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Giới thiệu về quản lý cây lúa khỏe và sử dụng vật tư nông 
nghiệp có trách nhiệm
Quản lý cây lúa khỏe là tất cả các biện pháp để có một mùa vụ canh tác cây lúa khỏe mạnh suốt 
vụ bắt đầu từ lúc làm đất cho đến thu hoạch. Quản lý đất hợp lý sẽ giúp ngăn chân vấn đề dịch 
hại xảy ra trong suốt vụ. Các hợp phần quản lý quan trọng nhất bao gồm chuẩn bị đất trước khi 
gieo trồng (trong bài 1), chọn vât tư nông nghiệp thích hợp (hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vât,...) và sử dụng chúng có trách nhiệm và đạt hiệu quả kinh tế.

Hạt giống
Hạt giống là vât tư cơ bản trong sản xuất cây trồng. Có hai loại giống (1) Hạt giống lúa thuần (2) 
hạt giống lúa lai. Hạt giống lúa thuần bình thường có thể dùng nhân giống cho các vụ tiếp theo 
trên chính thửa ruộng của họ trong khi hạt giống lúa lai chỉ sản xuất được một vụ/năm bằng cách 
lai giữa cây bố và cây mẹ.

Đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL, hầu hết nông dân sử dụng hạt giống lúa thuần và áp dụng biện 
pháp sạ thẳng là sạ lan hoặc sạ hàng trong khi cấy lúa chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Lượng hạt 
giống sử dụng được khuyến cáo như trong bảng sau:

TT Biện pháp 
gieo trồng lúa

Lượng giống gieo 
(kg/ha)

% đảm bảo nây 
mầm tối thiểu

1 Lúa sạ thăng
- Sạ lan 100-120 >80
- Sạ hàng 80-100 >90

2 Lúa cây 25-30 (Mạ sân) 
40-50 (mạ ruộng)

> 90

Hạt giống chất lượng là nền tảng của vụ lúa (hay bất kỳ cây trồng khác). Hạt giống phải được 
trồng, thu hoạch và chế biến đúng cách để nhân năng suất và chất lượng tốt nhất. Gieo trồng 
bằng hạt giống lúa chất lượng cao giúp sử dụng lượng hạt giống thấp hơn, lúa nẩy mầm tốt hơn 
(>80%),đồng đều hơn và cấy dặm ít hơn và cường lực sinh trưởng ban đầu tốt giúp gia tăng tính 
kháng với sâu bệnh và giảm cỏ dại. Kết quả là năng suất lúa cao hơn 5-20%.

Một đặc tính chủ yếu của giống lúa liên quan đến IPM là tính kháng của cây lúa.Điều này liên 
quan đến khả năng của giống có thể chống chịu hoặc kháng với tấn công của dịch hại mà không 
có sự thiệt hại năng suất hoặc yêu cầu bất kỳ sự can thiệp nào. Nếu giống lúa đó có tính kháng 
với dịch hại thì nhu cầu về các biện pháp bảo vệ cây trồng như kỹ thuật canh tác, biện pháp sinh 
học và hóa học sẽ giảm và thậm chí là loại trừ không sử dụng.

Trồng hạt giống sạch là kỹ thuật chính trong IPM và được xem là nguyên tắc đầu tiên của IPM. 
Một số nông dân đã sử dụng hạt giống xác nhận hoặc hạt giống tốt và vì vậy đây là cách tốt nhất 
đảm bảo hạt giống sạch cho gieo trồng.
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Dịch vụ cung ứng hạt giống lúa: Có nhiều dịch vụ sản xuất và cung ứng giống lúa cho nông 
dân ở ĐBSCL như Viện Lúa ĐBSCL (với tên giống OM), Trường Đại học Cần Thơ (với tên 
giống MTL), các Trung tâm giống của các tỉnh, các Công ty giống cây trồng, các đại lý,...ở cả 
các huyện và các tỉnh của ĐBSCL.

Sử dụng hạt giống lúa hiệu quả
- Nên chọn hạt giống lúa cao sản và phải đạt cấp xác nhân để sử dụng.
- Gieo trồng với phương pháp phù hợp để giảm lượng giống và đặc biệt biện pháp sạ 

lúa theo hàng đã được khuyến cáo cho lúa sạ thẳng ở ĐBSCL.

Sạ lúa theo hàng Hiệu quả của sạ hàng

Tiết kiệm 50% lượng hạt giống và 
giảm chi phí giống.
Giảm lượng phân bón và chi phí 

thuốc bảo vệ thực vât.
Dễ đi lại chăm sóc và khử lẫn lúa 

Tránh lúa đổ ngã sớm và đạt năng 
suất lúa cao hơn.
Gia tăng chất lượng hạt giống cho vụ 
sau.

