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ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

§¸NH GI¸ T¸C §éNG CñA CH¦¥NG TR×NH TËP HUÊN
QU¶N Lý DÞCH H¹I TæNG HîP TR£N S¶N XUÊT LóA ë TH¸I B×NH
Impact Evaluation of Rice Integrated Pest Management Training in Thai Binh Province
Nguyễn Tuấn Sơn
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của chương trình huấn luyện IPM cho
hộ nông dân trồng lúa ở tỉnh Thái Bình, chủ yếu trên các mặt tăng năng suất lúa, giảm chi phí thuốc trừ
sâu sử dụng ở các hộ tham gia tập huấn và hàng xóm của họ (những hộ chưa được tham gia tập huấn
IPM nhưng có thể học hỏi kinh nghiệm của các hộ đã tập huấn). Nghiên cứu này sử dụng số liệu điều
tra của hai huyện thuộc tỉnh Thái Bình trong vụ xuân 2004. Số liệu điều tra bao gồm các thông tin về
sản xuất lúa, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh và các chỉ tiêu kinh tế xã hội chung của các hộ
điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất và thu nhập từ trồng lúa của các hộ tham gia tập huấn
IPM cao hơn nhiều so với các hộ chưa được tham gia chương trình IPM ở cả hai huyện điều tra và chi
phí sản xuất lúa của các hộ nông dân IPM thấp hơn nhiều so với các hộ chưa tham gia chương trình
IPM; đặc biệt chi phí thuốc trừ sâu, giống và lao động thuê đã giảm một cách đáng kể. Đồng thời, do
tác động của chương trình tập huấn nên số lần phun thuốc sâu cũng như thời gian mỗi lần phun thuốc
của nhóm nông dân IPM thấp hơn nhiều so với nhóm nông dân chưa tập huấn. Các nông dân IPM dễ
dàng nhận biết ít nhất 5 loại thiên địch và họ cũng chưa phun thuốc ngay khi quan sát thấy sâu bệnh
xuất hiện trên ruộng lúa mà còn tiếp tục theo dõi rồi mới quyết định có phun thuốc hay không.
Từ khóa: Chương trình huấn luyện IPM, đánh giá tác động, quản lý dịch hại tổng hợp, sản xuất lúa.

SUMMARY
This study aims to assess the effect of farmer field school (FFS) program on IPM in terms of socioeconomic impact to rice growing households in Thai Binh province, focusing on how participation in the
IPM training program has improved yields and reduced pesticides use among trainees and their
neighbors who may gain knowledge from participants through informal means. The study utilized data
covering two sample districts of Thai Binh province in spring rice season 2004. Gathered information
included rice production, pest control and other socio-economic indicators in the sample sites. The
results of this study shown that rice yield as well as income from rice production in IPM farmer group was
higher than that in non-IPM farmer group in both districts. As the result of IPM training, the total
production cost per ha of rice cultivation reduced in IPM farmer group in comparison with that of non-IPM
farmer, especially the cost of pesticide, variety and hired labor had reduced sharply. The impact of IPM
training also resulted in reducing the number of pesticide spraying per season as well as the length of
time per spraying in IPM farmer group. The IPM farmers also could easily identify at least five natural
enemies and they would not apply pest control immediately after observing pests in the rice fields,
instead they would wait for some time then decide whether or not apply any pest control methods.
Key words: Impact evaluation, integrated pest management, IPM training, rice production.

1. §ÆT VÊN ®Ò
Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp
(IPM) ®èi víi lóa ®−îc triÓn khai tõ n¨m
1992 víi sù tμi trî cña Tæ chøc n«ng l−¬ng
thÕ giíi (FAO) vμ mét sè tæ chøc kh¸c. Tõ
n¨m 2000 ®Õn 2005, DANIDA ®· hç trî
ch−¬ng tr×nh huÊn luyÖn IPM céng ®ång cho
mét sè ®Þa ph−¬ng n−íc ta trong ®ã cã tØnh
Th¸i B×nh, mét trong nh÷ng vùa lóa cña
miÒn B¾c ViÖt Nam. Môc tiªu cña ch−¬ng
tr×nh nμy lμ h−íng dÉn n«ng d©n s¶n xuÊt

lóa cã hiÖu qu¶, bÒn v÷ng vμ th©n thiÖn víi
m«i tr−êng th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch ¸p
dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp
IPM vμo thùc tiÔn s¶n xuÊt. Th«ng qua
ch−¬ng tr×nh nμy cung cÊp cho n«ng d©n c¸c
ph−¬ng ph¸p qu¶n lý phßng trõ dÞch h¹i sao
cho gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng xÊu ®Õn m«i
tr−êng do viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt
g©y ra, n©ng cao søc kháe céng ®ång, gi¶m
chi phÝ s¶n xuÊt lóa vμ n©ng cao thu nhËp
cho hé n«ng d©n (Maxwell, 1995).
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Víi sù hç trî cña DANIDA vμ sù qu¶n
lý chØ ®¹o trùc tiÕp cña Côc b¶o vÖ thùc
vËt, tõ n¨m 2000 ®Õn nay Chi côc B¶o vÖ
thùc vËt Th¸i B×nh ®· triÓn khai c¸c líp
huÊn luyÖn gi¶ng viªn n«ng d©n, tËp huÊn
ch−¬ng tr×nh IPM cho n«ng d©n, c¸c líp
tham quan vμ ch−¬ng tr×nh IPM céng ®ång
(Annual report, 2002).
Nghiªn cøu nμy nh»m ®¸nh gi¸ t¸c
®éng cña ch−¬ng tr×nh huÊn luyÖn qu¶n lý
dÞch h¹i tæng hîp IPM ®Õn s¶n xuÊt lóa, viÖc
sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt vμ thay ®æi
hμnh vi sö dông thuèc cña c¸c hé n«ng d©n
®· tham gia ch−¬ng tr×nh vμ c¸c hé ch−a
tham gia ch−¬ng tr×nh thuéc tØnh Th¸i B×nh.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU

®iÒu tra ngÉu nhiªn 17-20 hé. TiÕn hμnh
pháng vÊn trùc tiÕp ng−êi ®· tham gia líp
tËp huÊn IPM (®èi víi hé tham gia ch−¬ng
tr×nh IPM) vμ ng−êi ra quyÕt ®Þnh chÝnh
trong s¶n xuÊt lóa (®èi víi hé ch−a tham
gia ch−¬ng tr×nh IPM). Bªn c¹nh ®ã,
ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cã sù tham gia
(PRA) còng ®−îc sö dông ®Ó th¶o luËn
nhãm víi 20-25 n«ng d©n ë mçi x·. KÕt cÊu
mÉu ®iÒu tra 216 n«ng d©n nh− trong b¶ng 1.
B¶ng c©u hái ®· chuÈn bÞ tr−íc (gåm c¸c
c©u hái ®Þnh l−îng vμ ®Þnh tÝnh), sau ®ã
tiÕn hμnh ®iÒu tra 216 n«ng d©n vμ tæ chøc
6 cuéc häp nhãm ë 6 x· theo c¸c c©u hái
b¸n cÊu tróc (cã nh÷ng c©u hái ®Þnh h−íng
tr−íc vμ c¸c c©u hái kh¸c tïy theo t×nh
huèng cô thÓ ë tõng x·). Sè liÖu ®iÒu tra
®−îc ph©n tÝch b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª
m« t¶, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ph−¬ng ph¸p
h¹ch to¸n chi phÝ vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt.
Trong nghiªn cøu nμy, nhãm nghiªn cøu so
s¸nh kÕt qu¶ ®iÒu tra gi÷a hai nhãm hé ®·
tham gia tËp huÊn IPM vμ ch−a tham gia
tËp huÊn IPM theo tõng huyÖn vμ so s¸nh
cïng nhãm n«ng d©n IPM (ch−a tham gia
ch−¬ng tr×nh IPM) gi÷a hai huyÖn víi nhau
®Ó thÊy ®−îc sù kh¸c biÖt vμ t¸c ®éng cña
ch−¬ng tr×nh tËp huÊn IPM trong tõng
huyÖn vμ gi÷a hai huyÖn víi nhau. Sè liÖu
®iÒu tra vμ ph©n tÝch ph¶n lμ sè liÖu s¶n
xuÊt lóa vô xu©n 2004 (NguyÔn TuÊn S¬n
& NguyÔn TuÊn Léc, 2002).

Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra chän mÉu ph©n
tÇng ®−îc sö dông ®Ó thu thËp sè liÖu cña
c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt lóa ë 6 x· thuéc
2 huyÖn lμ Quúnh Phô vμ Th¸i Thôy cña
tØnh Th¸i B×nh trong vô xu©n 2004. §ã lμ
c¸c x· Quúnh Thä, An Khª, Quúnh Khª,
vμ Quúnh Mü cña huyÖn Quúnh Phô vμ
Th¸i Giang, Th¸i Hång cña huyÖn Th¸i
Thôy. C¸c x· nμy ®Òu tham gia ch−¬ng
tr×nh qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp (IPM) vμ
IPM céng ®ång (CIPM). ë mçi x·, c¸c hé
n«ng d©n trång lóa ®−îc chia thμnh 2
nhãm: c¸c hé ®· tham gia ch−¬ng tr×nh
IPM hoÆc CIPM vμ nhãm hé ch−a tham
gia ch−¬ng tr×nh IPM. Mçi nhãm hé lùa chän
B¶ng 1. Ph©n tæ mÉu ®iÒu tra theo nhãm n«ng d©n vμ theo giíi tÝnh
Huyện

Quỳnh Phụ

Thái Thụy

Xã
Quỳnh Thọ
An Khê
Quỳnh Khê
Quỳnh Mỹ
Tổng số
Thái Giang
Thái Hồng
Tổng số

Nhóm nông dân không tham gia
tập huấn IPM (số nông dân)
Nam
Nữ
0
17
0
18
6
14
3
15
9
64
2
17
3
15
5
32

Nhóm nông dân tham gia
tập huấn IPM (số nông dân)
Nam
Nữ
2
17
2
16
3
14
6
10
13
57
3
15
11
7
14
22

Tổng số
(số nông dân
điều tra)
36
36
37
34
143
37
36
73

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2004

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU
3.1. §Æc tr−ng c¬ b¶n cña mÉu ®iÒu tra
Trong tæng sè 216 n«ng d©n ®−îc pháng
vÊn cã 175 n÷ (chiÕm 81,02%) ph¶n ¸nh
thùc tÕ hÇu hÕt n«ng d©n tham dù líp tËp
huÊn IPM lμ n÷. §a phÇn n«ng d©n nam ë
®Þa bμn nghiªn cøu ®i lμm ¨n ë c¸c ®Þa
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ph−¬ng kh¸c vμ chØ mét sè vÒ gióp gia
®×nh trong thêi vô gieo cÊy vμ thu ho¹ch.
Tuæi trung b×nh cña c¸c n«ng d©n tham
gia pháng vÊn biÕn ®éng trong kho¶ng tõ 30
- 44 tuæi, ®èi víi c¶ hai nhãm n«ng d©n tham
gia tËp huÊn vμ kh«ng tham gia tËp huÊn.
§iÒu nμy cho thÊy ®é tuæi cña n«ng d©n
tham gia líp IPM cßn trÎ, cã ®ñ tr×nh ®é häc

