khái niệm, ñặc ñiểm, phạm vi 
ứng dụng và ưu ñiểm của chúng so với các thuốc trừ sâu hoá học? 
6/ Những hiểu biết cơ bản về thuốc trừ sâu vi sinh : ðặc ñiểm và cách sử dụng có gì khác nhau 
giữa các thuốc trong nhóm?  
7/ Những hiểu biết cơ bản về các sản phẩm trừ sâu vi sinh ? 
8/ Những hiểu biết cơ bản về chất dẫn dụ , xua ñuổi, triệt sản côn trùng ? 
9/ Những hiểu biết  về thuốc trừ nhện ? 
10/ Những hiểu biết  về thuốc trừ  các loài nhuyễn thể? 
11/ Những hiểu biết  về thuốc trừ  tuyến trùng? 
12/ Những hiểu biết  về thuốc trừ  chuột thông thường, thuốc chống ñông máu và thuốc sinh học? 

 

CHƯƠNG VIII 
THUỐC TRỪ BỆNH 

 Thuốc trừ bệnh  còn gọi là thuốc trừ nấm , gồm các hợp chất có nguồn gốc hoá học (vô cơ 
và hữu cơ) và sinh học (vi sinh vật và các sản phẩm của chúng,  nguồn gốc thực vật), có tác dụng 
ngăn ngừa hay diệt trừ các loài vi sinh vật ( theo quan niệm trước ñây chỉ gồm các loại nấm và vi 
khuẩn ) gây hại cho cây trồng và nông sản ( bằng cách phun lên bề mặt cây, xử lý giống và xử lý 
ñất... Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, ñã xuất hiện một số chế phẩm thuốc trừ bệnh có khả 

năng phòng trừ bệnh một số bệnh do virut gây ra trên cây họ cà. Bên cạnh khả 
năng trừ bệnh,  một số thuốc trừ bệnh còn có khả năng trừ tuyến trùng, trừ sâu và trừ cỏ. Thuốc 
trừ bệnh không có tác dụng chữa trị những bệnh do  yếu tố phi sinh vật (thời tiết không thuận lợi 
cho sự phát triển  của cây; do ñất; do úng; hạn...). Thuốc trừ bệnh có tác dụng bảo vệ cây trồng 
tốt hơn là diệt nguồn bệnh. Trừ một số thuốc trừ bệnh thuỷ ngân hữu cơ, rất ñộc với ñộng vật có 
vú, còn nói chung, ñộ ñộc cấp tính của các thuốc trừ bệnh thấp hơn các thuốc trừ sâu. Có nhiều 
cách phân loại thuốc  trừ bệnh: -Căn cứ vào ñối tượng tác ñộng, thuốc trừ bệnh ñược ba nhóm:
 +Thuốc trừ vi khuẩn (Bactericide) : là thuốc trừ bệnh nhưng có hiệu lực chủ yếu với các 
loài vi khuẩn.   +Thuốc trừ nấm ( Fungicide) : là thuốc trừ bệnh, nhưng  có hiệu lực cao ñối với 
nấm gây bệnh.  Thông thường, thuốc trừ nấm ít có khả năng trừ vi khuẩn; nhưng thuốc trừ vi 
khuẩn  còn có khả năng trừ nhiều loài nấm bệnh. +Thuốc trừ virut ( Viruside): là thuốc trừ 
bệnh,  có hiệu lực trừ các bệnh virut hại cây trồng.  Những thuốc này cũng có khả năng  trừ ñược 
một số bệnh  do nấm và vi khuẩn gây ra. Riêng từ “ Fungicides”, nếu dùng chung, phải hiểu là 
“thuốc trừ bệnh”. Chúng bao gồm các hợp chất có hiệu lực trừ vi khuẩn, trừ nấm hay cả hai và 
hiện nay gồm cả một số thuốc trừ virut. -Dựa vào ñặc tính tác ñộng thuốc trừ bệnh  ñược chia 
thành 3 nhóm:  +Thuốc trừ bệnh có tác dụng diệt trừ: Là các thuốc có tác dụng nội hấp và 
kháng sinh, hoặc các sản phẩm chuyển hoá của chúng có khả  năng ngăn ngừa hoặc tiêu diệt các 
giai ñoạn sinh sản của nấm, vi khuẩn ở cả bên ngoài và bên trong cây giúp cây phục hồi. Một số 
khác, thuốc có thể gây nên những biến ñổi trong quá trình sinh lý, sinh hoá của cây, tạo nên miễn 
dịch hoá học của cây ñối với vật gây bệnh. Chúng có tác dụng cả phòng và trừ bệnh.  ðể trừ các 
bệnh, các loại thuốc trong nhóm  có thể ñược sử dụng muộn hơn thuốc  trừ bệnh có tác dụng 
phòng.  Nhưng tốt nhất, các thuốc này nên sử dụng sớm, khi bệnh mới phát, sẽ ñem lại hiệu quả 
cao hơn.               
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 +Thuốc trừ bệnh có tác dụng phòng hay là thuốc trừ bệnh có khả năng ngăn ngừa sự xâm 
nhập: là các thuốc có tác dụng tiếp xúc, có khả năng ngăn chặn sự lây lan của nấm và vi khuẩn, 
nhưng không có tác dụng tiêu diệt nấm bệnh khi chúng ñã xâm nhập vào bên trong cây trồng. 
Các thuốc trừ nấm hiện nay  phần lớn nằm trong nhóm này. ðể trừ bệnh có hiệu quả, cần dùng 
các thuốc này sớm, khi nguồn bệnh mới chớm phát hay có khả năng xuất hiện. Các thuốc này 
phải ñược trải ñều trên bề mặt các bộ phận thân, lá, quả của cây  và hạt giống.  + Thuốc trừ 
bệnh có tác dụng ngăn cản khả năng hình thành cá thể mới: là các thuốc trừ bệnh, tuy không có 
khả năng tiêu diệt hay ngăn ngừa vi sinh vật gây hại xâm nhập, nhưng lại tác ñộng trực tiếp ñến 
vi sinh vật gây hại, hoặc làm tăng sức ñề kháng cho cây, ngăn cản vi sinh vật gây hại không hình 
thành  ñược các cơ thể mới, kéo dài thời gian ủ bệnh, giúp cây vượt qua ñược giai ñoạn nhiễm 
bệnh.  Hiện có 7 hoạt chất thuốc diệt virut ñều nằm trong nhóm này.Ningnanmycin:  là một loại 
kháng sinh mới, do Streptomyces noursei var. xichangensis lên men tạo thành,  có ñộ ñộc thấp 
với ñộng vật. Ninnangmycin có phổ tác ñộng rộng,  trừ ñược nhiều loại bệnh do nấm, vi khuẩn 
trên nhiều cây trồng như lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày và  ñặc biệt có hiệu 
quả với  một số bệnh virus như TMV, CMV và PYV trên thuốc lá, ớt, cà chua, khoai tây.
 Ninnangmycin là hỗn hợp của  17 acid amin, một số vitamin thiết yếu nhất cho cơ thể 
sinh vật và một số nguyên tố vi lượng.Vì thế, Ninnangmycin là chất ñiều tiết sinh trưởng của sinh 
vật theo hai hướng khác nhau: +Với cây trồng: ðiều tiết sinh trưởng của cây theo hướng 
có lợi:  kích thích cây hút chất dinh dưỡng mạnh và cân ñối hơn, giúp cây tổng hợp chất dinh 
dưỡng nhiều và tốt hơn, giúp cây khoẻ,  tăng sức chống chịu với những ñiều kiện thời tiết bất lợi 
( khô hạn, rét ),  làm tăng khả năng chống chịu của cây với các loài sinh vật gây hại ( bệnh và sâu 
hại),  làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.  +ðối với sinh vật gây hại: ðiều tiết quá trình 
sinh trưởng của nấm và vi khuẩn bằng cách kìm hãm các quá trình sinh trưởng của nấm  và vi 
khuẩn, kìm hãm hoạt ñộng của các loại men có trong cơ thể chúng, cản trở quá trình tạo nguyên 
sinh chất của vi khuẩn, ngăn cản  sự hình thành vách tế bào nấm và sự  hình thành bào tử dẫn ñến 
vách tế bào của nấm bệnh và nguyên sinh chất của vi khuẩn  không hình thành ñược. 
Ninnangmycin ngăn cản sự hình thành các phần tử virus ( ngăn cản sự tổng hợp protein và ARN), 
làm giảm nồng ñộ virus trong cây, kéo dài thời gian ủ bệnh, giúp cây vượt nhanh qua giai ñoạn 
dễ nhiễm bệnh. Thậm chí trong một số trường hợp, ninnangmycin còn có tác dụng làm ngừng tức 
thì sự phát triển của virus trên cây ñã bị bệnh.  

-ðể lưu ý người dùng thuốc trừ bệnh  có ý thức hạn chế sự  hình thành tính chống thuốc 
của vật gây bệnh, người ta còn phân loại thuốc trừ bệnh theo c� ch� tác ñ�ng của thuốc, như: 
Kìm hãm sinh tổng hợp protein. kìm hãm phân bào có tơ;   Kìm hãm sinh tổng hợp màng tế bào; 
Kìm hãm sự khử methyl của các steroid; Kìm hãm  sinh tổng hợp ergosterol;  Kìm hãm  hô hấp 
của ty thể. 

- Dưới ñây là cách phân loại các thuốc trừ bệnh dựa theo ngu�n g�c hoá h�c: 

1. NHÓM THUỐC CHỨA THUỶ NGÂN 
Bao gồm các hợp chất thuỷ ngân vô cơ và hữu cơ,  ñược dùng ñể phun lên cây, xử lý hạt 

giống lúa cho nhiều loại cây màu, cây ăn quả, cây công nghiệp; một số rất ít ñược dùng ñể xử lý 
ñất ( ngoài tác dụng  trừ nấm và vi khuẩn, còn có  tác dụng  trừ sâu).  Các thuốc trừ  bệnh hữu cơ 
thuỷ ngân có hiệu lực trừ bệnh không cao bằng các hợp chất vô cơ. ðộ bay hơi của thuốc càng 
cao, hiệu lực trừ  bệnh càng mạnh. 

Khi xâm nhập vào cơ thể, các thuốc thuỷ ngân vô cơ gây ngưng tụ  nguyên sinh chất, 
làm cho sinh vật bị chết.  
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Các hợp chất thuỷ ngân hữu cơ lại phản ứng với các acid amin của protid hoặc của men 
amilase, cytocromoxidase và hệ men có chứa sulfuhidrin,  phá huỷ chức năng sống của sinh vật.  

Tất cả các thuốc trong nhóm này ñều rất ñộc ñối với người và ñộng vật máu nóng và tồn 
lưu và tích luỹ trong môi trường. Trong cơ thể ñộng vật có vú,  chúng gây hại hệ thần kinh trung 
ương, gây rối loạn cử ñộng, giọng nói run, sức nhìn và ñộ nghe bị giảm, hoạt ñộng của tim, phổi, 
gan, thận bị thay ñổi, gây ngộ ñộc toàn thân.  

Tuy có ñộ ñộc với dịch hại cao, nhưng do thuốc quá ñộc với ñộng vật và tồn tại lâu trong 
môi trường, nên hiện nay,  nhóm thuốc này hầu như không còn ñược dùng trong nông nghiệp. Ơ 
Việt nam, các thuốc trong nhóm ñều nằm trong danh mục cấm sử dụng.  

2. NHÓM THUỐC CHỨA ðỒNG 
 Là nhóm thuốc trừ bệnh lớn, ñược dùng từ lâu. Các thuốc ñược dùng phổ biến trong nhóm 
là các loại hợp chất vô cơ. ðây là những thuốc có phổ tác ñộng rộng, ngoài tác dụng trừ nấm và 
vi khuẩn, chúng còn có hiệu lực cao với  rêu, tảo và là thuốc gây ngán cho côn trùng. Ngoài ra 
thuốc còn ñược dùng ñể xử lý vải, da thuộc... 

Là những thuốc trừ bệnh  tiếp xúc, ñược dùng phun lên lá với tác dụng bảo vệ. Thuốc có 
tác dụng hạn chế sự nảy mầm của bào tử. Ion ñồng (Cu++)  hấp thụ trên bề mặt bào tử, tích luỹ  
ñến nồng ñộ cao, ñủ diệt  bào tử.  
 Các thuốc trong nhóm ít ñộc với ñộng vật máu nóng, không  ảnh hưởng xấu ñến cây 
trồng( vì ñồng cũng là một nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho cây). Không tích luỹ trong ñất. 

Các thuốc trong nhóm hiện nay: Bốn thuốc ñược dùng phổ biến nhất hiện nay là Copper 

citrat,  Copper hydroxide (rêu, nấm, vi khuẩn); Copper oxychloride (trừ nấm và vi khuẩn); 
Copper sulfat (dùng ñơn ñể trừ nấm, vi khuẩn, tảo hay làm nguyên liệu ñể ñiều chế các thuốc 
khác). Ngoài ra còn Copper octanoate (nấm, vi khuẩn, tảo); Copper sulfat tribasis; Coprous 

oxid; Oxine copper-8-hydroxyquinoline sulfate (nấm, vi khuẩn). Dung dịch Bordeaux (boocñô) 
có hiệu lực trừ nấm và vi khuẩn cao,  nhưng pha chế phức tạp, nên bị hạn chế dần).  

3. NHÓM THUỐC LƯU HUỲNH VÔ CƠ 
Lưu huỳnh nguyên tố: 
ðược dùng ñơn ( chủ yếu ñể xông hơi) hay làm nguyên liệu ñể ñiều chế hay hỗn hợp với 

các thuốc trừ bệnh khác. 
Là chất phản ứng thiol không ñặc trưng, ức chế hô hấp. Thuốc trừ nấm tiếp xúc, có tác 

dụng bảo vệ; phổ rộng, ngoài tác dụng trừ nấm còn có khả năng diệt nhện. 
Thuốc ít ñộc với ñộng vật máu nóng. Bị phân huỷ khá nhanh và không tích luỹ trong cơ 

thể. Không ñộc với chim cút, cá, ong và nhiều loài côn trùng có ích khác (bọ rùa ăn côn trùng), 
nhưng có thể gây ñộc cho một số loài  ong ký sinh. 

Calcium polysulfide (CaS. Sx) : Thuốc trừ  nấm và trừ nhện 
ðiều chế bằng cách nấu 2 phần lưu huỳnh nguyên tố + 1 phần vôi sống + 10 phần nước. 

Nước cốt thu ñược ở dạng  lỏng, màu mận chín, có mùi trứng thối. Tỷ trọng ñạt cao nhất 1.285 
tương ñương 32oB. Tan tốt trong nước. Bị CO2  và các axit  phân huỷ, tạo thành muối sunfua 
không tan. Sản phẩm phân huỷ là lưu huỳnh, khí H2S và muối  sulfua kim loại. 

Calcium polysulfide có tác dụng trừ nấm và khi phân huỷ  tạo thành lưu huỳnh nguyên tố  
cũng có tác dụng phòng bệnh.  Thuốc có tác dụng trừ nấm phổ rộng; ngoài ra còn trừ ñược  rệp 
sáp và nhện. Hiện nay ñã có thuốc gia công sẵn bán trên thị trường. It ñộc với ñộng vật máu 
nóng.  

4. CÁC THUỐC TRỪ  BỆNH SINH HỌC 
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 4.1. Các thuốc kháng sinh:  
 Là những sản phẩm do  sinh vật sản sinh ra, có tác dụng kìm hãm  sự  phát triển của  vi 
khuẩn và nấm gây bệnh cho ñộng thực vật.  Có hàng trăm loại kháng sinh khác nhau ñược phát 
hiện và lớp  xạ khuẩn Artinomycetales là nguồn sản sinh các loại kháng sinh lớn nhất. Bên  cạnh 
các loại kháng sinh phòng trừ ñộng vật, còn có nhiều loại kháng sinh dùng ñể trừ bệnh hại cây 
trồng gồm: 

Blasticidin-S: Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces griseochromogenas.  
Thuốc trừ nấm tiếp xúc có tác dụng bảo vệ và diệt trừ.  Kìm hãm sinh tổng hợp protein. Trừ ñạo 
ôn lúa Pyiricularia oryzae (ñặc biệt ở giai ñoạn Magnaporthe grisea) ở liều 10-40g/ha. Thuốc tuy 
ñộc với ñộng vật có vú, nhưng trong thực tế lại rất an toàn do dùng với lượng thấp.  

Gentamicin sulfate: Thuốc trừ vi khuẩn, khi  phun lên lá. It ñộc. Dễ bị phân huỷ trong 
môi trường. 

Griseofunvin: Sản phẩm chuyển hoá của  Penicillium griseofulvum có khả năng trừ nhiều 
bệnh hại cây trồng. 

Kasugamycin : Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces kasugaensis.  
Thuốc trừ nấm và trừ vi khuẩn nội hấp, có tác dụng bảo vệ và diệt trừ. Kasugamycin  kìm 

hãm sinh tổng hợp protein, kìm hãm sự kết nối Met-RNA ñến phức mRNA –30S, ngăn cản sự 
hợp nhất các amino acid. Kìm hãm mạnh sự phát triển của sợi nấm ñạo ôn lúa Pyricularia 

oryzae, kìm hãm yếu sự nảy mầm bào tử, hình thành giác bám trên bề mặt hay làm giảm sự xâm 
nhập của nấm vào tế bào biểu bì. Xâm nhập nhanh vào mô cây và vận chuyển trong cây. Ngược 
lại Kasugamycin, kìm hãm mạnh bào tử Cladosprium fulvum khoai tây nảy mầm, nhưng kìm hãm 
yếu  sự  phát triển của sợi nấm. ðược dùng ñể phòng trừ bệnh nấm và vi khuẩn hại lúa, rau, cây 
ăn quả, mía và nhiều cây trồng khác.  Thuốc ít ñộc với ñộng vật có vú, cá, chim và ñộng vật 
hoang dã. 

Mildiomycin: Có hiệu lực  chống bệnh rỉ sắt, mốc sương  trên 15 cây trồng. 
Ningnanmycin:  thuốc kháng sinh mới, do Streptomyces noursei var. xichangensis lên 

men tạo thành.  Có ñộ ñộc thấp với ñộng vật. Ningnanmycin có phổ tác ñộng rộng. Trừ ñược nhiều 
loại bệnh do nấm, vi khuẩn trên nhiều cây trồng như lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, 
dài ngày và ñặc biệt có hiệu quả với một số bệnh như TMV, CMV, và PYV trên thuốc lá, ớt, cà 
chua, khoai tây. 

 Ningnanmycin là hỗn hợp của 17 acid amin, một số  vitamin thiết yếu nhất cho cơ thể 
sinh vật và nguyên tố vi lượng. Vì thế, Ningnanmycin  là chất ñiều tiết của cơ thể sinh vật theo 
hai hướng khác nhau : 

Với cây trồng: ðiều tiết sinh trưởng của cây theo hướng có lợi: kích thích cây hút dinh 
dưỡng mạnh và cân ñối hơn, giúp cho cây trồng tổng hợp chất dinh dưỡng nhiều và tốt hơn, giúp 
cây khoẻ, tăng sức chống chịu với những ñiều kiện thời tiết bất lợi ( khô hạn, rét), làm tăng khả 
năng chống chịu của cây với các loài sinh vật gây hại (bệnh và sâu hại), làm tăng năng suất và 
chất lượng nông sản. 

ðối với sinh vật gây hại:  ðiều tiết quá trình sinh trưởng của nấm và vi khuẩn bằng cách 
kìm hãm quá trình sinh trưởng của nấm và vi khuẩn , kìm hãm hoạt ñộng của các loại men có ở 
trong cơ thể của chúng, cản trở quá trình tạo nguyên sinh chất của vi khuẩn, ngăn cản sợ hình 
thành vách tế bào nấm và sự hình thành bào tử  dẫn ñến vách tế bào của nấm bệnh và nguyên sinh 
chất của vi khuẩn không ñược hình thành. Ningnanmycin ngăn cản sự hình thành các phần tử 
virus (ngăn cản sự hình thành protein và ARN), làm giảm nồng ñộ virus trong cây, kéo dài thời 
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gian ủ bệnh giúp cây vượt qua giai ñoạn dễ nhiễm bệnh. Thậm trí trong một số trường hợp, 
Ningnanmycin còn có tác dụng làm ngừng tức thì sự phát triển của virus trên cây ñã bị bệnh 

Oxytetracycline: Thuốc trừ vi khuẩn. Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces  
rimosus. Oxytetracycline kìm hãm sinh tổng hợp protein của vi khuẩn bằng cách bao vây sự kết 
nối ñoạn phân tử  ribozom 30S ñến 50S của vi khuẩn.  ít ñộc  với  ñộng vật có vú. Trên cây, 
thuốc  xâm nhập nhanh qua lá (qua khí khổng), vận chuyển nhanh ñến các mô khác của cây. Là 
loại thuốc kháng sinh trừ vi khuẩn, nhưng thường ñược hỗn hợp với Streptomycin ñể ngăn ngừa 
vi khuẩn  hình thành tính kháng thuốc với Streptomycin .  Diệt trừ các bệnh vi khuẩn như  
Erwinia amylovora, các bệnh gây ra do Pseudomonas và Xanthomonas. Cũng có hiệu lực chống  
các bệnh do mycoplasma gây ra.   