Hiệu quả của sạ hàng đối  vớ i  lúa sạ ư ớ t  ở  ĐBSCL 

Tại sao/Khi nào/cách xử lý hạt giống?

Tại sao cần phải xử lý hạt giống?
Hạt giống có thể bị nhiễm vi khuẩn, điều này có thể gây bệnh trên cây giống và cây trồng. Các 
bệnh này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm và có thể được truyền từ hạt cây giống vào cây 
trồng. Vì vây, xử lý hạt giống nhằm ngăn ngừa và trị các bệnh lây hiễm qua hạt, đất và không 
khí. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện tỷ lệ nảy mầm, sức sống của cây và năng suất.

- Thứ nhất, đặc tính của các giống lúa cần có một thời gian ngủ nghỉ nhất định sau thu hoạch do 
các chất ức chế nẩy mầm gây ra gọi là miên trạng. Việc dùng hạt giống vừa mới thu hoạch để 
gieo mạ nếu không được xử lý phá ngủ nghỉ trước thì hạt giống nẩy mầm không đều nên thường 
sử dụng khối lượng hạt giống nhiều hơn. Trong một số trường hợp, phải gieo sạ lại ảnh hưởng 
đến tiến độ thời vụ và tốn tiền nhiều hơn.

- Thứ hai, xử lý hạt sử dụng tác nhân sinh học, vât lý và hoá học để bảo vệ cho hạt giống và cây 
giống nhằm tạo ra cây trồng khoẻ. Xử lý hạt giống có thể được coi là một công cụ chính trong 
các chương trình IPM, nhằm khống chế các loại sâu bệnh với số lượng ít và hạn chế số lượng
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thuốc hoá học phun vào bầu khí quyển. Trong nhiều trường hợp, nếu không xử lý hạt giống, 
người trồng sẽ gặp khó khăn lớn trong việc kiểm soát sâu hại và các bệnh truyền qua hạt giống 
và cây con giai đoạn sớm.

- Ngoài ra, sử dụng hạt giống được xử lý có thể làm giảm tác động của stress vật lý như nhiệt độ 
cao, hạn hán, ngập nước và đất chua đối với cây con. Trong ngắn hạn, xử lý hạt giống có nhiều 
lợi ích và nên được áp dụng.

Khi nào nên xử lý hạt giống?
- Xử lý miên trạng trong trường hợp gieo sạ ngay sau khi thu hoạch lúa. Đặc điểm hạt giống lúa 
là phải có một thời gian ngủ nghỉ nhất định (còn gọi là miên trạng) mới có khả năng nẩy mầm 
đạt yêu cầu. Thời gian ngủ nghỉ dài hay ngắn tùy thuộc giống lúa. Giống có thời gian sinh 
trưởng ngắn hơn, hạt nhỏ, vỏ mỏng, có thời gian miên trạng ngắn 20-25 ngày, trong khi các 
giống lúa có thời gian sinh trưởng dài, hạt to và vỏ dày có khoảng thời gian miên trạng hơn 1 
tháng.

- Ngoài ra xử lý hạt giống cần được thực hiện khi bệnh và côn trùng gây hại phổ biến lây truyền 
qua hạt giống, cây con và cây trồng đang có tiềm năng xảy ra. Bệnh lây truyền qua đất có thể gây 
thối hạt, cháy lá cây con và thối rễ. Các mầm bệnh khác, như bệnh than, có thể ảnh hưởng đến bề 
mặt của hạt giống. Cuối cùng, tác nhân gây bệnh khác như bệnh do vi khuẩn có thể đến từ bên 
trong của hạt giống.

- Xử lý hạt giống cũng cần được áp dụng nhằm giúp cây con khỏe mạnh để chống lại stress vật
lý như nhiệt độ cao, hạn hán, ngập nước, hoặc môi trường có tính axit có thể xảy ra.

Xử lý hạt giống như thế nào?
Các phương pháp sau đây thường được sử dụng để xử lý hạt giống:

Phá miên trạng: Nhiều giống có thời gian miên trạng làm tỉ lệ nảy mầm của lúa thấp. Một số 
phương pháp xử lý hạt có thể được sử dụng để phá vỡ miên trạng và tăng sức sống của hạt. Hạt 
giống ngâm trong nước ấm ở 500C trong 15 phút không những đẩy nhanh tốc độ nảy mầm của 
hạt cùng với thúc đẩy quá trình hô hấp, giải phóng ethylene và hoạt động của enzyme a-amylase 
mà còn hạn chế được sự tấn công của nấm bệnh trong suốt quá trình nảy mầm của hạt lúa. Tuy 
nhiên, sử dụng axit nitric (HNO3) là phương pháp đang được sử dụng phổ biến nhất.