Nguyễn Tuấn Sơn

vÊn ®Ó tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ kü
thuËt trång trät vμ hä còng ®· cã kinh
nghiÖm s¶n xuÊt lóa. VÒ tr×nh ®é häc vÊn
kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a hai nhãm
n«ng d©n còng nh− gi÷a hai huyÖn. Cô thÓ,
tr×nh ®é häc vÊn cña nhãm n«ng d©n ch−a
tham gia ch−¬ng tr×nh IPM vμ ®· tham gia
ch−¬ng tr×nh IPM ë huyÖn Quúnh Phô lμ 6,7
vμ 7,8; chØ tiªu nμy ë huyÖn Th¸i Thôy lμ 7,5
vμ 7,8. Nh− vËy ë Quúnh Phô tr×nh ®é häc
vÊn gi÷a hai nhãm hé cã sù kh¸c biÖt râ rÖt,
cßn ë Th¸i Thôy sù kh¸c biÖt kh«ng lín vμ
kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (NguyÔn TuÊn
S¬n, NguyÔn TuÊn Léc, 2005).
3.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt lóa cña c¸c hé
®iÒu tra

HÇu hÕt c¸c gia ®×nh trong mÉu ®iÒu
tra (kÓ c¶ n«ng d©n tham gia IPM vμ n«ng
d©n kh«ng tham gia IPM) cã diÖn tÝch gieo
trång lóa mçi vô biÕn ®éng trong kho¶ng 5
- 10 sμo/hé. ë Quúnh Phô, tû lÖ hé n«ng
d©n kh«ng tham gia IPM vμ n«ng d©n cã
tham gia IPM cã diÖn tÝch trång lóa 5-10
sμo lμ 72,6% vμ 71,4%; tû lÖ nμy ë huyÖn
Th¸i Thôy lμ 78,4% vμ 72,2%. Ngoμi ra, ë
Quúnh Phô tû lÖ hé cã diÖn tÝch trång lóa
d−íi 5 sμo kh¸ cao 26% vμ 27,1% ®èi víi
tõng nhãm n«ng d©n nãi trªn. ë Th¸i
Thôy kh«ng cã hé nμo trong mÉu ®iÒu tra
cã diÖn tÝch trång lóa d−íi 5 sμo nh−ng tû
lÖ hé n«ng d©n cã diÖn tÝch trång lóa trªn
10 sμo lμ 21,6% vμ 27,8% theo c¸c nhãm hé
n«ng d©n (B¶ng 2).

B¶ng 2. DiÖn tÝch trång lóa cña c¸c hé ®iÒu tra vô xu©n 2004
Quỳnh Phụ
Không tham gia
Tham gia tập huấn
tập huấn IPM
IPM
Diện tích trung bình
6,0
5,9
(sào/hộ)
(2,17)
(1,77)
Tỷ lệ hộ theo diện tích trồng lúa (%)
a) Dưới 5 sào
26,0
27,1
b) 5 - 10 sào
72,6
71,4
c) Trên 10 sào
1,4
1,4
Tổng
100,0
100,0
Chỉ tiêu

Thái Thụy
Không tham gia
Tham gia tập huấn
tập huấn IPM
IPM
9,3
10,3
(2,48)
(3,19)
0
78,4
21,6
100,0

0
72,2
27,8
100,0

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra vụ xuân năm 2004
Chú ý: Số trong ngoặc đơn là độ lệch chuẩn - Standard deviation, ký hiệu dùng chung cho các bảng

N¨ng suÊt lóa vô xu©n 2004 cña nhãm
n«ng d©n tham gia ch−¬ng tr×nh IPM cao
h¬n nhiÒu so víi nhãm hé kh«ng tham gia
ch−¬ng tr×nh IPM trong tõng x· còng nh−
b×nh qu©n tõng huyÖn. Cô thÓ, ë huyÖn
Quúnh Phô n¨ng suÊt lóa vô xu©n 2004
cña nhãm n«ng d©n IPM lμ 6,48 tÊn/ha
trong khi cña nhãm n«ng d©n kh«ng tham
gia IPM chØ ®¹t 5,61 tÊn/ha, b»ng 86,6% so
víi nhãm hé tham gia ch−¬ng tr×nh IPM.
ChØ tiªu nμy ë huyÖn Th¸i Thôy lμ 6,09
tÊn/ha so víi 5,11 tÊn/ha vμ chØ b»ng
83,9% (B¶ng 3). Trong 216 hé ®iÒu tra ë c¶
hai huyÖn, n¨ng suÊt cña nhãm hé tham gia
ch−¬ng tr×nh IPM ®¹t 6,34 tÊn/ha trong khi
nhãm hé kh«ng tham gia ch−¬ng tr×nh chØ
®¹t 5,44 tÊn/ha; b»ng 85,8% cña nhãm hé
tham gia ch−¬ng tr×nh tËp huÊn. §iÒu nμy
cho thÊy, do ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· häc
®−îc trong khãa tËp huÊn vμo thùc tÕ s¶n
xuÊt nªn hé n«ng d©n tham gia ch−¬ng

