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Một vài sự kiện quan trọng
• 2500 B.C: nền văn minh Sumer, lưu huỳnh, phù sa

• 1500 B.C: thời vụ gieo trồng

• 300 năm sau: nông dân Trung Quốc, thuốc trừ sâu thảo 
mộc, cây họ cúc (Pyrethrum) và dây thuốc cá 
(Rotenone), kiến vàng, trồng cây theo hàng để kiểm soát 
cỏ dại.

Nguồn: Dagli Orti/De Agostini/ Getty Images



• Năm 1939, Paul Müller, hoạt chất DDT (organochlorine)
• Sốt rét (Anopheles), sốt phát ban (chấy rận). 

• Nhà (gián, ruồi), vườn và cây trồng (các loại côn trùng)

• Chu kỳ bán rã: đất (2-15 năm), nước (150 năm)

• 1960s: động vật, chim và cá => giảm => Nghi ngờ

Một vài sự kiện quan trọng

Nguồn: The National Library of MedicineCasida, J. E., & Quistad, G. B. (1998)



https://themercurysite.com/caddo-lake/biomagnification/

Cấp tính: ngứa vùng miệng, buồn 

nôn, nôn mửa, chóng mặt, run, rối 

loạn đầu óc/vận động, đau đầu, 
mệt mỏi,...

Mãn tính: ung thư, vô sinh, sảy 
thai và tiểu đường.

Một vài sự kiện quan trọng



• Côn trùng: DDT (organochlorine)

• Cỏ dại: 2,4-D (alkylchlorophenoxy)

• Diệt nấm: dithiocarbamate 

• Cách mạng xanh (1960s):
• Giống cao sản - độc canh - thâm canh

• Phân hóa học, thuốc hóa học (cỏ, bệnh, sâu)

• Đê bao, thủy lợi 

• Tốt và xấu

Một vài sự kiện quan trọng

© Statista 2021



Mặt trái của cách mạng xanh:

• Sức khỏe

Một vài sự kiện quan trọng



"People move to the countryside thinking it will be a 
healthy environment to bring up their children and do not 
know about the dangers and risks inherent in the spraying 
of poisonous chemicals on surrounding fields, until they 
themselves suffer adverse effects on their health"

Georgina Downs 

Một vài sự kiện quan trọng



Mặt trái của cách mạng xanh:

• Sức khỏe

• Kháng thuốc

• Sâu bệnh tái phát
• Indonesia: 64% = thiên địch, 19% = trung lập, 17% = gây hại.

• Trung Quốc (1996-2006): rầy nâu - imidacloprid, kháng thuốc 
> 800 lần. 

Một vài sự kiện quan trọng

alchetron.com



Mặt trái của cách mạng xanh:

• Sức khỏe

• Kháng thuốc

• Sâu bệnh tái phát

• Sâu bệnh thứ cấp
• Phun kiểm soát sâu đụt quả, dòi 

đụt quả, bọ vòi voi => Rầy lá, sâu 
vẽ bùa, nhện đỏ.

• Phun lưu huỳnh kiểm soát bệnh 
phấn trắng => nhện đỏ.

Một vài sự kiện quan trọng



Mặt trái của cách mạng xanh:

• Sức khỏe

• Kháng thuốc

• Sâu bệnh tái phát

• Sâu bệnh thứ cấp

• Đa dạng sinh thái

• Nguồn lợi tự nhiên

• Suy giảm nguồn giống

Một vài sự kiện quan trọng
Getty Images

http://propolisprojects.org/

ffs.ipm-info.org



Mặt trái của cách mạng xanh:

• Sức khỏe

• Kháng thuốc

• Sâu bệnh tái phát

• Sâu bệnh thứ cấp

• Đa dạng sinh thái

• Nguồn lợi tự nhiên

• Suy giảm nguồn giống
• Thực trạng: 91% độc canh (lúa 

mì, lúa, ngô, bông và đậu nành)

• Hệ quả: Irish, Mỹ, Ấn Độ, 
Bangladesh, Philippines,...