Polyoxins: Thuốc trừ nấm. Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces  cacaoi var. 
asoensis. Gây sưng ống mầm bào tử và ñỉnh sợi nấm bệnh, làm cho chúng không thể gây bệnh 
ñược. Mặt khác, Polyoxins kìm hãm tạo vách tế bào nấm bệnh. Polyoxins có hiệu lực phòng trừ 
nhiều  loài nấm gây bệnh  như : nấm ñốm lá Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Sphaeroteca 

spp. và các nấm phấn trắng khác,  Sclerotium sclerotiorum, Corynespora melonis, Cochliobolus 

miyabeanus.  Không có hiệu lực chống vi khuẩn và các loại men khác. 
Streptomycin : Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces griseus và ñược bán ở dạng 

sesquisulfat. Thuốc trừ nhiều loài vi khuẩn gây bệnh trên cây ăn quả, rau, khoai tây, cà chua, 
bông và cây cảnh với tác ñộng nội hấp. Streptomycin kìm hãm sinh tổng hợp protein của vi 
khuẩn bằng cách bao vây kết nối ñoạn phân tử ribozom 30S của vi khuẩn và ñọc nhầm các mã 
gen trong quá trình sinh tổng hợp protein. Vi khuẩn dễ hình thành tính kháng thuốc.  

Validamycin: Thuốc trừ nấm không nội hấp.  Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces 

hygroscopicus var. limoneus. Validamycin tuy không diệt trực tiếp nấm Rhizoctonia solani, 
nhưng gây phân nhánh bất thường ở  ñỉnh nấm bệnh, làm nấm ngừng phát triển.  ðặc trị nấm 
Rhizoctonia solani. Validamycin có khả năng kìm hãm men trihelase trong nấm Rhizoctonia 

solani. Triheloza là nơi cất giữ hydratcacbon của nấm bệnh  và sự tiêu hoá triheloza chủ yếu nhờ 
men này và vận chuyển gluco ñến ñầu sợi nấm.  

Xeloxidin: Sản xuất bằng sự lên men của Streptomyces chibaensis, ñặc hiệu trừ bệnh bạc 
lá lúa. Kháng sinh này ñơn giản, dễ tổng hợp. 

4.2. Các nấm và vi khuẩn ký sinh  trừ bệnh: 
Nhiều loài nấm và vi khuẩn  có khả năng cạnh tranh với nấm và vi khuẩn ñược nghiên 

cứu ñể trừ nhiều nấm và vi khuẩn  hại cây trồng. Các loài phổ biến ñược dùng hiện nay gồm: 
Bacillus subtilis: Sản xuất bằng quá trình lên men.  Vi khuẩn Bacillus subtilis ở hệ rễ 

cạnh tranh với các sinh vật tấn công hệ rễ. ðược dùng xử lý hạt giống ñể trừ  Rhizoctonia solani, 

Fusarium spp., Alternasria spp... trên bông, hành và các cây trồng khác.  Phun lên lá ñể trừ 
Botrytis cinyrea trên cà chua, dâu tây và Sphaerotheca aphanis trên dâu tây. 

Candida oleophila: Sản xuất bằng quá trình lên men. Nấm chọn lọc  chống các bệnh sau 
thu hoạch của  cây có múi và các cây ăn quả nạc. 

Coniothyrium minitans:  Sản xuất bằng quá trình lên men.  Xâm nhập vào tế bào bằng 
phân huỷ men và áp lực,  gây xơ cứng mọi bó mạch. Tế bào chất của tế bào bị lan toả gây co 
nguyên sinh, kết tụ lại  và tạo những hốc nhỏ và vách tếError! Reference source not found. bào 
bị phá huỷ dần.  Quá trình này bao gồm cả sự sản sinh chitin và  β-1,3-glucanase. Sợi nấm của C. 

minitans trong vỏ tế bào thường có lysin.  Các nấm ký sinh phát triển nhanh,  ở thể ñông cứng và 
các túi bào tử ñược tạo thành trong ñó và trên bề mặt  của thể cứng dưới 15 ngày trong ñiều kiện 
lý tưởng. 
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Fusarium oxysporum: Sản xuất bằng quá trình lên men lỏng. Fusarium oxysporum chủng 
Fo 47 không gây bệnh. Nó phát triển trong vùng rễ cây trồng, cạnh tranh  với các chủng gây 
bệnh.  Fusarium oxysporum chủng Fo 47 cạnh tranh dinh dưỡng mạnh hơn các vi sinh vật khác ở 
vùng rễ;  ngăn không cho các vi sinh vật ñất khác trên bề mặt hệ thống rễ ñến gây bệnh.  Suy ra 
rằng  Fusarium oxysporum chủng Fo 47 hoạt hoá hệ thống miễn dịch tự ñộng của cây, tạo ñiều 
kiện cho cây sản sinh  chất alexin, chất kìm hãm Fusarium sản sinh  các men tiêu huỷ và giải ñộc 
acid fusaric do các  chủng gây bệnh sinh  ra.  

Gliocladium catenulatum:  Sản xuất bằng quá trình lên men.  Thuốc trừ nấm vi sinh với 
tác dụng bảo vệ mạnh hơn diệt trừ. Diệt các nấm trong ñất Pythium spp.; Rhizoctonia spp. và 
Phytop hthora spp.; các nấm trên nông sản sau thu hoạch hay trên lá Botrytis spp., Didymella spp. 
và Helminthosporium spp. Diệt nấm bệnh bằng: sản sinh ra kháng sinh diệt bệnh; ký sinh trên 
nấm bệnh và cạnh tranh dinh dưỡng. 

Mildiomycin:  Sản xuất bằng quá trình lên men. Kìm hãm sinh tổng hợp  protein trong 
nấm bằng cách kìm hãm men peptidyltransferase. Có tác dụng diệt trừ với tính nội hấp yếu.  Diệt 
trừ bệnh  phấn trắng  Erysiphe spp.,  Uncinula necator,  Podosphaera spp. và Sphaerotheca spp. 

 trên cây cảnh ở liều 5-10g/100lit nước. 
Streptomyces griseoviridis: Sản xuất bằng quá trình lên men. Hiệu lực trừ bệnh phụ thuộc 

vào các nhân tố, gồm sự cạnh tranh “sống trên bề mặt và dinh dưỡng”; tạo thêm các men phân 
huỷ cellulose ñể tiêu huỷ vách tế bào nấm bệnh và sản sinh ra các chất kháng nấm thứ cấp. 
Streptomyces griseoviridis chủng K 61 còn làm tăng sức sống, làm tăng sự phát triển của cây 
trồng khoẻ, tăng tính kháng nấm trong ñất của cây.  

Trichoderma harzianum và các loài Trichoderma khác: Phát hiện khả năng diệt nấm 
1987. Năm 1998 hàng loạt chủng nấm mới ra ñời. Trichoderma  spp. là  thành phần của quần thể 
vi sinh vật ñất, ñược sản xuất bằng quá trình lên men.   Có nhiều chủng khác nhau ñược dùng ñể 
chống các loài nấm trong ñất  Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Thelaviopsis, Cylindroclaium, 

Myrothecium, Botrytis và Sclerotinia. Chúng là những nấm ký sinh,  kìm hãm sự phát sinh của 
nấm gây bệnh  bằng cách xâm thực và ký sinh  sợi nấm;  cạnh tranh dinh dưỡng mạnh hơn các 
nấm gây bệnh. Nấm Trichoderma harzianum chủng T-22  có hiệu lực mạnh hơn  trong rễ cây 
trồng và sự hoà tan của  các chất dinh dưỡng khác nhau. ðiều ñó ñã cải thiện hệ thống rễ cùng 
với sự cung cấp dinh dưỡng nhiều hơn trong ñất.  

4.3. Các thuốc thảo mộc trừ bệnh :  
Gần ñây, một số hợp chất nguồn gốc thảo mộc ñược dùng ñể trừ bệnh hại cây trồng. 
Là những thuốc trừ bệnh tiếp xúc và nội hấp, có hiệu lực kìm hãm sợi nấm phát triển, 

không ñể lây lan. Trừ nhiều loài nấm và vi khuẩn hại lúa, rau và nhiều loại cây trồng khác. Rất an 
toàn với cây trồng, con người, môi sinh và môi trường như Acide acrylic và Acide ginkgoic. Các 
tổ hợp dàu thực vật có tác dụng trừ nấm tiếp xúc như Eugenol ( có trong dầu  ñinh  hương 
Syzygium aromaticum; dầu quế Cinnamomum spp. và hương nhu Ocimum spp.) ñể trừ  bệnh khô 
vằn hại lúa; giả sương mai (Pseudoperonospora)  và phấn trắng hại dưa chuột,  sương mai cà 
chua; ñốm nâu, ñốm xám hại chè; phấn trắng hại hoa hồng;  TP-Zep (dầu màng tang, dầu xả, dầu 
hồng, dầu hương nhu, dầu  chanh) ñược dùng ñể trừ mốc sương cà chua; ñốm nâu, ñốm xám, thối 
búp chè; phấn trắng, ñốm ñen hoa hồng; ñạo ôn, bạc lá lúa; nấm muội ñen Capnodium sp. nhãn .  

4.4.Các thuốc trừ bệnh sinh học khác:  
Một số sản phẩm có nguồn gốc sinh học khác cũng ñược dùng ñể trừ bệnh như Oligo-

chitosan ( chất ñược chiết xuất từ vỏ tôm, có tác dụng trừ bệnh cho cây, bảo quản hoa quả và trị 
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bỏng cho người); Olicide trừ ñược nhiều loại bệnh như rỉ sắt trên chè, sương mai bắp cải . Phun 
phòng ñịnh kỳ khi  cây ñang sinh trưởng và dùng bảo quản hoa quả.  

5. NHÓM ALKYLLENBISDITHIOCARBAMAT 

 Là nhóm thuốc ñã ñược sử dụng rất lâu. Thuốc có tác ñông tiếp xúc ( tác dụng bảo vệ là  
chủ yếu), có phổ tác ñộng rộng. Cơ chế tác ñộng: Phản ứng không ñặc trưng với nhóm thiol, gây 
ảnh hưởng ñến quá trình hô hấp. Riêng cơ chế tác ñộng của Propioneb là chưa rõ. ít ñộc với ñộng 
vật máu nóng.  Các thuốc phổ biến trong nhóm: Mancozeb; Maneb; Metiram; Nabam; 

Propioneb; Mancopper. 

6. NHÓM ANALIN PYRIMIDINE 
Nhóm thuốc trừ nấm mới, không lớn, chưa ñược phổ biến rộng, nhưng có triển vọng. Cơ 

chế tác ñộng là: kìm hãm sinh tổng hợp và sự  sản sinh  các men thuỷ phân; dẫn ñến kìm hãm 
sinh trưởng của sợi nấm. Một số thuộc trong nhóm không gây kháng chéo với các thuốc trừ nấm 
nhóm benzimidazole, carbamat, dicarboximid, imidazole, morpholine, quinolin, strobilurin hay 
triazol ( như Cyprodinil ); một số khác có tác dụng nội hấp hay chỉ  có tác dụng tiếp xúc. Các 
thuốc chủ yếu trong nhóm : Cyprodinil và Mepanipyrim. 

7. NHÓM AROMATIC HYDROCARBON 
Một nhóm thuốc mới, nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm. Các thuốc trong nhóm ñều peoxi hoá 

lipid của tế bào nấm bệnh; có tác dụng bảo vệ là chính và diệt trừ. Phổ rộng. It ñộc với ñộng vật 
máu nóng. Một số còn ñược dùng  ngâm tẩm giấy bọc quả ñể chống sự xâm nhiễm của nấm bệnh. 
Các thuốc phổ biến trong nhóm: Etridiazole, Biphenyl, Chlorophenyl, Dicloram, Tolilofos- 

methyl 

8. NHÓM BENZIMIDAZOL 
Nhóm thuốc trừ bệnh  mạnh, ñược dùng khá phổ biến, có tác dụng nội hấp, có tác dụng 

phòng và trừ. Phổ tác ñộng rộng. Ngoài việc phòng trừ bệnh cho cây, còn có  thuốc ñược dùng xử 
lý bảo vệ nông sản sau thu hoạch (Thiabendazole). Thuốc xâm nhập qua rễ và lá, vận chuyển 
hướng ngọn chủ yếu. Cơ chế: kìm hãm phân bào có tơ bằng cách  bao vây β- tubulin và làm giảm 
sự sinh trưởng và phát triển của nấm. Một số nấm ñã kháng ñược một số thuốc trong nhóm 
(Carbendazim bị các nấm Botrytis, Cercospora, Colletotrichum, Erysiphe, Fusarium, Monilia, 

Mycosphaerella, Penicillium, Pseudocercosporella, Pyrenophora, Septoria, Venturia kháng). 
Thuốc ít ñộc với người, ñộng vật máu nóng và cây trồng cũng như môi trường. Các thuốc ñược 
dùng phổ biến trong nhóm: Benomyl; Carbendazim; Debacarb; Fuberidazole; Thiabendazole;  

Thiophanate- methyl; Thiophanate- ethyl. 

9. NHÓM CARBOXAMID 
Nhóm thuốc mới ñược dùng ñể xử lý hạt giống(chủ yếu),  phun lên cây và xử lý ñất.  Phổ 

rộng, nội hấp, có tác dụng bảo vệ và diệt trừ. Tác ñộng chủ yếu ñến sự vận chuyển ñiện tử trong 
ty thể. Các thuốc chủ yếu trong nhóm: Boscalid; Carboxin; Flutolanil; Furametpyr; 

Oxycarboxin;  Thifluzamide .  

10. NHÓM CINNAMIC ACID 
 Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñược phát hiện vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Có tác 
dụng bảo vệ và diệt trừ.  Diệt các loài nấm trong bộ Oomycetes  bằng cách kìm hãm sự tạo vách 
tế bào, chống bào tử nảy mầm. Các thuốc trong nhóm: Dimethomorph  và Flumorph . 

11. NHÓM CYANO ACETAMIDE OXIME 
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 Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñược phát hiện vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Thuốc 
trừ nấm có tác dụng bảo vệ,  diệt trừ và hiệu lực kéo dài. Kìm hãm bào tử nảy mầm và sự phát 
triển của tản nấm. Hai thuốc ñáng chú ý: Cymoxanil trừ Peronospora trên nhiều cây trồng và 
thường hỗn hợp với các thuốc trừ bẹnh khác; Monilia, Sclerotinia, Alternarria, Corticium, 

Fusarium, Helminthosporium, Phoma, Rhizoctonia... trên nhiều cây trồng khác nhau. 

12. NHÓM DẪN XUẤT CỦA AXIT CACBAMIC 
Gồm nhiều nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñược phát hiện  cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20.  

-Thuốc Cacbamat: Thuốc trừ nấm nội hấp có tác dụng phòng và trừ. Xâm nhập qua lá và 
rễ. Phổ rộng, trừ nhiều loài nấm bệnh trên nhiều cây trồng khác nhau bằng cách kìm hãm  giảm 
sự sinh trưởng của sợi nấm và  sự phát triển của bào tử.  Các thuốc thông dụng: Propamocarb và 

Propamocarb hydrochloride 

-Amino acid amid carbamat: Nhóm thuốc trừ nấm bảo vệ và diệt trừ. Phổ rộng.  Kìm 
hãm sinh tổng hợp màng tế bào, ảnh hưởng xấu ñến sinh trưởng ống mầm của du ñộng bào tử và 
bào tử túi; sự phát triển của sợi nấm và nảy mầm bào tử của  nấm Oomycet.   Mới có 
Benthiavalicarb- isopropyl và Iprovalicarb bán trên thị trường.  

-N-phenyl carbamate: Mới có Diethofencarb trên thị trường. Kìm hãm phân bào có tơ, 
bằng cách bao vây beta-tubulin. Thuốc trừ nấm nội hấp với tác dụng bảo vệ và diệt trừ. Thấm 
nhanh qua rễ và lá, vận chuyển trong cây. Kìm hãm sự phân bào có tơ trong ống mầm mốc xanh.  
Dùng ñể trừ những nấm chống benzimidazol của nấm Botrytis, Cercosporra, Venturia... ít ñộc 

13. NHÓM DICARBOXIMIDE 
Thuốc trừ nấm tiếp xúc  có tác dụng bảo vệ và diệt trừ.  Kìm hãm sự nảy mầm của bào tử 

và sự  phát triển sợi nấm. Thuốc trừ nấm phổ rộng, trừ nhiều loại nấm như Alternaria, Botrytis, 

Corticium, Fusarium, Helminthosporium, Monilia,  Phoma, Sclerotinia trên nhiều cây trồng khác 
nhau. Các thuốc trong nhóm: Chlozolinate; Iprodione( ñặc biệt phổ biến); Procymidone, 

Vinclozolin. 

14. NHÓM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 
 Nhóm thuốc trừ nấm có từ lâu. Gồm các loại muối của acid dithiocacbamic, acid ethylen-

bis-dithiocacbamic và thiuramdisulfua, ñược dùng ñể phun lên cây, xử lý giống, xử lý ñất. Hoạt  
tính trừ nấm tương tự như nhau.  
 Các loại thuốc trừ nấm tiếp xúc có tác dụng bảo vệ. Một số  trong chúng còn có khả  
năng gây miễn dịch với thực vật.  
 Thuốc không gây hại ñối với thực vật; ít ñộc với ñộng vật máu nóng.  

Thuốc trừ bệnh có tác dụng bảo vệ. Phổ tác ñộng rộng. Dùng ñơn hay hỗn hợp với các 
thuốc trừ bệnh khác. Cơ chế tác ñộng chưa ñược nghiên cứu chưa ñâỳ ñủ; nhưng chúng có thể 
kìm hãm một số men chứa ñồng và nhóm sulhydryl (Ziram); hay phản ứng thiol không ñiển hình, 
kìm hãm hô hấp(Zineb). Các thuốc chủ yếu: Ferbam; Thiram;  Zineb;  Ziram. 

15. NHÓM GUANIDIN 
Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, có tác dụng bảo vệ là chính; dùng ñể phun lên cây (ít), xử lý  

giống.  Cơ chế tác ñộng là kìm hãm chức năng màng tế bào và sinh tổng hợp lipid tại các ñiểm 
khác nhau của các thuốc trừ nấm kìm hãm sự khử methyl của các steroid. Các thuốc chính trong 
nhóm:  Dodin; Guazatine; Iminoctadine. 

16. NHÓM IMIDAZOLE  
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Nhóm thuốc trừ nấm mới, ñược phát triển từ năm 1977, nay vẫn còn ñang phát triển 
mạnh,  có nhiều triển vọng. Phần lớn các thuốc trong nhóm mang tính nội hấp, có tác dụng phòng 
và trừ nấm. Dùng ñể phun lên lá hay xử lý giống, trừ nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng. 
Cơ chế các thuốc trong nhóm là kìm hãm sự khử methyl (sinh tổng hợp ergosterol). Dùng ở liều 
trung bình. Các thuốc trong nhóm: Imazalil; Oxapoconazole fumarate; Pefurazoate; 

Prochlorax; Triflumizole 

17. NHÓM MEN KHỬ (Reductase) 
 ðược phát triển mạnh trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Thuốc trừ nấm nội hấp, phun lên lá 
hay xử lý hạt với tác dụng bảo vệ, trừ  bệnh ñạo ôn lúa (như Tricyclazole, Pyroquilon ) hay trừ 
các  bệnh nấm khác (như Pyroquilon, Phthalid) bằng cách kìm hãm sinh tổng hợp melanin (làm 
giảm1,3,8-trihydroxynaph-thalene). Các thuốc chính trong nhóm: Phthalid, Tricyclazole ( hai 
thuốc này ñược dùng phổ biến ở Việt nam);  Pyroquilon và Vermelon.  

