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TÓM TẮT 

Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội là một trong những xã đầu tiên được lựa chọn thí điểm trong việc ứng dụng VietGAP 

vào sản xuất bắp cải. Qua những thông tin định tính và định lượng được thu thập bằng nhiều công cụ khác nhau, bài 

viết tập trung phân tích thực trạng và làm rõ sự khác biệt về hành vi của hai nhóm nông dân VietGAP và nông dân 

truyền thống trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Nghiên cứu đã chỉ ra hành vi của nông dân VietGAP đã 

có những chuyển biến tích cực so với nhóm truyền thống, kết quả là khối lượng thuốc BVTV giảm đáng kể trong vụ 

bắp cải sớm, tuy nhiên mức độ tuân thủ chưa thực sự cao nhưN yêu cầu trong sản xuất VietGAP. Nguyên nhân 

chính là do trình độ, kiến thức của nông dân về thuốc BVTV còn nhiều hạn chế, việc kiểm tra giám sát chưa thường 

xuyên, thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Để thúc đẩy và tạo động lực cho nông dân thực hiện nghiêm ngặt các quy 

định, cần tăng cường tập huấn, kiểm tra giám sát, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Từ khóa: Sử dụng thuốc BVTV, VietGAP, nông dân. 

Behavior of Farmers in using Plant Protection Chemicals for VietGAP Production  
of Cabbage in Van Duc Commune, Gia Lam District 

ABSTRACT 

Van Duc, Gia lam, Hanoi is one of the first selected communes to pilot and pioneer in the application of the 

VietGAP standards in cabbage production. By the qualitative and quantitative information was collected by various 

tools, the study focused on analyzing the current status and behavioral differences between VietGAP and traditional 

farmers in pesticide use. The results showed that VietGAP farmers' behavior had positive changes compared to that 

of the traditional group leading to a significant decrease in the amount of pesticide in the crop but the level was not 

still really high as required. The main reason is that farmers' qualifications and knowledge are still limited, the 

inspection and supervision are not regular, the consumer market is not stable. In order to promote and create 

motivation for farmers to strictly implement the regulations, it is necessary to enhance training, supervision, and the 

expansion of the market. 

Keywords: Pesticide use, VietGAP, farmers. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rau là thực phèm thiết yếu không thể thiếu 

trong bữa ën hàng ngày cþa người Việt, đòng 

vai trò quan trõng trong phát triển kinh tế, đặc 

biệt là kinh tế nông thôn và những vüng ven đö. 

Tuy nhiên, sân xuçt rau phâi đøi mặt với mût 

vçn đề lớn là sự läm dụng thuøc BVTV cþa 

người dân. Từ nëm 1950, Việt Nam đã bít đæu 

nhêp khèu và sử dụng thuøc BVTV trong sân 

xuçt nông nghiệp, cho đến nay, khøi lượng thuøc 

tëng liên tục hàng nëm và lên tới 116,5 tçn vào 

nëm 2014 (Cục Möi trường Việt Nam, 2015); 

tëng từ 5 kg/ha nëm 2003 đến 16 kg/ha trong 

sân xuçt rau vào nëm 2012 (Schreinemachers & 

cs., 2013). Bên cänh đò, việc sử dụng thuøc 

khöng đýng cách cÿng là mût vçn đề khá 

nghiêm trõng cþa nöng dån (Vën Hûi & cs., 
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2009). Vì vêy, Việt Nam đã ban hành chính sách 

thực hành nông nghiệp tøt (VietGAP) trong sân 

xuçt rau quâ từ nëm 2008. Mục đích cþa 

VietGAP là câi thiện chçt lượng thực phèm, an 

toàn thực phèm, bâo vệ sức khóe người lao đûng, 

sức khóe người tiêu dùng, câi thiện phúc lợi xã 

hûi, bâo vệ möi trường và đâm bâo khâ nëng 

truy suçt ngu÷n gøc (MARD, 2008). Để đät được 

các mục tiêu này, nûi dung cøt lõi cþa VietGAP 

là sử dụng thuøc BVTV an toàn. Cụ thể, hành vi 

sử dụng thuøc BVTV được hiểu là các hoät đûng 

cþa con người từ việc lựa chõn, mua thuøc đến 

khi sử dụng xong, nó bao g÷m câ lưu trữ và xử 

lý bao bì, ghi chép và lưu giữ h÷ sơ để đâm bâo 

truy xuçt ngu÷n gøc trong sân xuçt VietGAP 

(Bû Nông nghiệp & PTNT, 2014). 

