
Phần 1: Nông, Lâm, Ngư nghiệp

Bài 19



I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ

thực vật đến quần thể sinh vật





Hiệu quả nhanh, diệt nhiều loại sâu bệnh



Để tăng hiệu quả

diệt trừ sâu hại, 

người nông dân

đã làm gì?



Phun thuốc trừ sâu với liều lượng cao





Phun liều lượng cao

Cháy lá

Sinh trưởng

kém

Năng

suất giảm



Phá vỡ cân bằng sinh thái



Tạo quần thể sâu bệnh kháng thuốc



I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ 
thực vật đến quần thể sinh vật:
Ưu điểm: Một loại thuốc có thể sử dụng cho
nhiều loại cây, diệt nhiều sâu bệnh hại.



Nhược điểm: 
- Khi sử dụng với liều lượng cao sẽ gây hại

đến mô, tế bào của cây trồng làm cháy lá
 giảm năng suất, chất lượng nông sản

- Sử dụng không hợp lí tác động xấu đến
quần thể sinh vật có ích trên đồng ruộng

- Làm xuấ́t hiện những quần thể dịch hại
kháng thuốc.



II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ

thực vật đến môi trường

Ô nhiễm

môi trường, 

nông sản

Nồng độ

liều lượng

quá cao

Thời gian

cách li 

ngắn





II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ 
thực vật đến môi trường:
- Tích lũy trong nông sản ngộ độc cho

người và vật nuôi
- Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí

đi vào thủy sản, nông sản gây hại cho
người và vật nuôi



III. Biện pháp hạn chê ́những ảnh hưởng xấu

của thuốc hóa học bảo vê ̣thực vật:



Chỉ sử dụng khi

dịch hại đã tới

ngưỡng, các biện

pháp khác không

có hiệu quả



Chỉ sử dụng

thuốc có tính

chọn lọc cao, 

nhanh phân hủy



Sử dụng:

• Đúng thuốc

• Đúng thời gian

• Đúng liều lượng



Không vứt

vỏ chai thuốc

bừa bãi



Tuân thủ vệ

sinh an toàn

lao động



III. Biện pháp hạn chế những ảnh hưởng xấu của
thuốc hóa học bảo vệ thực vật:
• Chỉ sử dụng khi dịch hại tới ngưỡng gây hại
• Sử dụng loại thuốc có tính chọn lọc cao, nhanh

phân hủy
• Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng liều

lượng
• Tuân thu ̉ quy định về an toàn lao động va ̀ vệ 

sinh môi trường khi bảo quản.





Ca ́c emho ̣cba ̀i
và làmbài Shub classroom