 

18. NHÓM MEN KHỬ NƯỚC (Dehdratase) 
Nhóm thuốc trừ nấm ñược phát hiện vào những năm 80 và phát triển rộ vào những năm 

90 của thế kỷ 20; hiện chưa  có nhiều trên thị trường, nhưng là nhóm thuốc có triển vọng cho ngũ 
cốc. Dùng phun lên cây và xử lý giống, có tác dụng bảo vệ và hiệu lực dài. Liều dùng khá thấp. 
Cơ chế tác ñộng khá phức tạp: Carpropamide và Fenoxanil cùng kìm hãm các men khử nước từ 
scytalon ñến trihydroxynaphthalen và từ vermelon ñến dihydroxy-naphthalen của bệnh ñạo ôn; 
ngoài ra Carpropamide làm tăng sự sản sinh phytoalexin trong cây lúa nhiễm bệnh ñạo ôn; còn 
Fenoxanil kìm hãm sinh tổng hợp melanin của bệnh ñạo ôn. Diclocymet: kìm hãm sự tạo thành 
vách ngăn và sự phát triển của sợi nấm; Fenfuram: kìm hãm chức năng của ty thể bằng cách gây 
rối phức II ( men succinate dehydrogenase) vận chuyển ñiện tử trong quá trình hô hấp; Flutriafol: 
kìm hãm sinh tổng hợp ergosterol ( phá huỷ  vách  tế bào nấm và  kìm hãm sự phát triển sợi 
nấm). Các thuốc chính trong nhóm: Carpropamide; Diclocymet; Fenfuram; Fenoxanil; 

Flutriafol. 

19. NHÓM MORPHOLIN  
Nhóm lớn chứa nitrogen. Thuốc trừ nấm nội hấp phun lên lá có tác dụng bảo vệ và diệt 

trừ, lan truyền khắp cây.  Thuốc có hiệu lực trừ bệnh phấn trắng Erysiphae spp. trên nhiều loại 
cây trồng. Ngoài ra còn trừ ñược một số bệnh trên một số cây trồng khác.  Kìm hãm  sinh tổng 
hợp ergosterol bằng cách kìm hãm sự khử steroid của men steroid-∆14-reductase và sự ñồng phân 
hoá của men ∆8 ñến  ∆7 –isomerase.  Các thuốc trong nhóm có: Dodemorph; Fenpropidin; 

Fenpropimorph; Morpholine; Piperidine; Spiroxamine: Tridemorph .  

20. NHÓM PHENYL AMID ACYLALANINE 
 ðược phát hiện từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Thuốc trừ nấm  nội hấp có tác dụng 
bảo vệ và trừ bệnh. Phổ rộng. Thấm qua rễ, thân, lá, vận chuyển hướng ngọn, ñến mọi bộ phận 
của cây. Kìm hãm sinh tổng hợp protein trong nấm bằng cách gây trở ngại cho  việc tổng hợp 
RNA của ribosom (Furalaxyl, Metalaxyl và Metalaxyl – M)  hay kìm hãm men nucleic RNA-
polymerase (Benalaxyl). Liều dùng 250-400g/ha. Các thuốc chính trong nhóm: Benalaxyl,  

Furalaxyl, Metalaxyl và Metalaxyl – M.     

21. NHÓM PHTHALMIDE 
Có 3 thuốc chính Captafol; Captan; Folpet.  Thuốc trừ nấm và vi khuẩn tiếp xúc có tác 

dụng  bảo vệ và diệt trừ. Phổ rộng, trừ nhiều bệnh phấn trắng, ñốm lá, sẹo, thối, lở cổ rễ trên cây 
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ăn quả , cây có múi, nho, khoai tây, cà chua, da chuột, hành, cây cảnh... bằng cách phun lên cây 
và xử lý ñất với cơ chế phản ứng thiol không ñặc trưng.  Kìm hãm hô hấp và bào tử nảy mầm.  

22. NHÓM PYRIMIDIAMINE 
Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ (có 3 thuốc trong nhóm),  phát triển cuối những năm 70 và thập 

kỷ 80 của thế kỷ 20. Các thuốc trong nhóm ñều là những thuốc có tác dụng bảo vệ và diệt trừ, 
nhưng với  cơ chế rất khác nhau: kìm hãm phức I của hô hấp (Diflumetorim); kìm hãm sinh tổng 
hợp ergosterol (kìm hãm khử methyl) (Fenarimol); kìm hãm sự khử methyl của steroid (sinh 
tổng hợp ergosterol), gây rối phân chia bào tử (Nuarimol). 

23. NHÓM QUINONE 
Nhóm thuốc nhỏ. ðặc tính các thuốc trong nhóm rất khác nhau. Dithianon diệt nấm bằng 

cách phản ứng lại với nhóm thiol và gây rối sự hô hấp của tế bào; Ethoxyquin kìm hãm sự oxi 
hoá của men α-farnesene có tác dụng sản sinh ñộc tố gây chết biểu bì tế bào. Quinoxyfen gây rối 
sinh trưởng; kìm hãm sự khử methyl của sterol, nhưng kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử trong ty 
thể, không kìm hãm men dihydroyortate dehydrogenase( một enzym có trong sự sinh tổng hợp 
pyrimidin). Có tác dụng bảo vệ thông qua kìm hãm  sự phát triển giác bám. 

 

 

 

24. NHÓM STROBIN  
Nhóm thuốc trừ nấm nội hấp, có tác dụng phòng bệnh và diệt trừ gồm 2 nhóm nhỏ: 

Azoystrobin ( nhóm Metoxy acrylate ) và Azoystrobin ( nhóm Oximino acetamide ). Kìm hãm 
hô hấp của ty thể bằng cách bao vây sự vận chuyển  ñiện tử trong cytochrom b và cytochrom c1 
tại  những ñiểm  oxi hoá, kìm hãm của men 14-demethylase;  gây kìm hãm bào tử nảy mầm và  
phát triển của sợi nấm, ñồng thời  có tác dụng ngăn hình thành bào tử.  Chống lại các loài nấm 
bệnh ñã kháng các thuốc trừ bệnh thuộc nhóm phenylamin, dicarboxamid hay benzimidazol. Mới 
chỉ có Dimoxystrobin bán trên thị trường. 

25. NHÓM STROBULIN  DIHDRODIOXAZIN 
Gồm nhiều nhóm nhỏ ( Strobulin  dihdrodioxazin, Strobulin  imilazolinone, Strobulin  

methoxy carbamat, Strobulin  oxazolidiine dione, Strobulin  oximino acetat). Các thuốc trong 
nhóm ñều kìm hãm  hô hấp của ty thể bằng cách kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử ở các vị trí khác 
nhau ( tuỳ nhóm thuốc). Chúng ñều là những thuốc trừ nấm phun lên lá,  nội hấp, có tác dụng 
phòng và diệt trừ. Có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược nhiều loài nấm bệnh trên nhiều cây trồng khác 
nhau. ít ñộc với ñộng vật máu nóng. Các thuốc thường gặp: Famoxadone; Fenamidone; 

Fluoxastrobin; Kresoxim-methyl; Metominostrobin; Pyraclostrobin; Trifloxystrobin  

26. NHÓM THUỐC TRỪ NẤM LÂN HỮU CƠ: Có 2 nhóm nhỏ: 

 26.1. Phosphorothiolate: Xuất hiện vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20. Kìm hãm sinh 
tổng hợp phospholipid (Edifenphos và Iprobenfos) hay kìm hãm sinh tổng hợp melanin 
(Pyrazophos). Trừ bệnh trên lúa, ngũ cốc. Các thuốc trong nhóm: Edifenphos; Iprobenfos; 

Pyrazophos. 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật……………  …………………140  

 

 

26.2. Phosphonat: Kìm hãm sự nảy mầm của bào tử, hoặc bằng bao vây sự phát triển của 
tản nấm và sự hình thành bào tử (Fosetyl-Aluminium) hoặc trực tiếp gây miễn dịch cho cây hay 
trực tiếp kháng nấm (Phosphonic acid).Các thuốc trong nhóm: Fosetyl-Aluminium; Phosphonic acid. 
27-NHÓM THUỐC TRỪ NẤM TRIAZOLE:  

Là nhóm thuốc mới, với nhiều hoạt chất trừ nấm, phổ rộng, ñược phát triển từ những năm 
70 của thế kỷ 20 cho ñến nay.  Cơ chế tác ñộng: ñều kìm hãm sự tách methyl của steroid, dẫn ñến 
kìm hãm sinh tổng hợp ergosterol. Một số thuốc khác còn kìm hãm sinh tổng hợp gibbellelin và 
ergosterol (Triadimenol). Hậu quả làm ngừng sự phát triển của ống mầm và sợi  
nấm; ngăn cản hình thành giác bám hay giác mút và kìm hãm bào tử nảy mầm.  

Các thuốc trong nhóm ñều là loại thuốc nội hấp có tác dụng bảo vệ và diệt trừ, phổ rất 
rộng,  ñược dùng ñể phun lên cây, xử lý giống. Một số thuốc trong nhóm chỉ  có tác dụng xử lý 
giống. Lượng dùng thấp. Thuốc có thể xâm nhập vào cây nhanh, vận chuyển hướng ngọn. Các 
thuốc phổ biến trong nhóm: Azaconazole; Bitertanol; Bromuconazole ;  Cypro- conazole; 

Difenoconazole; Diniconazole; Epoxiconazole; Fenbuconazole; Fluqinconazole;  Flusinazole; 

Hexaconazole; Imibenconazole; Ipconazole; Metconazole; Myclobutanil; Penconazole; 

Propiconazole;Simeconazole; Tebuconazole; Tetraconazole; Triadimefon; Triadimenol; 

Triticonazole. 

28.CÁC THUỐC TRỪ  BỆNH  KHÁC: 
 Gồm nhiều  nhóm thuốc nhỏ, mới xuất hiện, mỗi nhóm có 1-2 loại thuốc và có  nhiều cơ 
chế rất khác nhau:  

28.1. Nhóm Alinopyrimidine:   Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñại diện  Pyrimethanil.  Kìm 
hãm  sinh tổng hợp methionin dẫn ñến  kìm hãm những men cần thiết cho sự  xâm nhiễm. Có tác 
dụng bảo vệ và diệt trừ.  

28.2. Nhóm Benzamide: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñại diện  Zoxamide Thuốc tác ñộng 
nhanh và bảo vệ dài.  Trừnhiều loài nấm trong bộ Oomycete bằng cách  loại bỏ sự phân chia nhân  
bằng bó cấu trúc siêu phân tử β của tubulin và gây rối vi ống của bộ khung cyto.  

28.3. Nhóm Benzene sulfonamide: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñại diện  Flusulfamide. 
Thuốc kìm hãm sự nảy mầm của bào tử. Dùng xử lý ñất ñể trừ bệnh Polymyxa betae của mía, 
Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora brassicae, Fusarium. 

28.4. Nhóm benzoic axit: ðiển hình là Salicylic acide, bên cạnh tác dụng diệt khuẩn 
trong y tế, còn có tác dụng phòng trị nhiều loài nấm và vi khuẩn khác hại lúa, rau.   

28.5. Nhóm Carboxilic acid: Nhóm thuốc trừ bệnh nhỏ, ñại diện  Oxolinic acid. Thuốc 
trừ khuẩn nội hấp; có tác dụng bảo vệ và diệt trừ các vi khuẩn nhuộm gram âm (Pseudomonas và 
Erwinia spp.) trên lúa bằng cách  kìm hãm men DNA topoisomerase.   

28.6. Nhóm Chloronitrile: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, nhưng chỉ có Chlorothalonil ñược 
bán trên thị trường. Chlorothalonil là thuốc trừ bệnh tiếp xúc phun lên lá, có tác dụng bảo vệ.  
Diệt nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Chiếm nhóm thiol của glutathion của nấm khi 
nảy mầm, gây rối sản sinh glycolysis và năng lượng. 

28.7. Nhóm Cyanat: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, có từ lâu. ðại diện  Methyl 

isothiocyanate Dùng xử lý giống và xông hơi ñất ñể trừ tuyến trùng, nấm, côn trùng ñất và cỏ 
dại. 

28.8 Nhóm Dimethyl pyrimidine: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, mới.  ðại diện  Ferimzone 
trừ một số bệnh hại lá lúa bằng phân tách  quá trình oxi hoá phosphoryl hoá.   
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28.9. Nhóm Dinitrophenyl: Nhóm thuốc nhỏ, trừ nấm tiếp xúc có tác dụng phòng và trị 
bệnh. Quan trọng nhất là Dinocap (Tách rời quá trình oxi hoá phosphoryl hoá). ðặc trị bệnh  
phấn trắng  và  các bệnh  mốc sương, sương mai trên nhiều cây ăn quả, rau, khoai tây, cây cảnh. 

28.10. Nhóm Hetero aromic: ðại diện Hymexazol. Có thể kìm hãm sinh tổng hợp 
DNA/RNA. Thuốc trừ nấm xử lý ñất và xử lý giống. Trừ nhiều nấm bệnh trong ñất cho nhiều 
loại cây trồng.   

28.11. Nhóm Hydroxy anilide: ðại diện Fenhexamid. Kìm hãm  sinh tổng hợp sterol 
(SBI lớp III), tác ñộng ñến men khử 3-keto-dructase trong khử   methyl, có khả năng kháng thuốc 
trung bình. Kìm hãm sự kéo dài của ống mầm và phát triển của tản nấm. Thuốc trừ nấm phun lên 
lá có tác dụng bảo vệ.  Trừ Botrytis, Monilia trên cây ăn quả, rau, cây cảnh.    

28.11. Nhóm Oxathiin: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, thuốc ñại diện là Furametpyr, có tính 
nội hấp, lan truyền khắp cây, bằng cách tác ñộng kìm hãm men oxi hoá succinat dehydrogenasa 
trong chu trình  axit tricacboxylic của ty thể. Thuốc ñược dùng ñể phun lên cây hay xử lý giống 
ñể trừ bệnh ñạo ôn lúa, Rhizoctonia, Puccinia, Corticium và  các loài  trong lớp nấm  ñảm. Thuốc 
dùng phun lên lá và xử lý giống lúa, ngũ cốc, các cây trồng  khác và thảm cỏ.  Khi phun lên lá, xử 
lý giống thuốc thật sự hiệu quả trừ bệnh Ustilago, Tilletia, Pyrenophora . 

28.12. Nhóm Phenyl amid butyrolacton: Ofurace: Kìm hãm sinh tổng hợp protein của 
nấm bệnh, bằng cách gây rối sự sinh tổng hợp RNA của ribosom. Thuốc nội hấp có tác dụng bảo 
vệ và diệt trừ. Thấm nhanh qua lá và rễ. Vận chuyển 2 chiều. Kìm hãm sự nảy mầm và bao vây 
sự hình thành bào tử. 

28.13. Nhóm Phenyl amid oxazolidione: ðại diện là Oxadixyl. Thuốc nội hấp có tác 
dụng bảo vệ và diệt trừ. Xâm nhập nhanh qua lá và rễ. Vận chuyển hướng ngọn, nhưng có thể 
vận chuyển xuống gốc bằng cách lan truyển ñể trừ bênh sương mai, phấn trắng, giả sương mai 
trên nhiều cây trồng. Kìm hãm sinh tổng hợp protein của nấm bệnh, bằng cách gây rối sự sinh 
tổng hợp RNA của ribosom. Thường hỗn hợp với thuốc trừ bệnh tiếp xúc vì dễ  tạo tính hợp lực.  

28.14. Nhóm Phenyl maleimide: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ. ðại diện  Fluoroimide. Kìm 
hãm hệ men sulfuhydryl của nấm bệnh. Thuốc trừ nấm phun lên lá với tác dụng bảo vệ.  Kìm 
hãm bào tử nảy mầm. Trừ nhiều bệnh trên cây ăn quả, hành, chè , khoai tây...  

28.15. Nhóm Phenyl  pyrrole: Thuốc trừ nấm nội hấp yếu, tiếp xúc, hiệu lực dài, có tác 
dụng bảo vệ mạnh hơn diệt trừ. Có khả năng hạn chế sự nảy mầm của conidi  của nhiều loài nấm 
bệnh và kìm hãm kém hơn sự phát triển của ống mầm và  sợi nấm với cơ chế kìm hãm men 
MAP-kinase truyền tính trạng thấm. ðược dùng ñể xử lý hạt giống chống các bệnh Fusarium 

spp.; Microdochium, Rhizoctonia; Tilentia, Helminthosporium và Septoria trên các loại ngũ cốc 
và các cây khác; phun lên lá trừ Botrytis, Monilia; Sclerotinia và Alternaria trên cây ăn quả, rau 
và cây cảnh.  Các thuốc chủ yếu trong nhóm: Fenpiclonil và Fludioxonil. 

28.16. Nhóm Phenyl pyridiamine: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, mới.  ðại diện   
Fluazinam. Thuốc trừ nấm có tác dụng bảo vệ; tác dụng diệt trừ và nội hấp kém, nhưng hiệu lực 
dài và chống rửa trôi. Trừ mốc xanh, phấn trắng trên cây ăn quả, mốc sương khoai tây và nhiều 
bệnh trên một số cây trồng khác. Cơ chế : phân tách  quá trình oxi hoá phosphoryl hoá  trong ty 
thể, kìm hãm bào tử nảy mầm, xâm nhập của sợi nấm, sự phát triển và nảy mầm của bào tử.   

28.17. Nhóm Phenyl  urea: Thuốc ñại diện là Pencycuron ñược phát hiện năm 1981. 
Kìm hãm phân chia tế bào.  Thuốc trừ nấm tiếp xúc có tác dụng bảo vệ, trừ bệnh Rhizoctonia 

solani và Pellicularia spp. trên khoai tây, lúa, bông, mía, rau cây cảnh bằng phun lên cây,  xử lý 
giống  hoặc xử lý ñất. 
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28.18. Nhóm Phthalamic acide: Nhóm thuốc trừ bệnh nhỏ, mới.  ðại diện  Tecloftalam.  
Kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Dùng ñể trừ bệnh  bạc lá lúa (Xanthomonas campestri  pv. 

oryzea).  
28.19. Nhóm Phthalat: Nhóm thuốc trừ bệnh nhỏ,  ñại diện Nitrothal-isopropyl.  Thuốc 

trừ nấm tiếp xúc có tác dụng bảo vệ.  Thường hỗn hợp với các thuốc trừ nấm khác. Trừ  phấn 
trắng trên  táo, nho, rau, cây  
cảnh; sẹo trên táo. 

28.20. Nhóm Piperazine: ðại diện Triforine. Kìm hãm sinh tổng hợp ergosterol. Thuốc 
trừ nấm nội hấp có tác dụng  
bảo vệ  và diệt trừ.  Thấm nhanh qua lá và kìm hãm nhiều giai ñoạn phát triển của nấm. Trừ phấn 
trắng Erysiphales, Monilia, Ascochyta trên nhiều cây trồng và nhện.  

28.21. Nhóm Pyperazinone: Nhóm thuốc nhỏ phát hiện vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 
20. Thuốc trừ nấm nội hấp có tác dụng bảo vệ và diệt trừ. Xâm nhập qua lá và rễ, vận chuyển 
hướng ngọn. Phổ rộng, trừ các bệnh phấn trắng, sẹo và bệnh khác thuộc các lớp Ascomycetes, 

Basidiomycetes, Deuteromycetes trên bầu bí, cây ăn quả, lạc, mía, rau, cây cảnh; bằng cách kìm 
hãm sinh tổng hợp ergosterol.  Các thuốc chính trong nhóm: Dichlomezine và Pyrifenox.  

28.22. Nhóm Pyrimidinol: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ. ðại diện Bupirimate. Kìm hãm 
men khử amin của adenosin. Thuốc trừ nấm nội hấp có tác dụng bảo vệ và diệt trừ.  Xâm nhập 
qua lá và hệ mạch. Tác ñộng lan toả. Kìm hãm bào tử nảy mầm.  Trừ phấn trắng trên nhiều cây 
ăn quả, nho, hoa cây cảnh.  

28.23. Nhóm Sulfamid: ðại diện Tolylfluanide. Phản ứng thiol không ñiển hình, kìm 
hãm hô hấp. Thuốc trừ nấm phun lên lá; trừ Venturia, Podosphaera leucotricha trên táo và nhện 
ñỏ.  Thường ñược hỗn hợp với các thuốc chống Uncinula necator, Plasmopora viticola, Botrytis 

cinerea, Perenospora spp. trên nhiều cây trồng.  
  28.24. Nhóm Thiadiazole: Thuốc nội hấp;  trừ vi khuẩn. ðiển hình là thuốc Saikuzuo, có 
hiệu lực cao chống bệnh bạc lá lúa Xanthomonas oryzae. 

28.25. Nhóm Thiazloe carboxamide: Nhóm thuốc trừ bệnh nhỏ, mới.  ðại diện 
Ethaboxam. Kìm hãm sự phát triển của nấm và hình thành bào tử.  Thuốc thấm sâu, nội hấp, lan 
truyền toàn cây, diệt trừ.  Dùng ñể trừ bệnh phấn trắng nho Plasmopora viticola, mốc sương  
khoai tây Phytophthora infestans).  

28.26. Nhóm Thiophen carboxamide: Nhóm thuốc trừ nấm nhỏ, ñại diện  Silthiofam 
kìm hãm sự vận chuyển ATP trong ty thể ñến tế bào chất. Thuốc trừ nấm bảo vệ, thời gian tác 
ñộng dài. Dùng ñể xử lý giống.  

