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[Ghi chú của biên tập viên: Tiến sĩ Ramesh C. Saxena là một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới và là 

chuyên gia kiêm Chủ tịch của Tổ chức Neem ở Bombay, Ấn Độ. Bài viết này rất cảm ơn được in lại  từ 

một cuốn sách sắp ra mắt về lợi ích của cây Neem mang tên "Neem: Món quà chữa bệnh của thiên nhiên 

cho loài người", được soạn và biên tập bởi Klaus Ferlow thuộc tổ chức Nghiên cứu Neem của Canada.] 

Tóm tắt: Muốn bền vững thì các quy trình nông nghiệp, bao gồm quản lý sâu bệnh và côn 
trùng phải hiệu quả (hữu hiệu và đem lại lợi ích kinh tế), không gây hại môi trường (để ổn 
định lâu dài), bình đẳng (đem lại công bằng cho xã hội) và có đạo đức (tôn trọng cả thế hệ 
tương lai lẫn các loài khác). Các nghiên cứu căn bản và ứng dụng được tiến hành trong ba 
thập kỷ qua đã cho thấy việc sử dụng các sản phẩm neem tự nhiên và đã qua chế biến 
(Azadirachta indica) có thể cung cấp thành phần quan trọng trong việc kết hợp quản lý sâu 
bệnh và côn trùng bền vững. Sự kết hợp của hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học trong cây 
neem khiến nó trở thành một loài cây độc đáo có những ứng dụng tiềm năng trong quản lý 
sâu bệnh và côn trùng. Không giống như thuốc trừ sâu tổng hợp độc hại, nguyên liệu từ 
neem không giết chết sâu bệnh, nhưng vô hiệu hóa chúng và làm mất khả năng gây hại thông 
qua kết hợp các tác động lên hành vi, sinh lý và tế bào. Mặc dù có tính chọn lọc cao, nguyên 
liệu từ neem ảnh hưởng đến hơn 500 loài sâu bệnh gây hại, bọ ăn cây, bọ và ve gây hại đến 
con người và động vật, ký sinh trùng nguyên sinh, nhuyễn thể độc hại, tuyến trùng ký sinh 
thực vật, nấm gây bệnh,  vi khuẩn và nấm gây hại. Kết quả của các thử nghiệm diện rộng trên 
ruộng vườn đã cho thấy giá trị của việc quản lý sâu bệnh dựa trên neem để nâng cao năng 
suất cây trồng. Cây neem có tác dụng như một màn chắn gió, và trong khu vực có lượng mưa 
thấp và tốc độ gió cao, neem có thể bảo vệ cây trồng khỏi bị làm khô. Neem đang được trồng 
với quy mô lớn ở miền nam Trung Quốc và Brazil. Neem cũng đã được trồng ở Úc, nhiều 
quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latinh, đảo Caribê, v.v… Neem có nhiều lợi ích cho việc giải 
quyết các vấn đề nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Việc 
tăng cường nhận thức về tiềm năng của cây neem bằng cách tạo ra nhận thức về tiềm năng 
của nó sẽ làm được nhiều trong việc thúc đẩy việc chấp nhận cây neem cho quản lý sâu bệnh 
và cải thiện sức khỏe thực vật, động vật, con người và môi trường. 
 

Hiện nay dân số toàn cầu đang là 7,3 tỷ người. Việc cung cấp đầy đủ quyền lợi thực phẩm, bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhiên liệu và củi, đồng thời ngăn chặn phá rừng, bảo 
vệ môi trường và làm giảm tăng trưởng dân số sẽ là những thách thức khó khăn trong những 
thập kỷ tới. Mặc dù “công nghệ cách mạng xanh” đã tăng gấp đôi sản lượng tiềm năng của ngũ 
cốc, đặc biệt là gạo và lúa mì ở Ấn Độ, những hệ thống sản xuất đầu vào cao này đòi hỏi số 



lượng lớn phân bón, thuốc trừ sâu, tưới tiêu và máy móc bất kể độ nguyên vẹn lành lặn của môi 
trường tài nguyên đất, rừng và nguồn nước, gây nguy hiểm cho hệ thực vật và động vật, và 
không thể duy trì qua nhiều thế hệ. Bảo đảm an ninh lương thực và phát triển kinh tế trong 
tương lai sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện năng suất của các nguồn sinh vật học thông qua việc 
áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững, bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng của cây 
trồng trong điều kiện môi trường bất lợi, và bằng cách giảm tổn thất mùa màng và sau thu 
hoạch gây ra bởi sâu bệnh và dịch hại. Các công nghệ phù hợp, không gây tổn hại tới thiên 
nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện sức khỏe cộng 
đồng và động vật, và trong việc phục hồi môi trường để bảo vệ an sinh cho tương lai nói chung. 
Thay vì phấn đấu thêm cho “cuộc cách mạng xanh” với sự chú trọng vào những hạt giống thần 
kỳ, kỹ thuật tổng hợp thuốc trừ sâu hạng nặng, và tăng cường sử dụng phân bón, trong tương 
lai cần phải tìm các cách thức và quy trình tự nhiên để kết hợp vào tăng năng suất nông nghiệp. 
Trên thực tế, mọi nỗ lực và hoạt động phát triển, kể cả việc quản lý sâu bệnh, phải ở trong các 
quy luật sinh thái được xác định hơn các lợi ích kinh tế nhỏ hẹp. Các hệ thống nông nghiệp bền 
vững phải hiệu quả (nghĩa là đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế), vững chắc về mặt sinh thái cho 
việc đảm bảo lương thực lâu dài, đem lại công bằng xã hội, đạo đức trong việc bảo vệ thế hệ 
tương lai và các loài vật khác, và tạo việc làm và cơ hội thu nhập. Đối với Ấn Độ và các nước 
khác, việc sử dụng neem có thể cho một thành phần chìa khóa trong các hệ thống nông nghiệp 
bền vững hơn, bao gồm quản lý sâu bệnh và dinh dưỡng, sức khỏe động vật, sức khỏe con 
người và bảo tồn môi trường. 
 
Tại sao là Neem? 
Neem, một loài cây thuộc họ Meliaceae, cùng chi với gỗ gụ. Theo báo cáo của Ban Khoa Học Và 
Công Nghệ Cho Phát Triển Quốc tế, “cây trồng này có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong 
kiểm soát sâu bệnh, cung cấp cho hàng triệu người thuốc với giá thành thấp, giảm tỷ lệ tăng 
dân số và thậm chí giảm xói mòn, phá rừng và nhiệt độ quá mức của trái đất quá nóng” (Hội 
đồng Nghiên cứu Quốc gia 1992). Các mô tả khác về Neem, chẳng hạn như “ân huệ có vị đắng 
từ thiên nhiên”, “món quà thiên nhiên cho loài người”, “cây cho nhiều công việc” “cây thanh 
tẩy”, “cây kỳ diệu”, “cây của thế kỷ 21”, và "Cây để giải quyết các vấn đề toàn cầu", là những 
xác nhận cho tính đa năng của Neem. Tên khoa học của Neem là Azadirachta indica, có nguồn 
gốc từ Farsi, "azad darakht-i-hindi" có nghĩa là "cây tự do hoặc cây cao quý của Ấn Độ", ngụ ý 
rằng nó không bị sâu bệnh và dịch hại theo nghĩa đen và đem lại điều tốt môi trường. Trong 
ngôn ngữ Kiswahili ở Đông Phi, neem được gọi là "Mwarubaini", có nghĩa là người chữa 40 
chứng rối loạn.  
 
Neem có nguồn gốc từ Myanmar và các vùng khô cằn của tiểu lục địa Ấn Độ, nơi neem gần như 
bán thuần hóa. Trong thế kỷ trước, neem đã được đưa vào trồng ở các vùng khô cằn của châu 
Phi. Ngày nay, neem được trồng ở nhiều nước châu Á, ở các vùng nhiệt đới của Thế Giới Mới, ở 
một số vùng Caribbê và ở một số nước Địa Trung Hải. Trong ba thập kỷ qua, neem đã được giới 
thiệu và trồng trên quy mô lớn ở Úc, ở Philippines, và cũng như ở vùng đồng bằng Arafat gần 
Meccah  thuộc Ả Rập Xê Út, các vùng sinh thái rất đa dạng. Trong ba thập kỷ qua, neem đã 
được giới thiệu và trồng trên quy mô lớn ở Úc, ở Philippines, và cũng như ở vùng đồng bằng 
Arafat gần Meccah  thuộc Ả Rập Xê Út, các vùng sinh thái rất đa dạng. Trong thập kỷ qua, hơn 
25 triệu cây neem đã được trồng ở miền nam Trung Quốc, đặc biệt là ở tỉnh Vân Nam. Trong tất 



cả các khu vực này, neem đang phát triển mạnh - một minh chứng về khả năng chịu đựng và 
thích ứng của nó.Tuy nhiên, nó không thích hợp để trồng ở khu vực mát mẻ và miền núi (> 1000 
m). 
 