Hà Nûi là mût trong những vùng rau chính 

cþa khu vực đ÷ng bìng sông H÷ng với khoâng 

12.000 ha, tương đương với 30.000 ha/nëm, đã 

được lựa chõn như mût đða phương thí điểm cho 

chương trình VietGAP. Trong đò, Vën Đức là 

vùng rau chính cþa thành phø với khoâng 250 

ha đã được lựa chõn là mût trong những xã đæu 

tiên để thí điểm chương trình với tùng diện tích 

50 ha và 500 hû sân xuçt nëm 2010. Tuy nhiên, 

cho đến nay, diện tích sân xuçt rau VietGAP 

cþa xã chî còn 14,5 ha với khoâng 300 hû nëm 

2017, nguyên nhân là do thiếu thð trường tiêu 

thụ dén đến sự suy giâm câ về diện tích và sø hû 

sân xuçt (HTX dðch vụ nông nghiệp Vën Đức, 

2017). Mût trong những nguyên nhån đò là sự 

thiếu niềm tin cþa người tiêu dùng với các sân 

phèm rau VietGAP. Người tiêu dùng thiếu tin 

tưởng người sân xuçt đặc biệt là trong vçn đề sử 

dụng thuøc BVTV (Bo 2014). Trong khi xã hûi 

vén có nhiều quan điểm khác nhau về sử dụng 

thuøc BVTV cho rau VietGAP thì vén chưa cò 

mût bìng chứng, mût nghiên cứu nào về vçn đề 

này. Vì vêy, nghiên cứu nhìm têp trung làm rõ 

thực träng và sự khác biệt về hành vi trong quá 

trình sử dụng thuøc BVTV giữa nông dân 

VietGAP và nông dân sân xuçt theo phương 

thức truyền thøng. Trong khuôn khù bài viết, 

tác giâ đi såu tìm hiểu thực träng về việc lựa 

chõn, sử dụng các loäi thuøc, lượng thuøc, tình 

hình chçp hành quy đðnh trong sử dụng thuøc 

BVTV cþa hai nhóm nông dân trong sân xuçt 

bíp câi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Thông tin về tình hình sân xuçt rau 

VietGAP được thu thêp từ các báo cáo cþa HTX 

trên đða bàn. Sø liệu sơ cçp được thu thêp trên 

các đøi tượng chính bao g÷m chþ cửa hàng kinh 

doanh thuøc BVTV täi đða phương, cán bû quân 

lý HTX, cán bû BVTV và các hû sân xuçt rau 

bíp câi. Cụ thể như sau: 

Nghiên cứu đã phóng vçn sâu 2 cửa hàng 

kinh doanh thuøc BVTV täi đða phương nhìm 

xác đðnh các loäi thuøc lưu hành trên thð trường 

Vën Đức, chụp ânh bao bì, in çn danh sách các 

loäi thuøc để làm công cụ hú trợ phục vụ trong 

quá trình điều tra nöng dån. Chýng töi cÿng 

phóng vçn sâu cán bû quân lý HTX Vën Đức, 

cán bû bâo vệ thực vêt täi đða phương về tình 

hình sân xuçt rau VietGAP, đặc biệt là các vçn 

đề liên quan đến sử dụng thuøc BVTV. 

Nghiên cứu điều tra trực tiếp 62 nông dân 

sân xuçt bíp câi VietGAP và 62 nông dân 

truyền thøng được lựa chõn bìng phương pháp 

chõn méu ngéu nhiên đơn giân từ danh sách 

thành viên được cung cçp bởi HTX thông qua 

bâng hói. Theo Cochran (1977), cỡ méu khâo sát 

được thiết kế như sau: 
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Z là giá trð phân phøi tương ứng với đû tin 

cêy 95%; p là đû chính xác ở mức 95%; d là sai sø 

täi 5%; N là tùng thể = 300 hû sân xuçt VietGAP 

(HTX Dðch vụ nông nghiệp Vën Đức, 2017).  

Sø méu cþa nhóm truyền thøng được lçy 

tương đương với nhóm VietGAP. 

Bíp câi được tr÷ng täi Vën Đức 3 vụ/nëm 

g÷m vụ hè thu, vụ đöng và đöng xuån. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này têp trung nghiên cứu 

trong vụ hè thu hay còn gõi là vụ bíp câi sớm và 

tiến hành thu thêp thông tin ngay sau khi vụ hè 

thu kết thýc vào đæu tháng 10/2017. 
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Bên cänh đò, nghiên cứu cÿng sử dụng 

phương pháp quan sát để đánh giá hành vi cþa 

nông dân trong các hoät đûng sử dụng bâo hû lao 

đûng, các loäi thuøc thường dùng, thời điểm phun. 

Thông tin sau khi thu thêp được kiểm tra, 

đøi chiếu, phân loäi bởi nhà nghiên cứu dựa trên 

danh sách vó bao bì thuøc BVTV đã được xác 

đðnh täi đða phương về tính chính xác cþa thời 

gian cách ly, tiến hành rà soát đøi chiếu, phân 

loäi thuøc theo công dụng, đû đûc và ngu÷n gøc 

cþa thuøc theo từng læn phun cþa hû; quy đùi 

đơn vð tính về lượng thuøc trên đơn vð diện tích 

dựa trên sø gói/chai cþa từng loäi thuøc đã sử 

dụng trong từng læn phun. 

