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Các mối nguy hại trong Bảo Vệ Thực Vật

1. Mối nguy về hoá học
Sản phẩm nhiễm hoá chất vượt mức dư lượng tối đa cho 
phép (MRL) trong quá trình bảo quản, sử dụng và tiêu hủy 

thuốc bảo vệ thực vật.

1-Sử dụng thuốc không đúng đối tượng cây trồng
2-Pha trộn thuốc không đúng cách
3-Thời gian cách ly không đảm bảo
4-Thiết bị dụng cụ không chuẩn, có sai sót
5-Trong đất còn tồn dư thuốc từ lần sử dụng trước
6-Xã thuốc vô tình vào đất và nguồn nước
7-Nhà vườn hiểu biết về sâu bệnh hại còn thấp
8-Phụ thuộc vào đại lý thuốc nông dược
9-Khả năng kháng sâu hại rất cao
10-Phòng trừ dịch hại không đồng bộ



Để sản xuất trái cây theo hướng an toàn (G.A.P)cần:

• Trang bị cho chủ trang trại và nhân viên kiến thức về sử
dụng thuốc trừ bảo vệ thực vật phù hợp với phạm vi
công việc của họ.

• Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý tổng hợp dịch hại
và các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

• Sử dụng thuốc đăng ký trên đúng đối tượng cây trồng,
theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn hoặc theo giấy phép
do cơ quan có thẩm quyền cấp, số lần phun thuốc cần
khống chế sao cho dư lượng thuốc không vượt quá
MRL.

• Đối với rau quả xuất khẩu, cần kiểm tra danh mục hóa
chất được phép và MRL của quốc gia nhập khẩu trước
khi sử dụng.



• Chỉ pha trộn các loại thuốc bảo vệ thực vật khi chúng tương
thích với nhau và ít có nguy cơ làm tăng mức dư lượng.

• Cần bảo đảm thời gian cách ly từ khi phun thuốc tới khi thu
hoạch.

• Thiết bị phun thuốc phải được kiểm tra hằng năm và bảo
dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

• Rửa sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng và nước rửa thải ra phải
được xử lý sao cho không gây ô nhiễm tới sản phẩm.

• Tiêu hủy hỗn hợp thuốc thừa bằng phương pháp đảm bảo
không tạo ra nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm.

• Bảo quản các hoá chất tại khu vực riêng biệt, kiên cố, an toàn
theo chỉ dẫn trên nhãn nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm
cho điểm sản xuất, nguồn nước, vật liệu đóng gói và rau quả.

Để sản xuất trái cây theo hướng an toàn (G.A.P) cần: (tt)



• Hoá chất quá hạn hoặc bị cấm phải được tiêu hủy theo đúng quy
định cách xa khu vực sản xuất hoặc phải được đặt cách ly với các
loại hóa chất khác và dễ dàng phân biệt.

• Lưu lại hồ sơ sử dụng hóa chất trên từng cây trồng, nêu cụ thể tên
hoá chất, ngày tháng sử dụng, địa điểm, liều lượng, phương pháp
xử lý, thời gian cách ly và tên người thực hiện.

• Lưu giữ hồ sơ mua hóa chất bao gồm chi tiết về tên hóa chất, nơi
mua, ngày nhận hàng, số lượng, thời hạn sử dụng và ngày sản
xuất.

• Lưu giữ và cập nhập danh mục hoá chất hiện hành được phép sử
dụng cho rau quả gieo trồng tại trang trại /điểm sản xuất.

• Nếu phát hiện dư lượng hoá chất vượt mức tối đa cho phép, cần
tiến hành cách ly cây trồng và điều tra nguyên nhân ô nhiễm.

Để sản xuất trái cây theo hướng an toàn (G.A.P) cần: (tt)



2. Mối nguy sinh học
• Rau quả bị ô nhiễm sinh học do sử dụng nước

bẩn để pha thuốc bảo vệ thực vật.

Để sản xuất trái cây theo hướng an toàn cần:
• Trường hợp phun thuốc trong vòng 2 ngày

trước khi thu hoạch sản phẩm, phải đánh giá
nguy cơ ô nhiễm sinh học và lưu lại hồ sơ các
mối nguy nghiêm trọng.

• Khi có nguy cơ lớn về ô nhiễm sinh học, phải sử
dụng nguồn nước khác an toàn hoặc nước phải
được xử lý và giám sát chặt chẽ, cần biên bản
ghi lại kết quả giám sát.



* Nhöõng yeâu cầu về sử dụng thuoác 

baûo veä thöïc vaät:

 Ghi laïi taát caû hoaù chaát söû duïng

caàn, bao goàm caû muïc ñích söû duïng

vaø ngưỡng nguy cơ.

 Coù aùp duïng IPM khoâng?