Xử lý nước muối: xử lý bề mặt hạt giống bằng muối có thể làm giảm nấm bệnh và vi khuẩn 
được tìm thấy trên các hạt giống. Ngoài ra, xử lý muối là một kỹ thuật hữu ích trong việc tách 
riêng các hạt giống khỏe mạnh và không khỏe mạnh. Thông thường, hạt lúa giống được xử lý 
trong nước muối với tỷ lệ 15% trong 10 phút và sau đó vớt ra, rửa sạch hai lần và ngâm ủ như 
bình thường.

Xử lý vôi: các bệnh lây truyền qua hạt giống có thể được xử lý bằng cách sử dụng nước vôi 2
3% (sử dụng vôi 200-300 g hòa tan trong 10 lít nước). Hạt giống được ngâm trong nước vôi 
trong 10-12 giờ và sau đó vớt ra, rửa sạch hai lần và ngâm ủ như bình thường.
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Xử lý kích kháng: hạt giống cũng có thể được xử lý bằng chất sinh học hoặc một số chất vi 
lượng để nâng cao sức đề kháng của cây chống lại các bệnh lây truyền qua hạt và các điều kiện 
bất lợi.

Phân bón
Phân bón là bất kỳ vật liệu tự nhiên hay tổng hợp (khác hơn chất vôi), được dùng bón vào đất 
hoặc vào mô cây (thường là lá cây) để cung cấp một hoặc nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho sinh 
trưởng và phát triển của cây.

Phân hóa học và phân hữu cơ
Phân hóa học được định nghĩa là vật tư nông nghiệp bao gồm các nguyên vật liệu hóa học được 
sản xuất trong các nhà máy thành dạng chất lỏng hoặc dạng rắn với mục đích chuyên biệt là cung 
cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Phân hóa học được thiết kế chủ yếu bắt chước theo quá trình các 
dinh dưỡng được tổng hợp tự nhiên.

Ngược lại, phân hữu cơ đựợc lấy từ các vật liệu tự nhiên và chịu sự chế biến rất nhỏ, chúng được 
sử dụng ở dạng gốc (nguyên bản). Mặc dù có nguồn gốc khác nhau, nhưng cả phân hóa học và 
phân hữu cơ đều có hoạt động tương đồng là cung cấp các dạng N, P, K để xử lý tình trạng thiếu 
dinh dưỡng của đất và cây trồng. Hơn nữa, phân hóa học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cây 
trồng.

Nông dân nên có sự lựa chọn thông minh loại phân và nơi mua phân bón (chọn sản phẩm của các 
công ty có danh tiếng tốt, uy tín cao) và biết cách sử dụng chúng đảm bảo đạt hiệu quả tốt.

Sử dụng phân bón hiệu quả
Nông dân nên lưu ý:

• Mỗi loại phân có dinh dưỡng riêng để nuôi dưỡng cây lúa sinh trưởng và phát triển 
tốt.

• Nên bón phân hóa học đúng phương pháp. Áp dụng kỹ thuật bón phân theo nhu cầu 
cây.

• Không nên bón thừa bất kỳ loại phân bón nào, đặc biệt là phân đạm (Hãy sử dụng 
bảng so màu lá để điều chỉnh lượng đạm bón cho cây lúa hợp lý)

• Biết rõ về phân bón mình sử dụng -  Đọc kỹ nhãn hiệu -  Sử dụng thông minh

• Bón bổ sung phân hữu cơ sinh học để giảm lượng phân hóa học, cải thiện độ phì 
nhiêu của đất và bảo vệ môi trường.
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SSNM cung câp hướng dẫn và công cụ giúp 
nông dân xác định khi nào và bao nhiêu dinh 
dưỡng họ cần bón cho ruộng lúa của mình 
trong điều kiện sinh trưởng thực te của mùa 
vụ và nơi họ canh tác.