28.27. Nhóm thuốc gây sức ñề kháng cho cây chủ (plant host defence inducer):  
Nhóm thuốc có cơ chế rất mới, nhiều triển vọng.  ðại diện là Acibenzolar-S-methyl. 

Không trực tiếp diệt mầm bệnh, nhưng kích thích cơ chế kháng bệnh tự nhiên của cây trồng, nên 
hạn chế  ñược sự phát triển của bệnh. Phòng ngừa nhiều loài nấm và vi khuẩn hại lúa, rau. Có thể 
hỗn hợp với nhiều thuốc trừ sâu và bệnh khác. Albendazole:Thuốc trừ bệnh nội hấp, có hiệu lực 
với lớp  nấm lớp  ñảm ; tăng sức ñề kháng của cây chủ với bệnh, tăng khả năng kháng bệnh. 

28.28. Nhóm thuốc trừ bệnh asen hữu cơ : ðiển hình: MAFA. Thuốc trừ nấm tiếp xúc 
có tác dụng bảo vệ, phổ  tác ñộng hẹp. Phun lên cây, trừ  khô vằn lúa, thối trái nho, dưa hấu. 
Thuốc hạn chế sử dụng ở Việtt Nam. 

28.29. Nhóm thuốc trừ nấm chứa thiếc: Là các muối hay hydroxit của  trifenyl thiếc. 
ðây là nhóm thuốc trừ nấm, trừ  nhện và sâu; có tác dụng tiếp xúc là chính.  ðại diện là Fentin. 
Kìm hãm bào tử nảy mầm và các chuyển hoá các cơ quan trong nấm bệnh, ñặc biệt là hô hấp. 
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Thuốc trừ nấm tiếp xúc, có tác dụng bảo vệ là chính, tác dụng diệt trừ yếu. Trừ sương mai ( cà 
chua, khoai trây), ñốm lá ( mía) và nhiều bệnh trên các cây khác.  

28.30. Nhóm thuốc trừ nấm xyclopropan cacboxamit: ðại diện là Carpropamid.  
Thuốc trừ bệnh nội hấp, có tác dụng bảo vệ, hiệu qủa trị bệnh kém, hiệu lực dài.  Có hiệu quả cao 
với bệnh ñạo ôn hại lúa bằng cách ức chế sự sinh tổng hợp  melanin của nấm gây bệnh. Thuốc  
làm tăng tính kháng bệnh của cây do gia tăng sự sản sinh phyto alơxin trong cây. Cần phun thuốc 
sớm khi bệnh chớm xuất hiện.  Dùng ñể phun lên cây và xử lý hạt giống. 

28.31. Nhóm Một số thuốc trừ bệnh khác không rõ nhóm: 
 Bronopol:  Thuốc trừ vi khuẩn.  Oxi hoá nhóm mercapto của các men của vi khuẩn.  Kìm 

hãm hoạt tính của  men dehydrogenase, dẫn ñến sự phá vỡ màng tế bào. ðược dùng ñể xử lý hạt 
bông trừ vi khuẩn Xanthomonas spp. hại bông.  

Chinomethionat : Thuốc trừ nấm tiếp xúc, chọn lọc, có tác dụng bảo vệ và diệt trừ. Trừ  
nấm phấn trắng và nhện  trên cây ăn quả, cây cảnh, dưa chuột, bông, cà phê, chè, thuốc lá, rau, 
cây óc chó và cây trong nhà kính. Ngoài ra còn có tác dụng trừ nhện. 

Cyflufenamide: Thuốc trừ nấm trước sau nảy mầm. Trừ bệnh phấn trắng trên lúa mì, 
mạch, ngọn cây ăn quả và rau.  
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CHƯƠNG IX 

THUỐC XÔNG HƠI 

1. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG 

Thuốc xông hơi (fumigant) (theo AAPCO) là các chất hay hỗn hợp các chất sản sinh ra 
khí, hơi, ga, khói, sương có tác dụng tiêu diệt mọi giai ñoạn phát triển của các loài dịch hại ( côn 
trùng, vi khuẩn, nấm, chuột... ). Thuốc xông hơi có thể là chất lỏng hay chất rắn bay hơi, hoặc 
ngay cả các chất ở dạng khí. Chúng ñược dùng ñể tiệt trùng trong nhà, xử lý ñất, nông sản hàng 
hoá, các vật liệu khác và cây trồng. 

Hiệu quả và kỹ thuật sử dụng thuốc xông hơi phụ thuộc vào những ñặc tính  sau ñây : 
-ðộ bay hơi: là lượng hơi thuốc tối ña có thể ñạt ñược trong mỗi ñơn vị thể tích không khí 

trong những ñiều kiện ôn, ẩm ñộ nhất ñịnh.  ðược biểu thị bằng mg/lít không khí hoặc gam/m3 
không khí.  ðộ bay hơi và nồng ñộ thuốc xông hơi tồn tại trong không khí  của phụ thuộc vào 
ñiểm sôi và trọng lượng phân tử: phân tử lượng càng lớn, ñiểm sôi càng cao; ñiểm sôi càng cao 
ñội bay hơi càng thấp.  

Căn cứ vào ñiểm sôi, có thể chia thuốc xông hơi làm hai loại:  
+Loại có ñiểm sôi thấp (như Methyl Bromua):  ñược nén vào bình kim loại dưới 

áp lực cao (chuyển thành thể lỏng). 
+Loại có ñiểm sôi cao ( như Phosphua nhôm AlP): thường ở thể rắn  hoặc thể 

lỏng,  khi tiếp xúc với ñộ ẩm sẽ hình thành khí ñộc.  
-Tốc ñộ bay hơi: là khối lượng hơi bay lên từ 1cm2 bề mặt thuốc xông hơi trong 1 giây. 

Tốc ñộ bay hơi tỷ lệ thuận với nhiệt ñộ xông hơi  và tỷ lệ nghịch với nhiệt ñộ sôi và áp suất. 
-Sự khuếch tán của thuốc xông hơi vào không khí: là khả năng lan truyền của hơi thuốc 

vào khoảng không gian ñược xông hơi. Khí ñộc ñược khuếch tán trong không khí từ chỗ mật ñộ 
phân tử cao ñến chỗ mật ñộ phân tử thấp. Sự khuếch tán của hơi thuốc nhanh hay chậm có liên 
quan ñến nhiệt ñộ. Tốc ñộ khuếch tán của khí ñộc trong không khí nhanh hơn khi nhiệt ñộ không 
khí cao và chậm hơn khi  ở nhiệt ñộ thấp.    

-Tỷ trọng hơi thuốc: Tỷ trọng hơi của thuốc xông hơi liên quan rất nhiều ñến kỹ thuật 
xông hơi. Nếu tỷ trọng hơi nhỏ hơn 1, thuốc thường ñặt ở dưới ñống hàng; hoặc lớn hơn 1, thuốc 
ñược ñặt trên ñống hàng; hay tỷ trọng xấp xỉ 1, vị trí ñặt thuốc sẽ ở giữa ñống hàng.  

Theo ñịnh luật Graham, tốc ñộ khuếch tán của chất khí trong không gian tỷ lệ nghịch với 
bình phương tỷ trọng của chúng.  Thuốc xông hơi có tỷ trọng lớn khuếch tán chậm hơn so với 
loại thuốc có phân tử lượng nhỏ.  

Sư hấp phụ (adsorption) là quá trình thu hút các phần tử khí ñộc lên bề mặt vật phẩm và 
Sự  hấp thụ (absorption) là quá trình thâm nhập khí ñộc sâu vào thể khối vật phẩm. Sư hấp phụ và 
hấp thụ  của thuốc vào hàng hoá khử trùng tuỳ thuộc vào ñặc tính  của loại thuốc, loại hàng hoá, 
cách bao gói, cách xếp hàng hoá, hàm ẩm, nhiệt và ẩm ñộ không khí.  Nếu sự hấp phụ/thụ quá 
lớn, nồng ñộ của thuốc sẽ giảm, lượng thuốc dùng sẽ tăng và tăng chi phí. Thêm vào ñó, thời gian 
xả thuốc ( ñể cho thuốc bay hết khỏi lô hàng ) sẽ lâu.  

-Tính dễ bắt lửa, bốc cháy: Một số loại thuốc xông hơi dễ bắt lửa, dễ gây cháy và gây nổ.  
Ví dụ: khí PH3  dễ tự bốc cháy ở nồng ñộ 26,15-27,06g/m3 không khí.    

-Tính ăn mòn kim loại: hơi của một số thuốc xông hơi có khả năng ăn mòn kim loại, hoặc 
hợp kim của chúng (ALP, Mg3P2 ăn mòn ñồng, hợp kim ñồng, vàng, bạc). Vì vậy, khi xông hơi ,  
cần bịt kín hoặc dọn những ñồ kim loại này khỏi phòng xông hơi. 
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-Nồng ñộ thuốc xông hơi là lượng thuốc phân tán trong không khí ở thời ñiểm nhất ñịnh  
và phụ thuộc vào liều lượng sử dụng.  

-Liều lượng dùng: Liều lượng thuốc xông hơi ñược biểu thị bằng ñơn vị trọng lượng (kg, 
g, mg) hoặc thể tích (l, ml) thuốc xông hơi trên ñơn vị thể tích (m3) kho hàng, phương tiện vận 
chuyển hoặc trọng lượng hàng hoá (tấn).  

Liều lượng sử dụng phụ thuộc vào loại thuốc, loài dịch hại cần diệt, loại vật phẩm, thời 
gian khử trùng và nhiệt ñộ không khí.  Trong ñiều kiện nhiệt ñộ và ẩm ñộ không khí không ñổi, 
thì tích của nồng ñộ thuốc xông hơi ( C)  với thời gian xông hơi (T) là một hằng số.  
    k = C x T 

Nói cách khác, trong mức ñộ nhất ñịnh, nếu sử dụng nồng ñộ thuốc thấp, thời gian xông 
hơi phải kéo dài. Ngược lại, muốn giải phóng hàng hoá nhanh ( rút ngắn thời gian xông hàng) thì 
phải tăng nồng ñộ thuốc.  

Riêng với PH3  nếu tăng nồng ñộ thuốc quá mức cũng không làm tăng hiệu quả khử trùng, 
trái lại còn có thể làm cho sâu mọt chuyển sang trạng thái u mê tự vệ. Vì vậy, với PH3 kéo dài 
thời gian xông hơi quan trọng hơn là tăng nồng ñộ ñể rút ngắn thời gian khử trùng. 

Các thuốc xông hơi thường ñược dùng diệt sâu, mọt hại nông lâm sản: hạt và bột ngũ cốc, 
bột sắn, hạt ñậu ñỗ, hàng nan, mây tre ñan vv...Ngoài ra thuốc còn có tác dụng diệt chuột; một số 
còn có tác dụng trừ tuyến trùng. Do thuốc xông hơi rất ñộc với người và ñộng vật có vú, nên khi 
tiếp xúc với các loại thuốc này cần thực hiện nghiêm  qui ñịnh bảo hộ lao ñộng.  Các thuốc xông 
hơi ñều nằm trong nhóm thuốc hạn chế sử dụng. 

2. NHỮNG THUỐC XÔNG HƠI THÔNG DỤNG: 

 2.1.Phosphin và những hợp chất tạo phosphin dùng trong khử trùng:   

 ðể khử trùng kho, người ta dùng 2 dạng muối: Aluminium phosphide (photphua nhôm) 
và  Magnesium phosphide (photphua manhê). Thuốc ñược sử dụng dưới dạng bánh, dạng bột  
trong các kho nông sản, hầm tàu, các ñống hàng nông lâm sản có phủ bạt kín, ñể diệt trừ  chuột, 
các loài mọt hại .  Không ñược xông hơi cho cây sống, rau quả tươi. 
  Aluminium phosphide(AlP): Tinh thể  màu vàng tới xám ñậm. Ap suất hơi rất thấp. Bền 
trong ñiều kiện khô; dễ hút ẩm trong không khí và phản ứng mãnh liệt với acid ñể tạo photphin. 
Rất ñộc với ñộng vật có vú. LD50 qua miệng chuột 8.7mg/kg. 
  Do dễ phản ứng với nước, nên Aluminium phosphide  ñược dùng xông hơi trực tiếp do 
thuốc gặp ẩm trong không khí, giải phóng ngay photphin theo phản ứng:   
     2AlP  +  3H20                        2PH3 ↑ + Al(OH)3     

Magnesium phosphid (Mg3P2): Tinh thể màu vàng lục. Bền  trong môi trường khô. Ít hút 
ẩm nhưng dễ phản ứng với axit tạo  phosphin . Rất ñộc với ñộng vật có vú. LD50 qua miệng 
chuột 11.2mg/kg. 
 Do Magnesium phosphide khó phản ứng với nước trong không khí, nên ñể giải phóng 
nhanh  PH3 các sản phẩm Magnesium phosphide gồm 2  thành phần ñể riêng : Magnesium 
phosphide ở dạng thương phẩm và một lọ axit nhẹ. Khi dùng, ñổ lẫn vào nhau, ñể giải phóng 
photphin theo phản ứng:  
             Mg3P2   +  6HCl                       2PH3  + 3MgCl2 

Phosphine (PH3): Dạng khí không màu, có mùi tỏi hay mùi tanh khí ñá. Tỷ trọng  so với 
không khí 1.18. Tan trong nước 26cm3/100ml (17oC); trong etanol 0.5; ete 2 (% thể tích photphin 
/ dung môi ). Dễ bị  oxi hoá ñể  thành axit photphoric. Bốc cháy tức thì trong không khí (do có sự 
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hiện diện của  những  hydrorua photpho khác) và dễ nổ ( nồng ñộ gây nổ 26.1- 27.1 mg/l không 
khí). Ăn mòn ñồng  và hợp kim ñồng bạc. 

Phosphin là chất ức chế vận chuyển  ñiện tử trong hô hấp; phân huỷ nước và chiếm oxi 
trong cơ thể côn trùng và chuột ñể tạo thành axit photphoric. Cơ thể thiếu oxi, bị ngạt chết. Ngoài 
ra còn có gây ñộc thần kinh. 

Phosphin không thấm qua da; nhưng là thuốc xông hơi cực ñộc. LC50  hô hấp (4 giờ) với 
chuột 11ppm (0.015mg/l). Trong môi trường có nồng ñộ 10mg/m3 trong 6 giờ hay 300ml khí/m3 
trong 1 giờ, có thể gây  chết cho sinh vật. Nồng ñộ cho phép  khi tiếp xúc với phosphin 1ppm ( 
tối ña 15 phút/lần với khoảng cách 1 giờ/ lần và 4 lần/ngày). Không ñể lại dư lượng trong nông 
sản nên không cần xác ñịnh ADI của phosphin có trong nông sản. MRL trong bột mì, ñậu ñỗ, quả 
khô, cà phê, thuốc lá, chè, dược liệu, cam quýt, lạc, cùi dừa, táo, khoai tây 0.01ppm; ngũ cốc 
0.05-0.1ppm. 

2.2. Methyl bromide (CH3Br):   

Dạng khí không màu, không mùi ở nhiệt ñộ thường. Khi nồng ñộ cao, có mùi clorofom. 
Tan trong nước 17.5g/l (20 oC). Tan  nhiều trong hầu hết các dung môi hữu cơ như: rượu, este, 
ete, keton, hydratcacbon thơm, hydratcacbon halogen hoá và cacbondisunfit. Bị thuỷ phân  chậm 
trong nước, mạnh hơn trong môi trường kiềm. Không bốc cháy. 

Methyl bromide không gây hại cho bông, vải, giấy, thuốc nhuộm, không làm giảm  khả 
năng nảy mầm của hạt, không gây cháy lá cây, không ăn mòn kim loại ( trừ nhôm, manhe và hợp 
kim của chúng). Ơ nồng ñộ  500g/m3, methyl bromide có thể bốc cháy nếu gặp tia lửa ñiện hoặc 
các nguồn lửa khác. Trong khử trùng, methyl bromide chỉ dùng ở nồng ñộ  15-70g/m3 ( thời gian 
xông hơi 1-3 ngày) nên an toàn.   

Nhưng methyl bromid dễ gây hại cho:  hàng hoá chứa  muối iôt, các vật liệu bằng cao su 
tự nhiên và nhân tạo, da, sợi nhân tạo chế từ cacbondisulfua, than hoạt tính, xelophan, hoá chất 
ảnh, giấy ảnh, ñậu tương (methyl bromid dễ gây hại các hàng hoá này). 

Metyl bromide ñược ñựng trong bình thép, nén ở áp suất cao, có khoá.  Khi dùng, ñặt bình 
thuốc lên cân. Vòi của bình ñược nối với  dây cao su nhiều nhánh; ống dây dẫn khí ñược ñặt ở 
trên cao; rồi mở khoá cho thuốc thoát ra. Khoá vòi khi ñạt lượng thuốc cần.  

Metyl bromide có ñộ bay hơi cao, có tính khuyếch tán mạnh, nên xâm nhập vào hàng 
nhanh và sâu.  Dùng vào nhiều mục ñích: trừ côn trùng, nhện, chuột trong kho nông sản, hàng 
hoá, tàu thuyền; xông hơi ñất ñể diệt côn trùng, tuyến trùng, mầm bệnh và hạt cỏ; xông hơi nhà 
kính, nhà nuôi nấm. Rất ñộc với cây trồng ñang phát triển.  

Do methyl bromid rất ñộc và khó nhận biết ở nồng ñộ thấp, nên trong methyl bromid có 
chứa 2-3% clopicrin ñể làm chất báo hiệu ( gây cay mắt). Lợi dụng tính methyl bromid ở nồng ñộ 
thấp sẽ làm ngọn lửa  của ñèn acetylen chuyển sang màu xanh lục, xanh da trời ñể phát hiện sự rò 
rỉ của hơi methyl bromid và xem hàng ñã xả hết thuốc chưa. 

Methyl bromide gây cháy da và mắt. LC50 (4 giờ) hô hấp  ñối với chuột 3.03mg/l. Rất 
ñộc với người. Nồng ñộ ngưỡng khi làm việc 0.019mg/l. ADI 1.0 mg/kg. Công nhân có thể bị 
chết nếu làm việc trong nhiều giờ  ở  không khí nồng ñộ 100-200ppm hoặc hít thở trong 30-60 
phút trong nồng ñộ 1000ppm. Không gây ñộc cho ong. Thời gian cách ly 14 ngày. 

Methyl bromide có thể gây mê cho sinh vật do trong cơ thể, methyl bromide bị chuyển 
hoá thành rượu metylic ( gây tê liệt hệ thần kinh) và hydrobromua; tiếp ñó rượu metylic lại bị oxi 
hoá ñể thành  formandehit ( gây biến ñổi sâu sắc  cho những thành phần trong tế bào). 
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Sau khi xông hơi, phải thông gió hoặc hút hết khí ñộc khỏi  nơi xông hơi. Bình chứa 
methyl bromid cần ñược di chuyển nhẹ nhàng, tránh va chạm, bảo quản ở nơi râm mát, có khoá 
tốt, tránh thuốc thất thoát. 

Methyl bromide là chất khí phá huỷ tầng ozon, nên bị hạn chế dùng không chỉ trong nông 
nghiệp, mà còn cả trong các ngành công nghiệp khác và tiến tới cấm hẳn. Vì vậy, methyl bromid 
bị hạn chế nghiêm ngặt  (chỉ ñược phép dùng khi khử trùng trong kiểm dịch và  tiệt trùng các tàu,  
thuyền). 

2.3. Các thuốc xông hơi khác:  

Chloropicrin (CCl3NO2): Loại thuốc xông hơi có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược côn trùng, 
nhện, chuột, tuyến trùng, nấm, vi khuẩn. Thường ñược dùng ñể xông hơi  kho rỗng, kho ñựng 
ngũ cốc và nông sản, ñất. Lượng dùng 16-40g/m3 với thời gian xông hơi là 3-5 ngày. 

ðộ bay hơi 184.5g/m3. Tốc ñộ bay hơi 2.5g/phút. Trọng lượng riêng của chloropicrin là 
1.65; hơi chloropicrin có tỷ trọng 5.67. Không gây cháy, nổ.  Khi bị phân huỷ tạo thành fotgen rất 
ñộc với người, tạo ra acid có thể ăn mòn kim loại, làm, hại vải, giấy, bông, tơ, lụa. Chloropicrin 
dễ bị hấp phụ, khuyếch tán chậm; sau khi xông hơi, cần thời gian dài ñể xả hết hơi ñộc. Thuốc rất 
ñộc với ñộng vật có vú. 

Không dùng chloropicrin ñể khử trùng cho cây ñang sinh trưởng và hạt giống, vì thuốc dễ  
gây ñộc giống cây trồng. 