Theo chiều đồng hồ: lá, bông, thân và hạt cây neem. 



 
 
Neem là một cây xanh quanh năm, cao, mọc nhanh, có thể đạt chiều cao 25m và chu vi 2,5m. 
Neem có ngọn hình vương miện xanh thẫm nhìn rất đẹp (có thể trải rộng 10 m) và rất nhiều 
hoa mùi mật ong. Cây phát triển mạnh cả trên đất khô nghèo dinh dưỡng. Neem chịu được 
nhiệt độ cao đến rất cao, lượng mưa thấp, các đợt hạn hán kéo dài và độ mặn. Neem được 
nhân giống bằng hạt; Cây con từ 9 đến 12 tháng tuổi có thể cấy ghép tốt. Chim và dơi cũng rải 
rắc hạt giống. Cây từ 3 đến 5 năm sẽ bắt đầu có quả. Ở tiểu lục địa Ấn Độ, hoa neem sẽ nở từ 
tháng 1 đến tháng 4 và trái sẽ trưởng thành từ tháng 5 đến tháng 8. Ở ven biển Kenya, cây sẽ 
đậu quả vào tháng Ba và tháng Tư; một số loại cây cũng đậu quả vào tháng 11 hoặc tháng 12. 
Quả có chiều dài khoảng 2 cm, và khi chín, có một lớp vỏ thịt màu vàng, vỏ cứng màu trắng và 
hạt nhân nhiều dầu, màu nâu. Năng suất quả dao động từ 30 đến 100 kg mỗi cây, tùy thuộc vào 
lượng mưa, độ chiếu nắng, loại đất và kiểu sinh thái hoặc kiểu gen của neem. Năm mươi kg quả 
sản xuất được 30 kg hạt, làm ra 6 kg dầu và 24 kg bánh hạt. Khả năng nảy mầm của hạt trong 
khoảng từ 6 đến 8 tuần, nhưng các hạt đã được làm sạch, sấy khô kỹ lưỡng và đúng cách vẫn có 
thể nảy mầm đến 6 tháng. Việc nhân giống bằng gốc và cành cũng được áp dụng. Cây con, được 
sản xuất bằng nuôi cấy mô, cũng đã được sử dụng để nhân giống và thành công phần nào. 
 
Neem có vị đắng. Vị đắng là do trong neem có một loạt các hợp chất phức tạp được gọi là 
"triterpenes" hoặc cụ thể hơn là "limonoid". Hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học đặc trưng đã 
được phân tách từ các bộ phận khác nhau của cây neem; vẫn còn nhiều hợp chất khác đang 
được phân tách. Danh sách đáng gờm các hợp chất hoạt tính sinh học cao này khiến neem trở 
thành một loài cây đặc trưng với tiềm năng ứng dụng trong nông nghiệp, chăm sóc động vật, 
sức khỏe cộng đồng, và thậm chí điều chỉnh khả năng sinh sản của người. Các chất limonoid 
trong neem thuộc chín nhóm cấu trúc cơ bản: azadirone (từ dầu), amoorastatin (từ lá tươi), 
vepinin (từ dầu hạt), vilasinin (từ lá xanh), gedunin (từ dầu hạt và vỏ cây), nimbin (từ lá và hạt), 
nimbolin (từ hạt nhân), và salannin (từ lá và hạt), và nhóm aza (từ hạt neem). Azadirahtin và các 
chất tương tự của neem đã thu hút các nhà nghiên cứu trong 40 năm qua bởi phagorepellency, 
chất ức chế tăng trưởng, và hiệu ứng khử trùng hóa học trên côn trùng gây hại (Saxena 1989, 
Schmutterer 1990, 2002). Hàm lượng azadirachtin trong neem có thể thay đổi đáng kể do sự 
khác biệt về thổ nhưỡng, khí hậu hoặc kiểu gen. 
 
Neem đối với việc quản lý sâu bệnh cách bền vững và thân thiện với môi trường 
 
Sâu Bệnh Gây Hại Cho Cây Trồng 
 
Phương pháp kiểm soát sâu bệnh hiện nay ở hầu hết các nước đang phát triển chủ yếu dựa vào 
sử dụng thuốc trừ sâu nhập khẩu. Sự phụ thuộc này cần phải được giảm bớt. Mặc dù thuốc trừ 
sâu nhìn chung có ích trong việc tăng trực tiếp hiệu quả cây trồng, việc sử dụng chúng thường 
gây ô nhiễm môi trường trên cạn và dưới nước, gây hại cho côn trùng có lợi và sinh vật hoang 
dã trong vùng, gây sự cố ngộ độc cho con người và vật nuôi, và hai vấn đề song song là kháng 
thuốc và tái phát của sâu bệnh. Hơn 500 loài sâu bệnh chân đốt đã trở nên đề kháng với một 
hoặc nhiều loại thuốc trừ sâu. Sự kháng thuốc của sâu đục quả bông ở Ấn Độ và Pakistan, của 
bọ khoai tây Colorado ở Hoa Kỳ với tất cả các loại thuốc trừ sâu hiện có, và của loài bướm lưng 



vân kim cương đối với tất cả các loại thuốc trừ sâu, bao gồm Bacillus thuringiensis (Bt), ở 
Hawaii, Malaysia, Philippin, Đài Loan và Thái Lan, thể hiện sự phức tạp của vấn đề. Sự thay đổi 
trạng thái sâu bệnh - từ nhỏ đến lớn, và sự tái phát của sâu bệnh, chẳng hạn như ruồi trắng 
xuất phát từ sự tiêu diệt kẻ thù tự nhiên của sâu bệnh cách trực tiếp hoặc gián tiếp là những 
diễn tiến khác không mong muốn liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu. Báo cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 1 triệu người 
bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm trên thế giới, với khoảng 20.000 ca tử vong, phần lớn ở các 
nước đang phát triển. Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn bởi vì nếu có thì cũng ít các hợp chất 
mới đang được phát triển để thay thế thuốc trừ sâu cũ. Chi phí phát triển và đăng ký thuốc trừ 
sâu mới là con số đáng kinh ngạc: gần 60 triệu đô la Mỹ, và các nhà sản xuất thuốc trừ sâu 
không muốn mạo hiểm đầu tư vào các sản phẩm mà thời gian sử dụng trên thị trường có thể bị 
rút ngắn do sự phát triển của sâu bệnh kháng thuốc. 
 
Để quản lý sâu bệnh không gây hại môi trường, công bằng và có đạo đức, cần phải có các tác 
nhân kiểm soát là các loại thuốc chỉ ảnh hưởng sâu bệnh, không độc hại đối với con người và 
sinh vật khác, có thể phân hủy sinh học, khó gây ra kháng thuốc và tái phát sâu bệnh, và ít tốn 
kém hơn. Trong nhiều lựa chọn, neem đã được biết đến là một nguồn thuốc trừ sâu tự nhiên 
“mềm mại” với môi trường.  
 
Neem đã có lịch sử lâu dài chủ được dùng yếu dùng để chống lại côn trùng trong nhà và kho 
chứa, và phần nào để chống lại sâu bệnh trên cây trồng ở tiểu lục địa Ấn Độ. Từ năm 1930, 
bánh neem được sử dụng cho ruộng lúa và đồng mía để chống lại sâu đục thân và kiến trắng. 
Những quan sát ban đầu thấy những đám cào cào không tấn công lá neem đã được chứng thực 
bởi các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và được giải thích bởi hoạt động chống côn trùng 
của neem trước cào cào. 
 