Xác định lượng phân hợp lý theo SSNM

2. Xác 
định 
dinh

Bón phân I dtổngg 

theo nhu '  số f ây
cần

au cây

N

V ' 4. Xác địi 
\  lượng di

định 
dinh 

dưỡng cần 
bổ sung từ 
phân bón

Quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt
(SSNM) hay còn gọi là Bón phân theo nhu
cầu cây cho lúa sạ thẳng trên đất phù sa ở
ĐBSc L.
(Áp dụng cho các giống lúa có thời gian
sinh trưởng từ 95-100 ngày)

1 Cung cấp đủ lân và kali trong 21 ngày đầu 
sau khi sạ để đáp ứng nhu cầu cây.

1 Chỉ bón mức đạm vừa phải trong 21 ngày 
sau sạ.

1 Chỉ bón đạm ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và các 
giai đoạn sau dựa trên nhu cầu bổ sung đạm 
cho cây bằng bảng so màu lá (LCC).

1 Bón phân kai ở giai đoạn đứng cái làm đòng 
dựa trên nhu cầu cây.

1 Áp dụng phân vi lượng theo khuyến cáo của 
địa phương.

Bảng so màu lá (LCC) Cách sử dụng bảng so màu lá ngoài đồng
1. Chọn ngâu nhiên 10 lá lúa sạch bệnh trên các 

cây lúa hay chồi lúa ở ruộng có mật độ cây đồng 
đều.

2. Chọn lá phát triển đầy đủ nhất trên mỗi chồi 
hoặc cây lúa được chọn. Đặt phần giữa của lá 
trên bảng so màu và so màu lá lúa trên ruộng 
xem ứng với khung màu nào trên bảng so màu. 
Lưu ý không cắt hoặc làm hư hỏng lá lúa khi so 
màu.

3. Đo màu lá dưới bóng che của thân người đo bởi 
vì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng 
đến khung màu so được của lá lúa. Nếu có thể, 
nên cùng một người đo và đo cùng một thời 
điểm trong ngày mỗi khi đo.

4. Xác định khung màu lá trung bình cho những lá 
được chọn để đo.
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Thuốc bảo vệ thực vật
Thuốc bảo vệ thực vật là một loại chất được sử dụng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất hay 
thiệt hại do dịch hại gây ra bằng cách tiêu diệt trực tiếp các loài dịch hại, kìm hãm sự phát triển 
của chúng, hay bằng cách đẩy lùi chúng.

Hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường được sử dụng 
để kiểm soát các loài dịch hại khác nhau Tùy vào hiệu quả sử dụng của chúng, thuốc bảo vệ 
thực vật được phân loại như sau: thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt vi khuẩn, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ nhện, thuốc diệt tuyến trùng, thuốc trừ ốc, thuốc trừ chuột.. .(xem bài tập huấn 6)

Ưu điếm và nhược điếm của việc sử dụng thuốc trừ dịch hại:

Ưu điếm Nhược điếm

>

>

Có thể kiểm soát dịch hại trong diện 
rộng một cách nhanh chóng.

Phần lớn khi sử dụng để kiểm soát 
sâu hại đều mang lại hiệu quả kinh 
tế.

> Có khả năng đảm bảo cho nông sản 
thu hoạch đạt chất lượng tốt.

> Linh hoạt do có nhiều loại thuốc 
BVTV, nên dễ dàng lựa chọn một 
loại thuốc phù hợp cho từng trường 
hợp cụ thể.

Nguồn lực lao động có thể được sử 
dụng vào các công việc khác trong 
trường hợp sử dụng thuốc BVTV.

Bảo vệ được con người, động vật và 
môi trường khi kiểm soát được dịch 
hại.

> Làm cho việc sản xuất lương thực có 
chất lượng cao với giá cả phải chăng

>

>

> Tốn kém.

> Biện pháp hóa học chỉ giảm thiểu mật số 
dịch hại mang tính chất tạm thời và cần phải 
lặp lại nhiều lần.

> Khuyết điểm lớn nhất của biện pháp hóa học 
là làm côn trùng quen thuốc, dần dần dẫn 
đến côn trùng kháng thuốc, gây ra nhiều hậu 
quả nghiêm trọng (xem bài tập huấn 10)

> Tác dụng không mong muốn của biện pháp 
hóa học là làm tăng mật số của côn trùng thứ 
yếu hoặc làm tái bùng phát dịch hại cần tiêu 
diệt sau một thời gian phòng trừ do thuốc 
hóa học tiêu diệt cả hệ thiên địch, làm mất 
cân bằng sinh thái trong ruộng lúa.

> Biện pháp hóa học có thể gây ngộ độc cho 
con người, vật nuôi và cây trồng nếu không 
sử dụng một cách thận trọng.

> Dẫn đến ô nhiễm nguồn đất và nguồn nước 
nếu không sử dụng một cách hợp lý.