Một vài sự kiện quan trọng

1845-1852. Illustrated London News

Bệnh cháy lá ở ngô (Cochliobolus heterostrophus), 
trong 7 tháng => toàn nước Mỹ => $6 tỷ (hiện nay). 
CIMMYT (2004).

Tiêu hủy 18 triệu cây 
có múi, 1984, Florida



• 1962, Rachel Carson, Silent Spring

• 1972, cấm DDT

• 1970, EPA (The Environmental 
Protection Agency)

• IPM, vườn rừng, hữu cơ, 
biodynamics,...

• Việt Nam???
• Lúa

• Kháng thuốc

• Đăng ký

• Khó kiểm soát

Một vài sự kiện quan trọng

'Chúng ta phải tự trách là chưa làm hết trách nhiệm với người nông 
dân, thậm chí có lúc chúng ta lại xuê xoa quá. Thành ra nền nông 
nghiệp mình rơi vào dễ dãi, giờ phải chuyển thành nền nông nghiệp 
trách nhiệm, trách nhiệm với sức khỏe người tiêu dùng, trách nhiệm 
với môi trường tự nhiên, trách nhiệm với thế hệ mai sau.' Bộ trưởng 
NN&PTNT Lê Minh Hoan đối thoại với Báo Nhân Dân hằng tháng.



Một vài sự kiện quan trọng



Bức tranh toàn diện

Làm cho sâu bệnh 

không phát hiện được 
cây trồng

Giảm mật số của sâu 

bệnh bằng cách tận 

dụng thiên địch tự 

nhiên

Tăng sức khỏe 

cây trồng

Chủ động 

làm giảm 

mật số sâu 

bệnh hại

Không ảnh 
hưởng nhiều

Thời vụVị trí địa lý

Cách ly, vệ sinh 
vùng trồng

Luân canh

Phủ bồi

Cây bẫy

Xen canh

Cây bờ rìa

Ao hồ

Hoa xen canh

Giữ cỏ

Đê trú ẩn

Chỗ đậu: chim

Mật độ trồng
Tưới tiêu

ĐấtGiống

Chế phẩm sinh học

Thảo mộc

Thả thiên địch

BẫyChất xua đuổi

Đá khoáng



Benjamin Walsh, a British-born applied 

entomologist working in the US, said in 1866:

'Let a man profess to have discovered some new 

patent powder pimperlimplimp, a single pinch of 

which being thrown into each corner of a field will 

kill every bug throughout its whole extent, and 

people will listen to him with attention and respect.

But tell them of any simple common-sense plan, 

based upon correct scientific principles, to check 

and keep within reasonable bounds the insect foes 

of the farmer, and they will laugh you to scorn.'

Bức tranh toàn diện



Làm cho sâu bệnh không phát hiện được cây trồng
Thời vụ Vị trí địa lý Luân canh

Đâu rồi ta?

Cách ly, vệ sinh vùng trồng



Làm cho sâu bệnh không phát hiện được cây trồng
Thời vụ Vị trí địa lý Luân canh Cách ly, vệ sinh vùng trồng



Làm cho sâu bệnh không phát hiện được cây trồng
Thời vụ Vị trí địa lý Cách ly, vệ sinh vùng trồngLuân canh

Vụ 1: Đậu

Vụ 2: Lá

Vụ 3: Trái

Vụ 4: Củ

Luân canh, tại sao? Nguyên tắc? Mặt trái?

Glucosinolates

Myrosinase

Nitriles

Thiocynates

Isothiocynates

Chết

Chậm lớn

Giảm sinh sản

Tập tính

Oxazolidine 
thionesEpithionitriles



Làm cho sâu bệnh không phát hiện được cây trồng
Thời vụ Vị trí địa lý Cách ly, vệ sinh vùng trồngLuân canh

• Sâu bệnh phát tán

• Nhiễm chéo

• Tạo đa dạng sinh học: thức ăn, trú ẩn

• Nguồn thu: gia súc, thực phẩm

Zhao, M., Wang, R., Wang, X., David, W., Mulyono, P., Hossain, S. T., ... & Chang, J. (2020)
Innovative Cases of Organic Agriculture in Asia.