Tuy nhiên, tiềm năng kiểm soát côn trùng của neem ở các nước đang phát triển vẫn còn chưa 
được động đến do sự có mặt của một dải rộng các thuốc trừ sâu tổng hợp. Ngoài ra, việc quảng 
cáo khẩu hiệu như “chỉ con sâu chết là con sâu tốt” và coi việc sử dụng truyền thống của neem 
là lạc hậu, dần dần khiến mọi người từ bỏ việc sử dụng neem. Chỉ từ hai thập kỷ qua là khả năng 
kiểm soát dịch hại của neem được đánh giá cao. Dù thầm lặng, các tác động của neem, chẳng 
hạn như: xua đuổi côn trùng, ngăn chặn chúng ăn và đẻ trứng, ức chế tăng trưởng, làm gián 
đoạn việc giao phối, gây vô sinh hóa chất, v.v… giờ được ưa thích hơn nhiều so với các chương 
trình quản lý sâu bệnh tổng hợp hiệu quả tức thì, vì chúng giúp giảm nguy cơ làm kẻ thù tự 
nhiên của sâu bọ bị ngộ độc thức ăn hoặc chết đói. Mặc dù có tính chọn lọc cao, các dẫn xuất 
từ neem ảnh hưởng đến 400 đến 500 loài côn trùng gây hại thuộc các loại khác nhau 
(Schmutterer & Singh 2002), một số loài ostracod (tôm hạt), một số loài ve, và tuyến trùng, và 
thậm chí cả ốc và nấm độc hại, bao gồm cả aflatoxin sản xuất Aspergillus spp. 
 
Kết quả thử nghiệm thực tế trên một số cây lương thực chính ở các nước nhiệt đới sẽ cho thấy 
giá trị của việc quản lý sâu bệnh bằng neem để nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp ở 
châu Á và châu Phi.  
 



Lúa. Hiệu quả của các dẫn xuất neem chống lại các loại sâu bệnh chính trên lúa và virut có trong 
lúa và giúp tăng sản lượng đã được xét duyệt bởi Saxena (1989). Ở Philippines, việc sử dụng 
hỗn hợp bánh neem-ure tỷ lệ 2:10 ở mức 120kg/ha đã làm giảm tỷ lệ mắc bệnh lùn xoắn, vàng 
lùn, và virut tungro, làm tăng đáng kể sản lượng lúa trong cả mùa khô lẫn mùa mưa. Ngoài ra, 
việc phun hàng tuần với liều lượng cực thấp (ULV) gồm 50% hỗn hợp dầu neem - dầu hạt cải với 
tỷ lệ 4:1 (vol/vol) ở mức 8l/ha trong giai đoạn từ khi là cây con đến giai đoạn trổ lúa làm giảm tỷ 
lệ virut tungo và tăng năng suất (Bảng 1) (Abdul Kareem và cộng sự năm 1987). Chi phí thấp của 
cách chữa trị này góp phần tăng lợi nhuận cao hơn so với diệt sâu bệnh bằng thuốc trừ sâu. Ở 
Ấn Độ, phương pháp diệt sâu bệnh bằng neem đã kiểm soát quần thể rầy xanh, sâu đục thân 
vàng, muỗi lá hành, và châu chấu. Các ô đất được phun bằng 2% chiết xuất hạt neem với tỷ lệ 
10kg/ha mang lại sản lượng hạt cao nhất. 
 
Ngô, cao lương và cây kê.Trong các thử nghiệm được tiến hành tại Trạm Thu Gom Mbita của 
Trung tâm Sinh thái và Sinh lý học Côn trùng (ICIPE) và trên các cánh đồng của nông dân ở 
Kenya, việc sử dụng bột hạt neem với tỷ lệ 3g/cây hoặc bột bánh neem với tỷ lệ 1g/cây 4 tuần 
một lần sau khi cây trồng mới nhú (WE) hoặc 4 và 6 tuần một lần đối với ngô đã bị sâu đục thân 
phá hoại, làm giảm đáng kể tổn thương lá, đục thân, gãy cờ, và quần thể sâu đục thân. Sản 
lượng hạt trong các ô đất trồng ngô sử dụng neem cũng cao như thu được đối với thuốc trừ sâu 
và cao hơn đáng kể so với ô đất đối chứng không sử dụng thuốc (Bảng 2). Việc lưu trữ bánh 
neem lên đến 2 năm trong bóng tối cũng không làm giảm hiệu quả đối với sâu bệnh. Mức giảm 
thiệt hại sâu bệnh gây ra, bao gồm kích thước thân cây đo bằng chiều rộng của lớp vỏ đầu ấu 
trùng, và độ tăng sản lượng cũng tương tự như khi sử dụng bánh neem cho cây cao lương 
(Bảng 4). Trong các thử nghiệm được tiến hành ở Mali, việc sử dụng chiết xuất từ cây neem tại 
địa phương làm gia tăng đáng kể năng suất của cây kê trong vụ sớm và vụ chính là kết quả của 
việc kiểm soát sâu bọ ăn ngọn kê, bọ cánh cứng và sâu bọ ăn ngọn. 
 
Bảng 1.  Bảng so sánh kiểm soát virus tungro (RTV) ở lúa, năng suất gạo và lợi nhuận thu được 
từ ruộng lúa được phun hỗn hợp dầu na - neem (NO:CAO) hoặc thuốc trừ sâu (BPMC) (Abdul 
Kareem et al. 1987)1 
 
Thuốc xử lý       RTV (%)         Năng suất 

(t/ha)     
Giá trị sản 
lượng (US$) 

Chi phí xử lý 
(US$)   

Lợi nhuận thu 
được (giá trị 
sản lượng trừ 
chi phí xử lý) 

Tháng 01 – tháng 04/1984 
NO:CAO 5a 6.1a 1068 44 1024 
BPMC 4a 6.1a 1068 125 943 
Đối chứng 7a 5.6a 980                    12                       968 

Tháng 06 – tháng 10/1984 
NO:CAO 4a 5.1a 892 44                       848 
BPMC 6ab 4.7a 822 125 697 
Đối chứng 9b 4.6a 805 12 793 

Tháng 11/1984 – tháng 03/1985 
NO:CAO 29a 3.1a 542 44 498 



BPMC 56b 2.5b 438                  125 313 
Đối chứng 52b     2.3b 402 12 390 
 
1Trung bình lặp lại 4 lần cho mỗi vụ. Giá gạo = 0,175$/kg. Hỗn hợp dầu Neem – dầu quả na (NO:CAO) và muối 
Fenobucard carbonate loại diệt côn trùng được sử dụng 8 lần trong mỗi vụ mùa. Giá trị trung bình của cùng ký tự 
đằng sau không khác biệt đáng kể ở mức 5% trong trắc nghiệm đa khoản Duncan (Duncan’s Multiple Range Test). 
Chi phí của xử lý đã bao gồm chi phí nhân công và vật liệu. Chi phí của xử lý đối chứng đã bao gồm chi phí nhân 
công (10US$) và 8 cục pin DC (2US$) để áp dụng 1,6% dung dịch nước Teepol (nhũ tương) sử dụng thiết bị phân 
phối thể tích nhỏ. 

 
Bảng 2. Tỷ lệ gãy ngọn do ấu trùng Chilo partellus gây ra và năng suất hạt trong các ô đất được 
trồng ngô giống 'Katumani' dễ bị sâu đục thân và sử dụng bột hạt neem (NSP) hoặc Furadan. 
Trạm Thực Nghiệm ICIPE và cánh đồng của nông dân, Mbita, Kenya, mùa vụ mưa ngắn hạn 
1992 (Saxena, chưa được xuất bản)1 
 
 Trạm Thực Nghiệm ICIPE Cánh Đồng Nông Dân 
Thuốc xử lý Tỷ lệ gãy ngọn 

(%) 
Năng suất 
(kg/ha)          

Tỷ lệ gãy ngọn 
(%) 

Năng suất 
(kg/ha)          

NSP (dùng cho 
gốc) 

17.0b              4530b 12.0b 3570b 

NSP (dùng cho 
lá) 

2.0a 6430a 4.0a 5480a 

NSP (dùng cho 
gốc + lá) 

2.0a 5870a 2.0a 5630a 

Furadan 5G 0.3a 6400a 0.3a 6130a 
Chưa được xử lý 
(đối chứng) 

21.0b 3370b 17.0c 3850b 

1Trong mỗi cột, giá trị trung bình của cùng ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể ở mức 5% trong kiểm định LSD; 
trung bình của 4 lần lặp lại. 