> Dẫn đến dư lượng độc hại còn tồn đọng 
trong nông sản thu hoạch nếu không sử dụng 
một cách hợp lý.
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Thuốc bảo vệ thực vật hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật sinh học?
Nhìn chung, thuốc bảo vệ thực vật được chia làm 2 kiểu điển hình: thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, trong đó chúng ta nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học để kiểm soát dịch hại vì thuốc bảo vệ thực vật sinh học có một số ưu điểm sau: nếu áp dụng 
thành công thì đây được xem là phương pháp mang lại hiệu quả kinh tế nhất do các tác nhân sinh 
học có thể tiếp tục kiểm soát dịch hại mà không cần bất cứ tác động nào thêm; thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học không gây ra hiện tượng kháng thuốc và không mang đến những tác dụng ngoài 
mong muốn. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học không ảnh hưởng đến côn trùng có ích cũng như 
không để lại dự lượng độc hại trong nông sản.

Mặc dù thuốc bảo vệ thực vật sinh học có một số ưu điểm so với thuốc bảo vệ thực vật hóa học, 
nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như: do là côn trùng và vi sinh vật, nên 
các tác nhân sinh học cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu và điều kiện sinh thái nơi sử 
dụng, dẫn đến một số trường hợp thuốc bảo vệ thực vật sinh học không phát huy hết tác dụng; 
hoặc do chịu sự biến động phức tạp của số lượng dịch hại, đôi khi thiên địch không đủ sức để 
kiểm soát được sâu hại hoàn toàn, khi đó cần áp dụng thuốc BVTV hóa học.

Mặt khác, thuốc BVTV sinh học thường có tác dụng chậm, nên trong trường hợp kiểm soát dịch
hại mang virus (như rầy nâu mang virus ), chúng ta phải sử dụng thuốc BVTV hóa học để dập
dịch.

Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng:

- Chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật
- Hiệu chuẩn máy phun và sử dụng đúng liều lượng.
- Phun đúng lúc.
- Phun đúng cách (chẳng hạn như phun theo chiều gió hoăc khi phun thuốc phòng trừ rầy 

nâu thì phải đưa vòi phun gần sát gốc lúa).

Các nguồn cung ứng thuốc bảo vệ thực vật liên quan: Bà con nông dân có thể mua thuốc bảo 
vệ thực vật đã được đăng ký trong danh mục cho phép sử dụng từ các cửa hàng, đại lý bán lẻ, 
hay công ty cung cấp thuốc BVTV tin cậy, thông qua các thông tin thu nhận được từ cán bộ kỹ 
thuật Bảo vệ thực vật ở địa phương, thông tin trên mạng.. .Nông dân cũng có thể mua thuốc bảo 
vệ thực vật với những thương hiệu nổi tiếng được các nông dân có kinh nghiệm giới thiệu.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm:
Nhằm tránh những tác hại không mong muốn của thuốc BVTV (như ô nhiễm, dư lượng hóa chất, 
thiệt hại cho tác nhân sinh học, ngộ độc, hiện tượng kháng thuốc ở côn trùng, v.v...), việc sử 
dụng thuốc BVTV một cách thận trọng và hợp lý là điều cần thiết.

1. Tập huấn: Phải đảm bảo rằng người sử dụng thuốc BVTV được đào tạo bài bản về kỹ 
thuật sử dụng cũng như phương pháp ứng dụng thuốc BVTV trên cây lúa. Ngoài ra, bà 
con nông dân cũng cần trang bị những kỹ năng cần thiết khi sử dụng thuốc BVTV.

2. Trách nhiệm pháp lý: Khi sử dụng thuốc BVTV, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của 
bản thân. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng thuốc BVTV không đúng cách.
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Cần kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ nhằm tránh gây hại cho con người, vât nuôi và 
môi trường.

3. Xác định đúng dịch hại: Xác định đúng đối tượng dịch hại cần phòng trừ trên đồng 
ruộng và lựa chọn, sử dụng đúng thuốc, vì sử dụng không đúng loại thuốc có thể dẫn đến 
những vấn đề khác như hiện tượng kháng thuốc ở dịch hại, ảnh hưởng tới thiên địch, 
v.v.. .Ngoài ra, nên hiểu rõ khả năng kháng thuốc của các loài dịch hại cần kiểm soát.

4. Lựa chọn thuốc: Việc lựa chọn thuốc BVTV cần được tiến hành cẩn thân trước khi sử 
dụng. Chỉ sử dụng thuốc có nhẵn mác còn nguyên vẹn trong một hộp đựng kín đúng cách 
và không bị hư hại. Sử dụng thuốc BVTV như là biện pháp cuối cùng của IPM. Cần nắm 
rõ cơ chế hoạt động của thuốc BVTV, các tác hại của nó, cũng như làm sao để sử dụng 
thuốc BVTV một cách đúng cách. Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi mức độ dịch hại đạt tới 
ngưỡng kinh tế. Không nên phun một loại thuốc liên tục trong cùng một mùa vụ.