Hydrogen cyanide (HCN): Là loại thuốc xông hơi có phổ tác ñộng rộng, trừ ñược côn 
trùng, nhện, chuột. ít có hiệu lực trừ nấm và vi khuẩn. Thể lỏng có tỷ trọng 0.688, dễ tan trong 
nước và trong nhiều dung môi hữu cơ. Tỷ trọng thể khí 0.9 (20oC). Rất ñộc với  ñộng vật có vú.  
LD50 qua miệng chuột  là 1mg/kg. Có thể bị chết nếu hít thở không khí có nồng ñộ 120-150mg 
HCN/m3 trong 30 phút có thể bị chết.  Do thuốc quá ñộc, nên hiện nay ít dùng. 

Anhydric sulfurơ; Ethylen dibromide; Methyl iodide; Methyl isothiocyanate.cũng ñược 
dùng ñể xông hơi, nhưng ít dùng ở nước ta. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 
1/ Những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật sử dụng thuốc xông hơi ? 
2/ ðặc ñiểm cơ bản của một số thuốc xông hơi chính: Phosphin, Methyl bromide ? 
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CHƯƠNG X 
THUỐC TRỪ CỎ 

Năm 1890, những thuốc trừ cỏ vô cơ như dung dịch Boocñô, acid sulfuric,  ñược dùng 
ñầu tiên.  Tiếp ñến năm 1920, nhóm thuốc trừ cỏ Chlorat  ñược sử dụng. Chúng ñều là những 
thuốc  trừ cỏ không chọn lọc, tồn tại lâu trong môi trường.  Thuốc trừ cỏ chọn lọc ñầu tiên là 
Dinoseb ñược sử dụng vào năm 1930.  Năm 1940,  thuốc trừ cỏ 2,4-D ñược phát hiện, mở ñầu 
cho hàng loạt thuốc trừ cỏ thuộc nhóm phenoxy ra ñời.  Năm 1966, thuốc trừ cỏ 2,4,5-T (hoạt 
chất chủ yếu của chất ñộc màu da cam) lần ñầu,  ñược Mỹ sử dụng như một vũ khí hoá học chống 
lại nhân dân Việt nam, ñã ñể lại những hậu quả rất xấu cho môi sinh, môi trường, mà ñến nay vẫn 
chưa khắc phục ñược. 

 Năm 1996, có trên 300 hoạt chất trừ cỏ, gia công thành hàng nghìn chế phẩm khác nhau 
ñược sử dụng trong nông nghiệp. Phần lớn những chế phẩm này là những hợp chất hữu cơ có 
hoạt tính  trừ cỏ cao, nhiều loại  dùng ở liều lượng rất thấp và khá an toàn với cây trồng. 

Ưu ñiểm của thuốc trừ cỏ : Tiện lợi, hiệu quả, dễ dùng, kinh tế và an toàn. 
Có nhiều cách phân loại thuốc trừ cỏ khác nhau: 
-Dựa vào thành phần hoá học của thuốc trừ cỏ (xem thêm  phần nhóm thuốc trừ cỏ) 
-Tuỳ vào ñặc tính chọn lọc của thuốc trừ cỏ ñể chia ra: 

+Thuốc trừ cỏ trong ñiều kiện nhất ñịnh có tác dụng diệt hoặc làm ngừng sinh 
trưởng ñối với một số loài cỏ dại mà không hoặc ít ảnh hưởng ñến cây trồng và các loài cỏ dại 
khác, ñược gọi là những thuốc trừ cỏ có chọn lọc. Ví dụ: Thuốc trừ cỏ lá rộng, thuốc trừ cỏ hoà 
thảo, cói lác, thuốc trừ cỏ ñầm lầy, thuốc trừ cỏ nước... Thuốc trừ cỏ có tác ñộng chọn lọc ñược 
dùng trừ cỏ trên ruộng có cây trồng ñang sinh trưởng.  

Tính chon lọc của thuốc trừ cỏ mang tính chất tương ñối  và phụ thuộc vào liều lượng và ñiều 
kiện sử dụng. Khi dùng một thuốc trừ cỏ có tính chọn lọc với liều lượng cao hơn liều qui ñịnh, tính chọn 
lọc của thuốc có thể giảm hoặc mất hẳn, thuốc dễ dàng gây hại cây trồng. Nhiều loại thuốc thể hiện tính 
chọn lọc khi ñược dùng vào thời kỳ mà cây trồng có sức chống chịu cao ñối với thuốc, cỏ dại ñang ở giai 
ñoạn chống chịu thuốc yếu. ðối với thuốc trừ cỏ dùng xử lý vào ñất, tính chọn lọc của thuốc còn tuỳ thuộc 
vào thành phần cơ giới, ñặc ñiểm nông hoá thổ nhưỡng của ñất, lượng mưa trong thời gian dùng thuốc. 

+Những thuốc trừ cỏ khi dùng gây ñộc cho mọi loại  cỏ và cây trồng  gọi là thuốc 

trừ cỏ không chọn  lọc. 
 -Tuỳ  thuộc phương thức tác ñộng mà người ta chia ra:  
   +Thuốc trừ cỏ tiếp xúc:  chỉ gây hại cho thực vật ở những nơi  thuốc có tiếp xúc 
với cỏ và thường chỉ diệt những phần trên mặt ñất của cỏ dại. Những thuốc này còn gọi là thuốc 

gây tác ñộng cục bộ như thuốc Propanil, Paraquat.  
   +Thuốc trừ cỏ nội hấp  hay vận chuyển: còn ñược gọi là thuốc trừ cỏ có tác 

ñộng toàn bộ.  Sau khi xâm nhập qua lá hoặc qua rễ, thuốc dịch chuyển khắp trong cây và gây 
ñộc cho cỏ dại. Những thuốc  này có hiệu lực diệt cỏ lâu năm, cỏ thân ngầm ( cỏ tranh, cỏ gấu 
v.v...) như Dalapon, Glyphosat. 

-Dựa vào thời gian sử dụng thuốc trừ cỏ: Tuỳ theo ñặc ñiểm của loại thuốc mà thời gian 
áp dụng khác nhau:  
  + Dùng thuốc trừ cỏ khi chưa làm ñất: Trên ruộng chưa gieo trồng có nhiều cỏ dại, 
có thể xử lý thuốc trừ cỏ diệt cỏ dại, sau ñó một thời gian thuốc bị phân huỷ, không hại cây trồng, 
tiến hành làm ñất gieo trồng cây. 

+ Dùng thuốc trừ cỏ sau khi gieo hạt  (ngay sau khi gieo hoặc một vài ngày sau 
khi gieo hạt) thường là những thuốc trừ cỏ xử lý ñất; chỉ diệt cỏ dại mới nảy mầm ( còn gọi là 
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thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm).  Chúng là những thuốc có chọn lọc, không gây hại mầm cây  trồng 
và không ảnh hưởng xấu ñến sinh trường phát triển của cây trồng.  

 + Thuốc trừ cỏ  dùng ở ruộng có cây trồng ñang sinh trưởng phải là những thuốc trừ cỏ 
chọn lọc và phải dùng vào thời kỳ mà cây có sức chống chịu cao, còn cỏ dại có sức chống chịu 
yếu ñối với thuốc;  hoặc phải ñược dùng theo phương pháp phun ñịnh hướng ( không phun thuốc 
vào phần xanh của cây) ñể tránh thuốc gây hại cây trồng. 

-Tuỳ theo khả năng xâm nhập của thuốc vào cỏ dại qua rễ hoặc qua lá mà những loại 
thuốc ñó ñược phun lên lá hay xử lý ñất. Ngoài ra, còn có những loại thuốc trừ cỏ xâm nhập vào 
thực vật qua rễ là chủ yếu, nhưng phần nào cũng có thể xâm nhập qua lá và ngược lại, chúng 
ñược xếp vào những nhóm trung gian: thuốc trừ cỏ dùng xử lý ñất và phun lên lá, hoặc thuốc trừ 
cỏ dùng phun lên lá và xử lý ñất. 

Một số thuốc trừ cỏ có khả năng diệt ñược những cây thân gỗ, ñược gọi là thuốc diệt cây 

thân gỗ ,  dùng ñể trừ những bụi cây dại trên ñất khai hoang. 
 Một số thuốc trừ cỏ ñược dùng ñể làm rụng lá cây, làm khô thân  ñể  thu  hoạch   nông sản  
dễ  dàng hơn. Những hợp chất này  ñược gọi là chất làm rụng lá, khô cây. 
  -Dựa vào phương pháp xử lý thuốc trừ cỏ: Tuỳ trường hợp cụ thể mà áp dung phương 
pháp xử lý thuốc cho thích hợp. Với thuốc trừ cỏ chọn lọc cao, chỉ diệt cỏ mà không gây hại cây 
trồng,  có thể xử lý thuốc trên toàn bộ diện tích trồng trọt ( như: phun thuốc Sofit trên toàn bộ 
diện tích  lúa gieo vãi, thuốc Rifit trên lúa cấy. Có trường hợp chỉ dùng thuốc trừ cỏ diệt cỏ dại 
giữa hai hàng cây, còn trong hàng và xung quanh gốc dùng thủ công. 

- ðể lưu ý người dùng thuốc trừ cỏ có ý thức hạn chế sự  hình thành tính chống thuốc của 
cỏ dại, người ta còn phân loại thuốc trừ cỏ theo cơ chế tác ñộng như : kìm hãm sinh tổng hợp 
thực vật,  kìm hãm sinh hô hấp, kìm hãm sự chuyển hoá acid nucleic, gây rối phân chia tế bào, 
kìm hãm sinh tổng hợp lipid, kìm hãm sinh tổng hợp amino acid...  

1. CÁC NHÓM CÓ TRÊN 3 LOẠI  THUỐC TRỪ  CỎ :  

 1.1. Nhóm  Acid Benzoic: Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, hậu nảy mầm Xâm nhập qua 
lá và rễ, vận chuyển ngay trong cây. Tác ñộng như một auxin ñiều  khiển sinh trưởng. Trừ cỏ lá 
rộng hàng năm và lâu năm trên cây màu. Thường hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ ñiều hoà sinh 
trưởng khác ñể trừ cỏ lá rộng hàng năm và lâu năm cho cây trồng cạn. Các thuốc trong nhóm : 
Chloramben, Dicamba, 2,3,6-TBA.   

 1.2. Nhóm Acid Pyridine carboxylic: Là các auxin tổng hợp, có tác dụng ñiều khiển sinh 
trưởng,  giống indolyl acetic acid, nội hấp chọn lọc, xâm nhập qua lá và rễ;  vận chuyển hướng 
gốc và hướng ngọn. Tích luỹ trong mô sinh trưởng. Tác ñộng kéo dài tế bào và hô hấp.  Trừ cỏ lá 
rộng hàng năm và lâu năm cho cây trồng cạn, ñất không trồng trọt. Các thuốc thông dụng trong 
nhóm : Clopyralid, Fluroxypyr, Picloram, Picolinafen, Triclopyr. 

 1.3. Nhóm  Aryloxyphenoxy propionate: Kìm hãm sinh tổng hợp axit béo bằng cách 
kìm hãm men acetyl CoA carboxylaza trong cỏ lá hẹp. Là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiếp xúc và nội 
hấp. Xâm nhập qua lá và vận chuyển cả hướng ngọn lẫn xuống rễ, tới rễ và thân rễ. Trừ cỏ cỏ hoà 
thảo hàng năm và lâu năm hậu nảy mầm cho khoai tây, ñậu ñỗ, ñậu tương, rau, bông, v.v... Khi 
hỗn hợp với mefenpyr-dietyl (chất an toàn) có thể trừ cỏ hàng năm và lâu năm cho  ngũ cốc. 
Thuốc có thể hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ hoà thảo khác và các thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm lá 
rộng. Không gây ñộc cho cây trồng lá rộng. Các thuốc trong nhóm: Clodinafop-propargyl, 

Cyhalopop butyl, Diclofop-methyl, Fenoxaprop-P-ethyl, Fluazifop – butyl, Fluazifop – p – 
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butyl,   Haloxyfop-R (methyl ester), Quizalofop, Quizalofop-P, Quizalofop-P-ethyl, 

Propaquizafop. 

 1.4. Nhóm Auxin tổng hợp (Aryloxyalkanoic acid): Tác ñộng như auxin tổng hợp (tác 
ñộng tương tự indolylaxetic axit). Thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, xâm nhập qua lá và rễ.  Tập 
trung ở mô phân sinh, kìm hãm sinh trưởng. Dạng  muối ñược rễ hấp thụ, còn dạng  este ñược lá 
hấp thụ. Vận chuyển trong cây và tích luỹ ở vùng mô phân sinh của rễ và mầm.  ðộc với cỏ hai lá 
mầm hơn cỏ một lá mầm. Chủ yếu dùng ñể phun lên lá, dễ bị vi sinh vật phân huỷ, tồn tại ngắn 
trong ñất. It ñộc với ñộng vật có vú; ñược dùng trừ cỏ chọn lọc cho ngũ cốc, ñất không trồng trọt. 
Các thuốc chính trong nhóm:  Clomeprop,  2.4D, 2.4DB, 2,4-D-butotyl, 2,4-D-butyl, 2,4-D-

dimetylamonium, 2,4-D-diolamin, 2,4-D-2-etylhexyl, 2,4-D-isoctyl, 2,4-D-isopopyl, 2,4-D-

sodium, 2,4-D-trolamine, Di clomeprop, Di clomeprop – P, MCPA amin, MCPA dimetyl amin, 

MCPA –thioethyl, Kali -MCPA.... Natri -MCPA, MCPB,  Mecoprop, Mecoprop – P, Triclopyr 

butoxyethyl ester (triclopyr-butotyl) , Triclopyr-trietylamonium, Clomeprop. 

 1.5. Nhóm  Benzamide: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, nội hấp, chọn lọc, xâm nhập qua rễ, vận 
chuyển qua  thân và lá. Trừ cỏ lá hẹp hàng năm và lâu năm trên cây ăn quả và cây trồng cạn. Các 
thuốc trong nhóm: Ixozaben, Propyzamide, Tebutan. 
 1.6. Nhóm Chloroacetamide: Thuốc kìm hãm phân chia tế bào và sự kéo dài rễ bằng cách 
kìm hãm sinh tổng hợp protein và có thể kìm hãm tổng hợp các chuỗi rất dài acid béo. Là những 
thuốc trừ cỏ chọn lọc, trừ cỏ tiền nảy mầm, hậu nảy mầm sớm, hoặc dùng trước khi  cấy trồng. 
Hấp thụ qua trụ dưới lá mầm, trụ gian lá mầm, lá bao mầm,  rễ và rễ thứ cấp của mầm cây.  Tích 
luỹ trong các bộ phận dinh dưỡng nhiều hơn là các phần sinh sản;  phần nào giữ lại  ở mầm rễ.   
Trừ ñược nhiều loài cỏ lá rộng, cói lác và cỏ lá hẹp hàng năm trên ruộng lúa cấy  và lúa gieo 
thẳng, ngô, bông, mía, khoai tây, lạc, ñậu tương, rau, cây ăn quả, cây cảnh và nhiều cây trồng 
khác. Thuốc có thể hỗn hợp với một số thuốc trừ cỏ khác. Trong ngô có men glutation transferasa 
có tác dụng phân giải  thuốc nhanh, nên không bị các thuốc trong nhóm gây hại.  Các thuốc trong 
nhóm: Acetochlor; Alachlor, Butachlor, Dimethenamid, Metazachlor, S- Metolachlor, 

Metolachlor, Pretilachlor, Propachlor, Propisochlor, Thonylchlor.  

 1.7. Nhóm  Cyclohexanedione oxime: Kìm hãm tổng hợp acid béo bằng cách kìm hãm 
hoạt tính men acetyl CoA carboxylase (ACCase). Có thể kìm hãm phân bào có tơ (Sethoxydim, 
Cycloxydim), hay kìm hãm phân chia tế bào (Tralkoxydim). Thuốc trừ cỏ  chọn lọc nội hấp, xâm 
nhập chủ yếu qua lá; vận chuyển hướng ngọn (Tralkoxydim) hay hướng gốc (Clethodim,  
Tepraloxydim) hoặc cả hai (Sethoxydim) ñến các ñiểm sinh trưởng. Hậu nảy mầm, trừ cỏ lá hẹp 
hàng năm và lâu năm cho cây trồng cạn lá rộng. Các thuốc trong nhóm: Alloxydim, BAS 625H, 

Butroxydim, Clefoxydim, Clethodim,  Cycloxydim, Flumeturon, Sethoxydim Sethoxydim, 

Tepraloxydim, Tralkoxydim. 

 1.8. Nhóm  dẫn xuất Glycin: Kìm hãm men 5-enolpyruvylshikimat-3-photphatsynthaza 
(EPSPS), một men trung gian trong quá trình sinh tổng hợp các axit thơm; ngăn cản sinh tổng 
hợp các amino axit thơm  cần cho sự tổng hợp protein. Thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, 
ñược hấp thụ qua lá, vận chuyển nhanh trong cây cùng với  vận chuyển ñường, trong quá trình 
tổng hợp của cây.   Thuốc bị khử hoạt tính khi tiếp xúc với ñất. Dùng trừ nhiều cỏ lá hẹp và cỏ lá 
rộng  hàng năm và lâu năm trước thu hoạch, sau cấy trồng/trước nảy mầm trên ngũ cốc, ñậu; 
phun trực tiếp ở vườn cây ăn quả, nho và oliu, cây rừng. Triệu chứng trúng ñộc thể hiện chậm; ít 
ñộc với ñộng vật máu nóng. Cỏ ñã bị thuốc tác ñộng,  không có khả năng mọc lại.  Hỗn hợp với 
các thuốc trừ cỏ khác có thể làm giảm hiệu lực của glyphosat. Các hoạt chất ñược dùng phổ biến 
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Glyphosate, Glyphosate amonium salt, Glyphosate- sodium salt, Glyfosate dimethylamine 

(Glyphosat DMA), Glyphosate IPA salt (Glyphosate–isopropylammonium), Glyphosate-

trimesium, Sulfosate. 

 1.9. Nhóm  Dinitroanilin: Kìm hãm sự phân chia và tăng trưởng tế bào. Thuốc trừ cỏ 
chọn lọc, Pendimethalin xâm nhập qua rễ và lá. Trifluralin là thuốc trừ cỏ xử lý ñất; xâm nhập 
vào  trụ dưới lá mầm,  kìm hãm sự phát triển rễ. Gây chết cho cỏ trong thời gian ngắn sau khi nảy 
mầm hoặc mới nhú mầm. Phổ rộng, trừ ñược nhiều loài  cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp hàng năm, dùng 
trước khi gieo cấy, trước mọc hoặc ngay sau  khi mọc  trên ngũ cốc, rau màu, cây công nghiệp 
ngắn và dài  ngày, cây ăn quả,  cây rừng và các loại cây bụi. Thuốc cũng ñược dùng trừ cỏ trên 
ñất không trồng trọt, làm rụng lá trước khi thu hoạch bông, v.v... Cũng ñược dùng xử lý chồi 
thuốc lá. Khả năng gây ñộc cho cây: có thể  gây hại cho ngô nếu trộn thuốc vào ñất trước khi 
gieo hay cùng lúc gieo ngô. Trong nhóm này có hoạt chất : Befluralin, Dinitramin, 

Ethalfluralin,Oryzalin, Pendimethalin, Trifluralin;  phổ biến: Pendimethalin, Trifluralin. 