 
Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm và thiệt hại của cây do ấu trùng Chilo partellus gây ra và năng suất hạt trong 
các ô đất được trồng với giống cao lương 'Serena' dễ bị sâu đục thân và sử dụng bánh neem 
(NC) 4 tuần một lần sau khi cây mới nhú (WE) hoặc 4 và 6 tuần hai lần, hoặc sử dụng Dipterex. 
Mbita, Kenya, mùa vụ mưa ngắn hạn, 1994 (Saxena 1998)1 
 
 Trạm Thực Nghiệm Cánh Đồng Nông Dân 

 Thiệt 
hại lá 
9WE2 

Chiều 
cao 
cây 
(cm) 
9WE 

Độ 
dài 
thân 
bị đục 
(cm) 
9WE 

Số 
lượng 
ấu 
trùng 
(con) 
9WE 

Chiều 
rộng 
ngọn 
(cm)      

Năng 
suất 
(kg/h
a) 

Thiệt 
hại lá 
9WE2 

Chiều 
cao 
cây 
(cm) 
9WE 

Độ 
dài 
thân 
bị đục 
(cm) 
9WE 

Số 
lượng 
ấu 
trùng 
(con) 
9WE 

Chiều 
rộng 
ngọn 
(cm)      

Năng 
suất 
(kg/h
a) 

NC dùng 
một lần 

2.9ab      110a 27.5a
b     

7.4ab     0.66a     6182a
b      

2.9a 114a 25.4b 18.8b 0.64a 5242a 

NC dùng 
hai lần 

2.9ab 106ab 21.3a 2.2a 0.67a 7312a 3.0a 112a 18.9a 16.8a 0.63a    5052a 

Dipterex    2.3ab 117a 20.3a 7.0ab 0.79a 6523a 2.5a 111a 22.9a 19.4a 0.96c    5043a 



b b b b 
Đối 
chứng 
(chưa 
xử lý) 

3.5b 94b 30.3b 10.2b 0.84b 6056
b        

4.1b 99b       27.9b      25.8b 0.90b    3908
b 

1 Trong mỗi cột, giá trị trung bình của cùng ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể ở mức 5% trong kiểm định LSD; 
trung bình của 4 lần lặp lại. Thiệt hại lá được đo trực quan trên thang 1-9 (1 = không thiệt hại. 9= thiệt hại toàn bộ) 

 
Chuối. Mọt chuối, Cosmopolites sordidus, và tuyến trùng ký sinh là loại sâu bệnh gây hại chính 
cho quả chuối và cây chuối. Chúng thường xuất hiện cùng lúc và có thể phá hoại hệ thống rễ và 
thân cây, dẫn tới mất năng suất quả. Hầu hết chuối vùng cao ở Đông Phi rất dễ bị nhiễm mọt và 
tuyến trùng. Việc sử dụng bột hạt neem hoặc bánh neem với tỷ lệ 100g/cây trên đất vào lúc 
trồng và sau đó mỗi 3 tháng đã làm giảm số lượng của tuyến trùng gây tổn thương gốc, 
Pratylenchus goodeyi và tuyến trùng sưng rễ, Meladogyne spp., ngang với việc sử dụng Furadan 
5G với tỷ lệ 40g/cây trồng vào lúc trồng và sau mỗi 6 tháng với cây chuối trồng trong bình chứa 
100l với mức độ kiểm soát độ nhiễm tuyến trùng chuối (Musabyimana và Saxena 1999a). Tám 
tháng sau khi trồng, cây chuối được xử lý bằng bánh nem (NC), bột hạt nem (NSP), bột hạt, 
hoặc với dầu có lượng tuyến trùng ký sinh ít hơn từ 7 đến 95 lần so với cây đối chứng không 
được xử lý. Tuy nhiên, chỉ có NC hoặc NSP được sử dụng cho các cây chuối chưa được cắt tỉa 
giữ cho quần thể tuyến trùng dưới ngưỡng kinh tế (Bảng 5). Vào tháng thứ 8 sau khi cho vào 
đất, việc sử dụng NC hoặc NSP vẫn có hiệu quả chống lại tuyến trùng ở chuối, trong khi hoạt 
động diệt tuyến trùng của Furadan dường như suy giảm. Bọ cánh cứng ăn ít hơn hoặc hoàn 
toàn tránh xa các cây được xử lý bằng neem, trong khi các tổn thương lớn thường xuất hiện 
trên các cây chưa được xử lý. Với xử lý bằng neem, năng suất trái tăng 27-50% so với thuốc đối 
chứng trong vụ mùa đầu và 30-60% so với thuốc đối chứng trong vụ mùa thứ hai, nhưng năng 
suất khi sử dụng Furadan trong vụ mùa thứ hai thậm chí còn kém hơn so với thuốc đối chứng 
(Musabyimana và Saxena 1999b). Việc sử dụng neem mang lại lợi nhuận kinh tế, trong khi việc 
sử dụng Furadan cho thấy không có hiệu quả kinh tế (Bảng 5) (Musabyimana và cộng sự năm 
2000). 
 
Bảng 5. Tác động của bột hạt neem (NSP), bánh neem (NC), bột nhân neem (NKP) khi cho vào 
đất, hoặc chữa trị bằng dầu neem (NO) đối với quần thể tuyến trùng cây chuối 2 và 8 tháng sau 
khi áp dụng trên chồi cây chuối đã được hoặc chưa được cắt tỉa trồng trong thùng. ICIPE, Trạm 
Thu Gom Mbita (Musabyimana và Saxena 1999a)  
 
 Số lượng tuyến trùng trên (con số)/100g rễ + SEM 
Chữa Trị Sau 2 tháng Sau 8 tháng 
Đã cắt tỉa 1200 +   489a 22200 +  3747a 
Chưa cắt tỉa + bột hạt neem NSP 200 +   300a 3600 +    490a 
Đã cắt tỉa + Furadan 0 +       0a 16800 +  2135a 
Đã cắt tỉa + bánh neem NC 0 +       0a 1200 +  2135a 
Đã cắt tỉa + bột hạt neem NSP 0 +       0a 22500 +  2265a 
Đã cắt tỉa + bột nhân neem NKP 0 +       0a 81600 +23510b 
Chưa cắt tỉa + bánh neem NC 300 +   300a 1200 +        0a  
Chưa cắt tỉa + dầu neem NO 0 +       0a 5700 +  1025a 



Chưa cắt tỉa + bột nhân neem NKP 125 +   125a 27600 +    373a 
Chưa cắt tỉa (không xử lý) 25050 + 4057b 114000 +  4673b 
CV% 95.7 50.4 
Chênh lệch ** ** 
1Giá trị trung bình theo sau bởi cùng ký tự thường không khác biệt đáng kể (P<0,05 trong kiểm định Tukey) ; trung 
bình lặp lại 4 lần; ** = P < 0.001 (kiểm định Tukey). 
 
Cây họ đậu và rau quả. Do lợi nhuận cao mà các loại đậu và rau đem lại, nông dân có xu hướng 
sử dụng quá nhiều hóa chất, gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe của người sản xuất lẫn 
người tiêu dùng, cũng như các vấn đề kháng thuốc nghiêm trọng. Tuy nhiên, neem có thể cung 
cấp một cách thỏa mãn khả năng kiểm soát côn trùng gây hại cho cây họ đậu và rau quả. Một 
loạt các loài gây hại tấn công đậu đũa, một loại cây lương thực chính ở châu Phi. Thuốc phun 
với chiết xuất hạt neem khá hiệu quả trong việc chống lại loài bướm gây hại, nhưng việc phun 
lượng cực thấp dầu neem hàng tuần không kiểm soát được bọ trĩ hoa, Megalurothrips sjostedti 
(Dreyer 1987). Mặt khác, trong các thử nghiệm được tiến hành tại Trạm Thực Nghiệm Mbita 
của ICIPE và trên cánh đồng của nông dân ở Kenya, việc sử dụng chiết xuất hạt neem 2% hoặc 
3% với tỷ lệ 200l/ha vào 38, 47 và 51 ngày sau khi cây đậu đũa nhú mầm (DE) hoặc việc sử dụng 
thuốc phun lượng cực thấp (ULV)  5%, 10% hoặc 20% chiết xuất hạt neem (NSE) với tỷ lệ 10l/ha 
làm giảm đáng kể số lượng bọ trĩ hoa trong vòng 2 ngày sau mỗi lần điều trị (Saxena và Kidiavai 
1997). Bọ trưởng thành cũng ít xuất hiện trong hoa tại các ô đất 51 DE được phun bằng 5%, 
10% hoặc 20% NSE. Năng suất hạt cao hơn đáng kể trong các ô được phun bằng 20% NSE so với 
ô đất đối chứng và tương đương với năng suất thu được ở các ô phun Cypermethrin ba lần 
(Bảng 7). Do chi phí thấp của chữa trị bằng NSE, lợi ích thuần thu được khi đậu đũa được phun 
với NSE thường cao hơn khi phun với thuốc trừ sâu. Ngoài ra, chất lượng quả thu được trong 
các ô đất được xử lý bằng neem có chất lượng cao hơn so với ô đất đối chứng hoặc ô đất xử lý 
bằng Cypermethrin. 
 