5. Đọc hướng dẫn trên nhãn thuoc: Khi cần sử dụng thuốc BVTV, thì việc đọc kỹ và tuân 
thủ tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc là hết sức quan trọng vì nhãn thuốc cung cấp 
đầy đủ thông tin về thuốc BVTV như nội dung, độc tố, dịch hại có thể kiểm soát được, 
cách áp dụng, hướng dẫn an toàn khi sử dụng, v .v .

ổ. Xem xét độc to: Sử dụng thuốc BVTV như là biện pháp cuối cùng của IPM và nên ưu 
tiên mua loại thuốc ít độc nhất cho bà con nông dân, môi trường và côn trùng có ích, mà 
vẫn cho kết quả như mong muốn.

7. Mua thuoc BVTV: Chỉ mua thuốc BVTV với liều lượng đủ dùng từ các nhà cung cấp uy 
tín để đảm bảo không mua nhầm thuốc giả mạo hay không có trong danh mục thuốc được 
phép sử dụng. Cần kiểm tra kỹ ngày hết hạn của thuốc và sử dụng thuốc trước khi hết hạn 
dùng.

S. Chuẩn bị: Cần kiểm tra và sử dụng đúng cách các thiết bị chuyên dụng cũng như bảo 
đảm chắc chắn các thiết bị chuyên dụng được điều chỉnh, kiểm định, và làm sạch hợp lý 
sau khi sử dụng bởi khi sử dụng các thiết bị đúng cách sẽ giúp tiết kiệm thời gian lẫn tiền 
bạc. Bảo vệ bản thân và làm việc an toàn bằng cách lựa chọn những quần áo và thiết bị 
bảo hộ cá nhân hợp lý (xem bài tâp huấn 7)

9. Áp dụng: Sử dụng, pha trộn, và áp dụng thuốc BVTV một cách thân trọng và an toàn 
theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc để việc sử dụng thuốc mang lại hiệu quả tốt nhất 
nhưng lại ít rủi ro nhất (xem bài tâp huấn S). Sử dụng đúng liều lượng được khuyến cáo 
trên nhãn thuốc. Tránh sự cố tràn thuốc vì phun thuốc ngoài vùng quy định sẽ tốn kém và 
dễ gây ra những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, tránh phun trôi hoặc đổ thuốc trừ sau vào 
các nguồn nước.

10. Vận chuyển: Vân chuyển thuốc cẩn thân để tránh sự cố tràn hay các tai nạn không mong
muốn khác. Yếu tố an toàn cần phải được đặt lên hàng đầu khi vân chuyển thuốc BVTV 
từ nơi sản xuất đến nhà cung ứng và cuối cùng là đến tay người sử dụng (xem bài tâp
huấn 12).

11. An toàn cá nhân: Hóa chất có thể xâm nhâp vào cơ thể qua tiếp xúc với da, mũi, miệng 
và mắt, do đó điều quan trọng nhất cần nhớ khi sử dụng thuốc BVTV là bảo vệ bản thân, 
nhân biết những dấu hiệu cũng như triệu chứng nhiễm độc, đồng thời cần biết những biện 
pháp sơ cứu đầu tiên trong khi chờ đợi sự giúp đỡ y tế. Thông tin sơ cứu thường được 
nêu rõ trên nhãn thuốc. Tuyệt đối không được ăn, hút thuốc, cũng như uống rượu khi 
đang sử dụng thuốc BVTV (xem bài tâp huấn 12).
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12. Làm sạch: Làm sạch tất cả các thiết bị chuyên dụng và đồ dùng bảo hộ cá nhân theo 
hướng dẫn trên nhãn thuốc. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ ngay sau khi sử dụng thuốc BVTV. 
Quần áo sử dụng khi phun thuốc phải được giặt giũ riêng.

13. Ghi chép: Ghi chép lại tất cả các loại thuốc BVTV đã sử dụng cũng như lịch trình phun 
xịt thuốc BVTV trong một thời gian nhất định (thường là 1 đến 2 năm). Theo dõi kết quả 
sau khi sử dụng thuốc và kiểm tra số lượng dịch hại.

