
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

VÀ HÓA CHẤT
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Tài liệu đào tạo nông dân về thực hành sản 

xuất tốt GAP trong sản xuất rau tươi



NHẬN DIỆN MỐI NGUY

Các mối nguy Nguyên nhân

Hoá chất BVTV

+ Sử dụng các loại thuốc BVTV cấm;

+ Sử dụng thuốc BVTV không đăng ký sử dụng trên cây

rau;

+ Không đảm bảo thời gian cách ly thuốc BVTV;

+ Sử dụng thuốc BVTV không đúng qui định (hỗn hợp

nhiều loại, tăng liều lượng so với khuyến cáo);

+ Công cụ phun, rải kém chất lượng (rò rỉ, định lượng

sai,…);

+ Thuốc BVTV trôi dạt từ vùng liền kề;

+ Thuốc BVTV phun gần sản phẩm đã thu hoạch hoặc các

vật liệu đóng gói;

+ Dư lượng thuốc BVTV tích lũy trong đất từ các lần sử

dụng trước;

+ Thuốc BVTV bám dính trong dụng cụ chứa sản phẩm.2



NHẬN DIỆN MỐI NGUY

Các mối nguy Nguyên nhân

Các hoá chất khác

+ Sử dụng các loại hóa chất bảo quản
không được phép hoặc sai qui định;

+ Sử dụng hoá chất làm sạch, tẩy rửa
không phù hợp để lại dư lượng trong
dụng cụ, thùng chứa,..

+ Nhiên liệu (xăng, dầu), sơn, …trên
thiết bị, dụng cụ thu hoạch, đóng gói,
vận chuyển gây ô nhiễm trực tiếp lên
sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm;

+ Đất, nước bị ô nhiễm hóa chất từ các
khu công nghiệp, nhà máy hóa chất lân
cận.
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Lựa chọn và mua THUỐC BVTV

Chỉ được phép mua thuốc 
BVTV từ các cửa hàng 
có giấy phép kinh 
doanh thuốc BVTV
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Chỉ sử dụng thuốc BVTV 

trong danh mục được phép 

sử dụng

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư  số    09 /2009/ TT-BNN 

ngày  03  tháng  03   năm 2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại 

trang web của Cục  BVTV: 

Không được mua thuốc cấm sử 
dụng,thuốc ngoài danh mục, kém 
phẩm chất, thuốc giả,… 

http://www.ppd.gov.vn

http://www.cuctrongtrot.gov.vn/


Vận chuyển

Không cho trẻ em vận chuyển 

thuốc BVTV



CÁC BIỆN PHÁP LOẠI TRỪ VÀ GIẢM THIỂU 

MỐI NGUY
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Địa điểm/kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật và 

dụng cụ phun thuốc

- Phải có kho lưu chứa, bảo quản thuốc bảo vệ thực 
vật chưa sử dụng;

- Kho phải được xây dựng ở vị trí cao ráo không bị 
ngập nước và phải cách xa khu vực dân cư, không 
ảnh hưởng tới sản phẩm tại vùng sản xuất.

- Kho phải có biển cảnh báo, có khóa, thiết bị phòng 
chống cháy nổ (kho lớn) và cát để xử lý khi thuốc 
bảo vệ thực vật  bị rò rỉ, đổ vỡ; 

- Thuốc bảo vệ thực vật  trong kho phải được xắp xếp 
gọn gàng tránh đổ vỡ; không để lẫn với các vật tư 
khác để tránh nhầm lẫn.
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Kho chứa hoá chất an toàn

- Chỉ lưu giữ những hóa chất
có nguồn gốc và có nhãn
mác còn nguyên vẹn.

- Không được cất giữ thuốc
BVTV cùng với các
nguyên vật liệu khác (phân
bón có chứa nitrat amon,
nitrat kali hoặc nitrat natri,
clo).

- Những thùng đựng hóa
chất phải có nhãn mác rõ
ràng, không chuyển thuốc
sang các loại dụng cụ chứa
khác.
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Không để thuốc BVTV dạng lỏng trên giá 

phía trên các thuốc dạng bột.