 Ngöôøi chòu traùch nhieäm về kyõ

thuaät phaûi ñöôïc taäp huaán về IPM



Hóa chất khó phân hủy trong đất
• Các loại hóa chất khó phân hủy có mặt trong đất có thể do sử

dụng từ trước, hóa chất thải ra hoặc chảy từ các khu vực lân
cận. Hóa chất được sử dụng để phục vụ cho nông nghiệp hoặc
công nghiệp.

Một số dẫn chứng cụ thể:
• Trước đây đã phun các loại thuốc khó phân hủy – gốc clo hữu

cơ và lân hữu cơ
• Địa điểm trước đây đã từng phun hóa chất để xử lý động vật
• Nhà xưởng, hàng rào, cột điện đã từng phải phun hóa chất diệt

sinh vật gây hại
• Địa điểm trước đây từng là bãi rác đổ hóa chất của nhà máy

hoặc trang trại
• Trang trại nằm sát nhà máy và chất thải hóa học từ nhà máy đổ

vào trang trại
• Địa điểm trước đây nằm trong vùng chiến, đã từng bị rải chất

độc da cam
• Một số hóa chất có thể tồn tại trong đất một khoảng thời gian rất

dài, thậm chí tới trên 50 năm đối với một số trường hợp.



Löïa choïn hoaù chaát:

 Khoâng ñöôïc söû duïng caùc hoaù chaát bò
caám ôû Chaâu AÂu treân nhöõng caây troàng
xuaát sang Chaâu Aâu.

 Khi söû duïng thuốc cần coù söï coá vaán
cuûa nhaø chuyeân môn.

 Neáu nhaø vöờn töï löïa choïn thuoác baûo
veä thöïc vaät, thì phaûi coù kiến thöùc trong
vieäc söû duïng.

 Phaûi bieát qui trình söû duïng thuoác cuï
theå cho töøng loaïi noâng döôïc vaø caây
troàng.



Các loại hóa chất khác ngoài thuốc bảo
vệ thực vật

• Các loại hóa chất này bao gồm xăng,
dầu, mỡ, chất tẩy rửa, vệ sinh và thuốc
diệt sinh vật gây hại. Bảo quản và sử
dụng không đúng cách và bất cẩn các
loại hóa chất này có thể làm ô nhiễm
sản phẩm.

Một số nguyên nhân gây ô nhiễm:
• Xăng, dầu, thuốc diệt sinh vật gây hại bị

đổ vào rau quả hoặc chảy vào thiết bị,
thùng chứa từ đó ngấm vào rau quả.

• Dầu mỡ từ thiết bị thấm vào sản phẩm
• Sử dụng chất tẩy rửa, vệ sinh không

hợp lý
• Thùng chứa sản phẩm dùng để đựng

hóa chất
• Vận chuyển rau quả và hóa chất chung

với nhau



Ghi chép các lần phun thuốc:
 Teân cuûa gioáng vaø caây troàng

 Vuøng xöû lyù thuoác 

 Ngaøy xöû lyù

 Teân thöông maïi, thaønh phaân hoaù hoïc 
của thuốc.

 Hoï teân ngöôøi phun thuoác

 Muïc ñích söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät

 Ngöôøi tröïc tieáp chòu traùch nhieäm veà kyõ 
thuaät.

 Toång soá löôïng noâng döôïc söû duïng

 Maùy moùc söû duïng phun

 Thôøi gian caùch ly thuoác



Thôøi gian caùch ly

 Ghi cheùp thôøi gian caùch ly
an toaøn khi söû duïng thuoác
baûo veä thöïc vaät (nhaät kyù söû
duïng hoaù chaát baûo veä thöïc
vaät). Ñaëc bieät ñoái vôùi vuøng
thu hoaïch phaûi coù bieån caûnh
baùo ñeå ñaûm an toaøn.

Quả gần
thu hoạch
Quả gần

thu hoạch
Quả gần

thu hoạch



Söû duïng maùy phun thuoác baûo veä thöïc vaät:

 Baûo veä trong ñieàu kieän toát

 Ñöôïc baûo trì tu söõa moät naêm moät laàn

 Tuaân thuû theo caùc höôùng daãn treân bao bì trong khi pha
thuoác phun



Vieäc thaûi nhöõng noâng döôïc dö khi phun thuoác
Phaûi tuaân thuû ñuùng theo qui ñinh quoác gia khi phải thaûi boû noâng 

döôïc dö .
Tất cả những người phun thuốc được tập huấn để thực hiện theo 

bảng hướng dẫn bao gồm các mục sau:
• Chỉ pha đủ lượng phun cho diện tích nhất định được tính toán

trước.

• Chỉ còn thừa một lượng rất ít sau khi phun cho cây. Lượng phun
thừa này được phun lên cho cây vì trước đây đã tính đủ cho diện
tích này rồi nên sẽ không dẫn đến thiệt hại nào.

• Rửa các dụng cụ phun xịt (có thể còn một ít thuốc trong đó) thì
nên đổ ra vùng đất trống (hoang-không trồng trọt) hoặc ra đường
cái để bốc hơi và phải được ghi trong nhật ký.