14. Bảo quản: Thuốc BVTV phải được bảo quản an toàn trong khu vực riêng biệt có khóa
cửa chắc chắn, thông thoáng và khô ráo nhằm tránh những hư hỏng không mong muốn.
Thường xuyên kiểm tra bao bì, vỏ chai thuốc để đề phòng rò rỉ. Hơn nữa, hãy để hóa chất 
xa tầm tay trẻ em (xem bài tập huấn 12).

15. Xử lý bao bì, vỏ chai đựng thuốc: Xử lý bao bì, vỏ chai thuốc một cách an toàn. Không 
được tái sử dụng bao bì thuốc BVTV vào bất kỳ mục đích khác. Cần xử lý bao bì, vỏ chai 
đựng thuốc đúng cách theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc nhằm hạn chế tối đa những ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người sử dụng cũng như môi trường xung quanh.

Quản lý nước tưới và lao động
Tùy thuộc vào vị trí ruộng của bạn mà nhu cầu nước cho vụ lúa khác nhau bởii vì nước nhiều 
quá hoặc ít quá sẽ gây thiệt hại đến cây lúa. Vì vậy, quan trọng là duy trì đủ nước nhưng không 
thừa nước trên ruộng đảm bảo cho cây lúa sống và sinh trưởng tốt.

Chúng ta nên quản lý nước trong ruộng lúa theo các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lúa 
như sau:

- Giai đoạn cây con (0-7 ngày sau khi sạ- DAS): rút cạn nước trước khi sạ và giữ khô mặt
ruộng trong vòng 3 ngày sau khi sạ, ngày thứ 4 cho nước láng mặt ruộng 1 ngày sau đó
rút cạn để đảm bảo đủ ẩm bề mặt ruộng.

- Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng (7-42 DAS): Sau khi sạ được 7-10 ngày, bắt đầu cho 
nước từ từ vào ruộng và giữ nước trên mặt ruộng ở mức 5-7 cm. Trong giai đoạn này, 
thay nước trong ruộng lúa từ 2-3 lần, sau mỗi lần thay nước giữ cạn trong 2-3 ngày.

- Giai đoạn sinh trưởng sinh thực (42-65 DAS): Giữ nước trong ruộng ở mức 3-5 cm.
- Giai đoạn chín (65-95 DAS): Giữ nước trong ruộng ở mức 2-3 cm cho đến giai đoạn chín

vàng (7-10 ngày trước khi thu hoạch) tháo cạn nước trong ruộng.

Lao động
Lao động yêu cầu cho các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của sản xuất lúa bao gồm:

- Cày đất,
- Gieo sạ,
- Phun thuốc bảo vệ thực vật,
- Bón phân,
- Gặt lúa, suốt và làm khô hạt.

Nông dân nên ghi chép tất cả những chi phí về lao động và vật tư trong suốt vụ lúa để biết được 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của mình.
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Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn
■ ■ M  ■ ■ M

Chuẩn bị dụng cụ
Chuẩn bị một số hình ảnh, mẫu vật liên quan với lớp học:

- Mẫu hạt giống lúa, danh sách các công ty cung ứng giống lúa , bảng tiêu chuẩn các cấp 
giống lúa.

- Mẫu phân bón của các công ty khác nhau, bảng hướng dẫn sử dụng bảng so màu lá, 
Hướng dẫn bón phân theo nhu cầu cây

- Danh sách các loại thuốc BVTV và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc.

Kết quả mong đợi
Nông dân sẽ biết được cách:

1. Chọn giống lúa thích hợp, sử dụng giống lúa cấp xác nhận, sử dụng mật độ gieo sạ lúa 
phù hợp và sử dụng hạt giống lúa đem lại hiệu quả kinh tế.

2. Tại sao/ khi nào và xử lý hạt giống lúa như thế nào?
3. Chọn phân bón thích hợp và sử dụng phân bón hiệu quả.
4. Chọn thuốc BVTV thích hợp và sử dụng chúng có trách nhiệm và hiệu quả kinh tế.
5. Quản lý nước trong ruộng lúa hợp lý.

Các bước tập huấn

1. Quan sát mâu vật và hiếu biết tốt hơn về các vật tư đầu vào của sản xuất lúa

• Để 3 nhóm nông dân tự xác định các vật tư nông nghiệp đầu vào khác nhau chủ yếu
• Tập trung vào các nguồn vật tư nông nghiệp có sẳn và phổ biến tại địa phương
• Cán bộ tập huấn sẽ hướng dẫn nông dân cách đọc, hiểu biết nhãn của sản phẩm (các vật 

tư nông nghiệp) như: Các tiêu chuẩn của hạt giống lúa các cấp, đặc tính của các giống 
lúa, độ độc của thuốc BVTV, hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất trong các loại phân và 
cách sử dụng các loại sản phẩm, vật tư nông nghiệp cần thiết này.

