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Increased Agricultural Productivity and Pesticides 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người được phỏng vấn: Tất nhiên là khi mà thâm canh tăng năng suất cây trồng thì phải 
sử dụng nhiều hơn các loại phân bón, cũng như là thuốc bảo vệ thực vật hoá học. Ở Việt 
Nam thì lượng thuốc bảo vệ thực vật hoá học trước đây là chủ yếu nhập khẩu từ các nước 
Đông Âu như Liên Xô, Ba Lan hoặc Hungary, Bungary với lượng thuốc trừ sâu rất hạn 
chế. Việc sử dụng thuốc được quản lý theo cơ chế tập trung, nhập khẩu từ nhà nước và 
phân phối xuống các địa phương để quản lý, sử dụng tập trung. Vào thời điểm trước năm 
80 thì lượng thuốc sử dụng rất ít, lý do là các giống lúa năng suất thấp thì sâu bệnh rất là 
ít,không có nhiều đối tượng sâu bệnh cần phòng trừ. Nhưng mà từ năm 80 trở lại đây thì 
khi năng suất cây trồng tăng lên, quá trình đầu tư thâm canh sử dụng nhiều phân bón, nhu 
cầu phòng trừ sâu bệnh tăng lên rõ rệt. Số lượng các loại sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, 
do đó nhu cầu sử dụng thuốc cao hơn. Bên cạnh đó thì việc mở rộng diện tích gieo trồng, 
không chỉ có cây lúa, mà còn có cây ngô, cây khoai, cây đậu tương, các cây công nghiệp 
như cây cà phê, cây cao su, cây điều, cây tiêu, hay các cây ăn quả nói chung đã được mở 
rộng rất lớn, đặc biệt là diện tích các cây ăn quả giờ đây đã mở rộng gấp 5 lần so với năm 
1980. Một số cây trồng khác cũng  phát triển rất nhanh như là cà phê hay hồ tiêu, và Việt 
Nam cũng là nước xuất khẩu hồ tiêu rất lớn của thế giới, hay là cây chè. Chính vì thế nên 
lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng lên, khi mà diện tích gieo trồng được mở rộng. 
Trước năm 90 thì Việt Nam sử dụng khoảng 18 đến 20 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật 
mỗi năm, nhưng đến năm 2005 thì mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 35 nghìn tấn mỗi 
năm, tức là gấp đôi lượng thuốc bảo vệ thực vật trước đây. Hiện nay thì mỗi năm Việt 
Nam dùng khoảng 100 nghìn tấn mỗi năm, tức là tăng khoảng 3 lần so với năm 2005.  
 
Người phỏng vấn: Tức là bao nhiêu kg thuốc/ha/năm? 
 
Người được phỏng vấn: Bây giờ là bình quân là khoảng độ 1,5 đến 2kg thuốc/ha đất 
canh tác 1 năm. So với diện tích đất canh tác như thế thì cũng không phải là quá lớn. Tuy 
nhiên thì so với mức độ tăng trưởng so với trước đây, thì việc gia tăng sử dụng thuốc trừ 
sâu như thế cũng là một vấn đề đáng kể. Việc sử dụng thuốc trừ sâu, bên cạnh lợi ích là 
bảo vệ sản xuất, thì cũng có nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường, cả môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội, tức là sức khoẻ con người, cũng như là chất lượng nông sản. 
 
 
 
English Translation: 
 
Interviewee: It is inevitable that once productivity has improved, we have to use more 
pesticides. Previously, pesticides were imported into Vietnam from western European 
countries such as Soviet Union, Poland, Hungary or Bulgaria in very limited amount. 
Pesticides were distributed by a highly centralized mechanism by the government to the 
provinces. Before 1980s, little pesticide was used, because rice varieties of low yields did 
not lose much to pests and insects. But since 1980s, as crop yields increase, more 



frequent use of pesticides has been required. There are now more varieties of pests and 
insects, so there is a higher need for pesticides. Apart from that, we have expanded 
growing areas, not only of rice, but also corn, cassava, beans, commercial plants such as 
coffee, rubber, cashew, pepper and other fruit plants; areas of fruit plants have been 
expanded five times larger than in 1980. Some other plants’ areas have also expanded 
substantially, which enables Vietnam to become one of the largest pepper and tea leaf 
exporters of the world. Therefore, the use of pesticides has been common. Before the 
1990s, about 18 to 20 tons of pesticides were used in Vietnam annually; in 2005, there 
were 35 tons used annually. Currently, there are 100 tons used every year, which tripled 
the amount in 2005. 
 
Interviewer: So how many kilograms per hectare per year? 
 
Interviewee: Averagely 1.5 to 2 kilograms per hectare per year. Compared with the total 
growing areas, that is not much. However, compared with the rate of pesticide use in 
previous years, the current use of pesticide is alarming. It has a lot of negative effects on 
the environment, both natural and social, like human health and crop quality. 
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