Làm cho vụ mùa không còn phù hợp với sâu bệnh hại
Phủ bồi Cây bẫyXen canh

• Nguyên tắc: không cạnh tranh, hỗ trợ nhau
• Nguyên lý: (1) Thị giác & khứu giác; (2) Đa dạng sinh học



Làm cho vụ mùa không còn phù hợp với sâu bệnh hại
Phủ bồi Cây bẫyXen canh

• Nguyên tắc: không cạnh tranh, hỗ trợ nhau
• Nguyên lý: (1) Thị giác & khứu giác; (2) Đa dạng sinh học

Thí nghiệm 1976, rầy mềm 
(Brevicoryne brassicae) trên bắp cải tí 
hon (Brassica oleracea gemmifera). 
Lyle Buss, University of Florida

Bướm phượng cái (Battus philenor) phát hiện 

cây chủ (Aristolochia reticulata) 
Thí nghiệm 1972: Bọ ăn lá cải 

(Phyllotreta cruciferae) 



Làm cho vụ mùa không còn phù hợp với sâu bệnh hại
Phủ bồi Cây bẫyXen canh

• Nguyên tắc: không cạnh tranh, hỗ trợ nhau
• Nguyên lý: (1) Thị giác & khứu giác; (2) Đa dạng sinh học

Mekbib, et al. (2012)



Làm cho vụ mùa không còn phù hợp với sâu bệnh hại
Phủ bồi Cây bẫyXen canh

Pitarg Inthapan, Thailand (Reproduced from WOCAT, www.wocat.net)

Đa dạng sinh học tăng 44% & 73%

Mất nước giảm 34-50%

Shutterstock

Michigan University



Làm cho vụ mùa không còn phù hợp với sâu bệnh hại
Phủ bồi Cây bẫyXen canh

Nguyên tắc Quản lý Mô hình Hạn chế

4 cánh đồng: 0% và 1% vs. 11% và 22% 



Trap cropping to manage green vegetable bug Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) in sweet corn in New Zealand

Agricultural and Forest Entomology, Volume: 4, Issue: 2, Pages: 101-107, First 

published: 30 May 2002, DOI: (10.1046/j.1461-9563.2002.00130.x) 

Nicholas A. Martin © Plant & Food Research

DSIR Photographers © Plant & Food Research

Pancrat (2009), Wikimedia Commons 

(license CCASA 3.0 Unported)



Giảm mật số của sâu bệnh bằng cách tận dụng thiên 
địch tự nhiên

Cây/hoa bờ rìaAo hồHoa xen canhGiữ cỏ Đê trú ẩnChỗ đậu: chim

Cháy 548 500 ha rừng năm 1988 ở El Petén, ngô = sâu keo 

(Spodoptera frugiperda), bọ dưa sọc ăn rễ (Diabrotica sp.), 

châu chấu (Schistocerca sp.) và chuột. 



Giảm mật số của sâu bệnh bằng cách tận dụng thiên 
địch tự nhiên

Cây/hoa bờ rìaAo hồHoa xen canhGiữ cỏ Đê trú ẩnChỗ đậu: chim

• 1980: GWCT và đại học Southampton.

• Hòa thảo: bọ chân chạy (Carabidae); bọ cánh cộc (Staphilinidae); nhện => trứng côn trùng, sâu non, rệp, nhộng.

• Cây có hoa: như đơn buốt (Bidens pilosa), trinh nữ (Mimosa pudica), bạch đầu ông (Vernonia cinerea), các giống rau nhái (Cosmos spp.), cỏ gấu 

(Cyperus rotundus), ớt (Capsicum frutescens), cỏ bợ (Marsilea crenata), rau trai (Commelina diffusa), có cứt heo (Ageratum conyzoides), vạn thọ 

(Tagetes erecta),... 