1.10. Nhóm Diphenyl  ether : 
 Kìm hãm quá trình oxi hoá protoporphyrinogen. Riêng Aclonifen lại kìm hãm  sinh tổng 
hợp caroten.  Thuốc trừ cỏ chọn lọc tiếp xúc, xâm nhập qua lá và rễ, ít vận chuyển trong cây. 
Thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm cho cỏ lá rộng,  cho nhiều loài cây trồng cạn.  Các thuốc trong 
nhóm: Acifluorfen- sodium, Aclonifen, Bifenox, Fluoroglycofen-ethyl, Fomesafen, HC-252, 

Latofen, Oxyfluorfen 

 1.11. Nhóm Imidazolinon: Kìm hãm sinh tổng hợp chuỗi axit amin mạch nhánh (ALS 
hay AHAS), kìm hãm sinh tổng hợp protein và ADN. Thuốc trừ cỏ  nội hấp, tiếp xúc, tồn lưu lâu,  
xâm nhập  qua  rễ và lá, vận chuyển trong  mạch dẫn và tích luỹ ở  miền sinh trưởng.  Trừ cỏ 
trước  khi trồng, tiền  hay hậu nảy mầm sớm, ñể trừ cỏ lá rộng cho ñậu tương và nhiều cây trồng 
khác. ðể  tạo tính chọn lọc cho ñậu tương và lạc, thường cho thêm chất giải ñộc vào  thuốc, như 
các chất khử methyl và glycosyl hoá. Các thuốc trong nhóm : Imazamethabenz-methyl, 

Imazamox, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr 

 1.12. Nhóm một số thuốc trừ cỏ Lân hữu cơ: Thuốc trừ cỏ hàng năm, nội hấp, chọn lọc.  
Xâm nhập chủ yếu qua rễ (Anilofos), qua rễ, bao lá mầm và lá non (Piperophos). Trừ cỏ hoà thảo  
và cỏ cói lác hàng năm trên lúa gieo thẳng và lúa cấy. Kìm hãm  phân chia  tế bào (Anilofos, 
Piperophos).  Hay thuốc trừ cỏ tiếp xúc với tính nội hấp yếu; xâm nhập qua lá, rễ và chồi; kìm 
hãm sinh trưởng búp. Trừ cỏ thân gỗ ở vùng ñất không trồng trọt (Fosamine). Một số thuốc trong 
nhóm: Anilofos, Fosamine, Piperophos 

1.13. Nhóm  n-phenylphthalimide:  
Kìm hãm  hoạt tính men oxi hoá protoporphyrinogen; cây tích luỹ porphyrin, tác ñộng 

như  chất mẫn cảm ánh sáng,  thúc ñẩy  sự tạo thành các loại chất oxi hoá cơ bản trong tế bào, rồi 
peroxi hoá  chất béo ở màng tế bào, phá vỡ không thể hồi phục chức năng và cấu trúc màng tế 
bào. Triệu chứng thể hiện nhanh và ñiển hình : khô lá, héo  rũ, bạc lá, nâu và chết hoại. Thuốc trừ 
cỏ lá rộng,  tiếp xúc, hậu nảy mầm cho các cây trồng cạn hàng năm. Liều dùng thấp. Các thuốc 
trong nhóm: Cinido-ethyl, Flumiclorac-pentyl, Flumioxazin. 

 1.14. Nhóm  Pyrazole:  
 Kìm hãm men p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. Thuốc trừ cỏ chọn lọc  nội hấp, 
xâm nhập qua rễ (Benzofenap ) hay rễ và thân non (Pyrazoxyfen). Dễ vận chuyển ñến các bộ 
phận của cây.  Dùng trừ cỏ cho lúa là chủ yếu. ðiển hình trong nhóm : Benzofenap, 
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Pyrazolynate, Pyrazoxyfen. 

 1.15. Nhóm Pyrimidinyloxybenzoic: Kìm hãm sự tổng hợp axetolactat, bao vây  sinh 
tổng hợp các chuỗi nhánh amino axit. Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, hậu nảy mầm; hấp thụ qua 
lá và rễ. Thuốc trừ nhiều loài cỏ, ñặc biệt cỏ lồng vực Echinochloa spp. trên lúa gieo thẳng. 
Lượng dùng thấp. Thuốc có thể hỗn hợp với nhiều thuốc trừ cỏ khác. Các thuốc trong nhóm : 
Bispyribac-sodium, Pyribenzoxim, Pyribenzoxim, Pyriminobac-methyl, Pyrithiobac-sodium. 
ðược dùng phổ biến Bispyribac-sodium, Pyribenzoxim. 

 1.16. Nhóm Sulfonylurea: 
  Kìm hãm sinh tổng hợp amino axit cơ bản valin và isoleuxin, dẫn ñến kìm hãm tổng hợp  
mạch nhánh amino axit (axetolactatesynthaza hay ALS), làm ngừng sự phân chia tế bào và phát 
triển của cây. Tính chống chịu thuốc của cây phụ thuộc vào tốc ñộ chuyển hoá của thuốc trong 
cây. Thuốc trừ cỏ nội hấp,  chọn lọc, xâm nhập qua lá và rễ; vận chuyển nhanh ñến mô phân sinh. 
Tác ñộng ở liều thấp, có hiệu lực cao trừ cỏ lá rộng hàng năm và lâu năm; cỏ ñầm lầy (như cói, 
năn, lác... và một số cỏ lá rộng khác) trước và sau nảy mầm.  Thuốc có thể xâm nhập qua lá và rễ 
nên ñược dùng ñể phun lên lá và xử lý ñất.  Cần lưu ý  ñến khả năng tồn lưu lâu của thuốc trong 
ñất. Có thể hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ khác.  Các thuốc chính trong nhóm: Amido sulfuron, 

Azimsulfuron, Bensulfuron-Methyl, Chlorimuron ethyl,  Chlorsulfuron, Cinosulfuron, 

Cyclosulfamuron, Ethametsulfuron–methyl, Ethoxysulfuron, Flazasulfuron, Flupyrsulfuron–

methyl–sodium, Imazosulfuron, Iodosulfuron, Methylsodium, Metsulfuron methyl, 

Nicosulfuron, Oxasulfuron,  Primisulfuron-methyl, Prosulfuron, Pyrazosulfuron – ethyl, 

Rimsulfuron, Sulfosulfuron, Sulfumeturon – methyl, Thifensulfuron-methyl, Triasulfuron. 
Các hoạt chất ñược dùng phổ biến trong nhóm: Bensulfuron-Methyl, Chlorimuron ethyl, 

Ethoxysulfuron, Imazosulfuron, Metsulfuron methyl, Pyrazosulfuron – ethyl, Triasulfuron. 

 1.17. Nhóm Thiocacbamat: Thuốc kìm hãm sự tổng hợp lipid (không kìm hãm ACCase). 
Là thuốc chọn lọc, một số có tính nội hấp.  Xâm nhập  qua lá, rễ hay  lá mầm. Trừ cỏ lá rộng  trên 
các cây màu là chủ yếu; một số trừ cỏ cỏ lá hẹp và lá rộng cho lúa gieo thẳng và lúa cấy.  Dùng ở 
liều cao. Có thể hỗn hợp với nhiều thuốc trừ cỏ khác. Các thuốc trong nhóm có tính bay hơi mạnh 
nên cần vùi trong ñất; hiệu lực mạnh hơn chống cỏ hàng năm; xâm nhập mạnh qua chồi; kìm hãm 
phân chia tế bào. Các thuốc trong nhóm: Butylate, Cycloate, Dimepiperate, EPTC, ES-Procarb, 

Molinate, Orbencarb, Pebulate, Prosulfocarb, Thiobencarb, Tiocarbaril, Tri-allate, Vernolate.  
 Hai thuốc dùng phổ biến:  Molinate xâm nhập  nhanh qua rễ; vận chuyển hướng ngọn,  
kìm hãm nảy mầm; trừ mầm cỏ cói lác và cỏ lồng vực Echinochloa spp. ở giai ñoạn sau mọc trên 
ruộng lúa. Thiobencarb xâm nhập vào cây qua bao lá mầm và trụ gian lá mầm, qua rễ và lá, kìm 
hãm sự sinh trưởng của mầm hạt. Diệt cỏ ở giai ñoạn tiền và hậu nảy mầm sớm. 

 1.18. Nhóm 1.3.5. triazin : Trừ cỏ chọn lọc, có tính nội hấp, xâm nhập  qua lá và rễ; vận 
chuyển hướng ngọn và tích luỹ trong mô phân sinh ngọn và lá. Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm.  Kìm 
hãm phản ứng Hill ( kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử tại hệ thống quang hoá II trong quang hợp). 
Có ñộ bốc hơi thấp, không bị phân huỷ bởi ánh sáng Trừ cỏ ở liều cao. Tác ñộng chậm với cỏ 
mẫn cảm và ñộc thấp với ñộng vật máu nóng. Phổ tác ñộng rộng trừ cỏ hàng năm và cỏ lá rộng  
trên ñậu tương, khoai tây, cà chua,  ngô  dứa, mía, chuối, cam chanh, cà phê, chè v.v... và ñất 
không trồng trọt. Ngô chống chịu ñược  các hợp chất triazin do trong ngô có men glutathion S-
transferaza giải ñộc nhanh, phân huỷ simazin thành hydroxi simazin không gây ñộc cho ngô.  Các 
thuốc trong nhóm có thể hỗn hợp với thuốc trừ cỏ khác. Xử lý ñất là chủ yếu, một số cũng ñược 
phun lên cây; xâm nhập qua rễ, vận chuyển trong mạch gỗ. Hiệu lực chống mầm cỏ lá rộng và cỏ 
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thường.  Hoà tan kém, nên chỉ có dạng WP,  F hay hạt; Bị hoạt hoá với  mưa hay nước tưới.  Tính 
chọn lọc phụ thuộc vào ñộ sâu lớp rễ.  Các thuốc trong nhóm: Ametryn, Amitrole, Atrazin, 

Cyanazine, Dimethametryn, Metribuzin,  Prometon, Prometryn, Propazine, Simazine,  
Simetryn,   Tebumeton, Tebuthiazine, Terbutryn, Terbuthylazine,  Trietazine. 

1.19. Nhóm  Triazolinon: Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, chọn lọc. Kìm hãm  men oxi hoá 
protoporphyrinogen (Azafenidin, Carfentrazone –ethyl, Sulfentrazone) hay kìm hãm quang hợp 
(Amicarbazone).  Xâm nhập qua rễ, mầm lá cỏ (Amicarbazone), hay  rễ và chồi (Azafenidin) 
hoặc qua rễ và lá (Sulfentrazone) hoặc qua lá (Carfentrazone – ethyl). tiền và hậu nảy mầm. Ít 
vận chuyển trong cây. Trừ cỏ hai lá mầm trên cây trồng cạn (Amicarbazone), cỏ lá rộng cho cây 
ngũ cốc (Carfentrazone –ethyl); cỏ lá rộng, cói lác và một số cỏ hoà thảo (Sulfentrazone) cho cây 
trồng cạn. Các thuốc thông dụng: Amicarbazone,Azafenidin, Carfentrazone–ethyl, 

Sulfentrazone 

1.20. Nhóm Triazolopyrimidine:Thuốc trừ cỏ chọn lọc. Kìm hãm các men tổng hợp 
acetolactat (ALS) (như Diclosulam, Cloransulam - methyl) hay kìm hãm sinh tổng hợp  chuỗi 
amino acid ( leucin, isoleucin và valin) mạch nhánh ( ALS hay AHAS) ( như  Florasulam). Xâm 
nhập qua rễ và lá; vận chuyển  ñến các ñiểm mới sinh trưởng, tích luỹ trong mô phân sinh, hạn 
chế phân chia tê bào, cuối cùng là cây chết.  Tích luỹ rất ít  trong rễ cây. Thuốc trừ cỏ lá rộng, 
hậu nảy mầm,  và nhiều cây họ thập tự trên ngũ cốc, ngô. Liều dùng thấp.  Các thuốc thông dụng: 
Cloransulam - methyl, Diclosulam, Florasulam, Flumetsulam.  

 1.21. Nhóm Uracil: Kìm hãm phản ứng Hill (kìm hãm sự vận chuyển  ñiện tử trong quang 
hợp );  có ñộ bốc hơi thấp; không bị phân huỷ bởi ánh sáng, tiệt trùng ñất ở liều cao. ðược cây 
hấp thụ chủ yếu qua rễ, ít hơn qua lá và thân. Tác ñộng chậm với cỏ mẫn cảm và ñộc thấp với 
ñộng vật máu nóng. Xử lý ñất là chủ yếu, một số cũng ñược phun lên cây; xâm nhập qua rễ, vận 
chuyển trong mạch gỗ. Hiệu lực chống mầm cỏ lá rộng và cỏ thường;  trừ cây bụi và các loài cỏ  
ở ñất không trồng trọt, liều dùng cao; trừ cỏ hàng năm và lâu năm trên cam chanh, dứa (thơm). 
Thuốc có thể hỗn hợp với nhiều thuốc trừ cỏ khác.  Hoà tan kém, nên chỉ có dạng WP, F hay hạt; 
Bị hoạt hoá với  mưa hay nước tưới.  Tính chọn lọc phụ thuộc vào ñộ sâu lớp rễ.  Các thuốc trong 
nhóm: Bromacil, Lenacil, Terbacil. 

 1.22. Nhóm   Urea: Kìm hãm  quang hợp ( ức chế phản ứng Hill),  kìm hãm sự vận 
chuyển ñiện tử trong quang hợp tại hệ thống quang hoá II) hay kìm hãm phân chia tế bào 
(Cumyluron, Daimuron ). Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, hấp thụ chủ yếu qua rễ, vận chuyển 
hướng ngọn. Thuốc có tác dụng chọn lọc khi dùng trừ cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng ñang mọc mầm trên 
nhiều cây trồng cây ăn quả, nho, dứa, chuối, chuối, mía , bông, ngũ cốc, ngô và cỏ lâu năm mọc 
từ hạt. Các thuốc trong nhóm: Chlorbromuron, Chlortoluron, Cumyluron,  Daimuron, 

Dimefuron, Diuron, Fenuron, Fluometuron, Isouron,  Linuron, Methabenzthiazuron, 

Metobenzuron, Metobromuron, Metoxuron, Monolinuron, Neburon, Sidurn, Tebuthiuron  

 1.23. Nhóm Vô cơ.: Thuốc trừ  cỏ không chọn lọc, xâm nhập qua lá và rễ. Trừ cỏ  cho cây cỏ thân 
gỗ, cỏ lá rộng hàng năm, các cỏ hoà thảo khác ở ñất không trồng trọt, ñất rừng, ñất trồng cây (Ammonium 

sulfate); trừ nhiều loài cỏ hàng năm khi gieo hạt, hậu nảy mầm cho một số cây trồng cạn, ñất không trồng 
trọt  (Acid Chloro acetic); hoặc trừ cỏ trên ñất không trồng trọt; có thể dùng làm chất khô cây, rụng lá cho 
bông, ñậu tương và một số cây trồng khác (Sodium clorate). Có thể  trừ rêu (Ferrous sulfate= sulfat sắt). 
Không an toàn với cây trồng,  dùng lượng lớn.   
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1.24. Nhóm chất tăng hiệu quả trừ  cỏ: 
Esterified vegetable oil: làm tăng hiệu quả thuốc trừ sâu pyrethroit, cacbamat; thuốc trừ 

cỏ hậu nảy mầm thuộc các nhóm xyclohexanedion, sunfonyl urea, bipyridium...; thuốc trừ bệnh  
nhóm triazole do khả năng làm mềm biểu bì lá  và ngoại bì của côn trùng, tăng tính thấm, tính giữ 
ẩm và tăng ñộ loang dính của thuốc trừ sâu, bệnh và cỏ. Hoà thêm vào dịch phun trước khi dùng. 
Nồng ñộ dùng  <1% dịch phun. 

Fenclorim: Chất an toàn thuốc trừ cỏ lúa. Tác ñộng ñến quá trình chuyển hoá Pretilachlor 
bằng cách liên hợp với glutathion trong cây lúa. Xâm nhập  nhanh vào cây qua rễ mầm lúa, bảo 
vệ mầm lúa không bị pretilachlor gây hại .  
 Flurenol –butyl: Chất hợp lực thuốc trừ cỏ. Xâm nhập qua lá và rễ. Vận chuyển  hướng 
ngọn và hướng gốc. Tích luỹ ở ñỉnh  sinh trưởng của chồi và rễ. Kìm hãm sinh trưởng và phát 
triển của chồi và mầm. Hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ phenoxy ñể trừ cỏ lá rộng trên ngũ cốc, cỏ 
hoà thảo trên lúa hậu nảy mầm. 

2. CÁC NHÓM CÓ 2 THUỐC TRỪ  CỎ ðẠI DIỆN: 

 2.1. Nhóm Acetamide: Trừ cỏ chọn lọc, xâm nhập qua rễ, vận chuyển trong cây. Kìm 
hãm phân chia tế bào, kìm hãm  sinh trưởng và phát triển rễ. Trừ cỏ lá hẹp hàng năm và một số 
cỏ lá rộng trên nhiều cây trồng cạn; trừ cỏ tiền nảy mầm. Các thuốc trong nhóm: Diphenamid , 

Naproanilide. 

 2.2. Nhóm  Acid alkanoic  halogen  hoá: Thuốc trừ cỏ nội hấp chọn lọc, xâm nhập qua lá 
và rễ, dịch  chuyển trong cây, gây kết tủa protein,  kìm hãm  sự sản sinh axit pantotenic. Dùng trừ 
cỏ lá hẹp hàng năm và lâu năm  trên vùng ñất  không trồng trọt, kênh mương, vườn cây, ruộng 
nho, rừng, chuối, mía, khoai tây, ñậu tương , ngô, cà phê, chè, cao su, bông... ðại diện Dalapon – 

sodium, TCA – sodium 

 2.3. Nhóm  Acid  quinolinecaboxylic: Là một auxin tổng hợp, tác ñộng giống như  IAA 
(indol axetic axit) hay những thuốc trừ cỏ dạng auxin  của nhóm axit benzoic và pyridin. Không 
ảnh hưởng ñến phản ứng Hill. Xâm nhập vào lá nhanh. Thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm trừ các 
loại cỏ lồng vực Echinochloa spp. và cỏ hoà thảo khác; cỏ ñiền ma Aeschynomene spp.; ñiền ñiển 
gai Sesbania spp. và các loại cỏ khác trên lúa cấy và lúa gieo thẳng. An toàn với lúa. Có thể gây 
hại cho cây trồng họ hoa tán ở ruộng liền kề, nếu dùng chung nguồn nước tưới. Thuốc có khả 
năng hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ lúa khác không có hiệu lực trừ cỏ lồng vực.  Các thuốc trong 
nhóm: Quinclorac và Quinmerax, trong ñó Quinclorac ñược dùng thông dụng hơn. 

 2.4. Nhóm anilide: Kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử trong quang hợp. Thuốc trừ cỏ chọn 
lọc, tiếp xúc, hậu nảy mầm,  thời gian hữu hiệu ngắn.  Trừ cỏ lá rộng và lá hẹp trên ruộng lúa. 
ðược hỗn hợp với MCPA ñể trừ cỏ cho ngũ cốc. Dễ  gây ñộc cho cây trồng lá rộng. Các hoạt 
chất trong nhóm: Dicloanilin và Propanil; trong ñó  Propanil ( DCPA) ñược dùng thông dụng. 
 Propanil sẽ gây ñộc cho mọi loại cây trồng- kể cả lúa- nếu trước hay sau phun propanil 
trong vòng 1 tuần  mà có phun, rắc các thuốc trừ sâu bệnh  thuộc các nhóm lân hữu cơ và  

cacbamat. Trong cây lúa:  propanyl bị men aryl axylamidaza phân huỷ thành  3,4-dicloanilin, axit 
propionic, nên không gây ñộc cho lúa. 

2.5. Nhóm  Benzofuran: Kìm hãm sinh tổng hợp lipid, nhưng không kìm hãm ACCase. 
Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc. Xâm nhập qua mầm rễ (cỏ lá hẹp) và qua rễ ( cỏ lá rộng), vận 
chuyển ñến lá.  Không  xâm nhập vào lá ñã có biểu bì thuần thục. Kìm hãm  sự sinh trưởng của 
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mô phân sinh, làm chậm sự phân chia tế bào và hạn chế tạo sáp. Xử lý tiền hay hậu nảy mầm. 
Trừ cỏ cho các cây màu. Liều dùng thấp.  Các thuốc trong nhóm: Befxyresate, Ethofumesate. 

 2.6. Nhóm  Benzonitrile: Kìm hãm  sinh tổng hợp  vách tế bào, nhưng không ảnh hưởng 
ñến  hô hấp và quang hợp. Thuốc trừ cỏ chọn lọc, kìm hãm phân chia mô phân sinh sự nảy mầm 
của hạt và huỷ hoại thân rễ.  Tính chọn lọc  ñối với cây thân gỗ, cây cảnh, cây ăn quả và cây  
rừng. Các thuốc trong nhóm: Chlorothiamid, Diclobenil  
 2.7. Nhóm  benzothiadiazinon: Kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử trong quá trình quang 
hợp. Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, chọn lọc, hấp thụ qua lá( chủ yếu) và qua rễ;  ít vận chuyển trong cây. 
ðược phun lên lá ñể trừ  các loài cỏ lá rộng, cói lác trên nhiều cây trồng như lạc, ngô, ñậu, lúa, 
ñậu tương.  Thuốc có thể hỗn hợp với nhiều thuốc trừ cỏ khác. Thuốc trong nhóm:  Benazolin, 

Bentazone; trong ñó Bentazone dùng thông dụng hơn. 

 2.8. Nhóm Bipyridylium: Tác ñộng ñến lục lạp, ảnh hưởng ñến chức năng quang hợp của 
thực vật. Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, phun lên lá, xâm nhập qua lá và ít vận chuyển 
trong cây, dễ hoà tan trong nước, không  hoạt hoá ñất, tác ñộng mạnh hơn khi  có ánh nắng chiếu. 
Triệu chứng trúng ñộc thể hiện nhanh ( trong 1 giờ); có ñộ ñộc cao. Phổ rộng, trừ cỏ lá rộng và 
các loài cỏ lá hẹp khác trên nhiều cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, chuối, mía, dứa  cây rừng 
và các loại cây bụi. Thuốc cũng ñược dùng trừ cỏ trên ñất không trồng trọt, trừ cỏ trước khi trồng 
mới  cỏ chăn nuôi; trừ cỏ dưới kênh mương. Ngoài ra còn ñược dùng  rụng lá trước lúc thu hoạch 
bông bằng máy.  Không hỗn hợp với thuốc mang tính kiềm, chất  hoạt ñộng bề mặt anionic. Các 
thuốc trong nhóm: Diquatdibromide, Paraquat dichloride. 