Bảng 7. Bảng so sánh năng suất và giá trị đậu đũa sau khi trừ chi phí 3 lần sử chiết xuất hạt 
neem (NSE) hoặc Cypermethrin cho cây đậu đũa. Trạm Thực Nghiệm Mbita của ICIPE. Vụ mùa 
mưa dài; 1994 (Saxena và Kidiavai 1997) 1 
 
Thuốc xử lý 2   Năng suất hạt  

(kg/ha) 
Giá trị thu 
được3  
(US$/ha) 

Chi phí xử lý  
(US$/ha) 

Giá trị thu được 
– Chi phí xử lý4 

Trạm Thực Nghiệm 
Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 5% 

1160ab 580 1.5 578.5  

Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 10% 

1280ab 640 3.0 637.0 

Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 20% 

1480a 740 6.0 734.0 

Cypermethrin 1480a 740 108.0 632.0 
Thuốc đối chứng  
(1% Teepol) 

1050b 525 0.0 525.0 



Cánh đồng của nông dân 
Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 5% 

1450d 725 1.5 723.5 

Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 10% 

1630c 815 3.0 812.0 

Chiết xuất hạt nem  
(NSE) – 20% 

1760b 880 6.0 874.0 

Cypermethrin 2130a 1065 108.0 957.0 
Thuốc đối chứng  
(1% Teepol) 

1290e 645 0.0 645.0 

 
1Giá trị trung bình của cùng một ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể (P<0,05 trong kiểm định đa phạm vi Ryan-

Einot-Gabriel- Welsch) . 2Sử dụng phương thức phun lượng cực thấp, NSE hoặc Cypermethrin được phun 3 lần với 

tỷ lệ 10l/ha trong vào 31, 39 và 49 ngày sau khi cây nhú mầm. 31US$ = KSh 54; chi phí hạt đậu đũa = 50/kg.  4Chi phí 

xử lý chỉ bao gồm chi phí NSE hoặc Cypermethrin; hạt neem @ US$0.5/kg, Cypermethrin @ US$36/l. 

Đối với các loại đậu thông thường, việc sử dụng thuốc phun 2% chiết xuất hạt nhân neem với 
liều lượng cao trong khoảng thời gian 11 ngày có tác dụng kiểm soát hiệu quả bọ cánh cứng 
chrysomelid, Ootheca benningseni (Karel 1989). Các dẫn xuất Neem cũng cho thấy hiệu quả 
chống lại sâu đục quả và sâu đục thân trên đậu Bengal gram, chống lại sâu quấn lá và bọ chét 
trên đậu bắp, và chống lại sâu đục quả và sâu đục vỏ trên cây đậu thiều (Saxena 1989). 
 
Cải xoăn kales, cải bắp và các cây thuộc họ cải khác rất dễ bị tấn công bởi sâu tơ, Plutella 
xylostella. Thuốc trừ sâu tổng hợp không có khả năng kiểm soát lâu dài vì loài sâu này được biết 
là phát triển tính kháng thuốc nhanh (Talekar & Shelton 1993). Trong các thử nghiệm được tiến 
hành ở Togo, việc phun số lượng cao hàng tuần 4% chiết xuất hạt nhân neem methanol (neem 
hòa tan trong methanol) (NKE) (Adhikary 1985) hoặc thậm chí là dung dịch 2,25 đến 5% NKE 
(Dreyer & Hellpap 1991) gần như bảo vệ hoàn toàn bắp cải khỏi sâu bệnh. Các thí nghiệm ở 
châu Á cũng cho kết quả tương tự. Các loài bướm gây hại khác trên cải bắp và rệp vừng cũng 
được kiểm soát bằng neem. Trong các thử nghiệm lặp lại nhiều lần được tiến hành tại Trạm 
Thực Nghiệm ICIPE và trên cánh đồng của nông dân ở miền tây Kenya, việc phun lượng cực 
thấp 20% chiết xuất hạt neem cách khoảng 10 ngày làm giảm đáng kể sự lây lan và tổn hại của 
sâu bệnh và làm tăng năng suất lá cải xoăn thương mại ('Sukuma-wiki' trong ngôn ngữ 
Kiswahili) (Bảng 8) (Saxena chưa xuất bản). Việc sử dụng thuốc phun chiết xuất 0,3% neem 
không tốt bằng việc sử dụng chiết xuất hạt neem. Số lượng nhện, loài săn mồi quan trọng của 
cấu trùng DBM, trong các ô đất được xử lý bằng neem cũng cao như trong các ô đất đối chứng 
chưa được xử lý, trong khi nó thấp hơn nhiều trong các ô đất được xử lý bằng điều 
Cypermethrin. Trong suốt mùa mưa kéo dài, năng suất lá cải xoăn cao hơn đáng kể khi sử dụng 
chiết xuất hạt neem so khi sử dụng Cypermethrin. Lợi nhuận kinh tế của xử lý bằng chiết xuất 
hạt neem là khả quan vì chi phí của hạt neem thấp. Việc xử lý bằng chiết xuất hạt giống neem 
đem lại lợi ích kinh tế đầy hứa hẹn vì chi phí của hạt neem là thấp. 
 
Ở châu Phi, tuyến trùng sưng rễ, Meloidogyne spp., và sâu đục thân, Helicoverpa armigera là 
những loài sâu gây hại nhất của cà chua. Vì tuyến trùng là “những kẻ thù vô hình”, vai trò của 



chúng trong việc giới hạn sản xuất cà chua ở các vùng nhiệt đới thường bị bỏ qua. Rössner & 
Zebitz (1987) và Parveen & Alam (1998) đã có báo cáo các tác động diệt tuyến trùng của neem 
trong cà chua. Trong các thử nghiệm thực địa tại Trạm Thực Nghiệm ICIPE tại Mbita, Kenya vào 
năm 1997-98, chúng tôi thấy rằng, so với ô đất đối chứng chưa được xử lý, việc cho bột hạt 
neem vào đất với tỷ lệ 3g/ô khi trồng giảm đáng kể lượng vết thương mỗi cây xuống ngang với 
Furadan (Bảng 9). Tuy nhiên, hiệu quả chống tuyến trùng của bột hạt neem kéo dài lâu hơn 
nhiều so với Furadan. Tỷ lệ sâu đục quả là thấp, nhưng như một biện pháp phòng ngừa côn 
trùng gây hại nói chung, chiết xuất hạt neem, chiết xuất neem, hoặc Cypermethrin được phun 
với một máy phun liều lượng cực thấp với tỷ lệ 10l/ha cách nhau 10 ngày. Mặc dù năng suất trái 
không tăng đáng kể khi sử dụng neem hoặc thuốc trừ sâu so với ô đất đối chứng chưa được xử 
lý, nhưng chất lượng quả được sản xuất trong các ô đất được xử lý bằng neem tốt hơn cách rõ 
rệt. Ở Niger, việc sử dụng thuốc phun chiết xuất hạt neem 5% hàng tuần làm giảm tác động gây 
hại của sâu đục quả cà chua và làm tăng năng suất quả đạt chất lượng thương phẩm 
(Ostermann 1992). 
 
Sâu hại cây mướp tây, chẳng hạn như sâu bướm xén lá, Sylepta derogate, khá nhạy cảm với các 
dung dịch thuốc phun ngay cả ở tỷ lệ 0,25% chiết xuất lõi neem (Dreyer 1987) hoặc 5, 10, hoặc 
20% chiết xuất hạt neem (Cobbinah & Olei- Owusu 1988). Ngoài ra, rệp bông, Aphis gossypii, 
được kiểm soát tốt trên cây mướp tây bằng cách phun bốn lần mỗi tuần với dung dịch 0,5% 
chiết xuất hạt neem hoặc 2% dầu neem; đem lại tác động ngang bằng với thuốc diệt côn trùng 
Butocarboxim (Dreyer & Hellpap 1991). 
 