• Cây bụi và cây lớn 

• Mặt trái???



Tăng sức khỏe cây trồng
Mật độ trồngTưới tiêu ĐấtGiống

• Giống bản địa => Đa dạng. Nạn đói Irish; Ngô 
+ cây có múi ở Mỹ?

• 30 năm sau cách mạng xanh: 7000 giống lúa 
bản địa bị mất ở Bangladesh, 300 giống bản 
địa bị mất ở Philippines và 50% giống bản địa 
bị mất ở Ấn Độ.

• Đối với sâu hại: mức độ kháng ra sao là tốt 
nhất??? (tolerance, part-resistance, 
resistance)

GETTY IMAGES



Tăng sức khỏe cây trồng
Mật độ trồngTưới tiêu ĐấtGiống

Loại cây

Giai 
đoạn

Thời 
tiết



Tăng sức khỏe cây trồng
Mật độ trồngTưới tiêu ĐấtGiống

• Loại đất, pH, hàm lượng muối (vùng ven 
biển, nguy cơ ngập mặn), lịch sử canh tác, và 
hàm lượng hữu cơ trong đất.

• Tái chế phân bón tại vườn, liệu có đủ?

NPK

Đại học Ohio của Mỹ năm 1996 



Chủ động làm giảm mật số sâu bệnh hại
Chế phẩm sinh họcThảo mộcThả thiên địch BẫyChất xua đuổi Đá khoáng

© 2017 Michael Moore

Erik Poelman

Scienceimage.csiro.au

Gardenstylesanantonio.com

arbico-organics.com

planetnatural.com

Koppert España



• Nguồn lực, trang thiết bị

• Bảo quản

• Giá cả ($22/ống, 20 000 con/50-100m2)

• Môi trường (ảnh hưởng, khác khu vực)

• Phổ tác động hẹp

http://www.goodbugs.org.au/

Australian phytoseiid mite, Typhlodromips montdorensis,
kiểm soát hiệu quả rất nhiều loài bọ trĩ khác nhau

Andrew Sawyerhttp://www.biologicalservices.com.au/

Broad mite, Polyphagotarsonemus latus

www.koppert.com

Whitefly
John C. French Sr., Retired, Universities:Auburn, GA, 
Clemson and U of MO, Bugwood.org

Twospotted spider mite, Tetranychus urticae
Nguồn: Jacopo Werther

Nhân nuôi thiên địch 
với số lượng lớn



Thuốc thảo mộc???

• Nguy cơ gây hại cho các sinh vật khác
• Azadirachtin (sầu đâu), Pyrethrum (cúc), Capsaicin (ớt) và 

d-Limonene (tinh dầu từ vỏ cây có múi): ong ký sinh Venturia canescens.

• Deris: cá. 

• Phân rã nhanh trong tự nhiên

• Không nhất quán trong các chuẩn hữu cơ
• Rotenone: Lonchocarpus and Derris, Châu Âu, Đức
• Purified Spinosad: Saccharopolyspora spinosa, Châu Âu, Thụy Sĩ, Mỹ

• Kinh nghiệm truyền thống

Cỏ lào: Eupatorium odoratum

Một nghiên cứu ở Ấn Độ năm 1960: 'The non-susceptibility of the plant to insect pests 
suggest that the oil may have insect-repellent properties', Moni, N. S., & Subramoniam, R.



Nhận dạng đúng 
dịch hại

Hiểu về đặc điểm sinh 
học của dịch hại

Đánh giá mật độ, 
quy mô, và thiệt hại

Xây dựng ngưỡng 
phòng trừ

Kết hợp các biện pháp 
quản lý dịch hại

Đánh giá hiệu quả 
và điều chỉnh

IPM



• 01/2009, Liberia tình trạng khẩn cấp.

