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Tác hại tiềm ẩn của 
thuốc BVTV

• Sức khỏe cộng đồng: ung thư, rối loạn hormone, ức 
chế hệ miễn dịch, tác động đến hệ thần kinh

• Suy giảm thiên địch: côn trùng, chim, lưỡng cư, nhện 
• Suy giảm côn trùng thụ phấn
• Gia tăng sâu bệnh hại
• Tác động xấu đến vi sinh trong đất



Khi nào cần kiểm soát sâu bệnh?

• Thăm vườn quan sát sâu bệnh thường xuyên
• Đã có thiên địch xuất hiện chưa?
• Sâu bệnh có ảnh hưởng đến năng suất không?
• Nếu tiến hành kiểm soát sâu bệnh, liệu chi phí 

có nhiều hơn nếu không kiểm soát?
• Kinh nghiệm mách bảo điều gì?
• Có môi trường nào thuận lợi cho thiên địch 

sinh sống hay không?



Kiểm soát sâu bệnh an toàn

• Thuốc thảo mộc tự chế
• Mua thuốc thảo mộc trên thị trường

• Tận dụng những thứ có sẵn trong nhà bếp
• Bẫy
• Thuốc trừ sâu sinh học

• Thả thiên địch săn mồi

Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh!



Chế phẩm vi sinh 
kiểm soát sâu có bán 
ở Việt Nam
• Beauveria bassiana: kiểm soát bọ 

cánh cứng, mối, rầy mềm, bọ trĩ, 
rầy phấn trắng

• Verticillium lecanii: một loại nấm 
kiểm soát rầy mềm, rầy phấn trắng, 
bọ trĩ

• Metarhizium anisopliae: một loại 
nấm kiểm soát sùng đất, châu chấu

• Bacillus thuringiensis: vi khuẩn 
kiểm soát sâu



Chế phẩm vi sinh kiểm soát bệnh có bán ở 
Việt Nam
• Pseudomonas fluorescens: vi khuẩn kiểm 

soát bệnh trong đất
• Bacillus velezensis: vi khuẩn kiểm soát 

bệnh do nấm và tuyến trùng
• Trichoderma (ít nhất 5 loài khác nhau): 

nấm kiểm soát bệnh trong đất
• Paecillomyces lilicinus: nấm kiểm soát 

tuyến trùng bướu rễ
• Arthrobotrys irregularis: nấm kiểm soát 

tuyến trùng



Côn trùng có lợi 
và nhện có lợi ở 
Việt Nam
• Phytoseiulus persimilis: nhện 

săn mồi, giúp kiểm soát nhện 
đỏ

• Orius tantillus: bọ săn mồi 
kiểm soát bọ trĩ

• Hypoaspis miles: nhện trong 
đất giúp kiểm soát muỗi nấm

• Atheta coriaria: bọ cánh cứng 
săn môi giúp kiểm soát bọ trĩ 
hại bông

• Amblyseius cucumeris: nhện 
săn mồi kiểm soát nhện đỏ và 
bọ trĩ



Một số nguồn cung cấp thuốc trừ sâu sinh học ở Việt nam

www.thuykimsinh.comwww.dalathasfarm.com



Có thể cân nhắc thêm những thiên địch có lợi khác
Ong ký sinh Trichogramma kiểm soát sâu đục chồi (budworm) và trứng của những sâu khác
Bọ rùa kiểm soát rầy mềm, rệp vảy
Ong ký sinh Encarsia kiểm soát rầy phấn trắng
Ong ký sinh Diadegma kiểm soát sâu tơ (diamond back moth)
Tuyến trùng Steinerma kiểm soát bọ nhảy (Phyllotreta flea beetle) 



Bẫy dính vàng

Sơn vàng lên giấy chống thấm hoặc tấm bảng
Sơn vật liệu dính vào: mỡ bò (bôi trơn động cơ 
xe), glycerine, mật ong
Đặt quanh vườn hoặc trang trại
Có thể sử dụng cái bát sơn màu vàng, chứa nước 
bên trong, để một ít dầu vào nước (tạo thành lớp 
dính)
Bẫy dính vàng có bán

Màu vàng thu hút rầy phấn trắng, rầy mềm, sâu 
tơ (diamond back moth), sâu vẽ bùa và rầy. Màu 
xanh dương thu hút bọ trĩ.
Tuy nhiên, thiên địch cũng bị dính bẫy.



Các loại bẫy khác

• Bẫy nấm men thu hút ốc sên và sên trần: 
nước trái cây, bia lên men trong bẫy sẽ 
thu hút chúng vào và dìm chết

• Bẫy ruồi đục quả: trộn 1 cốc đường, 40ml 
cloudy ammonia và 4ml vanilla, với 2 lít 
nước. Cách khác: 85 ml giấm ăn, 8 muỗng 
cà phê mật ong, 40 ml cloudy ammonia, 4 
cốc nước ấm.