 2.9. Nhóm  Bis – Carbamate: Kìm hãm sự  vận chuyển ñiện tử trong quá trình quang hoá 
II. Thuốc trừ cỏ nội hấp chọn lọc, xâm nhập qua lá, vận chuyển trong hạt. Trừ cỏ lá rộng. Hậu 
nảy mầm cho cây  trồng cạn. Các thuốc trong nhóm: Desmedipham, Phenmedipham.  

 2.10. Nhóm  Carbamate: Kìm hãm sinh tổng hợp men dihydroteroate synthease (Asulam) 
hay kìm hãm tạo phân bào có tơ (Carbetamide). Thuốc trừ cỏ nội hấp,  chọn lọc,  xâm nhập  qua 
lá và rễ. Vận  chuyển  trong  mạch gỗ và libe, ñến các bộ phận của cây, làm cây chậm xanh. Trừ 
cỏ lá hẹp và lá rộng hàng năm và lâu năm trên cây trồng cạn.Thuốc trong nhóm: Asulam, 

Carbetamide.  

 2.11. Nhóm Dicarboximide: Nhóm trừ cỏ mới. Kìm hãm phân chia tế bào, kìm hãm sinh 
trưởng của rễ và chồi. Xử lý trước trồng và trước  nảy mầm ñể trừ cỏ  hoà thảo và cỏ lá rộng hàng 
năm trên ñất không trồng trọt, cây cảnh, thảm cỏ và hạt gỗ cứng.  Các thuốc trong nhóm: MK-

616, Prodiamine. 

2.12. Nhóm  Dinitrophenol: Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc. Tách  quá trình  oxi 
hoá và phosphoryl hoá,  gây  rối tạo màng tế bào. Trừ cỏ lá rộng hàng năm, hậu nảy mầm cho cây 
màu ngắn ngày. Các thuốc trừ cỏ thông dụng trong nhóm: Dinoterb, DNOC.  

 2.13. Nhóm Hydroxybenzonitrile: Kìm hãm sự vận chuyển ñiện tử trong chu trình  
quang hoá II, cũng gây bất cập  quá trình oxi hoá và phosphoryl hoá.  Thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiếp 
xúc là chính, nội hấp yếu. Xâm nhập  qua lá và vận chuyển yếu.  Trừ cỏ hậu nảy mầm cho cỏ lá 
rộng. Các thuốc trong nhóm: Bromoxynil, Ioxynil. 

 2.14. Nhóm  Oxadiazol: Kìm hãm men protoporphyrinogen IX oxidaza. Thuốc trừ cỏ có 
tác dụng chọn lọc, tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, trừ cỏ hai lá mầm, cỏ lá hẹp và cỏ năn lác 
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hàng năm trên ruộng mạ; cây trồng cạn ( khoai tây, rau, mía), dứa, các cây ăn quả, cam chanh 
khác. Các thuốc trong nhóm: Oxadiargyl, Oxadiazon. 
 2.15. Nhóm  Oxyacetamide: Kìm hãm chuyển hoá axit béo dẫn ñến kìm hãm phân chia tế 
bào và sinh trưởng của cỏ dại. Khả năng  phân giải thuốc của men glutathion transferase có trong 
cây quyết ñịnh tính chống chịu của cây ñối với thuốc. Thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm, có 
tác ñộng  chọn lọc và  phổ rộng, trừ cỏ lá hẹp và một số loài cỏ lá rộng. ðược phun trước khi 
trồng ñể trừ cỏ cho ngô, ñậu tương cà chua, khoai tây hoặc phun sau nảy mầm ñể trừ cỏ cho  ngô, 
lúa. Hoạt chất Flufenacet , Mefenacet ñược sử dụng trong nông nghiệp. 

 2.16. Nhóm  Phenylpyrazole: Kìm hãm  hoạt tính men oxi hoá protoporphyrinogen. Khi 
phun lên lá, gặp ánh sáng, thuốc xâm nhập nhanh vào mô cây,  nhanh chóng gây chết hoại hay 
khô  thân lá. Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, chọn lọc, hậu nảy mầm dùng trừ cỏ lá rộng trên lúa 
(Pyraflufen-ethyl) hay trừ cỏ hoà thảo và cỏ lá rộng cho ngũ cốc trước nảy mầm (Fluazolate). 
Liều dùng thấp.  Các thuốc trong  
nhóm: Fluazolate, Pyraflufen-ethyl.  

 2.17. Nhóm  Pyridazinone: Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc. Xâm nhập qua rễ, vận chuyển 
hướng ngọn.  Trừ cỏ lá rộng hàng năm (Chloridazon); cỏ hoà thảo và cỏ lá rộng (Norflurazon); 
hậu nảy mầm. Kìm hãm sự  vận chuyển ñiện tử trong quang hợp ở hệ quang hoá II (Chloridazon) 
hay bao vây sự tổng hợp carotenoid bằng cách kìm hãm  men khử bão hoà phytoen 
(Norflurazon). Thuốc ñiển hình trong nhóm: Chloridazon, Norflurazon. 

 2.18. Nhóm  Pyridin cacboxamide: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện là Diflufenican, 

Picolinafen.  Thuốc trừ cỏ tiếp xúc , với các loại cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng, tiền và hậu nảy mầm 
sớm cho lúa mì, lúa mạch;  tồn lưu lâu, ñược  mầm rễ cỏ mới mọc hấp  thụ,  ít di chuyển  trong 
cây. Kìm hãm  tổng hợp caroten và dòng ñiện tử trong quang hợp. Thường hỗn hợp với các thuốc 
trừ cỏ khác. 

2.19. Nhóm  1.2.4. triazinone:Thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc (Hexazinone) hay 
nội hấp, chọn lọc (Metribuzine), xâm nhập qua rễ và lá, vận chuyển hướng ngọn. Trừ nhiều cỏ lá 
hẹp và lá rộng, tiền và hậu nảy mầm cho cây trồng cạn ; hay trừ cả trên ñất  không trồng trọt 
(Hexazinone). Các thuốc thông dụng trong nhóm : Hexazinone, Metribuzine 

3. CÁC NHÓM MỚI CÓ 1 THUỐC TRỪ  CỎ ðẠI DIỆN 

 3.1. Nhóm  Acid arylaminopropyonic:  
 Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ , mới, ñại diện là Flamprop-M ( gồm Flamprop-M-isopropyl và  
Flamprop-M-methyl).  Kìm hãm tổng hợp acid béo; kìm hãm kéo dài và phân chia tế bào , nên  
kìm hãm cây phát triển.  Tính chọn lọc phụ thuộc vào  liều lượng thuỷ phân  ñến acid tự do.  
Trong cây chịu thuốc,  acid bị giải ñộc do tạo thành các phức hợp. Thuốc trừ cỏ nội hấp chọn lọc, 
xâm nhập qua lá.  

 3.2. Nhóm Acid Benzendicarboxylic: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện Chlorthal-

dimethyl: Kìm hãm sự lắp ráp vi ống.  Thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiếp xúc, xâm nhập qua bao lá mầm 
( cỏ lá hẹp) và trụ dưới lá mầm. Diệt mầm hạt.  Trừ cỏ tiền nảy mầm cho cỏ lá hẹp và một số cỏ 
lá rộng trên cây trồng cạn.  

 3.3. Nhóm Acid carboxylic: ðại diện là Flurenol. Chất  ñiều khiển sinh trưởng tổng hợp. 
Nội hấp, vận chuyển  hướng ngọn và hướng gốc.  Gây  kìm hãm sinh trưởng, cây lùn, kìm hãm 
phân nhánh và vận chuyển auxin.  
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 3.4. Nhóm Acid halogenate alkanoic:  ðại diện là Flupropanate.  Thuốc trừ cỏ nội hấp 
mạnh, tiếp xúc yếu. Xâm nhập qua rễ. Trừ cỏ hoà thảo hàng năm và lâu năm trên ñồng cỏ và ñất 
không trồng trọt.  

 3.5. Nhóm  Acid photphinic: Kìm hãm hoạt ñộng của men glutaminase, dẫn ñến tích luỹ 
ion NH4+  và kìm hãm quang hợp. Là thuốc trừ cỏ tiếp xúc và nội hấp yếu, không chọn lọc. 
Thuốc chỉ dịch chuyển trong lá ( từ cuống ñến mút lá) . Dùng trừ nhiều cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng 
hàng năm và lâu năm trên vườn cây ăn quả, nho, cây cảnh, khoai tây và các cây trồng chống chịu 
glufosinate-amonium (cọ dầu, ngô, ñậu tương, củ cải ñường) ñược phát triển thông qua kỹ thuật 
biến ñổi gen;  cây bụi và ñất không trồng trọt; trừ cỏ trước khi mọc cho ñất trồng rau. Làm khô lá 
ñậu tương, hướng dương trước thu hoạch. Thuốc có thể hỗn hợp với  diuron, simazin, MCPA và 
một số thuốc trừ cỏ khác. Các thuốc trong nhóm Bilanafos và Glufosinate – ammonium; trong 
ñó Glufosinate – ammonium ñược dùng rộng rãi.  

 3.6. Nhóm Aniline: ðại diện là Fluchloralin: Kìm hãm phân chia tế bào. Thuốc trừ cỏ 
chọn lọc; xâm nhập qua chồi và rễ; vận chuyển hướng ngọn .  Tác ñộng xấu ñến mầm hạt và  các 
quá trình sinh lý khác, ñặc biệt là rễ con. Trừ cỏ hoà thảo và cỏ lá rộng hàng năm trên bông, lúa 
cấy, ñậu tương. lạc, các loại ñậu khác, hướng dương, khoai tây và một vài loại rau. Xử lý ñất 
trước khi trồng hay  trước khi  nảy mầm. 

 3.7. Nhóm Carboxamide: ðại diện là Cafenstrole: Kìm hãm phân chia tế bào. Trừ cỏ hoà 
thảo và cỏ hàng năm, tiền và hậu nảy mầm trên lúa.  

 3.8. Nhóm  Cineol: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ và mới ; ñại diện có Cinmethylin ñược bán 
trên thị trường. Trừ cỏ hoà thảo, cỏ cói lác trong ruộng lúa nước, tiền nảy mầm hay hậu nảy mầm 
sớm.  Thuốc ñược hấp thụ qua rễ và mầm cỏ dại ñang nảy mầm hoặc cỏ ñã mọc. Vận chuyển  
trong cây và hạn chế  sự  phát triển của ñỉnh sinh trưởng và  chóp rễ cỏ. Ngoài ra, Cinmethylin 
còn có hiệu lực trừ bệnh ñạo ôn Pyricularia oryzae hại lúa.  Thuốc thường ñược hỗn hợp với  một 
số thuốc trừ cỏ  lá rộng khác. 

 3.10. Nhóm dẫn xuất của  Acid propionic: Kìm hãm hoạt ñộng của acetyl CoA 
carboxylase. Tính chọn lọc phụ thuộc sự chuyển hoá khác nhau trong lúa và cỏ. Trừ cỏ hại lúa. 
Tính mẫn cảm của cỏ lồng vực phụ thuộc vào của sự chuyển hoá nhanh  của dạng este thành dạng  
axit hoạt hoá. Ở Việt Nam, hoạt chất Cyhalofop -butyl  ñược  khuyến cáo ñể trừ cỏ hoà thảo (sau 
mọc) cho lúa gieo thẳng. 

 3.11. Nhóm Dione:  ðại diện là Indanofan. Trừ cỏ tiền và hậu naỷ mầm trên lúa  cấy  ( 
lồng vực, cói lác và nhiều cỏ hoà thảo khác) và  trừ cỏ tiền nảy mầm cho bãi cỏ, cho lúa mì, 
mạch. 
 3.12. Nhóm Isoxazole:  
 Nhóm thuốc trừ cỏ  nhỏ, ñại diện  Isxaflutole. Chuyển hoá nhanh trong cây;  trong ñất mở 
vòng isoxazol ñể tạo một diketonitril, tác ñộng ñến nhiều loài, kìm hãm men p-hydroxyphenyl 
pyruvat dioxigenase. Men này biến ñổi p-hydroxyphenyl pyruvat  ñến ñồng  thể, một bước  chủ 
yếu trong  quá trình sinh tổng hợp plastoquinon. Kìm hãm quá trình sinh tổng hợp carotenoid, 
làm tăng biến vàng ở bộ phận mới phát triển. Thuốc trừ cỏ nội hấp, không vận chuyển cả  lên lá 
và rễ. Trừ cỏ lá rộng trên  ngô, mía, trước nảy mầm và trước khi trồng. ðể mở rộng phổ tác ñộng, 
có thể  hỗn hợp với các thuốc trừ cỏ khác.  
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 3.13. Nhóm Oxazolidinedione:  
 Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện là Pentoxazone. Kìm hãm sự oxi hoá 
protoporphyrinogen.  Kìm hãm men thuỷ phân  sự hoán ñổi của protoporphyrinogen IX ñến 
protoporphyrin IX  trong quá trình sinh tổng hợp diệp lục của cây.  Thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy 
mầm sớm, trừ cỏ lồng vực, ñuôi phụng trên lúa.  

 3.14. Nhóm  Isoxazolidinon: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện là Clomazone.  Kìm hãm 
sinh tổng hợp carotenoit. Thuốc trừ cỏ chọn lọc, xâm nhập  nhanh qua rễ và chồi, vận chuyển  lên 
trên. Cỏ vẫn mọc nhưng không có sắc tố. Trừ cỏ lá rộng và các loài cỏ phổ biến  trên ñậu tương, 
ñậu, ngô, mía, thuốc lá. Xử lý tiền nảy mầm hay  ngay trước khi trồng. Lá các loại cây mẫn cảm, 
khi tiếp xúc với nước thuốc  hoặc hơi thuốc dễ bị  mất màu lá. Có thể  hỗn hợp với các thuốc trừ 
cỏ khác.   
 3.15. Nhóm Phenyl urea: ðại diện là Methyldymron. Kìm hãm phân chia tế bào.  Thuốc 
trừ cỏ chọn lọc, xâm nhập chủ yếu qua rễ, vận chuyển ñến miền sinh trưởng.  Xử lý tiền ñến hậu 
nảy mầm sớm ñể trừ cỏ  cói lác và  một số cỏ  hoà thảo trên bãi cỏ.   

 3.16. Nhóm Phosphoroamidate: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện Butamifos. Kìm hãm 
sự lắp ráp vi ống.  Thuốc trừ cỏ nội hấp, tiếp xúc, không chọn lọc. Dùng trước khi mọc mầm.  
Trừ cỏ hàng năm, ñặc biệt cỏ hoà thảo trên ñậu, lúa, rau. 

 3.17. Nhóm Phosphorodithioate: Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện Bensulide: Kìm hãm 
sinh tổng hợp lipid, nhưng không kìm hãm  men ACCase. Thuốc trừ cỏ  tiền nảy mầm, chọn lọc, 
xâm nhập qua bề mặt rễ; một  lượng nhỏ xâm nhập qua chồi. Bản thân Bensulide không vận 
chuyển ñến lá, nhưng các chất chuyển hoá lại ñược chuyển ñến lá. Tác ñộng bằng cách kìm hãm 
sự nảy mầm. 

 3.18. Nhóm Phthalamate: ðại diện là Naptalam.  Kìm hãm sự vận chuyển acid 
indolylacetic. Thuốc trừ cỏ  chọn lọc, xâm nhập chủ yếu qua rễ, một phần qua lá và tích luỹ ở 
miền sinh trưởng. Kìm hãm hạt nảy mầm. Thuốc trừ cỏ lá rộng và một số cỏ lá hẹp tiền nảy mầm 
trên bàu bí, dưa chuột, ñậu , lạc, các cây cảnh thân gỗ.  

 3.19. Nhóm  Pyridine: ðại diện là Dithiopyr. Kìm hãm phân chia tế bào bằng cách phá vỡ 
sự hình thành các ống nhỏ mọc thẳng. Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm.  Dùng trừ cỏ tiền và hậu nảy 
mầm sớm cho cỏ hoà thảo hàng năm và cỏ lá rộng.   

 3.20. Nhóm Pyridinon: ðại diện là Fluridone. Làm giảm  sinh tổng hợp carotenoid bằng 
cách  kìm hãm phytoen bão hoà, phá huỷ diệp lục và  kìm hãm quang hợp. Thuốc trừ cỏ nội hấp, 
chọn lọc. Cây trong nước, xâm nhập qua lá và rễ; cây trồng cạn  xâm nhập chủ yếu qua rễ và vận 
chuyển lên lá. Nồng ñộ  dùng cho cây dưới nước : 45-90ppb; tối ña 150ppb. 

3.21. Nhóm  Pyrimidione: ðại diện là Butafenacil. Kìm hãm men oxi hoá 
protoporphyrinogen .  Thuốc trừ cỏ tiếp xúc không chọn lọc, xâm nhập qua lá. Vận chuyển chỉ 
trong lá. Trừ nhiều cỏ  lá rộng hàng năm và lâu năm trên cây ăn qủa, cây cảnh và ñất không trồng trọt. 

 3.22. Nhóm Pyrrolidinon 
           ðại diện là Flurocloridone. Kìm hãm sinh tổng hợp  carotenoid ( chất loại trừ diệp lục  
trong quá trình quang oxi hoá)  bằng cách kìm hãm men bão hoà phytoen.  Thuốc trừ cỏ chọn lọc, 
xâm nhập qua rễ, thân và bao lá mầm. Trừ nhiều cỏ lá rộng, tiền nảy mầm cho  ngũ cốc, khoai 
tây, hướng dương.  
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 3.23. Nhóm Semi – Carbamate: ðại diện là  Diflufenzopyr. Kìm hãm sự vận chuyển 
auxin,  bằng cách  bao vây sự vận chuyển protin  trên màng tế bào. Khi hỗn hợp với Dicamba, 
vận chuyển trực tiếp Dicamba  ñến các ñiểm sinh trưởng, làm tăng hiệu lực trừ cỏ lá rộng. Thuốc 
trừ cỏ nội hấp, hậu nảy mầm. Các cây lá rộng mẫn cảm bị cong trong vài giờ; cỏ mẫn cảm bị cằn 
cỗi. Trừ cỏ hậu nảy mầm với cỏ lá rộng hàng năm và cỏ lá hẹp lâu năm  trên ngô,  bãi cỏ rộng và 
ñất không trồng trọt. Trong thương mại  thường ñược hỗn hợp với Dicamba.  Cả hai ñều dùng 
dạng muối natri.  
 3.24. Nhóm  Striketone:  
 ðại diện là Sucotrione. Kìm hãm men p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. Xâm 
nhập chủ yếu qua lá, một phần qua rễ.  Trừ cỏ lá rộng và hoà thảo, hậu nảy mầm cho ngô mía.  

 3.25. Nhóm Tetrazolinon :                        
  Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện là Fentrazamide. Kìm hãm sự chuyển hoá axit béo. Kìm 
hãm sự phân chia tế bào rễ và chóp rễ, làm ngừng  sự sinh trưởng, thân cây bị vặn vẹo, các mô 
kéo dài. Thuốc trừ cỏ lồng vực, các loài cỏ  hoà thảo  và cói lác hàng năm trên lúa gieo thẳng và 
lá cấy  từ trước khi cỏ  nảy mầm ñến khi cỏ có 3 lá thật.  

 3.26. Nhóm  Thiadiazole:  
 Nhóm thuốc trừ cỏ nhỏ, ñại diện là Fluthiacet-methyl.  Kìm hãm men oxi hoá 
protoporphyrinogen, làm tích luỹ protoporphyrin, làm tăng peroxi hoá chất béo của màng, phá 
huỷ cấu trúc màng và chức năng  sợi.  Trừ cỏ lá rộng, hậu nảy mầm cho ngô, ñậu tương.  

 3.27. Nhóm  Triketone:  
 ðại diện là Mesotrione. Kìm hãm men p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase, cuối 
cùng tác ñộng ñến sinh tổng hợp carotenoid.  Xâm nhập qua rễ và lá; dịch chuyển cả hướng gốc 
và lên ngọn. Làm trắng lá và chết hoại miền sinh trưởng. Trừ cỏ lá rộng tiền nảy mầm.   