tr×nh IPM ®· ®¹t n¨ng suÊt lóa cao h¬n
nhiÒu so víi hé kh«ng tham gia.
KÕt qu¶ cña viÖc ¸p dông c¸c kiÕn thøc
trong tËp huÊn IPM vμo thùc tÕ s¶n xuÊt
thÓ hiÖn râ nhÊt ë chØ tiªu thu nhËp tõ s¶n
xuÊt lóa. Sè liÖu b¶ng 4 cho thÊy, thu nhËp
hçn hîp tõ s¶n xuÊt lóa vô xu©n 2004 ë
Quúnh Phô cña nhãm n«ng d©n tham gia
ch−¬ng tr×nh IPM ®¹t 10.406 ngμn ®ång/ha
trong khi nhãm kh«ng tham gia ch−¬ng
tr×nh chØ ®¹t 7.789 ngμn ®ång/ha; b»ng
74,9% so víi nhãm tham gia ch−¬ng tr×nh
IPM. ChØ tiªu nμy ë huyÖn Th¸i Thôy ®¹t
8.354 ngμn ®ång (hé cã tham gia IPM) vμ
6.143 ngμn ®ång (hé kh«ng tham gia IPM)
b»ng 73,5% nhãm hé tham gia ch−¬ng tr×nh.
Nh− vËy qui m« s¶n xuÊt lóa cña c¸c hé ë
Th¸i Thôy lín h¬n Quúnh Phô nh−ng kÕt
qu¶ s¶n xuÊt th× ng−îc l¹i, Quúnh Phô cao
h¬n Th¸i Thôy (cao h¬n 24,6% víi nhãm hé
cã tham gia ch−¬ng tr×nh vμ 26,8% víi nhãm
hé kh«ng tham gia ch−¬ng tr×nh IPM).
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B¶ng 3. N¨ng suÊt lóa cña c¸c hé ®iÒu tra vô xu©n 2004
ĐVT: tấn/ha
Không tham gia tập huấn
IPM

Tham gia tập huấn
IPM

Cả 2 nhóm
nông dân

Quỳnh Thọ

5,78 (0,48)

6,24 (0,42)

6,02 (0,50)

An Khê

5,77 (0,52)

6,59 (0,33)

6,18 (0,59)

Quỳnh Khê

5,33 (0,70)

6,48 (0,41)

5,86 (0,82)

Huyện

Quỳnh Phụ

Thái Thụy

Xã

Quỳnh Mỹ

5,59 (0,55)

6,62 (0,44)

6,08 (0,72)

Bình quân 4 xã

5,61 (0,59)

6,48 (0,42)

6,03 (0,67)

Thái Giang

5,45 (0,60)

6,74 (0,62)

6,08 (0,88)

Thái Hồng

4,74 (0,70)

5,44 (0,49)

5,09 (0,69)

Bình quân 2 xã

5,11 (0,74)

6,09 (0,86)

5,59 (0,94)

5,44 (0,69)

6,34 (0,63)

5,88 (0,79)

Cả 2 huyện

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra vụ xuân năm 2004

B¶ng 4. Thu nhËp tõ s¶n xuÊt lóa cña c¸c hé ®iÒu tra vô xu©n n¨m 2004
ĐVT: 000 đ/ha
Huyện

Quỳnh Phụ

Thái Thụy

Xã

Không tham gia tập huấn
IPM

Tham gia tập huấn
IPM

Cả 2 nhóm
nông dân

Quỳnh Thọ

7897 (1402)

9709 (1203)

8853 (1576)

An Khê

8456 (3276)

11346 (1690)

9901 (2958)

Quỳnh Khê

6999 (2319)

10091 (1367)

8420 (2472)

Quỳnh Mỹ

7896 (1592)

10512 (1643)

9127 (2072)

Bình quân 4 xã

7789 (2297)

10406 (1579)

9070 (2369)

Thái Giang

6533 (2021)

9544 (1634)

7998 (2373)

Thái Hồng

5731 (1774)

7165 (2083)

6448 (2041)

Bình quân 2 xã

6143 (1922)

8354 (2205)

7233 (2334)

7235 (2306)

9709 (2052)

8449 (2508)

Cả 2 huyện

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra vụ xuân năm 2004

Chi phÝ s¶n xuÊt lóa vô xu©n n¨m
2004 ph¶n ¸nh ë b¶ng 5 cho thÊy, chi phÝ
thuèc b¶o vÖ thùc vËt vμ lóa gièng gi¶m
xuèng mét c¸ch râ rÖt gi÷a nhãm hé tham
gia ch−¬ng tr×nh vμ kh«ng tham gia ch−¬ng
tr×nh IPM ë c¶ hai huyÖn. Tuy nhiªn, do chi
phÝ ph©n bãn vμ lao ®éng cña nhãm hé
n«ng d©n IPM cao h¬n nhiÒu so víi nhãm
kh«ng tham gia ch−¬ng tr×nh ®Æc biÖt ë
huyÖn Th¸i Thôy nªn tæng chi phÝ s¶n xuÊt
lóa cña nhãm hé n«ng d©n IPM cã gi¶m
xuèng ë Quúnh Phô nh−ng l¹i t¨ng lªn ë
Th¸i Thôy. Chi phÝ s¶n xuÊt cña nhãm hé
n«ng d©n tham gia ch−¬ng tr×nh IPM ë
Quúnh Phô lμ 8.519 ngμn ®ång/ha b»ng
97,6% so víi nhãm kh«ng tham gia ch−¬ng
tr×nh IPM (8.721 ngμn ®ång/ha); ë Th¸i
Thôy th× chØ tiªu nμy cña nhãm hé tham
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gia ch−¬ng tr×nh IPM b»ng 103% so víi
nhãm hé kh«ng tham gia ch−¬ng tr×nh.
Cô thÓ, chi phÝ thuèc b¶o vÖ thùc vËt
cña nhãm hé n«ng d©n IPM ®· gi¶m 72,1%
ë Quúnh Phô vμ 51,2% ë Th¸i Thôy so víi
nhãm n«ng d©n kh«ng tham gia ch−¬ng
tr×nh IPM. Cßn chi phÝ vÒ lóa gièng ®·
gi¶m 8% ë Quúnh Phô vμ 15,2% ë Th¸i
Thôy. Chi phÝ lao ®éng cña nhãm n«ng d©n
IPM cao h¬n nhiÒu so víi nhãm hé kh«ng
tham gia ch−¬ng tr×nh IPM do hä sö dông
nhiÒu c«ng lao ®éng ®Ó lμm cá thay cho viÖc
dïng thuèc trõ cá nh− ë nhãm n«ng d©n
kh«ng tham gia ch−¬ng tr×nh IPM. §iÒu
nμy ph¶n ¸nh râ t¸c ®éng cña ch−¬ng tr×nh
IPM ®Õn nhËn thøc vμ øng xö cña ng−êi
n«ng d©n vμ hä ®· cã xu h−íng ra c¸c quyÕt
®Þnh s¶n xuÊt ®óng ®¾n vμ phï hîp.