Phải phân chia nơi bảo quản thành các lô 

riêng biệt với bảng thông báo 



LỰA CHỌN Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậT

- Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi sâu, bệnh gây hại ảnh hưởng tới

năng suất (hiệu quả kinh tế). Căn cứ vào kết quả kiểm tra đồng

ruộng (sinh trưởng cây trồng, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh và điều kiện

thời tiết,…)

- Chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc BVTV

được phép sử dụng tại Việt Nam

- Nên lựa chọn sử dụng các loại thuốc BVTV có độ độc thấp (ít độc)

căn cứ theo dải vạch màu trên nhãn sản phẩm

+ Màu đỏ: rất độc

+ Màu vàng: độc cao

+ Màu xanh: ít độc (nguy hiểm)

- Tăng cường sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học, đặc biệt giai

đoạn cuối vụ.
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BIỂU TƯỢNG ĐỘ ĐỘC
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Kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV

- Người trực tiếp sử dụng thuốc BVTV phải được tập huấn về

kỹ thuật sử dụng an toàn và hiệu quả và các biện pháp sơ cứu

đơn giản khi bị ảnh hưởng của thuốc BVTV.

- Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc,

đúng nồng độ liều lượng và đúng phương pháp.

- Sử dụng theo đúng hướng dẫn về đối tượng phòng trừ, liều

lượng, nồng độ (có dụng cụ đong, đo chính xác lượng thuốc,

nước pha thuốc) và phải đảm bảo thời gian cách ly theo hướng

dẫn của từng loại thuốc.

- Căn cứ vào diện tích cây trồng cần sử lý để pha lượng thuốc vừa

đủ, không sử dụng thuốc BVTV đã pha còn thừa từ hôm trước.

- Trong trường hợp phải sử dụng các loại thuốc BVTV mới cần

có ý kiến hướng dẫn của cán bộ có chuyên môn về BVTV.
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CÁC BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN
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Găng tay Mặt nạ hoặc kính Khẩu trang Quần áo dài tay 

Ủng cao su
Tắm rửa sau phun

Thuốc độc với cá Thuốc độc với gia súc



SƠ CỨU CHO NGƯỜI BỊ NGỘ ĐỘC khi tiếp xúc và 

sử dụng THUỐC BVTV

13

Thay ngay hoặc bỏ quần áo dính độcĐưa nạn nhân ra khỏi khu vực có độc

Dùng khăn ẩm thấm nơi dính thuốc và 

rửa bằng xà phòng, không dùng bàn chải 

để cọ rửa

Khi thuốc bắn vào mắt, dùng nước sạch

rửa liên tục 15 – 20 phút



Đúng thuốc

Nguyên tắc sử dụng thuốc 4 đúng
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Tốt nhất nên phun 

ở giai đoạn cây mới 

chớm bệnh

Đúng liều lượng Đúng cách

Thuốc dạng lỏng

Phun thuốc

Đúng lúc

Dụng cụ cân đong

Sâu nào

Thuốc ấy



Sử dụng theo đúng hướng dẫn trên Nhãn thuốc 

BVTV

Trước khi sử dụng thuốc BVTV, quan trọng nhất là

phải đọc thật kỹ và phải hiểu thật rõ ràng, cặn kẽ tất

cả các thông tin, hướng dẫn trên nhãn thuốc.
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Sử dụng theo đúng hướng dẫn trên Nhãn thuốc BVTV
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Loại Thuốc BVTV

Công Dụng: abc def ghi jkl mno pqr 
stu vwxyz abc def ghi

Trọng lượng tịnh
Thể tích thực

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
•Thuốc phải luôn được chứa trong nguyên 
bao. Cất giữ nơi khô ráo, xa trẻ em, lương 
thực và gia súc.
•Mang đồ bảo hộ lao động khi phun thuốc. 
Không phun thuốc ngược chiều gió. Tránh để
thuốc dính vào mắt, mũi, miệng.
•Không ăn, uống, hút thuốc trong khi đang 
phun thuốc. Tắm rữa, thay quần áo sạch sau 
khi phun thuốc.
•Không rữa bình phun và dụng cụ pha thuốc 
dưới kênh rạch, ao hồ hoặc các nguồn nước 
khác. Sau khi dùng hết thuốc, phải hủy và
chôn bao bì. Không được đốt.

SƠ CỨU
•Nếu thuốc dính vào da: cởi bỏ quần áo. Xối 
nước liên tục lên vùng da dính thuốc. Tẩy rửa 
da và tóc thật kỹ với xà phòng.
•Nếu thuốc dính vào mắt: Nhanh chóng rửa 
mắt bằng nước sạch. Giữa mắt mí mở và rửa 
mắt dưới dòng nước chảy trong 15 phút.
•Nếu nuốt phải thuốc: đưa nạn nhân đến cơ 
quan y tế gần nhất, nhớ mang theo nhãn 
thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

:: Cây trồng

:: Dịch hại

:: Liều lượng

:: Phương pháp pha thuốc

:: Lượng nước sử dụng

:: Thời điểm xử lý

:: Số lần xử lý/vụ

:: Thời gian cách ly

:: Một số chú ý quan trọng

Số đăng ký

Số ĐKCLHH

Ngày sản xuất

Hạn sử dụng

Tên, địa chỉ nhà SX

NGUY HIỂM
BẢO QUẢN XA TRẺ EM

Hoạt chất: zzz . . . . . . . . . . . 12.3%

TÊN SẢN PHẨM® 123 XX

LUÔN LUÔN ĐỌC KỸ NHÃN THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



Pha chế  thuốc để xử lý an toàn và hiệu quả

- Chỉ pha trộn thuốc vừa đủ để sử 
dụng cho diện tích cần xử lý.