4. CÁC THUỐC KHÁC KHÔNG RÕ NHÓM:  
 Acrolein: Phản ứng với nhóm các men có gốc sulfuhydryl.  Thuốc trừ cỏ  tiếp xúc, phá vỡ  
vách tế bào.  Thuốc trừ cỏ nước ở kênh mương. Phun trên mặt nước, nồng ñộ 1-15mg/l. 

AKH-7088: Thuốc trừ cỏ lá rộng, hậu nảy mầm cho cây trồng cạn .  
 Benzobicyclon: Kìm hãm men p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. Thuốc trừ cỏ 
chọn lọc, xâm nhập qua rễ và thân cỏ; vận chuyển toàn cây, gây mất màu lá non. Trừ cỏ hàng 
năm và lâu năm, tiền ñến hậu nảy mầm sớm trên lúa gieo thẳng và lúa cấy.  
 Bromobutide: Thuốc  trừ cỏ chọn lọc cho lúa; hiệu lực chống cói lác, cỏ hoà thảo, cỏ lá 
rộng trên lúa nước;  cũng có hiệu lực trừ cỏ trên lúa  cạn.  
 Etobenzanid: Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm cho lúa.  
 Oxaziclomefon: Chất kìm hãm sinh trưởng mới, kìm hãm kéo dài tế bào, nhưng chưa xác 
ñịnh ñược ñối tượng.  Cây bị trúng ñộc,  lá và chồi  bị úa vàng, hơi ñỏ, chết hoại,  rồi chết.  Trừ 
cỏ lồng vực, cói lác và một số cỏ lá rộng  trên lúa; trước nảy mầm. 
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BẢNG 7.  TỔNG HỢP PHƯƠNG THỨC TÁC ðỘNG CỦA THUỐC TRỪ CỎ 
(Trích từ Herbicide Resistance Action Commitee Clasification of Herbicides by Mode Action.) 

Nhóm Phương thức tác ñộng Tên nhóm thuốc  Nhóm 
WSSA* 

A Kìm hãm acetyl CoA  
carboxylase  ACCase 

Aryloxyphenoxy propionates 
Cyclohexanediones 

 
1 

 
E 

Kìm hãm acetolactat syn thase 
(ALS)( acetohydroxyacidsynthase 

(AHAS)) 

Sulfonylureas 
Imidazolinones 

Triazolopyrimidines 
Pyrimidinylthiobenzoates 

 
2 

 
C1 

 
Kìm hãm hệ quang hợp II 

1,3,5-Triazines, Triazinones 
Uracils, Pyridazinone 

Phenyl carbamates 

 
5 

C2 Kìm hãm hệ quang hợp II Phenylureas, Amide 7 
C3 Kìm hãm hệ quang hợp II Nitriles, Benzothiadiazole 

Phenyl pyridazine 
6 

D Sai lệch ñiện tử ở hệ quang hợp I Bipydyliums 22 
 

E 
 

Kìm hãm protoporphyrinogen 
oxidase  (PPO) 

Diphenyl ethers,  
N-Phenylphthalimides 

Thiadiazoles, Oxadiazoles 
Triazolinones 

 
14 

 
F1 

Tẩy trắng: Kìm hãm sinh tổng hợp 
carotenoide tại men phytoene 

desaturase (PDS) 

Pyridazinones, 
Nicotinanilides, 
Các loại khác 

 
12 

 
F2 

Tẩy trắng: Kìm hãm men  4- 
hydroxyphenyl pyruvate 
dioxygenase (4-HPPD) 

Triketones, 
Isoxazole, 
Pyrazole 

 
28 

Triazoles 11 F3 Tẩy trắng:  Kìm hãm sinh tổng hợp 
Carotenoid  (không rõ ñối tượng) Isoxazolidinone, Phenylurea 13 

G Kìm hãm sinh tổng hợp EPSP Glycines 9 
H Kìm hãm sinh tổng hợp glutamine Phosphinic acids 10 
I Kìm hãm men dihydropterate  

 synthase  (DHP) 
Carbamates 18 

 
K1 

 
Micrptubule ases 

Dinitroanilines, 
Phosphoroamidates 

Pyridazines, Benzoic acid 

 
5 

K2 Kìm hãm gián phân  Carbamates, Benzylethers 23 
 

K3 
 

Kìm hãm phân chia tế bào 
Chloroacetanilides, 

Carbamates, Acetamides 
Benzamides,Oxyacetasmides 

 
15 

Nitriles 20 L Kìm hãm sinh tổng hợp vách tế bào 
(cellulose) Benzamides 21 

M Không cặp ñôi (rối loạn màng) Dinitrophenol 24 
  Thiocarbamates,  
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N Kìm hãm sinh tổng hợp lipid,  
nhưng không kìm hãm ACCase 

Phosphorodithioates, 
Benzofurans, 

Chloro-carbonic acids 

8 

 
C 

 
Sinh tổng hợp auxins 

Phenoxy  alkanoic acids 
Benzoic acids 

Pyridinecarboxylic acids 
Quinoline carboxylic acids 

 
4 

P Kìm hãm tác ñộng indolacetic acid Phthalamates 19 
Arylaminopropionic acids 25 

Các asen hữu cơ 17 
 

Z 
 

Chưa biết 
Các loại khác 27 & 8 

Ghi chú: WSSA: Phân loại của Hiệp hội Khoa học cỏ dại Mỹ (Weed Science Society of 
America)  

 
 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 

1/ Những hiểu biết chung về thuốc trừ cỏ : ñịnh nghĩa, phân loại và phương thức sử dụng? 
2/ ðặc ñiểm chung của các nhóm thuốc trừ cỏ : acid alkanoic halogen hoá, acid photphinic, acid  
quinolinecaboxylic, anilide , aryloxyphenoxy propionate, auxin tổng hợp, benzamide, 
bipyridylium , chloroacetamide, cineol, cyclohexanedione oxime, dẫn xuất glycin, dinitroanilin, 
diphenyl  ether, oxadiazol, oxyacetamide, pyrimidinyl -oxybenzoic, sulfonylurea, thiocacbamat, 
1.3.5. triazin, urea? 
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CHƯƠNG XI 
CHẤT ðIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG 

Chất ñiều hoà sinh trưởng thực vật (Plant growth regulator - PGR) còn ñược gọi là chất/thuốc kích 
thích sinh trưởng cây trồng. Ở nồng ñộ thích hợp, các hợp chất này kích thích cây sinh trưởng và phát 
triển, tăng tỷ lệ nảy mầm, tăng sức sống của mầm, giúp cây nhanh ra rễ, lá, hoa, quả, rút ngắn thời gian 
sinh trưởng... , tăng năng suất và chất lượng nông sản. Ở nồng ñộ cao thuốc dễ gây hại cho thực vật. 
Thuốc ít ñộc với ñộng vật có vú, môi sinh và môi trường. 

Trong một số năm gần ñây, ở Việt nam, một số chất kích  thích sinh trưởng ñã ñược sử dụng ñơn ( 
kích thích cây trồng) hay gia công thành các loại phân bón lá. 

Muốn sử dụng chất  kích thích sinh trưởng cây trồng có hiệu quả cần: 
-Các chất kích thích sinh trưởng cây trồng chỉ phát huy ñược tác dụng trên cơ sở có ñủ chất dinh 

dưỡng. Vì vậy, muốn chất kích thích sinh trưởng cây trồng muốn ñạt ñược hiệu quả tối ưu, cây trồng cần 
ñược cung cấp ñủ dinh dưỡng.  

-Không nên lạm dụng chất kích thích sinh trưởng cây trồng vì khi sử dụng quá mức có thể gây 
thoái hoá giống, hoặc làm tăng sinh khối nhưng giảm chất lượng nông sản. Nên nhớ, chất kích thích sinh 
trưởng không thể thay thế các loại phân bón.  

Nhóm thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng gồm một số nhóm nhỏ sau: 

1. NHÓM PURIN:  ðại diện là các Cytokinin, các hoocmon thực vật, kích thích quá trình phân  
bào; làm tăng sinh trưởng cây. Ngoài ra cùng với các  auxin khác và gibberellin,  tham gia ñiều 
tiết các quá trình sinh trưởng của cây trồng như ñâm chồi, trổ hoa, tạo quả, làm căng lá, làm châm 
quá trình già của các bộ phẫn xử lý. Thuốc còn có tác dụng trừ tuyến trùng.  

2. NHÓM  ETYLEN:  ðại diện là Ethephon. ðiều khiển sinh trưởng cây trồng  mang tính nội 
hấp. Thấm vào mô cây, phân huỷ thành  etylen.  Thúc ñẩy sự chín trước thu hoạch của các loại 
cây ăn quả, cà chua; tăng ñậu quả cà phê, táo, nho, mận, cam chanh,  chuối, xoài...; thúc ñẩy  trái 
cây ñã thu hoạch mau chín; giảm ñộ dai ñể dễ thu hoạch; tăng khả năng ñậu quả và ra chồi ... 
Không hỗn hợp với các chất có tính kiềm và thuốc trừ bệnh chứa kim loại (sắt, kẽm, mangan).  

3. NHÓM CÁC HỢP CHẤT GIBBELLERIN: ðiều khiển sinh trưởng cây ở nồng ñộ rất thấp. 
Di chuyển trong cây và chỉ tác ñộng ñến các bộ phận trên mặt ñất. Xử dụng nhiều mục ñích: tăng 
ñậu quả, thưa chùm quả và tăng kích cỡ quả nho, kìm hãm ñộ chín (kìm hãm sự xuất hiện sắc tố 
vàng trên cam chanh), kích thích  lúa phát triển và trỗ ñều; làm tăng chiều cao hay làm lùn cây 
(tuỳ nồng ñộ sử dụng), phá vỡ trạng thái ngủ và thúc mầm khoai tây, tăng năng suất nhiều cây 
trồng. Làm ñẹp cây cảnh, hoa. Không hỗn hợp với các chất chứa kiềm và dung dịch có ion Cl-. Ở 
Việt Nam, thuốc ñược ñăng ký ñể kích thích sinh trưởng dưa chuột, dưa hấu, ñậu, rau cải, bắp 
cải, lúa.  Gibberellic acid còn ñược hỗn hợp  với các chất khác ñể tạo các sản phẩm kích thích 
sinh trưởng cây.  

4. NHÓM  AMONI BẬC BỐN: ðại diện là Chlormequat chloride ( kìm hãm kéo dài tế bào, 
cây thấp, cứng thân; tăng phát triển rễ, làm tăng diệp lục, tăng làm tăng sự phân nhánh, ra hoa và 
nở hoa;  chống rụng hạt và  làm tăng năng suất  của cây) và  Mepiquat chloride ( xâm nhập và 
vận chuyển khắp cây, kìm hãm sinh tổng hợp acit  gibberelli)c. Dùng làm giảm sinh trưởng dinh 
dưỡng của bông và làm quả chín sớm; kìm hãm ñâm chồi của hành, tỏi.  

5. NHÓM AUXIN TỔNG HỢP:  Gồm các chất  2-(1- naphthyl) acetamide: Kìm hãm tạo lớp 
tách ở cuống quả, nên ñược dùng ñể ngăn rụng quả non của táo, lê , anh ñào.  Acid N-

phenylphthalamic: Kéo dài  thời gian sống của  phấn hoa, cải thiện ñiều kiện thụ phấn,  tăng ñậu 
quả và cải thiện năng suất của cà chua, hồ tiêu, ñậu, ñậu tương, rau khác, hướng dương, nho và 
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các loại  cây ăn quả. Acid 2- napthyloxyacetic:  ở nồng ñộ thấp, thúc ñẩy tạo rễ và kéo dài rễ; ở 
nồng ñộ cao kìm hãm sinh trưởng cây.  Dùng ñể  kích thích  sự tạo rễ cho những cây thân gỗ, 
thân thảo và nho;  ngăn ra hoa sớm, rụng quả cho lê, táo, nho, ổi, xoài, cây có múi, cà tím, dưa 
chuột, bông, ñậu nành v.v... ñể tăng ñậu quả, làm mỏng vỏ quả  táo, lê, cây có múi, thúc ñẩy dứa 
ra hoa. Ở Việt nam, thuốc ñược dùng ñơn hoặc hỗn hợp  với các chất kích thích sinh trưởng 
khác. Có thể pha trộn với các nguyên tố vi lượng, vừa làm phân bón lá và sản phẩm  kích thích 
sinh trưởng cho cây. Acid 4 - indol -3-ylbutyric: tác ñộng ñến  sự phân chia và  kéo dài tế bào.   

6. NHÓM  DINITROANILINE: ðại diện là Butralin ngăn cản  sinh trưởng của chồi, nhánh và 
chồi rễ;  kìm hãm sự sắp xếp ống mầm. Ngăn cản ñâm chồi thuốc lá. Thuốc có hiệu lực diệt cỏ ( 
trừ cỏ chọn lọc, thấm qua rễ, mầm hạt, vận chuyển hướng ngọn chậm).  

7. NHÓM HỖN HỢP CÁC NITROPHENOL: ðại diện là một thương phẩm Atonik gồm 3 
chất: sodium-5-nitroguaiacolate; sodium- o- nitrophenolat và sodium- p- nitrophenolat. 
Kích thích  hoạt tính của endoauxin (ñiều khiển quá trình oxi hoá của acid indol-3-acetic acid) và 
hoạt tính các men trong quá trình chuyển hoá khoáng chất. Dùng ñể kích thích sinh trưởng, làm 
tăng sự huy ñộng dinh dưỡng trong cây bông,   lúa và ñậu tương  ở liều 2l/ha. 

8. NHÓM TRIAZOLE / AZOLE:  ðại diện là Paclobutrazol:  Kìm hãm sinh tổng hợp 
gibberellin và sterol, tác ñộng ñến phân chia tế bào. Xâm nhập qua lá, thân, rễ vào mô gỗ và dịch 
chuyển ñến vùng phân sinh, làm cây rắn chắc lại, thúc cây tăng nở hoa và ñậu quả. ðược dùng 
trên cây ăn quả ñể kìm hãm sinh trưởng dinh dưỡng và tăng ñậu quả, ñịnh dáng cây cảnh và cây 
hoa. Làm tăng ñẻ nhánh hữu hiệu của lúa, hạn chế lốp ñổ và tăng năng suất; kìm hãm sự phát 
triển các bãi cỏ, ñể cỏ gieo phát triển ñồng ñều. Dùng ñể phun lên lá, tưới hay bơm vào ñất. Còn 
có hiệu lực chống nấm phấn trắng và gỉ sắt. Có thể gây vết ñốm trên lá khi nhiệt ñộ cao.  

9. NHÓM PHENYLUREA: ðại diện là Thiadiazuron: tăng hoạt tính của cytokinin, một 
hoocmon thực vật. Xâm nhập qua lá, kích thích sự tạo thành lớp tách giữa thân và cuống lá, gây 
rụng lá  xanh.  

10. NHÓM VITAMIN :  ðại diện là  ATCA . Làm tăng  hoạt ñộng của tế bào. Hỗn hợp với acid 
foric ñể làm chất kích thích sinh trưởng cây trồng. Ở Việt nam, hỗn hợp ATCA (axit N-axetyl 
thiazolidin -4 -cacboxilic) 5% với  acid folic  0,1% làm chất kích thích sinh trưởng cho lúa.  

11. PYRIMIDINYL CARBINOL: ðại diện là  Ancymidol: Kìm hãm sinh tổng hợp gibberellin. 
Xâm nhập qua lá và rễ, vận chuyển trong bó libe. Kìm hãm kéo dài lóng ñể cây chắc hơn. Dùng 
trong nhà kính hay phun lên cây hoặc xử lý ñất rất hiệu quả. Khi phun lên cây dùng nồng ñộ 6-
66ppm; trên khay giống 3 -33 ppm; ra hoa 20-50ppm. 

12. CÁC CHẤT ðIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG KHÁC:  
Carvone: Kìm hãm khoai tây nảy mầm và  chống một số bệnh trong bảo quản khoai tây 

như vảy bạc Helminthosporium solani, thối khô Fusarium sulfureum.   
Chlorflurenol – methyl: 1964. Kìm hãm auxin. ðiều hoà sinh trưởng và trừ cỏ. Xâm nhập 

qua lá và rễ; vận chuyển hướng ngọn và gốc, mầm; bài tiết vào ñất và làm rễ  ăn lên trên ñất. 
Dùng làm chậm sinh trưởng.  

Clofencet: Thuốc nội hấp. Kìm hãm tạo phấn hoa.  
Cloprop: Xâm nhập qua lá nhưng chậm vận chuyển. Kìm hãm sinh trưởng chồi dứa ñể 

tăng  kích thước và trọng lượng quả, chồi và cây, làm quả chín chậm. Làm mỏng vỏ quả. 
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4-CPA: Cải thiện sự ra quả của cà chua( 15-30ppm) và kìm hãm sự tạo nhánh của ñậu 
xanh. Quả mỏng vỏ. 

Cyclanilide: Kìm hãm sự vận chuyển các auxin phân cực.  Dùng ñể ñiều khiển sinh 
trưởng bông. Hỗn hợp với ethephon dùng cuối vụ ñể bông nở tốt hơn, làm rụng lá, kìm hãm bông 
ra lá cuối. 

Daminozide: Kìm hãm sinh tổng hợp acid gibberellic. Thấm qua lá và vận chuyển trong 
cây. Kìm hãm ra lóng của cúc, chi tử hương... và các cây cảnh  khác. 

 n-Decanol: Tác dụng tiếp xúc. Dùng ñơn hay hỗn hợp với các cồn béo ñể diệt mầm  của 
cà chua.  

Dikegulac:  Xâm nhập  qua lá và vận chuyển trong cây. Dạng muối natri ñược dùng ñể 
giảm ưu thế trội ở ñỉnh, giảm sự ra cành và ra hoa của cây khô,  

Ethychlozate: Tác ñộng giống một auxin, kích thích sự sản sinh ethylen, tạo lớp tách ở 
những quả non.  Vận chuyển  ngay trong rễ và làm tăng hoạt tính của rễ. Dùng cho quả vỏ mỏng, 
làm tăng màu sắc vỏ, cải thiện chất lượng của cam chanh, ñặc biệt như quit.  

Flumetralin: ðiều khiển sinh trưởng với tác ñộng nội hấp bộ phận. Kiểm  soát sự phát 
triển  chồi thuốc lá.  

Inabenfid:   Kìm hãm sinh tổng hợp gibberellin. Chất ñiều hoà sinh trưởng với tác ñộng 
làm ngắn lóng gốc và phiến lá trên, chống lúa bị ñổ bằng cách phun lên bề mặt ñất.   

Prohexadione-calcium: Kìm hãm quá trình sinh tổng hợp 3β-hydroxyl hóa của GA20 và 
GA1 trong gibbrellin. Do giảm gibbrellin nên làm chậm sự sinh trưởng của cây. Phun lên lá và  
thấm trong mô xanh, vận chuyển trong cây hướng gốc cũng tốt như hướng ngọn. ðược dùng ñể 
chống rụng hạt ngũ cốc, lượng 0.075-0.1kg/ha; cũng có thể làm chậm sự sinh trưởng của cỏ, làm 
chậm kéo dài cành mới của cây ăn quả, lạc, hoa. 

Sodium-5-nitroguaiacolate,Sodium-O-nitrophenolate,Sodium-P-nitrophe-nolate:  Làm 
tăng khả năng ra rễ, tăng sinh trưởng, tăng chất lượng  và năng suất nông sản. 

 Tribufos:  Chất ñiều hoà sinh trưởng thực vật, xâm nhập qua lá. Kích thích sự tạo mô 
tách  giữa thân và cuống lá, gây rụng lá xanh;  làm rụng lá bông ñể dễ thu hoạch. 

Trinexapac-ethyl :  Kìm hãm quá trình sinh tổng hợp 3β-hydroxyl hóa của GA20 và GA1 
trong gibbrellin. Mức ñộ giảm gibbrellin làm chậm sự sinh trưởng của cây. Chất ñiều hoà sinh 
trưởng thực vật, làm giảm sự sinh trưởng của cây, bằng cách  kìm hãm kéo dài lóng thân. Thấm 
qua lá và vận chuyển ngắn. Dùng ñể chống rụng  hạt của ngũ cốc và cọ dàu, dùng ñể cho thảm cỏ 
phát triển ñều; làm chậm sự chín và chống tạo bấc cho mía.  

Uniconazole:   Kìm hãm quá trình sinh tổng hợp gibbrellin.  Chất ñiều hoà sinh trưởng 
thực vật, thấm qua thân và rễ, vận chuyển qua bó mạch ñến các ñiểm sinh trưởng. Dùng ñể giảm 
rụng hạt lúa, làm chậm sinh trưởng của rau, sự ra hoa của cây cảnh; giảm sinh trưởng sinh thực 
của cây ñể dễ tỉa cây. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP : 
Việc sử dụng các chất kích thích sinh trưởng trong nông nghiệp có khác gì với các nhóm thuốc 
BVTV khác? ( phạm vi; chú ý). 
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