Nguyễn Tuấn Sơn

B¶ng 5. Chi phÝ s¶n xuÊt lóa cña c¸c hé ®iÒu tra vô xu©n 2004
ĐVT: 1000 đ/ha
Khoản mục
chi phí
Phân bón
Thuốc trừ sâu
Lao động
Giống
Chi phí thuê
Thủy lợi phí
Chi phí khác
Tổng chi phí

Không tham gia
IPM
2835
(667)
337
(330)
3941
(1326)
338
(104)
927
(346)
184
159
8721

Quỳnh Phụ
Tham gia
IPM
2886
(468)
94
(75)
4033
(1431)
311
(177)
852
(321)
184
159
8519

Chênh lệch
(+/-)
51
- 243
92
- 27
- 75
0
0
- 202

Không tham gia
IPM
2778
(604)
449
(213)
4036
(1983)
586
(164)
757
(221)
249
112
8967

Thái Thụy
Tham gia
IPM
3045
(491)
219
(96)
4444
(1873)
497
(137)
678
(249)
249
112
9244

Chênh lệch
(+/-)
267
- 230
408
- 89
- 38
0
0
277

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra vụ xuân năm 2004

3.3. Sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë
c¸c hé ®iÒu tra
§èi víi c¶ hai nhãm hé n«ng d©n, h¬n
90% sè hé ®iÒu tra ë c¶ hai huyÖn cho biÕt
nam giíi trong gia ®×nh lμ ng−êi trùc tiÕp
phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt, cã kho¶ng 6%
sè hé thuª lao ®éng lμm c«ng viÖc nμy. Sè
liÖu ®iÒu tra còng kh¼ng ®Þnh, ®èi víi c¶
hai nhãm n«ng d©n kh«ng cã tr−êng hîp
nμo trÎ em d−íi 16 tuæi trùc tiÕp ®i phun
thuèc s©u.
Sè liÖu ®iÒu tra cho biÕt sè lÇn phun
thuèc s©u ë tõng huyÖn ®èi víi 2 nhãm
n«ng d©n. ë Quúnh Phô, ®a sè n«ng d©n
(82,2%) ch−a tham gia tËp huÊn IPM phun
tõ 3 lÇn trë lªn trong vô xu©n 2004; trong
khi ®ã chØ cã 18,6% n«ng d©n IPM phun tõ
3 lÇn trë lªn. ë Th¸i Thôy t×nh h×nh kh¸c
xa so víi Quúnh Phô. Cô thÓ, 100% n«ng
d©n ch−a tham gia tËp huÊn IPM phun tõ
3 lÇn trë lªn trong vô xu©n 2004, ®Æc biÖt
cã tíi 62,2% sè hé phun trªn 5 lÇn. Nh−ng
víi nhãm n«ng d©n IPM t×nh h×nh cã kh¶
quan h¬n, chØ cã 66,6% n«ng d©n IPM
phun tõ 3 lÇn trë lªn. Nh− vËy, so víi
Quúnh Phô th× n«ng d©n Th¸i Thôy ¸p
dông nhiÒu lÇn phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt
h¬n vμ chi phÝ cho thuèc b¶o vÖ thùc vËt
còng cao h¬n ®èi víi c¶ hai nhãm n«ng d©n
®· tham gia tËp huÊn vμ ch−a tËp huÊn
ch−¬ng tr×nh.