• Bẫy đèn thu hút ngài: đặt đèn dầu vào 
giữa bát/thau nước lớn, để một ít dầu 
vào nước tạo lớp dính, thắp sáng buổi tối 
vào thời gian ngài bắt cặp; hoặc sử dụng 
đèn điện.



Làm thuốc trừ sâu từ những nguyên liệu nhà bếp

Xà phòng rửa chén, tro, bột mì để làm côn 
trùng mất nước
Tro phân bò tốt hơn tro củi
Trộn bột mì với nước để tạo keo
Dầu ăn làm côn trùng nghẹt thở
Baking soda (NaHCO3) và sữa giúp kiểm soát 
bệnh sương mai và các loại nấm bệnh khác

Dung dịch phun dầu ăn: trộn 1 cốc dầu ăn 
với nửa cốc nước, sau đó trộn vào nước với 
tỉ lệ 1 dầu : 40 nước

Nếu áp dụng xà phòng và dầu, phun trước 
một vài cây để kiểm tra nồng độ: dầu ăn có 
thể làm cháy là khi trời nắng nóng



Tỏi
Trộn 85 g tỏi cắt nhỏ với 2 muỗng cà 
phê dầu khoáng y tế
Ngâm 45 giờ
Pha 7 g xà phòng tự nhiên hoặc nước 
rửa chén vào nửa lít nước nóng
Trộn tất cả lại với nhau, lọc và cho vào 
chai lọ
Hòa tan tỉ lệ 1:100 để phun, tuy nhiên 
có thể pha đậm hơn nếu cần thiết

Trị sâu và rận



Hạt thầu dầu

• Nghiền nát nửa ký hạt thầu dầu
• Cho vào 2 lít nước, đun 10 phút
• Thêm 2 muỗng cà phê dầu hỏa và một 

ít xà phòng rửa chén
• Trộn thêm 10 lít nước và phun ngay

Kiểm soát sâu, rầy mềm và bọ chích hút



Cây xoan

Tách chiết từ lá: giã nát 1 kg lá, trộn 1 lít nước 
lạnh, lọc, thêm xà phòng rửa chén, pha loãng 5:1 
với nước trước khi phun. Không được đun nóng.
Tách chiết từ hạt: bỏ phần vỏ quả bên ngoài, 
nghiền nát 25 g hạt, cho vào túi vải ngâm trong 1 
lít nước qua đêm, vắt lấy phần nước, lọc lần nữa, 
thêm xà phòng rửa chén. Pha 1 ml dung dịch với 
1 lít nước rồi phun.

Kiểm soát côn trùng, nhện (mites) và sương mai 
(mildews)



Cây sầu đâu

Dung dịch tách chiết từ sầu đâu 
kiểm soát tốt hầu hết côn trùng 
gây hại, không ảnh hưởng đến 
ong và các côn trùng thiên địch.
Nghiền nát vừa phải 250-500 g 
hạt sầu đâu, cho vào túi vải, ngâm 
trong 10 lít nước qua đêm, sau đó 
có thể sử dụng để phun.
Phun 2 lần/tuần trong trường hợp 
bị gây hại nặng, nếu nhẹ thì 7-10 
ngày một lần. 



Lá đu đủ

• Cắt 1 kg lá tươi
• Ngâm vào 10 lít nước khoảng 2 giờ
• Thêm 2 muỗng canh dầu hỏa và một ít xà 

phòng rửa chén
• Lọc và phun 

Kiểm soát sâu, rầy mềm và bọ chích hút



Lá mảng cầu ta (quả na)

Đun 500 g lá vào 1-2 lít nước, đun đến 
khi chỉ còn một phần tư nước
Hòa tan với 10-15 lít nước rồi phun
Trộn thêm hạt sầu đâu hoặc ớt để hiệu 
quả hơn

Kiểm soát sâu, rầy mềm, bọ chích hút, 
ruồi



Ớt

Phun ớt giúp kiểm soát rầy mềm và côn trùng 
chích hút khác, sâu, nhưng có thể làm cháy lá 
non.
Ba cách pha:
1. Trộn nửa cốc ớt tươi với 2 cốc nước.
2. Trộn 2 muỗng canh ớt với 6 giọt xà phòng 

rửa chén, thêm 9 lít nước; ngâm qua đêm, 
khuấy đều và phun. 

3. Đun 4 cốc ớt trong 3 lít nước khoảng 15 
phút, tắt lửa, thêm 3 lít nước, lọc và thêm xà 
phòng rửa chén.



Thuốc trừ nấm tự 
nhiên

• Hành: giã nát 50 g cho vào 1 lít 
nước, lọc, phun cho ớt bệnh

• Gừng: nghiền nát 20 g trong 1 lít 
nước, lọc, phun để kiểm soát 
bệnh đốm trắng (giả sương mai)

• Tinh dầu tràm: cho 5 ml tinh dầu 
tràm vào 10 lít nước để kiểm soát 
bệnh thối rễ (do nấm Rhizoctonia, 
Pythium)

• Sữa (tỉ lệ 1 sữa : 10 nước) để kiểm 
soát bệnh đốm trắng

• Dung dịch pha từ phân ủ
• Nước tiểu bò: pha với tỉ lệ 1:6 để 

kiểm soát bệnh do nấm và virus.