Bảng 8. Bảng so sánh mức độ phá hoại của loài bướm kim cương (DBM), Plutella xylostella, độ 
lây nhiễm, quần thể nhện, và năng suất lá trên các cánh đồng cải xoăn dễ bị nhiễm sâu bệnh 
'Georgia miền Nam' và được phun bằng chiết xuất hạt neem (NSE), chiết xuất neem giàu hoạt 
chất azadirachtin (NE), hoặc thuốc trừ sâu với Cypermethrin, Trạm Thực Nghiệm ICIPE, Mbita, 
Kenya (Saxena, chưa xuất bản)1  
 
Thuốc xử lý2 DBM (số)/20 lá Nhện (số)/20 lá Năng suất lá (kg/ha) 

Vụ mùa mưa ngắn năm 1997 
Chiết xuất hạt nem 
NSE – 20% 

41.8 +   6.89a _ 14043 + 1577a 

Chiết xuất hạt nem 
NSE – 20% + ajwan3 

51.8 +   9.98a _ 13737 + 1497a 

Cypermethrin 45.2 +   7.21a _ 13972 + 1931a 
Không xử lý (đối 
chứng) 

109.2 + 14.86b _ 6630 +   741b 

Địa điểm #1. Vụ mùa mưa dài năm 1998 
Chiết xuất hạt nem 
NSE – 20% 

24.6 +   3.82a 15.2 + 3.79a 9841 + 919.2a 

Bánh nem  
NE – 0.3% 

51.6 +   7.22b 16.0 + 7.22a 6187 + 482.1b 

Cypermethrin 50.8 +   6.04b 5.6 + 1.21a 6131 + 854.0b 
Không xử lý (đối 85.8 + 11.19c 17.6 + 2.84a 5360 + 947.4b 



chứng) 
 

Địa điểm #2. Mùa vụ mưa kéo dài năm 1998 
Chiết xuất hạt nem 
NSE – 20% 

10.2 +  1.74a 18.0 + 2.81a 20776 + 1789a 

Bánh nem  
NE – 0.3% 

14.6 +  1.33a 21.6 + 3.97a 12591 + 1111b 

Cypermethrin 16.2 +  2.84a 8.6 + 1.03a 14117 + 1522b 
Không xử lý (đối 
chứng) 
 

35.6 +  4.32b 20.2 + 2.69a 13979 + 1108b 

1Giá trị trung bình của cùng ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể (P<0,001 đối với vụ mùa mưa dài năm 1997 và 

đối với Thửa đất #1 trong vụ mùa mưa dài năm 1998); P<0,002 đối với Thửa đất #2 trong vụ mùa mưa dài năm 

1998; Nhiều loạt kiểm định Ryan-Einot- Gabriel-Welsch); trung bình 5 lần lặp lại. 2Sử dụng phương thức phun thể 

tích cực thấp ULV, NSE hoặc Cypermethrin phun cho cải xoăn cách khoảng 10 ngày. 3Ajwan là một chất chống oxy 

hóa tự nhiên được sử dụng như một loại gia vị ở Ấn Độ. 

Ở Niger, việc sử dụng dung dịch chiết xuất hạt neem 0,25%, 0,5% hoặc 1% phun vào lá trên các 
cánh đồng rau dền đã đẩy lùi mạnh mẽ loài bướm Spodoptera exigua trong khi đó, việc sử dụng 
thuốc chiết xuất hạt neem 0,5% cho vào đất đã đẩy lùi loài bướm Spodoptera littoralis 
(Ostermann 1992). Việc sử dụng dung dịch phun tỷ lệ 0,5% hoặc 1% chiết xuất hạt neem làm 
giảm đáng kể thiệt hại trên lá gây ra bởi bởi loài bướm S. exigua, trong khi trước và sau gieo 
hạt, sử dụng thuốc chiết xuất hạt neem 0,5%  với tỷ lệ 1000l/ha đã ngăn chặn sự xâm nhập của 
loài bướm S. littoralis vào các cánh đồng đã được xử lý và gần như tăng gấp đôi năng suất lá so 
với các ô đất chưa được xử lý (Ostermann 1992). 
 
Ở Sudan, thu được kết quả đáng chú ý đối với các sản phẩm neem khi có sự kiểm soát ruồi 
trắng trên khoai lang, Bemisia tabaci và bọ nhẩy trên lá, Jacobiasca lybica ở khoai tây (Siddig 
1987, 1991). Việc phun thể tích lớn dung dịch chiết xuất hạt nhân neem 2,5% hai lần cách nhau 
hai tuần làm giảm đáng kể số lượng sâu bệnh xuống mức >50% mức kiểm soát và làm tăng năng 
suất. Ngài củ khoai tây, Phthorimaea operculella, không bị ảnh hưởng trên cánh đồng nhưng 
phun dung dịch 0,05% và 0,1% dầu neem đã ngăn chặn mạnh mẽ sự rụng trứng và ngăn ngừa 
thiệt hại cho khoai tây khi lưu trữ (Siddig 1988). 
 
Bảng 9. Bảng so sánh các nốt sần gây ra bởi tuyến trùng rễ ở cây cà chua khi xử lý bằng bột hạt 
neem (NSP), chiết xuất hạt neem (NSE), chiết xuất neem (NE), hoặc thuốc trừ sâu và trong cây 
cà chua chưa được xử lý. Trạm Thực Nghiệm ICIPE, Mbita, Kenya (Saxena, chưa được xuất bản)1 
Thuốc xử lý2 Số lượng nốt sần (thang đo 0-10)  đo được vào các tuần 

sau khi cấy ghép (WT)3 

 4 WT 6 WT 8 WT 
  

Vụ mùa mưa ngắn năm 1997 
Bột hạt neem NSP (3g/cây), chiết 
xuất hạt neem NSE 20% 

2.1 + 0.30a 1.4 + 0.18a - 



Bột hạt neem NSP (3g/cây), bánh 
neem NE 0.3% 

1.6 + 0.47a 1.3 + 0.26a - 

Furadan 5G (1g/cây), Cypermethrin 2.8 + 0.33ab 2.4 + 0.28a - 
Chưa xử lý (đối chứng) 3.9 + 0.49b 2.2 + 0.32a - 
  

Vụ mùa mưa ngắn năm 1998 
Bột hạt neem NSP (3g/cây), chiết 
xuất hạt neem NSE 20% 

1.8 + 0.50a 0.9 + 0.17a - 

Bột hạt neem NSP (3g/cây), bánh 
neem NE 0.3% 

2.1 + 0.66a 2.2 + 0.25b - 

Bột hạt neem NSP (3g/cây), bánh 
neem NE 1.0% 

2.0 + 0.44a 1.1 + 0.10a - 

Furadan 5G (1g/cây), Cypermethrin 2.2 + 0.45a 0.9 + 0.17a - 
Chưa xử lý (đối chứng) 4.4 + 0.35b 4.7 + 0.39c - 
  

Vụ mùa mưa ngắn năm 1999 
Bột hạt neem NSP (3g/cây), chiết 
xuất hạt neem NSE 20% 

1.6 + 0.43a 1.4 + 0.39a 0.8 + 0.34a 

Bột hạt neem NSP (3g/cây), bánh 
neem NE 10% 

1.9 + 0.51a 1.7 + 0.34a 1.5 +0.35ab 

Furadan 5G (1g/cây), Cypermethrin 1.9 + 0.28a 2.0 + 0.23a 2.0 +0.36bc 
Chưa xử lý (đối chứng) 3.1 + 0.22b 3.5 + 0.31b 2.8 + 0.17c 
1Giá trị trung bình của cùng ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể (P<0,001-0,05 đối với các mùa vụ khác nhau; 

Kiểm định đa khoảng Ryan-Einot- Gabriel-Welsch (REGW); trung bình 5 lần lặp lại trong năm 1997 và năm 1999; 

trung bình 4 lần lặp lại trong năm 1998. 2Số lượng nốt sần (trên thang đo 0-10); 0 = 0 nốt sần trên mỗi cây, 1 = 1-2, 

2 = 3-5, 3 = 6-10,   4 = 11-15, 5 = 16-20, 7 = 31-40, 8 = 41-50, 9 = 51-60, 10 = 61 và hơn nữa nốt sần trên mỗi cây. 
3Sử dụng phương pháp phun ULV, NSE, NE hoặc Cypermethrin được phun cho cây cà chua với tỷ lệ 10l/ha trong 

khoảng thời gian 10 ngày. 

Cây trồng nông lâm và thuốc lá. Côn trùng và tuyến trùng cũng ảnh hưởng đến cây và cây trồng 
trong nông lâm nghiệp. Trong các thử nghiệm cộng tác được thực hiện bởi Trung tâm nghiên 
cứu nông lâm quốc tế (ICRAF) tại Shinyanga, Tanzania năm 1995-1996, việc sử dụng bánh neem 
bột với tỷ lệ 2g/cây cho ngô lai, “Cargill”, vào tuần thứ 4 và 5 sau khi gieo, được ghi nhận tăng 
30% năng suất so với đối chứng (ICIPE 1998). Việc sử dụng bánh neem với tỷ lệ 135kg/ha cũng 
làm giảm tác hại của mối và làm tăng đáng kể năng suất hạt ngô lai so với cây trồng được xử lý 
bằng Furadan hoặc chưa được xử lý. 
 