Th«ng th−êng, c¸c hé n«ng d©n phun
thuèc s©u trong kho¶ng tõ 5 ®Õn 9 giê s¸ng
vμ tõ 3 ®Õn 4 giê chiÒu. Sè liÖu ®iÒu tra cho
thÊy, trªn 90% sè hé n«ng d©n ë c¶ hai
nhãm hé ®Òu biÕt vμ ¸p dông c¸c ph−¬ng
ph¸p b¶o hé khi phun thuèc s©u. C¸c hé
n«ng d©n ®· tham gia tËp huÊn ®· biÕt rót
ng¾n thêi gian cho mçi lÇn phun thuèc
nh»m h¹n chÕ t¸c h¹i cña thuèc b¶o vÖ thùc
vËt ®Õn søc kháe con ng−êi. ë Quúnh Phô
trung b×nh thêi gian cho mçi lÇn phun
thuèc lμ 1,87 giê ®èi víi nhãm n«ng d©n
tham gia tËp huÊn IPM vμ 2,82 giê ®èi víi
nhãm n«ng d©n ch−a tham gia tËp huÊn
IPM (chªnh lÖch 0,95 giê). ChØ tiªu nμy ®èi
víi c¸c nhãm hé n«ng d©n ë Th¸i Thôy lμ
2,67 giê vμ 3,78 giê (chªnh lÖch 1,11 giê).
Tuy vËy, trung b×nh nhãm n«ng d©n ®·
tham gia tËp huÊn IPM ë Quúnh Phô cã
thêi gian phun thuèc mçi lÇn ng¾n h¬n rÊt
nhiÒu so víi nhãm nμy ë Th¸i Thôy (1,87
giê so víi 2,67 giê). Ngoμi ra, tû lÖ n«ng d©n
IPM cã thêi gian phun thuèc mçi lÇn tõ 2
giê trë xuèng ë Quúnh Phô cao h¬n nhiÒu
so víi ë Th¸i Thôy (84,1% so víi 66,7%).
§ång thêi do t¸c ®éng lan táa cña ch−¬ng
tr×nh tËp huÊn IPM nªn ë Quúnh Phô tû lÖ
n«ng d©n ch−a tham gia tËp huÊn cã thêi
gian phun thuèc mçi lÇn tõ 3 giê trë lªn
thÊp h¬n nhiÒu so víi ë Th¸i Thôy (23,6%
so víi 50%). Qua ®©y cho thÊy hiÖu lùc cña
ch−¬ng tr×nh tËp huÊn IPM ë Quúnh Phô
tèt h¬n nhiÒu so víi ë Th¸i Thôy.
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m o re th a n 5

≥

5
IP M

4

N o n -IP M

3
2
1
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

N u m b e r o f h o u s e h o ld s

Số hộ

Số lần phun

Number of spraying

H×nh 1. Sè lÇn phun thuèc trõ s©u cña c¸c nhãm hé n«ng d©n ë Quúnh Phô vô xu©n 2004

m o re th a n 5

≥

5
4

IP M

3

N o n -IP M

2
1
0
0

5

1 0

15

2 0

2 5

3 0

N u mSốb hộ
e r o f h o u s e h o ld s

H×nh 2. Sè lÇn phun thuèc trõ s©u cña c¸c nhãm hé n«ng d©n ë Th¸i Thôy vô xu©n 2004
B¶ng 6. Thêi gian mçi lÇn phun thuèc trõ s©u cña c¸c hé ®iÒu tra vô xu©n 2004
ĐVT: % ý kiến trả lời
Thời gian
mỗi lần phun
Trung bình (giờ)
< 1 giờ
1 - 2 giờ
2 - 3 giờ
> 3 giờ

Quỳnh Phụ
Không tham gia
Tham gia tập huấn
tập huấn IPM
IPM
2,82
1,87
(1,32)
(0,74)
0
5,3
17,6
84,1
58,8
5,3
23,6
5,3

Thái Thụy
Không tham gia
Tham gia tập huấn
tập huấn IPM
IPM
3,78
2,67
(1,35)
(1,24)
0
0
16,7
66,7
33,3
5,5
50,0
27,8

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2004

3.4. NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ sù g©y h¹i
cña c¸c lo¹i c«n trïng
Cã mét tû lÖ lín n«ng d©n ch−a tham gia
tËp huÊn IPM cho r»ng tÊt c¶ c¸c lo¹i c«n
trïng ®Òu cã h¹i, nh−ng còng cã mét bé phËn
kh¸ lín tr¶ lêi kh«ng biÕt cã ph¶i tÊt c¶ c¸c
lo¹i c«n trïng cã h¹i hay kh«ng. §a sè n«ng
d©n ch−a qua tËp huÊn IPM ®Òu nhËn thøc
kh«ng râ rμng vÒ t¸c h¹i cña c¸c lo¹i c«n
trïng. Trong khi ®ã 100% n«ng d©n IPM ë
Quúnh Phô vμ 97,2% ë Th¸i Thôy kh¼ng
®Þnh r»ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c lo¹i c«n
trïng ®Òu cã h¹i. Nh− vËy, sau khi tËp huÊn
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n«ng d©n ®· cã nhËn thøc râ rμng vÒ t¸c h¹i
cña c¸c lo¹i c«n trïng ®èi víi s¶n xuÊt lóa. Do
mét tû lÖ lín n«ng d©n ch−a tham gia tËp
huÊn IPM kh«ng biÕt râ t¸c h¹i cña c¸c lo¹i
c«n trïng nªn còng kh«ng biÕt thÕ nμo lμ
thiªn ®Þch. Cô thÓ cã tíi 67,1% sè n«ng d©n
ch−a tËp huÊn IPM ë Quúnh Phô kh«ng
biÕt thÕ nμo lμ thiªn ®Þch vμ tû lÖ nhãm hé
nμy ë Th¸i Thôy lμ 70,3%. Ng−îc l¹i, cã tíi
81,2% n«ng d©n IPM ë Quúnh Phô vμ
75,0% ë Th¸i Thôy biÕt ®−îc tõ 5 lo¹i
thiªn ®Þch trë lªn. §iÒu ®ã cμng kh¼ng
®Þnh ®−îc t¸c dông cña ch−¬ng tr×nh tËp
huÊn IPM (B¶ng 7)..
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...........................................................
B¶ng 7. NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ c¸c lo¹i c«n trïng vμ thiªn ®Þch
ĐVT: % ý kiến trả lời
Chỉ tiêu