• Cây trồng, chất thải. 

• > 20 000 người sơ tán.

• Ảnh hưởng Guinea và Sierra Leone.



Chi phí

Sử 
dụng 
thuốc 

hóa học

IPM
Lao 

động
Chi 
phí

Chi phí

Sử dụng 
thuốc 

hóa họcXử lý 
nước

Sức 
khỏe

Mất 
nguồn lợi 
tự nhiên

Mất cân 
bằng sinh 

thái

Cạn nhiên 
liệu hóa 

thạch

Biến đổi 
khí hậu

IPM
Lao 

độngChi phí

So sánh chi phí 'nổi' và chi phí 'thực' giữa canh tác 
hóa học truyền thống và IPM



IPM, mô hình và nguyên lý khoa học

Mô hình đẩy và hút
• Sâu đụt thân ngô, lúa miến: 17 loài, Châu Phi, 10-

50%, max 70%.

• Dùng hóa chất???

• Đuổi: cỏ mật Melinis minutiflora, chi thóc lép:

Desmodium uncinatum, Desmodium intortum (cỏ xoăn),

ong ký sinh (Cotesia sesamiae), striga, đạm (100 kg

đạm/ha/năm).

• Hút: cỏ voi Pennisetum purpureum, cỏ Sudan

Sorghum vulgare sudanense.

A)

B)

C)



Khan, Z. R., Pickett, J. A., Wadhams, L., & Muyekho, F. (2001). Habitat

management strategies for the control of cereal stemborers and striga in maize

in Kenya. International Journal of Tropical Insect Science, 21(4), 375-380.

Khan & Pickett (2004)



Phần trăm trứng sâu đụt 

thân Chilo partellus  được 

đẻ trên 5 giống cỏ voi và 

trên ngô (đối chứng) (Van 

den Berg, et al., 2001)

Tỉ lệ sống của 

sâu đụt thân 

Chilo partellus 

trên 10 giống 

cỏ voi và trên 

ngô (đối 

chứng) trong 

điều kiện 

phòng thí 

nghiệm (Khan, 

Z. R., et al., 

2006).



IPM, mô hình và nguyên lý khoa học: Ba chị em

• 900 năm
• 1940, trung tâm NN Bắc-Trung Mỹ
• Sinh thái & dinh dưỡng



IPM, mô hình và nguyên lý khoa học: Ba chị em



Bí

Đậu

Ngô

Hướng 
dương

Hướng
Bắc



Hướng
Bắc



Bạn và thù

Nguồn: Influentialpoints.com

Brown Citrus Aphid, Toxoptera aurantii



Bạn và thù

Nguồn: Influentialpoints.com



Bạn và thù

Nguồn: Influentialpoints.com

Lysiphlebus sp.

Nguồn: Christoph Vorburger, Eawag



Bạn và thù

Nguồn: Deep Look

Lysiphlebus sp.

Acyrthosiphon pisum vs. Aphidius ervi



Bạn và thù

Nguồn: Koppert Biological SystemsLysiphlebus sp.

Myzus persicae vs. Aphidius colemani Myzus persicae vs. Aphelinus abdominalis



Bạn và thù

Lacewing



Nguồn: Nathalie Beauchamp Nguồn: D. James

Bạn và thù

Lacewing





Nguồn: UF/IFAS



Nguồn: Ben Fekih, et al. (2013)Nguồn: Ben Fekih, et al. (2013)

Entomophthora planchoniana vs. Sitobion avenaeWoolly apple aphid (Eriosoma lanigerum)



Nguồn: Helga George





Bạn và thù

Vòng đời ruồi giả ong Episyrphus balteatus (Omkar, 2016)



• Bọ cánh cứng
• Muỗi
• Ruồi sát thủ
• Bọ chích hút
• Ong lớn
• Nhện
• Bọ cánh da



Myzus persicae <- Aphidius colemani <- Alloxysta victrix

Thắc mắc và chia sẻ?