2.2. Phân tích thông tin 

Phương pháp thøng kê mô tâ được sử dụng 

để báo cáo về các đặc điểm chính cþa đøi tượng 

điều tra và các kết quâ liên quan đến hành vi sử 

dụng thuøc BVTV cþa hai nhóm nông dân; trên 

cơ sở đò, hành vi cþa nông dån được phân loäi 

theo từng tiêu chí để xác đðnh có hay không việc 

nöng dån đã thực hiện nghiêm túc các tiêu chí 

trong sử dụng thuøc BVTV theo hướng dén thực 

hành cþa Bû Nông nghiệp và PTNT (2014) và 

được cụ thể hóa theo bâng 1. Phương pháp này 

cÿng được sử dụng để báo cáo về các yếu tø ânh 

hưởng đến hành vi sử dụng thuøc BVTV cþa 

nông dân. 

Theo đò, mức đû áp dụng các tiêu chí được 

phân loäi theo 3 mức bao g÷m cao, thçp và 

trung bình (Bâng 2). 

Nếu nông dân ứng dụng từ 0 đến 3 tiêu chí 

thuûc nhóm ứng dụng thçp; từ 4-7 tiêu chí 

thuûc nhóm ứng dụng trung bình; từ 8 đến 10 

tiêu chí thuûc nhóm ứng dụng cao. 

Phương pháp so sánh cÿng được sử dụng 

chþ đäo trong nghiên cứu này nhìm phân ánh 

rõ sự khác biệt về các tiêu chí giữa hai nhóm 

nông dân. 

Bâng 1. Tiêu chí xác định hành vi của nông dân trong sử dụng thuốc BVTV 

Tiêu chí Mô tả 

Nông dân tham gia đào tạo, tập huấn đến một 
mức độ phù hợp và có trách nhiệm trong việc sử 
dụng thuốc BVTV 

1 = Có, nếu nông dân tham gia tập huấn sử dụng thuốc BVTV và được 
cấp chứng nhận;  

0 = Các trường hợp khác 

Sử dụng đúng lúc 1 = Có, nếu nông dân phun thuốc vào thời điểm sâu bệnh, dịch hại xuất 
hiện, phát triển và không thể kiểm soát bằng các phương pháp khác;  

0 = Các trường hợp khác 

Không sử dụng thuốc có độ độc cao (nhóm I và II) 1 = Có, nếu nông dân chỉ sử dụng thuốc nhóm III và nhóm IV trong suốt 
mùa vụ;  

0 = Các trường hợp khác 

Sử dụng thuốc hóa học cần có sự tư vấn của cán 
bộ BVTV  

1 = Có, nếu nông dân sử dụng thuốc BVTV có tham khảo ý kiến của cán 
bộ BVTV tại địa phương;  

0 = Các trường hợp khác 

Sử dụng thuốc trong danh mục được cấp phép 1 = Có, nếu nông dân đọc và kiểm tra danh mục thuốc được phép trước 
khi dùng; 

 0 = Các trường hợp khác 

Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc 1 = Có, nếu nông dân đọc ít nhất 4 thông tin cơ bản (tên, liều lượng, thời 
gian cách ly, độ độc/cảnh báo bằng ký hiệu);  

0 = Các trường hợp khác 

Thực hiện đúng thời thời gian phun  1= Có, nếu nông dân phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, giữ vòi phun 
dưới chiều gió; 

 0 = Các trường hợp khác 

Sử dụng bảo hộ lao động trong suốt thời gian xử 
lý thuốc 

1 = Có, nếu nông dân sử dụng đủ các thiết bị bảo hộ lao động (mũ, ủng, 
khẩu trang, kính, găng tay, áo mưa/quần áo lao động dày); 0 = Các 
trường hợp khác 

Thực hiện đúng thời gian cách ly 1 = Có, nếu nông dân cung cấp chính xác tên thuốc và khoảng cách 
phun cuối cùng trước khi thu hoạch đúng với khuyến cáo trên bao bì;  

0 = Các trường hợp khác 

Ghi chép, lưu trữ đầy đủ thông tin về tình hình sử 
dụng thuốc BVTV trong suốt thời vụ 

1 = Có nếu nông dân thường xuyên ghi chép;  

0 = Các trường hợp khác 
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Bâng 2. Xác định mức độ ứng dụng của nông dân trong hành vi sử dụng thuốc BVTV 

Khoảng nhóm  Mức độ ứng dụng 

< Số tiêu chí tối thiểu + CI  Thấp 

Nhỏ nhất + CI < Trung bình < Cao nhất – CI  Trung bình 

> Tiêu chí tối đa – CI  Cao 

 Chú ý: CI là khoảng cách nhóm, CI được tính như sau: 

CI = 
Tiêu chí tối đa – Tiêu chí tối thiểu 

Số nhóm 

 

 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của hộ điều tra 

Vën Đức bít đæu đëng ký chứng nhên sân 

xuçt rau VietGAP từ nëm 2010 với 500 hû tham 

gia trên tùng diện tích 50 ha rau, tuy nhiên theo 

thời gian, sø lượng hû đëng ký tham gia và diện 

tích sân xuçt rau VietGAP ngày càng giâm. 