Quỳnh Phụ
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM

1. Nhận thức về các loại côn trùng
- Tất cả côn trùng đều có hại
- Không phải tất cả côn trùng đều có hại
- Không biết
2. Nhận thức về các loại thiên địch
- Không biết thiên địch
- Nhận biết được 1 đến 5 thiên địch
- Nhận biết được nhiều hơn 5 thiên địch

Thái Thụy
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM

34,2
26,0
39,7

0
100
0

40,5
32,4
27,0

2,8
97,2
0

67,1
24,7
8,2

0
18,6
81,4

70,3
24,3
5,4

0
25,0
75,0

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2004

3.5. X¸c ®Þnh liÒu l−îng thuèc BVTV sö dông
Cã sù kh¸c biÖt kh¸ râ rμng gi÷a
nhãm hé tham gia tËp huÊn IPM vμ nhãm
hé ch−a tËp huÊn vÒ c¸ch thøc x¸c ®Þnh
liÒu l−îng thuèc BVTV sö dông. §èi víi
nhãm hé ®· tham gia tËp huÊn IPM, khi
phun thuèc BVTV liÒu l−îng ®−îc x¸c ®Þnh
chñ yÕu dùa vμo h−íng dÉn ghi trªn bao b×
cña thuèc vμ do kiÕn thøc häc ®−îc tõ líp
tËp huÊn vμ kinh nghiÖm tÝch lòy ®−îc cña
b¶n th©n trong s¶n xuÊt. Ng−îc l¹i, nhãm
hé ch−a tËp huÊn, khi x¸c ®Þnh liÒu l−îng
thuèc BVTV sö dông, hä dùa vμo ba nguån
th«ng tin chñ yÕu sau: khuyÕn c¸o cña
khuyÕn n«ng viªn c¬ së, h−íng dÉn cña
c¸n bé kü thuËt th«ng qua hÖ thèng loa
phãng thanh cña ®Þa ph−¬ng vμ h−íng dÉn

trªn bao b× cña thuèc. §iÒu nμy ph¶n ¸nh
kh¸ râ nÐt kÕt qu¶ cña ch−¬ng tr×nh tËp
huÊn mang l¹i cho ng−êi n«ng d©n. VÒ liÒu
l−îng thuèc BVTV ®· sö dông, còng cã sù
kh¸c biÖt gi÷a nhãm n«ng d©n ®· tham gia
tËp huÊn IPM vμ nhãm ch−a ®−îc tËp
huÊn. §èi víi nhãm ®· tham gia tËp huÊn,
liÒu dïng ®óng b»ng møc ®· khuyÕn c¸o
ghi trªn bao b× hoÆc h−íng dÉn cña c¸n bé
kü thuËt. Kho¶ng tõ 61,6% ®Õn 73% c¸c hé
ch−a tËp huÊn, sö dông ®óng b»ng møc ®·
khuyÕn c¸o, tuy nhiªn vÉn cã mét tû lÖ
kh¸ lín sö dông cao h¬n liÒu dïng ®−îc
khuyÕn c¸o v× hä sî phun nh− thÕ s©u
kh«ng chÕt. §iÒu nμy g©y l·ng phÝ thuèc,
t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m thu nhËp, lμm
¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng vμ søc kháe cña
ng−êi ®i phun thuèc (B¶ng 8).

B¶ng 8. X¸c ®Þnh liÒu l−îng thuèc vμ liÒu l−îng thùc tÕ sö dông cña c¸c hé ®iÒu tra
ĐVT: % ý kiến trả lời
Chỉ tiêu
1. Cách xác định liều lượng thuốc
- Hướng dẫn trên nhãn thuốc
- Kinh nghiệm/kiến thức bản thân
- Hướng dẫn qua loa phóng thanh xã
- Khuyến cáo của khuyến nông viên
- Làm theo hàng xóm
2. Liều thực tế sử dụng
- Cao hơn khuyến cáo
- Bằng mức khuyến cáo
- Thấp hơn mức khuyến cáo
- Không nhớ

Quỳnh Phụ
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM

Thái Thụy
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM

26,0
13,7
19,2
35,6
5,5

57,1
42,9
0
0
0

29,7
10,8
32,4
28,9
0

52,8
44,4
0
2,8
0

30,1
61,6
0
8,3

4,3
92,8
2,9
0

21,6
73,0
2,7
2,7

0
91,7
8,3
0

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2004

Sù kh¸c biÖt gi÷a hai nhãm n«ng d©n
thÓ hiÖn ë ph¶n øng cña hä khi quan s¸t
thÊy s©u bÖnh xuÊt hiÖn trªn ruéng lóa.
§a sè n«ng d©n ch−a tham gia tËp huÊn
IPM khi quan s¸t thÊy s©u bÖnh xuÊt hiÖn
lμ phun thuèc ngay, trong khi nh÷ng n«ng

d©n ®· qua tËp huÊn th× ph¶n øng cña hä
lμ chê theo dâi tiÕp råi míi quyÕt ®Þnh cã
sö dông thuèc s©u hay kh«ng. Cô thÓ,
52,1% n«ng d©n ch−a tham gia tËp huÊn
IPM ë Quúnh Phô vμ 56,8% ë Th¸i Thôy
cho biÕt khi quan s¸t thÊy s©u bÖnh xuÊt
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hiÖn trªn ruéng lóa lμ lËp tøc sö dông
thuèc trõ s©u ®Ó ®¶m b¶o an toμn cho
ruéng lóa; trong khi 61,4% n«ng d©n IPM
ë Quúnh Phô vμ 47,3% ë Th¸i Thôy kh¼ng
®Þnh hä sÏ tiÕp tôc theo dâi thªm mét thêi
gian råi míi quyÕt ®Þnh cã sö dông thuèc

trõ s©u hay kh«ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù
kh¸c biÖt vÒ kiÕn thøc gi÷a hai nhãm n«ng
d©n nμy vμ ®ã lμ dÊu hiÖu kh¼ng ®Þnh t¸c
®éng cña ch−¬ng tr×nh tËp huÊn IPM ®èi
víi kiÕn thøc cña ng−êi n«ng d©n trång lóa
(B¶ng 9).