• Tất cả những thùng chứa hoá chất phải được rửa 3 lần trước khi
đem đi tiêu huỷ và nước rửa này nên đổ vào thùng pha thuốc để
có thể sử dụng phun cho cây trồng.

• Ghi nhận tất cả thông tin về phun xịt vào quyển nhật ký phun xịt.



Phaân tích dö löôïng thuoác baûo veä thöïc
vaät

 Phaûi tieán haønh phaân tích dö löôïng
thuoác bvtv haøng naêm treân saûn phaåm
ñaêng kyù tieâu chuaån Chaâu AÂu.

 Phaûi coù danh muïc caùc hoaù chaát caám söû
duïng ôû Chaâu AÂu taïi trang traïi.

 Phoøng thí nghieäm phaân tích dö löôïng
thuoác baûo veä thöïc vaät phaûi coù chöùng
chæ ISO 17025.

 Phaûi coù heä thoáng thu hoài saûn phaåm khi
dö löôïng thuoác tröø saâu vöôït ngöôõng cho
pheùp (heä thoáng lieân laïc khaùch haøng,

ù b ù ì û h å )



Löu tröõ vaø vaän haønh caùc saûn phaåm
baûo veä thöïc vaät

 Vieäc löu tröõ thuoác baûo veä thöïc vaät phaûi
ñuùng vôùi luaät hieän haønh cuûa quoác gia.

 Nhaø kho phaûi vöõng chaéc vaø thoâng thoaùng.
 Ñaûm baûo an toaøn.
 Laøm baèng vaät lieäu choáng chaùy.
 Ñuû aùnh saùng ñeå ñoïc nhaõn, tem.
 Baûo quaûn rieâng bieät vôùi caùc vaät lieäu khaùc.
 Vaät lieäu laøm keä khoâng huùt aåm.
 Coù caùc phöông tieän pha troän thuoác.
 Choáng roø ræ (caùt…)
 Thöôøng xuyeân kieåm keâ danh saùch thuoác .
 Nhöõng hoaù chaát daïng loûng ñeå beân döôùi

daïng boät.



• Kho chứa hoá chất BVTV phải có biển báo nguy
hiểm thích hợp, có hộp chống cháy và tủ dụng
cụ y tế cần thiết. Phải có danh sách các số điện
thoại, dụng cụ cần thiết trong trường hợp khẩn
cấp có thể sử dụng được. Ví dụ như:

• Số phone địa phương gần nhất: …………. . . . .
• Số phone của chủ trang trại: …….………. . . . .
• Vị trí của tủ thuốc y tế: …………… . . . . . . . . .
• Vị trí của bình chống cháy; ……...
• Số phone và tên của Bác Sĩ: ………..…...
• HÓA CHẤT ĐỘC VÀ NGUY HIỂM: KHẨN CẤP

……………….. KHÔNG-KHẨN CẤP: ………………………
• Dịch vụ khẩn: ………………
• Xe cứu thương: ………………………..
• Chuông báo động: ……………………….
• Ô nhiễm môi trường: ………….



Quaûn lyù bao thuoác roång
 Nhöõng bao bì, chai loï ñöïng thuoác 

khoâng ñöôïc taùi söû duïng .
 Phaûi coù nôi ñeå bao bì thuoác tröôùc khi 

ñem ñi xöû lyù. Traùnh gaây nguy hieåm 
cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng.

 Phaûi coù nôi thu gom bao bì roãng.
 Coù bieån baùo nôi löu tröõ bao bì thuoác, 

caùch bieät vôùi caây troàng, haïn cheá 
ngöôøi vaø ñoäng vaät qua laïi



• Tất cả các chai/lọ bằng nhựa và kim loại
phải được rửa 3 lần với nước sạch bởi
người phun xịt có mang khẩu trang, nước
rửa này có thể tái sử dụng cho việc phun
xịt.

• Những chai/lọ này có nấp phải được gở bỏ
và tiêu huỷ để tránh tái sử dụng.

• Những chai/lọ rỗng phải được để ở nơi an
toàn trước khi chuyển đi tiêu huỷ chúng.

• Huỷ những chai lọ này bằng cách đốt bỏ
hoặc chuyển đi nơi có sự chấp nhận được.

• Khi đốt những chai lọ này nên sử dụng
nhiệt độ cao từ 1200 đến 1400 oC trong
giai đoạn 1-3 giây. Những điều kiện này
khó thực hiện ngoại trừ ở khu lò đốt lớn.

Quaûn lyù bao thuoác roång (tt)



Các thuốc BVTV hết hạn sử dụng

Chưa có một hệ thống nào phục vụ cho
việc loại bỏ các thuốc BVTV quá hạn sử
dụng. Nông dân sản xuất rau quả an toàn
theo hướng GAP có thể vượt qua khó
khăn này bằng cách:

• Chỉ mua những hoá chất BVTV đã được
khẳng định cho đúng đối tượng cây trồng.

• Chỉ mua thuốc với lượng vừa đủ phun xịt
cho mục đích của mình.
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