Trong các thử nghiệm thực địa được tiến hành tại Tabora, Tanzania, mặc dù việc sử dụng bột 
hạt neem hoặc bánh neem với tỷ lệ 15g/m2 không đem lại hiệu quả như việc sử dụng Ethylene 
dibromide với tỷ lệ mức 62 ml / m2 trong việc giảm chỉ số mật độ rễ trong cây thuốc lá, nhưng 
năng suất thuốc lá tăng đáng kể khi sử dụng phương pháp xử lý bằng neem (ICIPE 1998). 
 
Sâu bệnh trên sản phẩm lưu trữ 
 



Thiệt hại sau thu hoạch nổi tiếng là cao ở các nước đang phát triển. Tổn thất toàn cầu trong việc 
lưu trữ lên đến 10% tổng lượng ngũ cốc lưu trữ, nghĩa là 13 triệu tấn ngũ cốc bị thiệt hại do côn 
trùng hoặc 100 triệu tấn ngũ cốc không lưu trữ đúng cách. Saxena (2002) đã xem xét về tiềm 
năng của neem với các sản phẩm lưu trữ: các loại ngũ cốc, đậu, ngô, cao lương, lúa mì, gạo và 
lúa, và củ khoai tây. Tại các kho chứa và nhà kho của trang trại, việc dùng dẫn xuất neem cho 
các bao và hạt dự trữ đã đam lại sự bảo vệ chống côn trùng gây hại. Bột nhân hạt neem trộn với 
thóc (1% đến 2%) làm giảm đáng kể sự lây nhiễm sâu bọ trong kho chứa. Lá neem trộn với thóc 
(2%), các bao được xử lý bằng chiết xuất hạt neem 2%, hoặc 20 - 30 cm lá neem khô rải chắn 
giữa các bao và mặt sàn kho lưu trữ làm giảm đáng kể lây nhiễm của côn trùng và tổn hại gây ra 
cho ngũ cốc trong thời gian 3 tháng lưu trữ; hiệu quả tương đương với bột Methacrifos. Tương 
tự như vậy, chiết xuất hạt neem với tỷ lệ 7,2 g/ bao vải đay sức chứa 90 kg (100 x 60 cm) kiểm 
soát 80% số lượng côn trùng lớn và ngăn ngừa thiệt hại cho lúa mì lên đến 6 tháng. Việc xử lý có 
hiệu quả tới 13 tháng và bảo vệ hơn 70% so với sản phẩm đối chứng chưa được xử lý. Việc xử lý 
bằng chiết xuất hạt neem có hiệu quả tương đương với trộn 0,0005% Primiphos methyl với hạt. 
Việc áp dụng công nghệ ở Sind, Pakistan đem lại tỷ lệ lợi nhuận cao cho những người nông dân 
quy mô nhỏ, vừa và lớn (Jilani & Amir 1987). 
 
Hiệu quả sử dụng riêng lẻ dầu neem hoặc kết hợp với xông khói được đánh giá qua khả năng 
chống lại năm loài sâu bệnh phá hoại thóc và gạo lưu trữ trong một thử nghiệm tại kho tiến 
hành ở Philippines (Jilani & Saxena 1988). Hạt gạo được xử lý bằng dầu neem 0,05 - 0,1% hoặc 
được xử lý bằng dầu neem sau khi khử trùng bằng Phostoxin, và bảo quản trong 8 tháng có 
lượng mọt Tribolium castaneum trưởng thành ít hơn đáng kể so với lượng gạo đối chứng chưa 
được xử lý. Cả hai phương pháp xử lý đều hiệu quả ngang với xử lý bao đựng bằng Actellic với 
tỷ lệ 25 µg/cm2 hoặc xử lý hạt gạo bằng Actellic với tỷ lệ 0,0005%, và ngăn chặn số lượng sâu 
bệnh lên đến 60%. Số lượng sâu bệnh phát sinh cũng giảm khi gạo đã khử trùng hoặc chưa 
được lưu trữ trong các bao được xử lý bằng dầu neem với tỷ lệ > 1 mg/cm2. Mọt gạo nhỏ 
Rhyzopertha dominica, mọt gạo Sitophilus oryzae, mọt răng cưa Oryzaephilus surinamensis và 
ngài gạo Corcyra cephalonica cũng bị giảm như vậy khi xử lý chỉ bằng neem hoặc neem kết hợp 
với khử trùng trước đó (Bảng 10). Việc khử trùng và sử dụng Phostoxin chỉ có hiệu quả trong 
khoảng 2 tháng đối với mọt gạo R. dominica, và đến 6 tháng đối các loài côn trùng khác. Ngược 
lại, phương pháp xử lý bằng dầu neem có hiệu quả lên đến 8 tháng. So với tác hại mà côn trùng 
gây ra cho gạo chưa được xử lý hoặc khử trùng, phương pháp xử lý bằng dầu neem làm giảm 
đáng kể thiệt hại cho hạt gạo. Sau 8 tháng sau khi lưu trữ, lượng mọt tấn công ngũ cốc được xử 
lý bằng neem là 50% so với gạo đã khử trùng và 25% với gạo chưa được xử lý. 
 
Hạt thóc đã được khử trùng và sau đó được xử lý bằng dầu neem hoặc sau khi khử trùng được 
lưu trữ trong túi được xử lý bằng dầu neem, cũng có ít mọt trưởng thành giống T. castaneum, 
R. dominica, S. oryzae và O. surinamensis hơn so với hạt thóc được khử trùng hoặc không được 
xử lý (Bảng 11). Sự phá hoại của mọt C. cephalonica được tìm thấy trong thóc lưu trữ chỉ sau 4 
tháng và duy trì ở mật độ thấp trong suốt quá trình thử nghiệm thóc được xử lý cũng như 
không được xử lý. Các phương pháp xử lý bằng Neem cũng làm giảm tỷ lệ mọt tấn công các loại 
ngũ cốc lên đến khoảng 70% hoặc hơn 70%. So với phương pháp xông thuốc khử trùng, vốn chỉ 
có hiệu quả trong 2 tháng, các phương pháp xử lý bằng neem cho sự bảo vệ chống lại sâu bệnh 
trong hạt lưu trữ trong 8 tháng, sau đó thử nghiệm chấm dứt. 



 
Trong các nghiên cứu được tiến hành ở Kenya, sự tăng trưởng và phát triển giai đoạn đầu của 
mọt ngô, Sitophilus zeamais, đã bị ngăn ngừa hoàn toàn trên hạt ngô được xử lý bằng dầu 
neem 0,02%, đồng thời khối lượng lõi ngô được xử lý bị mất ít hơn 1% so với lượng mất 50% 
của lõi chưa được xử lý sau 6 tháng bảo quản (Kega & Saxena 1996). 
 
Bảng 11. Mọt T. castaneum (TC), R. dominica (RD), S. oryzae (SO), O. surinamensis (OS) và C. 
cephalonica (CC) trưởng thành và mọt tấn công ngũ cốc được tìm thấy trong các mẫu lấy từ 
thóc đã được xử lý trước khi đóng bao và lưu trữ trong vòng 8 tháng tại một nhà kho ở 
Philippines. Sự phá hoại của côn trùng là thấp (0 - 0,7 con trưởng thành/loài/ mẫu) và mọt tấn 
công hạt là rất ít (0,2% - 0,6%) trong các hạt thóc được lấy mẫu sau một tháng từ khi bảo quản 
(Jilani & Saxena 1988) 
 
                                     Côn trùng và mọt trưởng thành tấn công 250g mẫu hạt1 
Xử lý Nồng độ TC 

(con) 
RD 
(con) 

SO 
(con) 

OS 
(con) 

CC 
(con) 

Hạt bị mọt 
tấn công (%) 