Tính đến tháng 9 nëm 2017, toàn xã cò 300 hû 

đëng ký trên tùng diện tích khoâng 15 ha (HTX 

Dðch vụ nông nghiệp Vën Đức, 2017). Nghiên 

cứu cho thçy có sự khác biệt về đặc điểm kinh tế 

- xã hûi giữa hai nhóm nông dân. Cụ thể, sø lao 

đûng nông nghiệp cao hơn và sø người phụ thuûc 

trong các hû VietGAP thçp hơn điều này có thể 

là mût trong những yếu tø làm ânh hưởng tới 

thời gian lao đûng cþa gia đình. Diện tích sân 

xuçt rau và thu nhêp cþa các hû VietGAP cÿng 

nhiều hơn (Bâng 3). Ngoài ra, sø ngày được têp 

huçn sử dụng thuøc BVTV cho nhóm hû  

sân xuçt rau VietGAP cÿng thường xuyên và 

cao hơn. 

3.2. Thực trạng về hành vi sử dụng thuốc 

bâo vệ thực vật của nông dân 

3.2.1. Số lượng và loại thuốc được sử dụng 

Thứ nhçt, về nhóm các loäi thuøc đã được 

sử dụng, tỷ lệ thuøc trừ sâu được sử dụng cao 

nhçt với 73,2%, tiếp theo là thuøc trừ bệnh với 

24,76% và thuøc diệt có với khoâng 2% trong 

tùng sø thuøc đã được sử dụng. 100% hû làm có 

bìng tay bởi vì theo kinh nghiệm cþa hõ, sau 

khi sử dụng thuøc diệt có, đçt trở nên suy dinh 

dưỡng, khò chëm nên đa sø đều sử dụng phương 

pháp thþ công thay vì sử dụng thuøc hóa hõc. 

Thứ hai, về ngu÷n gøc cþa các loäi thuøc đã 

được sử dụng, đa sø nông dân vén ưu tiên lựa 

chõn sử dụng thuøc hóa hõc hơn thuøc sinh hõc, 

trong tùng sø thuøc đã sử dụng cò đến 61,77% 

thuøc hóa hõc và 38,23% thuøc sinh hõc. Điều 

này được giâi thích bởi hai nguyên nhân chính 

thứ nhçt là do thói quen sử dụng thuøc cþa 

người dån, đa sø cho rìng thuøc hóa hõc có hiệu 

quâ nhanh và tức thời, đáp ứng nhu cæu sử 

dụng, mặt khác sử dụng thuøc BVTV có ngu÷n 

gøc sinh hõc cò chi phí cao hơn so với thuøc hóa 

hõc. Tuy nhiên, nhòm nöng dån VietGAP đã có 

xu hướng chuyển sang sử dụng thuøc BVTV có 

ngu÷n gøc sinh hõc nhiều hơn (Bâng 4). 

Thứ ba, phån theo nhòm đûc tính, theo 

WHO, thuøc BVTV được phân thành bøn nhóm 

với mức đûc cao nhçt là loäi I, loäi II, loäi III và 

ít đûc hơn là loäi IV. Kết quâ nghiên cứu chî ra 

rìng, sø lượng thuøc BVTV thuûc nhòm đûc III 

được sử dụng chþ yếu chiếm khoâng 50% tùng 

sø læn sử dụng thuøc ở câ hai nhòm điều tra. 

Không có nông dân sử dụng thuøc BVTV thuûc 

nhóm loäi I (nhóm cực đûc) nhưng thuøc thuûc 

nhóm II vén còn chiếm tỷ lệ khá cao. Mặc dù 

nöng dån VietGAP cò xu hướng sử dụng thuøc 

cò đû đûc thçp cao hơn nhòm truyền thøng 

nhưng sự khác biệt này là khöng đáng kể (Bâng 

4), tuy vêy hõ thường sử dụng thuøc loäi II 

trong giai đoän mới tr÷ng. 

Sø læn phun cho bíp câi cþa nông dân 

VietGAP thçp hơn so với nhóm truyền thøng 

nhưng khöng nhiều. Điểm đáng chý ý là lượng 

thuøc sử dụng không có sự thay đùi nhiều, tuy 

nhiên lượng hoät chçt được sử dụng bởi nông dân 

VietGAP đã giâm đáng kể so với nhóm truyền 
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thøng là 0,46 kg. Điều này cho thçy các loäi thuøc 

mà nông dân VietGAP sử dụng cò hàm lượng 

hoät chçt thçp hơn đáng kể so với nhóm truyền 

thøng, lượng thuøc ít dén đến nguy cơ rþi ro do 

thuøc BVTV gåy ra cÿng thçp hơn. 

3.2.2. Thực trạng về mức độ áp dụng các 

tiêu chí sử dụng thuốc BVTV an toàn 

Có 12,9% nông dân VietGAP có mức đû áp dụng 

cao, đa sø áp dụng ở mức trung bình và 19,35% 

sø hû vén áp dụng ở mức thçp. Trong khi đò, đa 

sø nông dân truyền thøng đều đáp ứng các tiêu 

chí ở mức thçp. 

Hai tiêu chí được nông dân áp dụng cao 

nhçt đò là thời gian phun với 100% và hơn 90% 

nông dân ở câ hai nhóm thực hành tøt về thời 

gian cách ly, khoâng 10% nông dân cho biết 

không nhớ được loäi thuøc phun cuøi cùng và 

læn thu hoäch đæu tiên cþa hõ. Điều này cho 

thçy hiện nay người sân xuçt đều có ý thức cao 

trong việc thực hành sử dụng thuøc BVTV an 

toàn cho người tiêu dùng. 

Bâng 3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của đối tượng điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT 
Nông dân truyền thống Nông dân VietGAP 

t-test Chung 
Trung bình SDD Trung bình SDD 

Tuổi năm 49,6 6,0 52,1 6,9 ** 50,9 

Giáo dục năm 7,5 2,1 6,6 2,6 ns 7,1 

Số thành viên người 5,0 1,2 4,7 1,3 ns 4,8 

Lao động người 3,0 1,0 3,4 0,9 ** 3,2 

Người phụ thuộc người 2,0 0,8 1,3 1,1 ** 1,7 

Lao động nông nghiệp người 2,3 0,6 2,7 0,9 ** 2,5 

Tổng thu nhập  triệu đồng/năm 173,06 75,07 221,80 55,38 ** 197,43 

Thu nhập từ rau VietGAP triệu đồng/năm - - 3,77 6,59 ** - 

Thu nhập từ rau triệu đồng/năm 86,46 45,97 139,58 41,95 ** 113,02 

Tổng diện tích đất m
2 

2.324,90 631,04 2.729,03 707,49 ** 2.526,96 

Tổng diện tích đất trồng rau m
2
 1.649,61 668,48 2.281,93 643,47 ** 1.965,77 

Diện tích trồng rau bắp cải m
2
 615,48 329,28 909,87 377,97 ** 762,677 

Tập huấn thuốc BVTV ngày 11,6 5,0 22,1 9,7 ** 16,8 

Chú ý: (**) ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns là không có ý nghĩa thống kê. 

  

Hình 1. Nhóm thuốc BVTV phân theo đối tượng 

phòng trừ trong vụ bắp câi sớm (nëm 2017) 

Hình 2. Nguồn gốc thuốc BVTV được sử 

dụng trong vụ bắp câi sớm (nëm 2017) 
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Bâng 4. Hành vi của nông dân trong sử dụng thuốc BVTV cho bắp câi sớm (2017) 

Tiêu chí ĐVT 

Nông dân truyền thống Nông dân VietGAP 
Chênh lệch 

(B-A) Số lần  
sử dụng 

Tỷ lệ (%) 
(A) 

Số lần 
sử dụng 

Tỷ lệ (%) 
(B) 

 Theo nguồn gốc  

Hóa học số lần/vụ/tổng số hộ 310 67,98 262 55,74 (-12,24)
*** 

Sinh học số lần/vụ/tổng số hộ 146 32,02 298 44,26 12,24
*** 

 Theo nhóm độc tính của WHO 

Nhóm I số lần/vụ/tổng số hộ 0 0 0 0 - 

Nhóm II số lần/vụ/tổng số hộ 121 26,54 129 27,45 0,91
ns 

Nhóm III số lần/vụ/tổng số hộ 211 46,27 224 44,66 (-1,61)
ns 

Nhóm IV số lần/vụ/tổng số hộ 124 27,19 117 24,89 (-2,3)
ns 

Số lần phun  số lần/vụ/hộ 5,9 - 5,7 - -0,2
** 

Lượngthuốc
1
 kg/vụ/ha 7,74 - 7,57 - -0,17

ns 

Lượng hoạt chất
2 

kg/vụ/ha 2,47 - 2,01 - -0,46
** 

Chú ý: (***,**) ý nghĩa thống kê ở mức 1%; 5% ns là không có ý nghĩa thống kê; 

1Lượng thuốc/vụ = 



1 62

n
ij

j

a
(i = 1,2 …, m); 2Lượng hoạt chất/vụ = 




1

.

62

n
ij ij

j

a C
 (i = 1,2,…, m); Trong đó: j là loại thuốc;  

i là lần phun; C là nồng độ hoạt chất tương ứng của từng loại thuốc trong từng lần phun;  

Tuy nhiên, sử dụng thiết bð bâo hû lao đûng 

để bâo vệ chính bân thån người sử dụng thuøc 

thì chưa được thực hành tøt, chî có khoâng 21% 

nông dân VietGAP thực hiện đýng quy đðnh về 

bâo hû khi phun. Đa sø nông dân cho rìng thuøc 

BVTV hiện nay đã tøt hơn, khöng cñn müi khò 

chðu và dễ gây kích ứng da như trước, vì vêy vén 

còn t÷n täi tư tưởng chþ quan. Đa sø chî sử dụng 

mÿ, þng khi phun, ở mût sø phụ nữ có thói quen 

düng khën che mặt tuy nhiên điểm hän chế là 

hõ không phân biệt thiết bð bâo hû lao đûng 

thöng thường và bâo hû khi phun thuøc, điều 

này có thể là mût trong những nguyên nhân làm 

cho nguy cơ ânh hưởng cþa thuøc BVTV đến sức 

khóe cþa hõ cao hơn do thuøc có thể lưu läi trên 

quæn áo, khën che mặt và tiếp tục tái sử dụng 

mà không giặt ngay sau khi phun. 

Về sử dụng thuøc đýng danh mục, chî có 

4,84% nông dân truyền thøng và 19,35% sø nông 

dân VietGAP cho biết hõ biết đến danh mục 

thuøc và có kiểm tra các loäi thuøc trước khi sử 

dụng để đâm bâo thuøc không bð cçm. Còn läi 

đa phæn nöng dån đều không biết đến danh mục 

này mặc dù hõ đã được giới thiệu và cung cçp 

trong các buùi têp huçn, thêm chí có biển báo 

cçm với các loäi thuøc ngoài danh mục cím täi 

đæu bờ nơi sân xuçt nhưng ít hû báo cáo đã từng 

đõc và kiểm tra các loäi thuøc täi đò. 

Về nguyên tíc sử dụng đýng thuøc, đa sø 

nông dân cho biết hõ phun đðnh kỳ từ 7 đến 10 

ngày mût læn, phụ thuûc vào thời tiết, chî có 

35,48% nông dân truyền thøng và 37,10% nông 

dân VietGAP luôn chî sử dụng thuøc khi  

phát hiện dçu hiệu cþa sâu bệnh, dðch häi trên 

đ÷ng ruûng. 

Bên cänh đò, hæu hết nông dân ở câ hai 

nhóm vén chưa cò thòi quen đõc hướng dén 

trước khi sử dụng mà chþ yếu phụ thuûc vào 

hướng dén cþa người bán thuøc và kinh nghiệm 

sử dụng thuøc cþa bân thân, đåy cÿng là lý do ít 

có nông dân tiếp cên cán bû BVTV ở đða bàn để 

xin chî dén trong quá trình sử dụng thuøc cÿng 

như sử dụng thuøc theo khuyến cáo trên bao bì. 

Tuy nhiên người bán thuøc thường chî hướng 

dén về đøi tượng phòng trừ và liều lượng phun, 

ít khi hướng dén về thời gian cách ly và bâo hû 

an toàn theo từng loäi thuøc. 
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Bâng 5. Sử dụng thiết bị bâo hộ lao động của nông dân trong vụ bắp câi sớm, 2017 

Tiêu chí 
Nông dân truyền thống Nông dân VietGAP 

Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) 

Thiết bị bảo hộ         

Găng tay 32 51,61 35 56,45 

Ủng 59 95,16 62 100 

Mũ/nón 62 100 62 100 

Kính 10 16,13 15 24,19 

Áo mưa/quần áo lao động dày 6 9,68 13 20,97 

Khẩu trang/khăn mặt 45 72,58 43 69,35 

Tổng số thiết bị bảo hộ lao động được sử dụng  

1 0 0,00 3 4,84 

2 13 20,97 13 20,97 

3 14 22,58 15 24,19 

4 29 46,77 18 29,03 

6 6 9,68 13 20,97 

Số nông dân tuân thủ bảo hộ lao động khi phun  

Không đầy đủ 56 90,32 49 79,03 

Đầy đủ 6 9,68 13 20,97 

Bâng 6. Mức độ tuân thủ các tiêu chí sử dụng thuốc BVTV an toàn trên cây bắp câi sớm 

Tiêu chí 
Nông dân truyền thống Nông dân VietGAP 

Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) 

Số tiêu chí được thực hành đúng 

1 5 8,06 0 0 

2 22 35,48 0 0 

3 20 32,26 12 19,35 

4 9 14,52 11 17,74 

5 6 9,68 15 24,19 

6 0 0 16 25,81 

7 0 0 6 9,68 

8 0 0 1 1,61 

9 0 0 1 1,61 

10 0 0 0 0 

Mức độ tuân thủ các quy định 

Cao 0 0 8 12,90 

Trung bình 15 24,2 42 67,74 

Thấp 47 75,8 12 19,35 

 

Như vêy, nông dân sử dụng thuøc chưa theo 

hướng dén cụ thể, chþ yếu dựa vào kinh 

nghiệm, thói quen và có tâm lý phụ thuûc vào 

người bán thuøc. Chưa biết phân biệt các loäi 

thuøc theo đûc tính nên không có ý thức trong 

việc bâo hû lao đûng trong những trường hợp sử 

dụng thuøc khác nhau. 

Có 100% nông dân VietGAP có sù và tiến 

hành ghi chép nhêt ký sử dụng thuøc BVTV. 