- Không sử dụng các thuốc đã pha 
nước từ hôm trước cho ngày hôm 
sau.
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• Các hỗn hợp hóa chất và thuốc BVTV 
dùng không hết cần được xử lý đảm bảo 
không làm ô nhiễm môi trường.

•Nếu có lượng thuốc không sử dụng hết, 
cần thu gom và xử lý theo đúng quy 
định, không đổ bừa bãi xuống đất canh 
tác và nguồn nước



An toàn khi tiếp xúc với thuốc và hóa chất

Mặc đầy đủ đồ bảo hộ 

lao động khi sử dụng 

thuốc BVTV
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Các vị trí trên cơ thể cần bảo vệ

Đầu

Mắt

Đường thở

Thân thể

Tay

Chân.
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Đầu

Thân Thể

Tay

Chân



DỤNG CỤ PHUN THUỐC

Không sử dụng bình phun bị rò rỉ, hư hỏng, chất lượng 

kém 20



Vệ sinh dụng cụ phun thuốc

 Chùi rửa và kiểm tra các bộ phận của bình phun sau mỗi 

ngày làm việc
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Sửa dụng an toàn

Không làm ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc 

BVTV không đúng .



An toàn cho người lao động

Giặt, rửa sạch quần áo và đồ bảo hộ sau mỗi ngày 

làm việc
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An toàn cho người lao động

Không được thổi thông vòi phun bằng miệng. Làm

thông vòi bằng nước hay que mềm.

Không để bừa bãi thuốc và các dụng cụ dính thuốc

BVTV.
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Quản lý vỏ bao bì thuốc BVTV

- Vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phải được

thu gom lại và xử lý theo đúng qui định.

- Không vứt vỏ bao bì bừa bãi để tránh gây ô nhiễm

lên sản phẩm và môi trường.

- Không sử dụng vỏ bao bì thuốc BVTV vào các

mục đích khác đặc biệt vào việc chứa, kê, lót sản

phẩm.
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Quản lý vỏ bao bì thuốc BVTV
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Những vỏ bao bì thuốc, thuốc hết hạn và 

thuốc cấm sử dụng phải thu gom và cất 

giữ ở nơi an toàn cho đến khi xử lý theo 

qui định của nhà nước

Những vỏ bao bì thuốc sau khi sử 

dụng không được vứt bừa bãi ra 

ruộng sản xuất 



Bao Bì Thuốc BVTV

Khu vực sản xuất nên có các bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV

Vỏ bao bì thuốc BVTV phải được thu gom và xử lý đúng qui 
định
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Kiểm tra giám sát việc sử dụng

thuốc BVTV

- Thường xuyên kiểm tra kho lưu chứa, bảo quản thuốc

BVTV; trường hợp phát hiện nhà kho bị dột, thuốc

BVTV bị rò rỉ, đổ vỡ phải thực hiện ngày các biện pháp

sửa chữa và khắc phục.

- Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV

để khắc phục các hành động sai.
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Ghi chép việc mua bán, bảo quản và sử dụng thuốc

BVTV

- Toàn bộ việc mua bán, lưu chứa, bảo quản và

sử dụng thuốc BVTV phải được ghi chép đầy

đủ (thời gian mua, loại thuốc, khối lượng, thời

gian sử dụng, cây trồng, lô thửa được phun,…)
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Các hành động khắc phục khi xảy ra mối nguy về bảo 

quản, sử dụng thuốc BVTV
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- Khi dư lượng hóa chất trong sản phẩm chuẩn bị thu hoạch vượt

quá mức cho phép (MRL) cần tiến hành các bước như sau:

- Xác định nguyên nhân ô nhiễm bằng việc xem lại hồ sơ sử dụng

hóa chất

- Dừng ngay việc thu hoạch sản phẩm, tiếp tục theo dõi đến khi dư

lượng thấp hơn mức cho phép mới được thu hoạch

- Có các biện pháp để ngăn ngừa việc để tái xảy ra việc dư lượng

thuốc BVTV trong sản phẩm cao hơn MRL như: Đào tạo lại người

lao động, chuẩn hoá công cụ và cách phun rải, cải tạo kho chứa… .