2. Thảo luận nhóm liên hệ mật thiết theo các chủ đề của bài học: Sau khi giới thiệu các loại khác 
nhau và các nguồn liên hệ vật tư nông nghiệp đầu vào khác nhau trong sản xuất lúa, lớp học sẽ 
được thảo luận về làm thế nào để sử dụng các loại vật tư nông nghiệp chính có trách nhiệm và 
hiệu quả kinh tế trong mối liên hệ với việc làm thế nào để trồng cây khỏe?

• Vật tư đầu tiên là hạt giống lúa. Hỏi nông dân về mật độ họ đã gieo sạ ? Nông dân có sử 
dụng hạt giống lúa cấp xác nhận không? (ví dụ như họ sử dụng giống lúa cấp xác nhận 1 
hay xác nhận 2 hay họ tự để giống hoặc trao đổi giống với các nông dân khác?). Cán bộ 
tập huấn nên đề cập đến chất lượng của hạt giống lúa xác nhận (Cấp XN1 và Cấp XN2 
khác nhau như thế nào?...) và chỉ ra cho nông dân thấy lợi ích của việc sử dụng giống 
lúa xác nhận (như hạt giống xác nhận sẽ sạch bệnh, sạch cỏ dại,...).Nông dân có thường
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xử lý hạt giống trước khi gieo sạ không? Cán bộ tập huấn hỏi các câu hỏi về “Tại sao/khi 
nào và làm thế nào xử lý hạt giống lúa?”.

• Vật tư nông nghiệp thứ hai thảo luận là phân bón, cán bộ tập huấn sẽ hỏi các câu hỏi liên 
quan đến lượng và loại phân bón:

o Bao nhiêu kg phân bón hóa học sẽ được sử dụng trong 1 vụ lúa? Nông dân có sử 
dụng bảng so màu lá lúa bao giờ chưa? 

o Các vấn đề nông dân gặp phải trong đầu tư cho phân bón sử dụng? 
o Nông dân clo sử dụng phân bón hữu cơ hay phân bón sinh học chưa? 
o Phương pháp bón phân của bạn? Bạn có biết về phương pháp bón phân theo nhu 

cầu cây không?
o Tất cả câu trả lời của mỗi nhóm nông dân sẽ được viết lên bảng để so sánh. Sau 

đó cán bộ tập huấn sẽ hướng dẫn nông dân cách sử dụng bảng so màu lá và bón 
phân theo nhu cầu cây, bón bổ sung phân hữu cơ hoặc phân sinh học như thế nào 
để sử dụng phân bón một cách hiệu quả.

• Cán bộ tập huấn sẽ viết tên vật tư nông nghiệp thứ ba quan trọng “THUỐC BVTV” bằng 
chữ in hoa lên bảng sau vật tư “PHÂN BÓN”. Đây là vật tư quan trọng nhất trong sản 
xuất nông nghiệp, vì thế cán bộ tập huấn cần nhấn mạnh và giải thích chi tiết, cụ thể hơn 
cho nông dân.

o Đưa ra các câu hỏi về mục đích của việc thu nhận thông tin trong sử dụng thuốc 
BVTV để khẳng định việc sử dụng thuốc BVTV là cần lưu ý đến việc sử dụng 
chúng một cách có trách nhiệm và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao. 

o Sau đó, cán bộ tập huấn sẽ giải thích và chọn những câu trả lời đúng và cuối cùng 
sử dụng hóa chất/ thuốc BVTV nào để kiểm soát dịch hại khi chúng xuất hiện đến 
ngưỡng kinh tế gây hại (đối với côn trùng gây hại), phần lớn các trường hợp nên 
tham khảo biện pháp ngăn chận đối với bệnh hại lúa.

Cán bộ tập huấn phải chỉ ra cho nông dân thấy được là không nhất thiết phải phun thuốc 
thuốc hóa học khi chưa tới ngưỡng phun diệt bởi vì sẽ gây lãng phí thời gian và tiền bạc. 
Phun thuốc hóa học khi không cần thiết sẽ dẫn đấn đầu tư không hiệu quả, gây nguy hại 
cho môi trường,...

3. Kiểm tra và ôn lại kiến thức cho nông dân- Kết luận của cán bộ tập huấn: Giúp nông dân biết 
cách sử dụng các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu có trách nhiệm và hiệu quả kinh tế bằng cách 
đưa ra một số câu hỏi và nhắc lại cho nông dân nhớ các câu trả lời đúng trước khi kết thúc lớp 
học.
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