Thuốc diệt nấm bệnh từ 
khoáng

• Đồng hidroxit (đồng oxiclorit -
Cu2(OH)3Cl  không được sử dụng cho 
chuẩn hữu cơ)

• Vôi sulphur kiểm soát nấm bệnh (có thể 
làm cháy lá nếu nắng nóng)

• Canxi hidroxit: 4 kg Ca(OH)2, 250 ml dầu 
ăn, 100 lít nước (đốm mắt cua trên cà 
phê do nấm Cercospora, ghẻ trên cây 
táo (apple))

• Natri bicarbonate (NaHCO₃): trộn 500 g 
soda vào 23 lít nước và 225 g xà phòng 
rửa chén, phun lên tán lá bệnh



Pheromones

• Pheromones là mùi hương được côn trùng 
tiết ra để thu hút bạn tình, có thể sử dụng 
cho sâu tơ (diamondback moth), sâu keo 
(armyworm), sâu đục trái, chồi bông (codling 
moth, Heliothis), bọ vòi voi hại chuối (banana 
weevil) và nhiều côn trùng gây hại khác

• Mỗi loài côn trùng có pheromone riêng

• Treo trên cây để làm 'rối' côn trùng và hạn 
chế sinh sản

• Sử dụng để thu hút côn trùng vào bẫy hoặc 
dùng để theo dõi mật số côn trùng



Thuốc trừ cỏ hữu cơ

• Sử dụng giấm (loại đậm đặc để tẩy rửa)
• Nước sôi
• Muối
• Tinh dầu cây có múi, dầu thông
• Nonanoic axit

Những cách này thường tốn nhiều chi phí và 
chỉ phù hợp cho cỏ còn nhỏ



Dụng cụ làm cỏ

• Dụng cụ cầm tay
• Máy cắt cỏ
• Máy xới
• Máy đốt cỏ bằng lửa
• Máy đốt cỏ bằng hơi nước nóng

Tác động đến đất ít nhất có thể



Cỏ ký sinh

• Cỏ ký sinh striga lấy dinh dưỡng từ rễ của nhiều loại 
cây như kê, ngô, lúa miến

• Cải thiện dinh dưỡng đất

• Cải thiện vi sinh trong đất: Rhizobium, Azospirillum, 
Azotobacter, Pseudomonas

• Trồng cây 'bẫy' để kích thích cỏ nảy mầm, nhưng lại 
không phải cây chủ: đậu nành, cây bông, lục lạc sợi

• Sử dụng phân xanh của cây lục lạc sợi, dã quỳ

• Trồng xen canh với đậu phộng, đậu đũa, đậu nành

• Nhổ cỏ bằng tay trước khi cây cho hạt



Management of Imperata 
cylindrica Cỏ tranh

• Cày hai đợt trong mùa khô

• Sử dụng cây họ đậu mọc dày đặc để ức chế, như 
Mucuna (đậu mèo)

• Có thể đốt, rồi gieo cỏ ti lô (stylo) vào đầu mùa 
mưa

• Trồng keo dậu với mật số cao khi bỏ trống đất

• Sử dụng máy xới để cắt đứt bộ rễ

• Cỏ tranh xuất hiện chứng tỏ đất có hàm lượng 
hữu cơ thấp, thiếu đạm và kali

• Cải thiện cho đất màu mỡ


	Slide Number 1
	Kiểm soát sâu bệnh bằng phương pháp hữu cơ
	Tác hại tiềm ẩn của thuốc BVTV
	Khi nào cần kiểm soát sâu bệnh?
	Kiểm soát sâu bệnh an toàn
	Chế phẩm vi sinh kiểm soát sâu có bán ở Việt Nam
	Chế phẩm vi sinh kiểm soát bệnh có bán ở Việt Nam
	Côn trùng có lợi và nhện có lợi ở Việt Nam
	Một số nguồn cung cấp thuốc trừ sâu sinh học ở Việt nam
	Có thể cân nhắc thêm những thiên địch có lợi khác
	Bẫy dính vàng
	Các loại bẫy khác
	Làm thuốc trừ sâu từ những nguyên liệu nhà bếp
	Tỏi
	Hạt thầu dầu
	Cây xoan
	Cây sầu đâu
	Lá đu đủ
	Lá mảng cầu ta (quả na)
	Ớt
	Thuốc trừ nấm tự nhiên
	Thuốc diệt nấm bệnh từ khoáng
	Pheromones
	Thuốc trừ cỏ hữu cơ
	Dụng cụ làm cỏ
	Cỏ ký sinh
	Management of Imperata cylindrica Cỏ tranh�

