
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 3: 519 - 528      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

519 

§¸NH GI¸ Sù TIÕP THU Vμ øNG DôNG Kü THUËT IPM CñA N¤NG D¢N 
S¶N XUÊT LóA T¹I HUYÖN QUúNH PHô TØNH TH¸I B×NH 

Assessment on Adoption of Integrated Pest Management Technology of 
Rice Farmer in Quynh Phu District, Thai Binh Province  

Đỗ Thị Diệp1, Nguyễn Văn Nhiễm2 

1Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
2Phòng nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 
Địa chỉ email tác giả liên lạc: dtdiep@hua.edu.vn 

Ngày gửi đăng: 02.02.2010; Ngày chấp nhận: 22.02.2010 

TÓM TẮT 
Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) ở Thái Bình đã được áp dụng từ năm 1992 thông 

qua nguồn tài trợ của tổ chức FAO nhằm cung cấp cho nông dân những kiến thức thực tế về phân 
tích hệ sinh thái đồng ruộng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào các hộ nông dân sản 
xuất lúa của huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình (nhóm hộ đã được tập huấn và chưa được tập huấn 
IPM) và tham khảo ý kiến lãnh đạo địa phương, những người có chuyên môn để thấy được quan điểm 
của họ về lợi ích kinh tế mà chương trình đem lại. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính là 
(i) đánh giá sự tiếp thu và ứng dụng chương trình IPM của các hộ nông dân trồng lúa; (ii) phân tích 
những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật IPM; (iii) đề xuất cơ chế chính 
sách và các giải pháp nhằm nâng cao sự tiếp thu và ứng dụng IPM của nông dân. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi nhờ có chương trình, sự chuyển biến này giúp cho 
nông dân giảm được chi phí mà vẫn đảm bảo năng suất, thậm chí còn cao hơn trước. Nghiên cứu 
cũng chỉ ra rằng phản ứng của các nhóm hộ (tập huấn và chưa tập huấn IPM) là khác nhau về nhận 
thức các vấn đề như thiên địch, lựa chọn giống lúa, mức phân bón và lượng thuốc bảo vệ thực vật sử 
dụng, tình hình tuân thủ lịch thời vụ. Nghiên cứu cũng gợi mở một số định hướng nhằm nâng cao sự 
tiếp thu và ứng dụng IPM của nông dân trên địa bàn huyện. 

Từ khóa: Đánh giá, hộ nông dân, IPM, tiếp thu, ứng dụng. 

SUMMARY 
Program Integrated Pest Management (IPM) has been introduced in the Thai Binh province since 

1992 through funding of organizations FAO to provide farmers practical knowledge on field 
ecosystem analysis. In this study, we focus and carry on survey on rice growing households in the 
Quynh Phu district, Thai Binh province (IPM trained and non trained farmers) and consult with local 
leaders and  technical experts to see their views on the economic benefits of program. Research aims 
to solve three main issues are (i) to evaluate the acquirement and adoption of IPM programs of rice 
growing farmmers; (ii) to analysis causes and affecting the acquirement and application of IPM 
techniques; (iii) To propose some solutions to enhance the acquirement and application IPM of 
farmmer. Research results showed that awareness of farmers has been changed thanks to the 
program, the changes will help farmers reduce cost and maintain rice yield, even obtaining higher 
yield. Study also reveals that the reaction of household groups (IPM trained and non trained group) is 
a different in some espects such as natural enemies, selecting rice varieties, fertilier and pesticide 
use, complience seasonal calender and simultaneously suggests some direction in order to improve 
the IPM acquirement and adoption of farmers in the district. 

Key words: Acquirement, adoption, farmer households and assessing, IPM.   
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp 

IPM ra ®êi nh»m hoμn thiÖn kü n¨ng cña 
n«ng d©n vÒ sinh th¸i ruéng lóa, vÒ sö dông 
kiÕn thøc IPM vμo thùc tiÔn s¶n xuÊt. Th«ng 
qua c¸c líp huÊn luyÖn IPM, n«ng d©n hiÓu 
vÒ sinh th¸i ®ång ruéng, gi¶m ®−îc c¸c chi 
phÝ vÒ thuèc b¶o vÖ thùc vËt, gièng, ph©n 
bãn, c«ng lao ®éng mμ kh«ng lμm ¶nh h−ëng 
®Õn n¨ng suÊt c©y trång, lμm s¹ch m«i 
tr−êng theo h−íng mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn 
v÷ng (Hμ Quang Hïng, 1998).  

Qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp IPM ë Th¸i 
B×nh ®· ®−îc ¸p dông tõ n¨m 1992 th«ng 
qua nguån tμi trî cña tæ chøc FAO. §Õn 
cuèi n¨m 2007, huyÖn Quúnh Phô cã 630 
líp huÊn luyÖn n«ng d©n (Chi côc B¶o vÖ 
thùc vËt tØnh Th¸i B×nh, 2007), mçi líp cã 
tõ 25 - 30 n«ng d©n tham gia. C¸c líp tËp 
huÊn cung cÊp cho n«ng d©n nh÷ng kiÕn 
thøc thùc tÕ vÒ ph©n tÝch hÖ sinh th¸i ®ång 
ruéng; nhËn biÕt s©u h¹i; thiªn ®Þch; chÈn 
®o¸n ®−îc bÖnh h¹i; biÕt ®−îc vßng ®êi vμ 
chuçi thøc ¨n; hiÓu ®−îc ng−ìng kinh tÕ vμ 
®¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ. Mét 
vÊn ®Ò ®Æt ra, sau khi häc ch−¬ng tr×nh 
qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp IPM liÖu n«ng 
d©n cã thÓ  tiÕp thu c¸c kü thuËt vÒ IPM ®Ó 
tiÕn hμnh s¶n xuÊt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ 
kh«ng? kiÕn thøc IPM cã gióp hä sö dông 
®Çu vμo hiÖu qu¶ h¬n so víi nh÷ng n«ng 
d©n kh«ng ®−îc häc vÒ IPM kh«ng? LiÖu 
n«ng d©n cã thÓ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc 
IPM vμo s¶n xuÊt ®Ó ®¹t nh÷ng  lîi nhuËn 
cao h¬n? Nh÷ng nh©n tè nμo ¶nh h−ëng ®Õn 
quyÕt ®Þnh øng dông kü thuËt IPM vμo s¶n 
xuÊt t¹i n«ng hé?  

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ 
sù tiÕp thu vμ øng dông kü thuËt IPM cña 
n«ng d©n trong s¶n xuÊt lóa t¹i huyÖn 
Quúnh Phô tØnh Th¸i B×nh, tõ ®ã t×m ra gi¶i 
ph¸p cho viÖc øng dông réng r·i ch−¬ng 
tr×nh IPM ®Õn tõng n«ng hé. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

Sè liÖu thø cÊp ®−îc thu thËp tõ c¸c b¸o 
c¸o cña c¬ quan chøc n¨ng nh− Bé N«ng 
nghiÖp vμ PTNT, Côc B¶o vÖ Thùc vËt 
(BVTV), Chi côc BVTV tØnh Th¸i B×nh, 
Tr¹m BVTV huyÖn Quúnh Phô vμ c¸c sè liÖu 
ë cÊp x·. Sè liÖu s¬ cÊp ®−îc ®iÒu tra ®iÓn 
h×nh th«ng qua pháng vÊn trùc tiÕp 120 hé 
n«ng d©n tõ 6 x· ®¹i diÖn cho 3 vïng cña 
huyÖn, thêi gian ®iÒu tra lμ n¨m 2007. Trong 
sè c¸c n«ng d©n ®−îc pháng vÊn, cã 50% lμ 
ng−êi ®· tham gia häc ch−¬ng tr×nh vÒ IPM 
(®−îc gäi lμ n«ng d©n IPM). Nh÷ng n«ng d©n 
nμy tham gia ®Çy ®ñ nh÷ng líp huÊn luyÖn 
IPM cho n«ng d©n vμ gÆp nhau mçi tuÇn 1 
lÇn trong suèt 14 tuÇn c¶ vô ®Ó th¶o luËn c¸c 
vÊn ®Ò qu¶n lý ®ång ruéng tõ ®ã ¸p dông  
vμo thùc tÕ trªn ®ång ruéng cña hä. Sè cßn 
l¹i (50%) ®−îc pháng vÊn lμ n«ng d©n ch−a 
®−îc tham gia tËp huÊn ch−¬ng tr×nh IPM 
(gäi lμ n«ng d©n ch−a IPM). 

C¸c d÷ liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel, LIMDEP 7.0 (Greene, 1998) vμ tæng 
hîp ph©n tÝch dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p 
thèng kª m« t¶, thèng kª ph©n tÝch, ph−¬ng 
ph¸p so s¸nh vμ dïng hμm logit. M« h×nh 
logit ®−îc sö dông ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c yÕu 
tè chñ yÕu cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp thu vμ 
øng dông ph−¬ng ph¸p IPM, ph©n tÝch c¸c 
yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh ¸p dông 
ph−¬ng ph¸p IPM cña hé gåm t¸m biÕn lμ: 
tËp qu¸n canh t¸c, sè n¨m kinh nghiÖm 
trång lóa, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cña hé, chi 
phÝ trªn mét sμo, % thu nhËp cña hé tõ trång 
lóa, tËp huÊn IPM, sè n¨m ®i häc cña chñ 
hé, giíi tÝnh cña chñ hé. Trong ®ã, biÕn vÒ 
tËp huÊn, kinh nghiÖm trång lóa ®−îc kú 
väng lμ mang dÊu d−¬ng, cßn l¹i c¸c biÕn 
kh¸c cã thÓ mang dÊu d−¬ng hoÆc ©m.  

M« h×nh nμy cã d¹ng nh− sau: 

                Yi = z

1
1 e−+
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Yi: ChØ nhËn trong hai gi¸  trÞ  lμ 1 hoÆc 0 
(1 ®èi víi ng−êi ¸p dông IPM, 0 ®èi víi nh÷ng 
ng−êi kh«ng ¸p dông).  

Y lμ x¸c suÊt chÊp nhËn s¶n xuÊt lóa 
theo ph−¬ng ph¸p IPM. 

Zi= a0 + a1X1 + a2X2 +  a3X3 +  a4X4 + a5D5  
              + y1D1 +  y2D2 + y3D3 + Ui 

X1: Sè n¨m kinh nghiÖm trång lóa cña 
              chñ hé 

X2: Tæng diÖn tÝch ®Êt gieo cÊy lóa  
X3: Chi phÝ/sμo cña hé 
X4: % thu nhËp tõ trång lóa cña hé 
X5: Sè n¨m ®i häc cña chñ hé 
D1: BiÕn gi¶ ®Þnh vÒ giíi cña chñ hé 

              (1 ®èi víi nam,  0 ®èi víi n÷) 
D2: BiÕn gi¶ ®Þnh tham gia líp tËp huÊn 

             (1 ®èi víi n«ng d©n ®· tham gia IPM, 
              0 ®èi víi n«ng d©n ch−a tham gia 
              IPM) 

D3: TËp qu¸n canh t¸c cña hé (khu vùc)  
              (1 lμ vïng An, 0 lμ vïng Quúnh) 

Ui: Sai sè. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O  
     LUËN 

3.1. T×nh h×nh ¸p dông ch−¬ng tr×nh 
        IPM trong s¶n xuÊt lóa t¹i huyÖn 
        Quúnh Phô  

Ch−¬ng tr×nh IPM ®−îc ®−a vμo ViÖt 
Nam tõ n¨m 1989 vμ ®Õn n¨m 1992 ®−îc 
triÓn khai ë tØnh Th¸i B×nh. Tõ n¨m 2001 
®Õn th¸ng 4 n¨m 2007 ®−îc sù gióp ®ì cña 
Chi côc BVTV tØnh, huyÖn Quúnh Phô ®· 
më c¸c líp IPM trªn lóa, trªn rau; IPM céng 
®ång vμ lång ghÐp gi÷a IPM víi phßng 
chèng HIV-AIDS. Nh÷ng x· ¸p dông 
ch−¬ng tr×nh IPM nhiÒu lμ An Trμng, An 
§ång, An Bμi, Quúnh Thä, Quúnh Minh 
Quúnh H¶i... ChØ tÝnh riªng n¨m 2003, c¸c 
x· nãi trªn trung b×nh ®· më ®−îc 8 líp víi 
gÇn 240 l−ît ng−êi tham gia, mçi líp huÊn 
luyÖn cã kho¶ng 25 - 30 n«ng d©n, hä gÆp 
nhau mét tuÇn mét lÇn trong suèt c¶ vô 

gieo trång. Mçi líp huÊn luyÖn n«ng d©n cã 
mét thöa ruéng 1000 m2 ®−îc chia thμnh 2 
thöa nhá: mét thöa lμm theo kü thuËt IPM, 
cßn thöa kia lμm theo lèi canh t¸c truyÒn 
thèng th«ng qua lμm viÖc theo nhãm tõ 5 - 
6 ng−êi. N«ng d©n cã ®iÒu kiÖn quan s¸t tÊt 
c¶ c¸c yÕu tè cÊu thμnh cña hÖ sinh th¸i 
ruéng lóa th«ng qua c¸c bøc vÏ vÒ sinh th¸i 
®ång ruéng, n¾m b¾t vμ ph©n lo¹i c¸c lo¹i 
s©u h¹i, thiªn ®Þch, ph©n tÝch ng−ìng kinh 
tÕ vμ ®¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ, 
hiÓu ®−îc sinh lý c©y lóa qua c¸c giai ®o¹n. 
Tõ ®ã hä ph¶i ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ biÖn 
ph¸p kü thuËt ®óng ®¾n, gi¶m møc ®é sö 
dông thuèc BVTV vμ nh÷ng ®Çu vμo kh¸c, 
trong khi vÉn duy tr× hoÆc lμm t¨ng n¨ng 
suÊt lóa hiÖu qu¶ kinh tÕ mét c¸ch bÒn 
v÷ng vμ b¶o vÖ ®−îc m«i tr−êng. Sau khi 
kÕt thóc ch−¬ng tr×nh tËp huÊn IPM – 
Danida, Quúnh Phô ®· cã 630 líp IPM víi 
gÇn 19.000 l−ît ng−êi tham gia chiÕm 
kho¶ng 40% sè hé n«ng d©n trong toμn 
huyÖn (theo Tr¹m BVTV huyÖn Quúnh 
Phô). Lùc l−îng n«ng d©n IPM nμy tham 
gia vμo qu¸ tr×nh tiÕp thu tiÕn bé kü thuËt 
vμ lμ cÇu nèi chuyÓn giao ®Õn c¸c n«ng hé.  

3.2. Thùc tr¹ng tiÕp thu vμ øng dông 
        ch−¬ng tr×nh IPM 

3.2.1. Thùc tr¹ng tiÕp thu ch−¬ng tr×nh 
            IPM 

       a) Thay ®æi kü thuËt th©m canh lóa 

* C«ng thøc lu©n canh c©y trång cña c¸c 
nhãm hé ®iÒu tra 

KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, c¸c hé n«ng 
d©n ®−îc tËp huÊn IPM cã diÖn tÝch trång 
c©y mμu xu©n vμ c©y vô ®«ng nhiÒu h¬n 
nh÷ng hé ch−a ®−îc tËp huÊn IPM. §iÒu nμy 
chøng tá nh÷ng hé ¸p dông IPM ®· ®−a c¸c 
c©y trång cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n cÊy lóa 
vμo s¶n xuÊt, ph¸ vì thÕ ®éc canh, lμm t¨ng 
gi¸ trÞ trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch gieo trång. MÆt 
kh¸c, ®©y cßn lμ mét biÖn ph¸p nh»m t¨ng 
hÖ sè sö dông ®Êt vμ h¹n chÕ s©u bÖnh trªn 
lóa vμ c©y mμu. 
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B¶ng 1. C«ng thøc lu©n canh ph©n theo vïng vμ nhãm hé 

ĐVT: % 

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 

Công thức luân canh 
Đã tập 

huấn IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

LX - LM - Để ải 36,7 44,1 40,6 51,4 32,7 36,9 

LX-LM- Cây vụ đông 50,7 47,8 46,3 43,2 55,1 52,5 

Cây màu xuân - LM - 
Cây vụ đông 8,8 5,4 10,4 4,2 7.2 6.5 

LX - Cây màu hè thu - 
Cây vụ đông 3,8 2,7 2,7 1,2 5,0 4,1 

 Ghi chú: Số liệu trong bảng là tỷ lệ %  số hộ nông áp dụng công thức luân canh 

* Gièng lóa 
Gièng lóa ®−îc n«ng d©n quan t©m hμng 

®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c hé n«ng 
d©n th−êng mua gièng tõ hîp t¸c x· dÞch vô 
n«ng nghiÖp, hoÆc cña C«ng ty Gièng c©y 
trång Th¸i B×nh, cña bμ con hμng xãm hoÆc 
mua trªn thÞ tr−êng tù do, còng cã thÓ lμ c¸c 
hé n«ng d©n tù ®Ó gièng cña nhμ. Gièng lóa 
®−îc ®−a vμo cÊy chñ yÕu lμ gièng nguyªn 
chñng vμ gièng x¸c nhËn. Qua ®iÒu tra cho 
thÊy, n«ng d©n ë c¸c x· vïng Quúnh, ®Æc 
biÖt c¸c hé ®· ®−îc tËp huÊn vÒ IPM th−êng 
tù ®Ó gièng ®−îc, chøng tá hä n¾m v÷ng kü 
thuËt h¬n vμ cÊy gièng x¸c nhËn nhiÒu h¬n 
bëi v× gièng lóa cÊp 1 cho n¨ng suÊt cao h¬n. 
§©y lμ chÝnh lμ kÕt qu¶ mang l¹i cña ch−¬ng 
tr×nh IPM, v× trong qu¸ tr×nh tham gia líp 
häc, n«ng d©n ®· ®−îc tËp huÊn vÒ kü thuËt 
cÊy mét c¸ch khoa häc. 

* T×nh h×nh sö dông ph©n bãn 
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n«ng d©n sö 

dông l−îng ph©n chuång Ýt ®i do sè hé ch¨n 
nu«i lîn gi¶m. §èi víi nhãm hé n«ng d©n 
IPM th× hä sö dông l−îng ph©n chuång 
nhiÒu h¬n (chiÕm 80,4%), gi¶m l−îng ph©n 
®¹m urª, tû lÖ ph©n kali vμ l©n sö dông ®óng 
møc, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a l−îng ph©n 

h÷u c¬ vμ v« c¬, gióp c©y trång sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn nhanh, h¹n chÕ ®−îc s©u bÖnh 
ph¸t sinh g©y h¹i. 

KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, ch−¬ng tr×nh 
IPM ®· n©ng cao tÇm hiÓu biÕt cña ng−êi 
n«ng d©n. Ch−¬ng tr×nh IPM ®· h−íng dÉn 
n«ng d©n sö dông c©n ®èi c¸c lo¹i ph©n bãn 
cho c©y trång vμ lμm thay ®æi mét thãi quen 
th−êng tËp trung bãn qu¸ nhiÒu ph©n ®¹m  
Ýt quan t©m ®Õn ph©n chuång, ph©n l©n vμ 
kali. Sù chuyÓn biÕn nμy sÏ gióp cho n«ng 
d©n gi¶m chi phÝ, mμ vÉn ®¶m b¶o ®−îc 
n¨ng suÊt, thËm chÝ cßn cao h¬n tr−íc 
(B¶ng 2). 

* Chi phÝ vμ thu nhËp trong s¶n xuÊt lóa 
Nghiªn cøu nμy tËp trung vμo h¹ch to¸n 

thu chi cña vô xu©n vμ vô mïa. KÕt qu¶ thÓ 
hiÖn ë b¶ng 3 cã sù sai kh¸c vÒ n¨ng suÊt, 
tæng thu vμ tæng chi phÝ vμ thu nhËp tõ s¶n 
xuÊt lóa gi÷a c¸c vô s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lμ 
phÇn tr¨m (%) thu nhËp tõ lóa gi÷a c¸c ®Þa 
ph−¬ng vμ c¸c nhãm hé s¶n xuÊt. Thu nhËp 
tõ lóa cña c¸c hé n«ng d©n ®· tËp huÊn 
ch−¬ng tr×nh IPM chiÕm 51,6%, trong khi ®ã 
thu nhËp tõ lóa cña c¸c hé ch−a tËp huÊn 
IPM chØ chiÕm 35,5%.    
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B¶ng 2. T×nh h×nh sö dông ph©n bãn theo ®Þa ph−¬ng vμ theo nhãm hé 
(n¨m 2007) 

Toàn huyện Vùng An Vùng Quỳnh 
Chỉ tiêu Đã tập 

huấn IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

1. Phân chuồng       

    - Lượng bón (kg/sào) 241,2 211,3 235,6 207,2 246,8 215,4 

2. Phân đạm       

    - Lượng bón (kg/sào) 7,1 7,7 7,2 7,8 7,0 7,5 

3. Phân lân       

    - Lượng bón (kg/sào) 16,3 13,5 15,5 13,2 17,0 14,3 

4. Phân kali       

    - Lượng bón (kg/sào) 5,9 5,5 5,5 4,1 6,2 48 

(Nguồn: Số liệu điều tra hộ nông dân) 

B¶ng 3. Chi phÝ vμ thu nhËp trong s¶n xuÊt lóa cña c¸c hé  

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 
Chỉ tiêu Đã tập huấn 

IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

1.Thu (1000đ) 987,6 920,8 970,0 882,8 1.005,2 958,8 

   - Năng suất (kg/sào) 246,9 230,2 242,5 220,7 251,3 239,7 

2. Chi phí (1000 đ) 334,1 390,6 307,0 385,7 361,3 395,6 

3. Thu nhập (1000 đ) 653,5 530,2 663,0 497,1 643,9 563,2 

4. Phần trăm thu nhập từ 
lúa (%) 51,6 35,5 52,1 32,9 51,1 38,1 

Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra 

B¶ng 4.  Lîi Ých cña ch−¬ng tr×nh IPM theo ®Þa ph−¬ng vμ theo nhãm hé (%) 

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 
Chỉ tiêu Đã tập huấn 

IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Tăng năng suất 53,4 33,0 47,5 29,3 59,3 36,7 

Quản lý được sâu  bệnh hại 84,5 58,4 80,6 55,3 88,4 61,4 

Giảm lượng thuốc BVTV 95,3 82,3 94,3 77,8 96,3 87,7 

Giảm độc hại con người 73,5 43,4 70,7 31,5 76,4 55,2 

Bảo vệ môi trường 67,7 55,5 66,1 55,4 69,3 55,7 

 Nguồn: Tỷ lệ phần trăm của các hộ trả lời trong tổng số hộ điều tra  
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N¨ng suÊt lóa cña c¸c x· vïng Quúnh 
vμ c¸c hé n«ng d©n ®· tham gia tËp huÊn kü 
thuËt IPM cao h¬n n¨ng suÊt lóa cña c¸c x· 
vïng An vμ c¸c hé n«ng d©n ch−a tham gia 

tËp huÊn vÒ IPM. ë ®©y ch−a tÝnh ®Õn hiÖu 
qu¶ t¨ng thªm do c¸c c©y trång c¹n mang l¹i 
trong c¸c c«ng thøc lu©n canh. Ng−îc l¹i chi 
phÝ vÒ ph©n bãn, thuèc BVTV vμ c«ng lao 
®éng cña c¸c x· vïng An vμ c¸c hé n«ng d©n 
ch−a tham gia tËp huÊn vÒ IPM l¹i cao h¬n 
c¸c x· vïng Quúnh vμ c¸c hé n«ng d©n ®· 
tËp huÊn vÒ IPM. C¸c chi phÝ vÒ gièng vμ 
c«ng lμm ®Êt cña c¸c x· vμ c¸c hé n«ng d©n 
thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. 

b) NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ lîi Ých cña 
ch−¬ng tr×nh IPM 

NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ lîi Ých cña 
ch−¬ng tr×nh IPM mang l¹i lμ gi¶m khèi 
l−îng sö dông thuèc BVTV phßng trõ s©u 
bÖnh, c¶i thiÖn hÖ thèng sinh th¸i ®ång 
ruéng, sö dông ph©n bãn hîp lý h¬n lμm t¨ng 
n¨ng suÊt lóa, gi¶m « nhiÔm m«i tr−êng. 

PhÇn lín n«ng d©n sau khi ®−îc tËp 
huÊn cho r»ng lîi Ých cña ch−¬ng tr×nh IPM 
lμ t¨ng n¨ng suÊt c©y trång (53%), qu¶n lý 
®−îc s©u bÖnh (84,5%), gi¶m chi phÝ phun 
thuèc BVTV (95,3%), gi¶m ®éc h¹i cho con 
ng−êi (73,5%), vμ 67,7% sè hé n«ng d©n ®−îc 
pháng vÊn cho r»ng ch−¬ng tr×nh IPM cã t¸c 

dông b¶o vÖ m«i tr−êng. KÕt qu¶ ®iÒu tra 
còng cho thÊy hä nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ 
lîi Ých cña ch−¬ng tr×nh so víi n«ng d©n ch−a 
®−îc tËp huÊn. 

3.2.2. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý dÞch h¹i trong  
           s¶n xuÊt lóa 

* NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ thiÖt h¹i 
do s©u bÖnh g©y ra 

KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, thiÖt h¹i do 
s©u bÖnh g©y ra ë c¸c hé n«ng d©n ®· tham 
gia tËp huÊn IPM thÊp h¬n so víi c¸c hé 
n«ng d©n ch−a tËp huÊn IPM trong tÊt c¶ 
c¸c x· vμ trong c¶ vô lóa xu©n vμ lóa mïa. 

* NhËn biÕt cña n«ng d©n vÒ thiªn ®Þch 

Trong sè c¸c n«ng d©n ®−îc pháng vÊn 
th× 74% n«ng d©n ®· tËp huÊn ch−¬ng tr×nh 
IPM hiÓu biÕt vÒ nhÖn Lycosa, 70,4% n«ng 
d©n biÕt kiÕn ba khoang, 88,2% sè n«ng d©n 
biÕt chuån chuån kim. Trong khi ®ã, c¸c hé 
n«ng d©n ch−a tËp huÊn vÒ IPM tr¶ lêi nhËn 
biÕt vÒ thiªn ®Þch rÊt thÊp, hä kh«ng biÕt 
ong vμng vμ bä xÝt mï xanh lμ thiªn ®Þch, 
6,6% sè n«ng d©n biÕt ong xanh, 12% biÕt bä 
rïa ®á. §iÒu nμy chøng tá nhËn thøc vÒ 
thiªn ®Þch cña n«ng d©n ch−a tËp huÊn IPM 
rÊt thÊp, tõ ®ã sÏ dÉn ®Õn viÖc sö dông thuèc 
BVTV kh«ng ®óng lo¹i vμ liÒu l−îng, lμm 
t¨ng chi phÝ vμ gi¶m n¨ng suÊt c©y trång. 

B¶ng 5. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ thiÖt h¹i do s©u bÖnh g©y ra ë vô xu©n 
vμ vô mïa n¨m 2007 theo nhãm hé vμ theo ®Þa ph−¬ng 

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 

Chỉ tiêu 
Đã tập huấn 

IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Thiệt hại sản lượng vụ 
xuân (%) 5,8 12,5 6,9 14,4 4,7 10,5 

Thiệt hại sản lượng vụ 
mùa (%) 5,2 9,4 5,8 9,7 4,5 9,0 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là % ước tính về sản lượng lúa bị thiệt hại trong tổng sản lượng lúa 



Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Nhiễm   

525 

B¶ng  6. NhËn thøc cña n«ng d©n vÒ thiªn ®Þch theo ®Þa ph−¬ng vμ theo nhãm hé 
ĐVT: % 

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 
Chỉ tiêu Đã tập huấn 

IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập huấn 
IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

- Nhện lycôsa 74,0 16,7 70,7 15,5 77,3 17,8 

- Ong xanh 57,8 6,6 55,5 6,3 60,0 6,9 

- Ong đen 66,0 18,1 61,3 15,9 70,7 6,9 

- Ong vàng 17,7 - 14,7 - 20,6 - 

- Bọ  xít mù xanh 12,9 - 14,7 - 15,4 - 

- Kiến 3 khoang 70,4 21,3 69,3 20,7 71,4 21,9 

- Bọ rùa đỏ 52,3 12,0 49,4 10,5 55,2 13,4 

- Chuồn chuồn kim 88,2 29,9 86,4 29,4 89,9 30,4 

Nguồn: Số liệu trong bảng là tỷ lệ % của nông dân biết về thiên địch trong số hộ nông 

* Qu¶n lý dÞch h¹i b»ng sö dông gièng 
chèng chÞu s©u bÖnh 

ViÖc sö dông gièng n¨ng suÊt cao, chèng 
bÖnh tèt trong c«ng t¸c BVTV nãi chung vμ 
qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp nãi riªng lμ rÊt 
quan träng ®Ó h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt thiÖt 
h¹i do s©u bÖnh g©y ra. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho 
thÊy, ë huyÖn Quúnh Phô 22% n«ng d©n ®· 
tËp huÊn IPM ®−a gièng lóa kh¸ng s©u bÖnh 
vμo gieo cÊy, trong khi ®ã n«ng d©n ch−a tËp 
huÊn IPM lùa chän gièng lóa chñ yÕu lμ dùa 
vμo n¨ng suÊt cao, kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u 
bÖnh kÐm (B¶ng 7). V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lμ 
ph¶i lùa chän gièng c©n ®èi, võa cã n¨ng 
suÊt cao, kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh tèt. 

* Qu¶n lý dÞch h¹i b»ng biÖn ph¸p canh t¸c 
- Thêi vô: Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña 

s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ mang tÝnh thêi vô, 
kinh nghiÖm cæ truyÒn ®Ó l¹i “ NhÊt th× nh× 
thôc”, thêi vô trong n«ng nghiÖp ®øng thø 
nhÊt, thêi vô lμ c¸i trôc c¸i ®Ó c¸c biÖn ph¸p 
kü thuËt kh¸c t¸c ®éng xung quanh khung 
thêi vô. §iÒu tra cho thÊy, sè  n«ng d©n ®· 
tËp huÊn vÒ kü thuËt IPM chÊp hμnh lÞch 
thêi vô tèt chiÕm 70%, cßn l¹i sè n«ng d©n 
ch−a tËp huÊn vÒ IPM chÊp hμnh lÞch thêi 
vô tèt chiÕm 30%. 

- Lu©n canh c©y trång lμ biÖn ph¸p 
phßng trõ dÞch h¹i cã hiÖu qu¶ nhÊt. Th«ng 

th−êng n«ng d©n sÏ ¸p dông c«ng thøc lu©n 
canh lóa - mμu ®an xen sÏ h¹n chÕ ®−îc 
nhiÒu s©u bÖnh g©y h¹i trªn ®ång ruéng. 
§iÒu tra cho thÊy, sè n«ng d©n tËp huÊn 
IPM ¸p dông c«ng thøc lu©n canh nhiÒu h¬n 
chiÕm 63,3%, trong khi ®ã n«ng d©n ch−a 
®−îc tËp huÊn IPM ¸p dông c«ng thøc ®éc 
canh c©y lóa nhiÒu chiÕm 44,1%. Tuy nhiªn, 
lu©n canh c©y trång cßn phô thuéc vμo c¸c 
yÕu tè kh¸c nh− thμnh  phÇn c¬ giíi ®Êt, chÕ 
®é  t−íi tiªu. 

- Kü thuËt bãn ph©n: Ph©n bãn lμ dinh 
d−ìng cho c©y trång, nÕu sö dông ph©n bãn 
hîp lý gióp cho c©y trång sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn tèt. ViÖc bãn ph©n ®óng kü thuËt 
lμ biÖn ph¸p rÊt quan träng, víi ph−¬ng 
ch©m: bãn ®Çy ®ñ, c©n ®èi gi÷a ph©n h÷u c¬ 
vμ ph©n v« c¬, bãn lãt s©u, bãn thóc sím, 
thóc tËp trung, kh«ng bãn lai rai, bãn nÆng 
®Çu nhÑ cuèi, ®Æc biÖt l−u ý lμ bãn c©n ®èi 
l−îng ®¹m, l©n vμ kali.  

3.3. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p 
       dông kü thuËt IPM 

KÕt qu¶ −íc l−îng c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng 
®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän gièng lóa lai ®Ó s¶n 
xuÊt cña n«ng hé ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 8: 
gi¸ trÞ khi (χ2) b×nh ph−¬ng vμo kho¶ng 
132,78 vμ cã ý nghÜa thèng kª ë møc 1%. 



Đánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật IPM của nông dân sản xuất lúa tại huyện Quỳnh Phụ... 

526 

B¶ng 7. Sù lùa chän gièng lóa cña n«ng d©n theo ®Þa ph−¬ng vμ theo nhãm hé 
ĐVT: % 

Tổng số Vùng An Vùng Quỳnh 
Chỉ tiêu Đã tập 

huấn IPM 
Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Đã tập 
huấn IPM 

Chưa tập 
huấn IPM 

Năng suất cao 63,1 68,1 65,5 69,9 60,7 66,5 

Chất lượng tốt 10,5 12,1 9,7 13,3 11,2 10,8 

Chịu sâu bệnh 22,0 9,8 20,2 7,5 23,8 12,2 

Giá bán thóc cao 4,4 6,8 4,6 7,4 4,3 6,3 

Dùng giống quen - 3,1 - 2,2 - 4,2 

Nguồn: Số liệu trong bảng là tỷ lệ % của nông dân trả lời sự lựa chọn giống lúa phân 

B¶ng 8. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p dông kü thuËt IPM 

Biến Hệ số Mức 
ý nghĩa 

Ảnh 
hưởng 
biên 

 Biến Hệ số 
Mức 

ý 
nghĩa 

Ảnh 
hưởng 
biên 

Hệ số 3,8076 *** 0,4660  Chi phí/sào -0,6226 *** -0,7621 

Khu vực 2,5913 * 0,3172  % thu nhập từ lúa 0,1353 ** 0,1657 

Kinh nghiệm của chủ 
hộ 0,3185 *** 0,3898  Tập huấn 2,2966 ** 0,2811 

Diện tích đất -0,2687  -0,3290  Số năm đi học 0,7046  0,8625 

Giới tính chủ hộ 1,0650  0,1303  Chi-square test 135,56 ***  
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra hộ nông dân, 2007) 
Ghi chú: *, **, *** lần lượt là có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5%, 1% 
               Biến phụ thuộc là xác suất của hộ nông dân áp dụng >60% số bước trong phương pháp IPM 

HÖ sè cña biÕn tËp huÊn cã gi¸ trÞ d−¬ng 
vμ cã ý nghÜa thèng kª. KÕt qu¶ nμy gi¶i 
thÝch lμ tËp huÊn cã ¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn 
lùa chän ¸p dông ph−¬ng ph¸p IPM trong 
s¶n xuÊt lóa cña hé. HÖ sè cña biÕn sè n¨m 
kinh nghiÖm trång lóa còng cã ý nghÜa thèng 
kª (ë møc 1%) vμ cã gi¸ trÞ d−¬ng hμm ý lμ 
kinh nghiÖm cña hé cã ¶nh h−ëng lín ®Õn 
viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p IPM. BiÕn quy m« 
diÖn tÝch canh t¸c cña hé vμ giíi tÝnh cña chñ 
hé kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. §iÒu nμy ®−îc 
gi¶i thÝch lμ viÖc lùa chän ¸p dông ph−¬ng 
ph¸p IPM kh«ng phô thuéc vμo diÖn tÝch hé 
cã vμ còng kh«ng cã sù kh¸c nhau gi÷a chñ 
hé lμ nam hay n÷. HÖ sè cña biÕn chi phÝ cã ý 
nghÜa thèng kª ë møc 5% vμ cã gi¸ trÞ ©m. 
NÕu chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn 1% th× x¸c 
suÊt chÊp nhËn ¸p dông ph−¬ng ph¸p IPM 

vμo s¶n xuÊt lóa cña hé gi¶m 0,6226. §iÒu 
nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ n«ng d©n cã xu h−íng 
gi¶m chi phÝ nÕu chi phÝ mμ t¨ng lªn so víi 
tr−íc th× hä sÏ t×m ph−¬ng ph¸p h¹ thÊp chi 
phÝ h¬n, ®· tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi 
cïng mμ hé thu ®−îc. Cã kho¶ng 45,83% 
n«ng d©n ¸p dông ph−¬ng ph¸p IPM nh−ng 
trong t−¬ng lai, m« h×nh “dù ®o¸n” sÏ ®¹t tíi 
48,33% (58/120), ®©y lμ mét xu h−íng tèt. 

3.4. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao sù 
       tiÕp thu vμ øng dông cña n«ng d©n 
       vÒ ch−¬ng tr×nh IPM 

* Thø nhÊt: X©y dùng ch−¬ng tr×nh IPM 
víi sù tham gia cña ng−êi d©n 

Thùc tÕ cho thÊy, mét sè tÇng líp n«ng 
d©n ch−a ®−îc l«i cuèn vμo ho¹t ®éng cña 
ch−¬ng tr×nh IPM. Trong thêi gian tíi, x· 
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cÇn t¨ng c−êng thóc ®Èy sù tham gia cña tÊt 
c¶ c¸c tÇng líp n«ng d©n, ®Æc biÖt lμ ng−êi 
nghÌo, phô n÷ vμ thanh niªn. Tuyªn truyÒn 
cho ng−êi d©n hiÓu ®−îc tÇm quan träng cña 
m«i tr−êng vμ c¸c kü thuËt cña ch−¬ng tr×nh 
IPM th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i 
chóng nh− ®μi, b¸o, s¸ch, tê r¬i… tõ ®ã gióp 
hä nh×n nhËn ®óng ®¾n vai trß cña ch−¬ng 
tr×nh IPM trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn n«ng 
nghiÖp s¹ch vμ bÒn v÷ng, ®Ó hä tin vμ lμm 
theo c¸c kü thuËt cña ch−¬ng tr×nh IPM. 

* Thø hai: Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng 
IPM 

Cuèi mçi vô s¶n xuÊt, ban chØ ®¹o nªn 
cã c¸c cuéc häp ®Ó tæng kÕt t×nh h×nh s¶n 
xuÊt trong suèt c¶ vô, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng 
d©n gÆp gì, trao ®æi, th¶o luËn, bæ sung cho 
nhau vÒ nh÷ng kü thuËt mμ hä ¸p dông, c¸c 
kÕt qu¶ ®· thu ®−îc tõ viÖc ¸p dông kü thuËt 
nμy. KhÝch lÖ nh÷ng ng−êi cã ®Çu ãc s¸ng 
t¹o, ¸p dông khÐo lÐo vμ th«ng minh nhÊt 
c¸c kü thuËt IPM, ®ång thêi bæ sung, söa ®æi 
cho nh÷ng ng−êi ch−a hiÓu râ hoÆc cßn cã 
nh÷ng sai lÖch trong viÖc ¸p dông kü thuËt 
IPM vμo s¶n xuÊt. 

* Thø ba: LËp kÕ ho¹ch cho tõng vô 
Ban l·nh ®¹o ë cÊp x· cÇn tæ chøc cuéc 

häp vÒ kÕ ho¹ch mét lÇn vμo cuèi vô s¶n 
xuÊt ®Ó nhãm n«ng d©n giíi thiÖu kÕ ho¹ch 
triÓn khai cña hä trong mïa tíi, mäi ng−êi sÏ 
trao ®æi, th¶o luËn, bæ sung vμ b¸o c¸o ®Ó 
ban l·nh ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì. Tõng 
nhãm n«ng d©n IPM ë x·, th«n sÏ ph¶i 
chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®Ó b¸o c¸o t¹i cuéc häp vμ 
theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn sau khi kÕ 
ho¹ch ®−îc duyÖt. 

* Thø t−: Tæ chøc héi th¶o 
Nªn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, c¸c c©u 

l¹c bé vÒ kü thuËt IPM, khÝch lÖ ®éng viªn 
n«ng d©n s¸ng t¸c th¬ ca, kÞch nãi… vÒ kü 
thuËt IPM ®Ó l−u truyÒn réng r·i trong nh©n 
d©n, qua ®ã ®Ó ng−êi d©n hiÓu thªm, tiÕp thu 
nhanh h¬n c¸c kü thuËt IPM. 

* Thø n¨m: Lång ghÐp ho¹t ®éng cña 
ch−¬ng tr×nh IPM víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c 

C¸c ®oμn thÓ x· héi còng cã thÓ ®ãng 
gãp mét phÇn trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
IPM céng ®ång. Trong thêi gian tíi, x· nªn 
tiÕn hμnh héi th¶o víi mét sè ®oμn thÓ x· héi 
nh−: Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, Héi CCB, 
§oμn thanh niªn… ®Ó g¾n ch−¬ng tr×nh IPM 
vμo néi dung sinh ho¹t cña c¸c ®oμn thÓ ®ã, 
khuyÕn khÝch hä s¸ng t¸c c¸c bμi th¬, bμi ca, 
vë kÞch nãi vÒ ch−¬ng tr×nh IPM ®Ó l−u 
truyÒn réng r·i trong nh©n d©n, qua ®ã ®Ó 
ng−êi d©n hiÓu thªm, tiÕp thu nhanh h¬n c¸c 
kü thuËt IPM. 

* Thø s¸u: T¹o kinh phÝ cho ch−¬ng 
tr×nh ho¹t ®éng 

§Ó ch−¬ng tr×nh IPM ho¹t ®éng cã hiÖu 
qu¶, réng r·i th× ngoμi nguån tμi trî cña 
FAO, Danida, cÇn ph¶i t¹o thªm nguån kinh 
phÝ tõ ng©n s¸ch cña Nhμ n−íc ®Ó phôc vô 
cho ch−¬ng tr×nh. CÇn ph¶i ph©n tÝch, gi¶i 
thÝch cho l·nh ®¹o x· vμ bμ con n«ng d©n 
thÊy ®−îc tÇm quan träng cña viÖc tiÕp thu 
kü thuËt IPM, ®ång thêi khuyÕn c¸o l·nh 
®¹o HTX trÝch mét phÇn ng©n quü cña HTX 
vμ ®éng viªn n«ng d©n ®ãng gãp t¹o nguån 
kinh phÝ cho ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh IPM 
ngμy mét réng kh¾p ®Ó mäi n«ng d©n tiÕp 
thu vμ ¸p dông.  

4. KÕT LUËN 
Tõ nghiªn cøu trªn, chóng t«i rót ra mét 

sè kÕt luËn sau: 
- Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lóa cña nh÷ng hé 

n«ng d©n ¸p dông IPM mang tÝnh bÒn v÷ng 
h¬n so víi c¸c hé ch−a tËp huÊn IPM. §iÒu 
nμy dÉn ®Õn sù kh¸c biÖt trong sö dông ®Çu 
vμo trong n«ng nghiÖp. Nh÷ng yÕu tè ¶nh 
h−ëng chñ yÕu ®Õn n¨ng suÊt lóa bao gåm: 
møc ®é sö dông ph©n bãn, gièng lóa vμ 
thuèc BVTV. ViÖc sö dông thuèc BVTV liªn 
quan chÆt chÏ ®Õn t×nh h×nh ph¸t sinh g©y 
h¹i cña s©u bÖnh trªn ®ång ruéng. 

- Th«ng qua tËp huÊn vÒ IPM, n«ng d©n 
®· ph©n biÖt ®−îc s©u h¹i vμ thiªn ®Þch, c¸c 
biÖn ph¸p gieo trång hîp lý ®Ó phßng trõ 
dÞch h¹i bao gåm lμm ®Êt, lùa chän thêi vô 
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gieo cÊy, kü thuËt cÊy vμ bãn ph©n. Nh÷ng 
biÖn ph¸p nμy t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi 
cho c©y trång sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ®ång 
thêi h¹n chÕ sù ph¸t sinh g©y h¹i cña s©u 
bÖnh trªn ®ång ruéng.  

- Ph¶n øng cña c¸c nhãm n«ng d©n lμ 
kh¸c nhau khi ph¸t hiÖn s©u bÖnh trªn ®ång 
ruéng hoÆc khi cã th«ng b¸o cña tr¹m BVTV 
huyÖn. §a sè c¸c n«ng d©n tham gia líp tËp 
huÊn vÒ IPM sö dông thuèc BVTV rÊt Ýt 
hoÆc hä ph¶i ®¾n ®o, do dù khi quyÕt ®Þnh 
phun thuèc BVTV ®Ó phßng trõ s©u bÖnh. 

- §Ó n©ng cao sù tiÕp thu vμ øng dông 
ch−¬ng tr×nh IPM trong céng ®ång, mét sè 
gi¶i ph¸p ®−îc ®−a ra lμ: x©y dùng ch−¬ng 
tr×nh IPM víi sù tham gia cña ng−êi d©n, 

th−êng xuyªn tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng 
IPM, lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng vô, tæ 
chøc héi th¶o hoÆc c©u l¹c bé ®Ó tuyªn 
truyÒn s©u réng cho n«ng d©n, lång ghÐp 
ch−¬ng tr×nh IPM víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c, 
t¹o nguån kinh phÝ th−êng xuyªn ®Ó ch−¬ng 
tr×nh duy tr× l©u dμi ®Õn bμ con n«ng d©n.  
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