B¶ng 9. QuyÕt ®Þnh cña n«ng d©n khi quan s¸t thÊy s©u bÖnh xuÊt hiÖn trªn ruéng lóa
ĐVT: % ý kiến trả lời
Quyết định
của nông dân
1. Phun thuốc sâu
2. Hỏi cán bộ khuyến nông
3. Thảo luận với hàng xóm
4. Để theo dõi tiếp

Quỳnh Phụ
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM
52,1
12,9
6,8
4,3
38,3
21,4
2,8
61,4

Thái Thụy
Không tham gia
Tham gia
tập huấn IPM
tập huấn IPM
56,8
11,1
16,2
2,8
21,6
38,8
5,4
47,3

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2004

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ
Lóa lμ c©y trång phæ biÕn vμ lμ nguån
mang l¹i thu nhËp chÝnh cho hé n«ng d©n ë
Th¸i B×nh. Do vËy, c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý
dÞch h¹i cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi
víi c¸c hé trång lóa vμ cã ¶nh h−ëng ®¸ng
kÓ ®Õn thu nhËp tõ c©y lóa. KÕt qu¶ nghiªn
cøu ®· chØ ra r»ng cã sù kh¸c biÖt c¨n b¶n
gi÷a c¸c hé ®· tham gia ch−¬ng tr×nh tËp
huÊn qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp IPM vμ c¸c
hé ch−a ®−îc tham gia ch−¬ng tr×nh nμy ë
®Þa bμn nghiªn cøu. C¸c hé n«ng d©n ®·
tham gia tËp huÊn cã n¨ng suÊt lóa vμ thu
nhËp trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch trång lóa cao
h¬n h¼n so víi nhãm hé ch−a ®−îc tham gia
ch−¬ng tr×nh. Hä ®· tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ
thuèc BVTV, gièng, chi phÝ thuª m−ín
nh−ng vÉn ®¶m b¶o n¨ng suÊt lóa vμ thu
nhËp trªn ha lóa cao h¬n nhiÒu. ViÖc gi¶m
chi phÝ vμ liÒu l−îng thuèc BVTV, h¹t gièng
cña nhãm n«ng d©n ®· tËp huÊn chøng tá hä
®· vËn dông mét c¸ch cã kÕt qu¶ c¸c kiÕn
thøc ®· häc trong líp tËp huÊn vμo thùc tiÔn
s¶n xuÊt.
ViÖc ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ë líp
tËp huÊn IPM cßn thÓ hiÖn ë mÊy ®iÓm sau
(i) Sè lÇn phun thuèc cña nhãm n«ng d©n ®·
tËp huÊn Ýt h¬n so víi nhãm ch−a ®−îc tËp
huÊn; (ii) thêi gan mçi lÇn phun thuèc ng¾n
h¬n ®èi víi nhãm hé ®· tËp huÊn (ng¾n h¬n
kho¶ng 29,4% ®Õn 33,7%; (iii) tuyÖt ®¹i ®a
sè n«ng d©n ®· tËp huÊn ®Òu kh¼ng ®Þnh
kh«ng ph¶i tÊt c¶ c«n trïng ®Òu cã h¹i vμ
®Òu nhËn biÕt ®−îc tõ 5 lo¹i thiªn ®Þch trë
lªn; (iv) hä ®· chñ ®éng x¸c ®Þnh ®−îc liÒu
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l−îng thuèc BVTV sö dông vμ ®Òu dïng nh−
møc ®· khuyÕn c¸o chø kh«ng l¹m dông
thuèc nh− nhãm n«ng d©n ch−a tËp huÊn;
(v) khi quan s¸t thÊy s©u bÖnh xuÊt hiÖn
trªn ruéng lóa nhãm n«ng d©n IPM ®Òu
b×nh tÜnh xem xÐt, theo dâi mét thêi gian råi
míi quyÕt ®Þnh cã phun thuèc hay kh«ng,
nång ®é vμ thêi gian phun thuèc võa ®¹t
hiÖu qu¶, võa ®¶m b¶o søc kháe ng−êi ®i
phun. Ch−¬ng tr×nh tËp huÊn IPM ®· mang
l¹i nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc cho ng−êi n«ng
d©n, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng vμ søc
kháe con ng−êi. Tuy nhiªn, ®é bao phñ cña
ch−¬ng tr×nh cßn h¹n chÕ do thiÕu kinh phÝ
triÓn khai, v× vËy chóng t«i ®Ò nghÞ Côc
BVTV, chi côc BVTV tØnh t×m kiÕm c¸c nhμ
tμi trî ®Ó kÐo dμi vμ tiÕp tôc ch−¬ng tr×nh
nh»m hç trî c¸c hé n«ng d©n trång lóa ®Æc
biÖt ë ®ång b»ng s«ng Hång nãi chung vμ
tØnh Th¸i B×nh nãi riªng.
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