Tuy nhiên, việc ghi chép đæy đþ thông tin vén là 
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mût khò khën đøi với hõ vì hæu hết nông dân 

thuûc nhòm người cò đû tuùi trung niên nên việc 

ghi chép cÿng là mût trở ngäi, hiện täi chî có 

khoâng 36% nông dân VietGAP thực hiện ghi 

chép thường xuyên và đæy đþ thông tin qua các 

læn sử dụng thuøc. 

3.3. Các yếu tố ânh hưởng đến hành vi sử 

dụng thuốc bâo vệ thực vật của nông dân 

3.3.1. Kiến thức của nông dân 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy đa sø nông 

dån đều có kiến thức tøt về thời gian cách ly và 

ý nghïa cþa các loäi thuøc sinh hõc. Tuy nhiên, 

các nûi dung như đûc tính cþa các loäi thuøc 

được thể hiện qua väch màu síc trên bao bì thì 

hæu như nöng dån khöng thể nhớ và nhên biết 

được. Các nguyên tíc sử dụng đýng thuøc BVTV 

cÿng khöng được ghi nhớ đæy đþ ở câ hai nhóm 

nông dân, đa sø nông dân chî ghi nhớ được 1 đến 

2 nguyên tíc (Bâng 7), trong đò, biết về thời 

gian cách ly được nông dân ghi nhớ tøt nhçt với 

hơn 80%. Mặc dù tỷ lệ nông dân VietGAP ghi 

nhớ các nguyên tíc cao hơn so với nhóm nông 

dân truyền thøng (Hình 4) tuy nhiên con sø này 

vén là khá thçp, điều này cÿng giâi thích rô hơn 

vì sao nông dân sử dụng thuøc BVTV vén chþ 

yếu làm theo thói quen. 

Nghiên cứu cÿng đã kiểm tra sự hiểu biết 

cþa hõ về các cânh báo và hướng dén an toàn 

trên bao bì. Mười hình tượng đã được tìm thçy 

trên các loäi vó thuøc thông dụng täi đða phương, 

tuy nhiên, phæn lớn nông dân không thể giâi 

thích ý nghïa chính xác cþa các hình tượng đò, 

ngoäi trừ các ký hiệu cânh báo về sử dụng þng, 

gëng tay, mặt nä. Chî 25,81% nông dân VietGAP 

và 11,29% nông dân truyền thøng hiểu đýng và 

giâi thích đæy đþ tçt câ các biểu tượng trên bao 

bì. Điều này cÿng cho thçy kiến thức cþa nông 

dân ânh hưởng sâu síc đến hành vi cþa hõ, đa 

phæn ứng xử cþa hõ đều giøng nhau khi sử dụng 

các loäi thuøc khác nhau vì bó qua hoặc hiểu biết 

khöng đæy đþ về các cânh báo này. 

3.3.2. Độ tuổi và trình độ học vấn của  

nông dân 

Mặc dü nöng dån thường xuyên được tham 

gia các khóa têp huçn về sử dụng thuøc BVTV, 

đặc biệt là nhòm nöng dån VietGAP, nhưng kiến 

thức cþa hõ vén còn rçt hän chế, vì đa sø hõ đều 

là người trung tuùi và cò trình đû cçp 2, điều này 

trở thành mût rào cân lớn trong việc tiếp thu và 

ghi nhớ cþa hõ (Bâng 3), hơn nữa thói quen trong 

sân xuçt cþa hû được duy trì rçt lâu vì thế thay 

đùi nò đñi hói cæn phâi có thời gian và kết hợp với 

sự thýc đèy cþa các tác nhân trong chuúi. 

 

Hình 3. Tỷ lệ nông dân thực hành đúng các tiêu chí sử dụng thuốc BVTV 
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Bâng 7. Kiến thức của nông dân về thuốc BVTV 

Tiêu chí 
Nông dân truyền thống Nông dân VieGAP 

Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) Số lượng (n = 62) Tỷ lệ (%) 

Ý nghĩa của màu sắc trên bao bì 10 16,13 25 40,32 

Thời gian cách ly 61 98,39 61 98,39 

Ý nghĩa của thời gian cách ly 59 95,16 61 98,39 

Biết về thuốc sinh học 61 98,39 62 100,00 

Ý nghĩa của thuốc sinh học 58 93,55 62 100,00 

Không nhớ nguyên tắc sử dụng  10 16,13 4 6,45 

Nhớ 1 nguyên tắc  34 54,84 30 48,39 

Nhớ 2 nguyên tắc 16 25,81 9 14,52 

Nhớ 3 nguyên tắc  2 3,23 11 17,74 

Nhớ 4 nguyên tắc  0 .00 4 6,45 

Nhớ 5 nguyên tắc  0 .00 4 6,45 

Hiểu đầy đủ các ký hiệu trên bao bì 7 11,29 16 25,81 

 

Hình 4. Kiến thức của nông dân về nguyên tắc 5 đúng trong sử dụng thuốc BVTV 

3.3.3. Cơ chế kiểm tra giám sát  

Chi cục BVTV phøi hợp với träm BVTV Gia 

Låm để tiến hành kiểm tra, giám sát các hoät 

đûng sử dụng thuøc BVTV cþa nông dân, theo 

đò träm BVTV thiết lêp mäng lưới chân rết đưa 

cán bû thuøc BVTV về công tác, thực hiện các 

hoät đûng hướng dén, kiểm tra giám sát täi đða 

bàn. Bên cänh đò, HTX Vën Đức cÿng hình 

thành các tù nhóm, xây dựng mô hình giám sát 

cûng đ÷ng theo nhóm. Tuy nhiên, theo báo cáo, 

đa sø cán bû chuyên trách và trưởng nhóm têp 

trung vào việc kiểm tra sù ghi chép cþa nông 

dân và vçn đề vệ sinh đ÷ng ruûng. Các hoät 

đûng kiểm tra giám sát trên đða bàn chưa cò 

những tác đûng khiến nông dân có những thay 

đùi mänh mẽ trong việc lựa chõn loäi thuøc, bâo  

hû lao đûng, liều lượng phun… Nguyên nhân chþ 

yếu là do lực lượng chuyên trách quá móng để 

đâm bâo được các hoät đûng giám sát thường 

xuyên (chî có mût cán bû trong xã), mô hình 

quân lý giám sát cûng đ÷ng đã phæn nào phát 

huy được hiệu quâ, tuy nhiên vén còn bûc lû 

nhiều hän chế như quy mö nhòm lớn từ 25 đến 

30 thành viên khiến trưởng nhóm không thể 

giám sát chặt chẽ được các hoät đûng thường 

ngày cþa toàn bû thành viên, các thành viên 

chưa thực sự phát huy vai trò cþa mình trong 

việc kiểm tra và giám sát các thành viên khác. 

Vì vêy, 64,74% nông dân cho biết hõ chưa từng 

bð kiểm tra trực tiếp læn nào trong suøt thời 

gian kể từ 2016, 35,26% nông dân bð kiểm tra từ 

1 đến 3 læn/nëm. 
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Hình 5. Đánh giá của nông dân về ânh hưởng của rauVietGAP làm tăng thu nhập của hộ

3.3.4. Thị trường tiêu thụ rau VietGAP 

Hiện täi, sân phèm rau đa sø được tiêu thụ 

trong nước cho mût sø siêu thð như Mega mart, 

mût tỷ lệ nhó được xuçt khèu sang Đài Loan, 

tuy nhiên theo ông Nguyễn Vën Minh - giám 

đøc HTX Vën Đức (2017) cho biết, sân lượng 

tiêu thụ chî khoâng từ 1 tçn đến 2 tçn rau 

VietGAP múi ngày cho tçt câ các loäi rau. Chî có 

khoâng 19% nöng dån VietGAP đ÷ng ý rìng 

VietGAP có thể làm tëng thu nhêp cho hõ. Bởi 

vì trên thực tế, chî có khoâng 5% sân lượng bíp 

câi VietGAP được bán cho hợp tác xã theo hợp 

đ÷ng với giá cao hơn. Điều này giâi thích vì sao 

nöng dån chưa cò đûng lực để thay đùi hành vi 

trong sử dụng thuøc BVTV mût cách mänh mẽ. 

4. KẾT LUẬN 

Sau 8 nëm ứng dụng phương thức sân xuçt 

rau VietGAP, nöng dån đã cò những thay đùi 

tích cực trong việc sử dụng thuøc BVTV trên cây 

bíp câi. Cụ thể, nông dån đã cò xu hướng 

chuyển sang sử dụng nhiều thuøc sinh hõc hơn 

thuøc có ngu÷n gøc hóa hõc, sử dụng các loäi 

thuøc cò đûc tính nhóm III, IV nhiều hơn so với 

nông dân truyền thøng, đặc biệt khøi lượng hoät 

chçt thuøc đã giâm đáng kể so với nhóm sân 

xuçt rau thöng thường. Kết quâ cÿng cho thçy, 

mặc dü đã cò những chuyển biến tích cực nhưng 

mức đû áp dụng các tiêu chí cþa nhóm nông dân 

VietGAP vén chưa thực sự cao và đæy đþ như 

quy đðnh. Nguyên nhân chþ yếu là do kiến thức 

cþa người dân vén còn hän chế, thð trường tiêu 

thụ nhó lẻ, không ùn đðnh, hoät đûng kiểm tra 

giám sát chưa thường xuyên. Do vêy, cæn phâi 

tiếp tục duy trì các hoät đûng têp huçn về sử 

dụng thuøc BVTV, têp trung vào các nûi dung 

nông dân vén còn yếu, tëng cường kiểm tra và 

mở rûng nûi dung giám sát thường xuyên, mở 

rûng kênh phân phøi để tìm đæu ra cho sân 

phèm để nông dân yên tâm sân xuçt và thay đùi 

thói quen trong sử dụng thuøc BVTV.  
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