Bao xử lý bằng dầu neem 
 

1 mg/cm2 1.3a 6.7bcd 4.3abc 2.1abc 0.7a 4.3ab 

Bao xử lý bằng dầu neem 
 

4 mg/cm2 1.7ab 5.0abc 3.1a 1.2a 1.0a 3.3a 

Bao khử trùng  
+ xử lý bằng dầu neem 
 

1 mg/cm2 3.0b 3.3ab 3.5ab 2.4bc 1.0a 3.6ab 

Bao khử trùng  
+ xử lý bằng dầu neem 
 

4 mg/cm2 1.7ab 3.7ab 3.1a 1.8ab 1.0a 3.1a 

Thóc xử lý bằng dầu neem 
 

0.05% 2.3b 4.7abc 4.3abc 2.1abc 0.7a 3.3a 

Thóc xử lý bằng dầu neem 
 

0.1% 2.3b 6.0a-d 3.5ab 1.0a 1.0a 3.3a 

Thóc khử trùng  
+ xử lý bằng dầu neem 
 

0.05% 1.0a 3.3ab 3.1a 3.1bc 0.7a 3.4a 

Thóc khử trùng + xử lý 
bằng dầu neem 
 

0.1% 1.3a 3.7ab 3.1a 2.4bc 1.0a 3.3a 

Bao được xử lý bằng 
Actellic 
 

25 µg/cm2 1.0a 3.7ab 3.9ab 2.1abc 0.7a 3.1a 

Thóc được xử lý bằng 
Actellic 
 

0.0005% 2.7b 3.3ab 6.8cd 1.8ab 0.7a 3.7ab 

Khử trùng bằng 
phosphine 
 

1 g/m3 3.3b 7.0cd 9.1d 2.7bc 1.3a 5.9b 

Đối chứng Không 
được xử lý 
 

1.9ab 9.3d 5.7bc 3.5c 1.3a 13.3c 



Trong mỗi cột, giá trị trung bình có cùng một ký tự đằng sau không khác biệt đáng kể ở mức 5% trong kiểm định 
DMRT; giá trị trung bình của 3 lần cho mỗi cách xử lý. 
 
Dù neem không thể thay thế hoàn toàn thuốc trừ sâu hóa học được trong việc bảo quản sản 
phẩm lưu trữ, lượng thuốc trừ sâu cần dùng có thể giảm, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển, theo đó làm giảm lượng thuốc trừ sâu trong ngũ cốc thực phẩm. Với thời gian hợp lý và 
các phương pháp sáng tạo trong việc sử dụng, việc sử dụng neem có thể được tích hợp tốt vào 
quản lý sâu bệnh cho lưu trữ sản phẩm. 
 
Côn trùng hút máu 
 
Hiệu quả của neem đối với côn trùng hút máu con người và vật nuôi đã được xem xét (Ascher & 
Meisner 1989). Việc sử dụng miếng dán làm từ lá neem và nghệ với tỷ lệ 4:1 có tác dụng chữa 
khỏi 87% bệnh nhân bị ghẻ gây ra bởi con mạt ngứa trong 3-15 ngày. Việc sử dụng thuốc phun 
chiết xuất dạng etanol của neem hàng tháng hoặc tắm trong nước giàu azadirachtin 1:20 ‘Lục 
Vàng’ hàng tuần đã kiểm soát ve bét ở Úc, nhưng lại kém hiệu quả hơn khi sử dụng để chống lại 
bọ chét nâu chó (Rice 1993). Ở Jamaica, chiết xuất nhân neem đã kiểm soát ve trên bò và chó. 
Ở Kenya, thời gian phát triển của ấu trùng và nhộng Amblyomma variegatum và ấu trùng 
Rhipicephalus appendiculatus kéo dài đáng kể do tốc độ ăn chậm lại trên vật chủ thỏ được xịt 
bằng dầu neem (Bảng 12) (Kaaya và cộng sự năm 2007). Việc xử lý bằng neem cũng làm giảm 
lượng thức ăn nạp vào của ấu trùng, nhộng, và nhộng A. variegatum, R. appendiculatus, và 
Boophilus decoloratus trưởng thành ký sinh trên thỏ được xử lý bằng neem và ít ấu trùng và 
nhộng chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Khối lượng trứng do bọ ve được xử lý bằng 
neem sản sinh nhẹ hơn đáng kể trong khi khả năng nở của chúng bị ảnh hưởng xấu. Bất kể loài 
ve nào, độ bám của ấu trùng cũng bị giảm đáng kể trên thỏ được xử lý bằng dầu neem. Trong 
các thử nghiệm được tiến hành trên đồng cỏ ở Kenya, việc sử dụng dầu neem trên gia súc đã 
đẩy lùi tất cả các giai đoạn phát triển của ấu trùng R. appendiculatus, B. decoloratus, và A. 
variegatum (Kaaya và cộng sự năm 2007). 
 
Bảng 12. Sự tăng trưởng, phát triển và sinh sản của ấu trùng A. variegatum, R. appendiculatus, 
và B. decoloratus trên thỏ được xử lý bằng dầu neem (Kaaya và cộng sự 2007)1 
 
 Thời gian phát 

triển (ngày) 
Trọng lượng phát triển (mg)   Lột xác (%)   Khối lượng  

mỗi trứng 
(mg) 

Tỷ lệ nở 
(%) 

Thuốc xử lý    Ấu 
trùng    

Nhộng      Ấu trùng   Nhộng     Trưởng 
thành 

Ấu 
trùng   

Nhộng     

Ấu trùng A. variegatum 

 
Dầu neem 

 
10a            16a             43+19a    44+1b    211+8a      66+1.3a   94+3.3a     940+  1a           31+2.0a     

Dầu dừa 
(đối chứng) 

6b 9b            43+  4a    35+1a     306+6b     85+0.7b   94+3.3a   1320+20b           68+1.8b 

Ấu trùng R. appendiculatus 

 
Dầu neem 

 
5a               5a              8+0.6a      9+0.1a   295+10a   50+0.8a   94+0.9a     100+10a           52+5.8a 



Dầu dừa 
(đối chứng) 

5a               5a               8+0.1a      9+0.3a   388+10b   87+1.2b   94+0.9a     182+10b        100+2.3b 

Ấu trùng B. decoloratus 

 
Dầu neem 

 
--2 --2 --2 --2 --2 2+0.1a      --2 39+0.2a          43+0.6a 

 
Dầu dừa 
(đối chứng) 

--2 --2 --2 --2 --2 86+0.6b --2 57+0.1b          88+1.2b 

1Đối với mỗi loài cụ thể trong một cột, giá trị trung bình cùng một chữ cái đằng sau không khác biệt đáng kể 
(P<0.05; Kiểm định đa khoảng REGW). 2 Chưa được kiểm định. 

 
Các sản phẩm Neem cũng đẩy lùi và ảnh hưởng đến sự phát triển của muỗi. Hai phần trăm dầu 
neem trộn với dầu dừa, khi bôi cho phần thân thể lộ ra của những người tình nguyện, đem lại 
sự bảo vệ toàn diện trong 12h khỏi vết cắn của tất cả các loại muỗi anophilines (Sharma và cộng 
sự 1993). Đèn dầu có chứa 0,01-1% dầu neem, khi đốt trong phòng có những tình nguyện viên, 
làm giảm hoạt động muỗi đốt cũng như bắt được muỗi đậu trên tường; bảo vệ chống lại muỗi 
Anopheles hiệu quả hơn so với muỗi Culex. Tác dụng của chiếu có chứa dầu neem chống muỗi 
cũng đã được chứng minh; dầu bay hơi có tác dụng ngăn ngừa muỗi trong 5-7 giờ với chi phí 
gần như không đáng kể. Ruồi cát cũng hoàn toàn bị đẩy lùi bởi dầu neem, trộn với dầu dừa 
hoặc dầu mù tạt, suốt đêm trong điều kiện ngoài trời. Việc sử dụng bánh neem với tỷ lệ 500 
kg/ha, riêng lẻ hoặc trộn với ure, trong ruộng lúa đem lại hiệu quả cao và làm giảm số lượng 
nhộng Culex tritaeniorhynchus, muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản, và đồng thời đem lại 
năng suất thóc cao hơn. 
 
Khả năng sâu bệnh kháng nguyên liệu Neem  
 
Một số ít côn trùng ăn lá, bao gồm vài loại côn trùng hút, vài loại bọ cánh cứng, và vài loại sâu 
bướm vẫn sống trên cây neem nhưng, phần lớn, cây không có các vấn đề sâu bệnh nghiêm 
trọng. Một số loài côn trùng có thể thích ứng với chất limonoid, nhưng trong các thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm, hai dòng gen bướm kim cương khác nhau được cho dùng chiết xuất 
hạt neem cho thấy không có dấu hiệu kháng thuốc trong thử nghiệm cho ăn và sinh sản lên tới 
35 thế hệ (Völlinger 1987, Völlinger & Schmutterer 2002). Ngược lại, các dòng được xử lý bằng 
deltamethrin phát triển hệ số kháng thuốc lên đến 20 ở một dòng và 35 ở một dòng khác. Sự đa 
dạng của các hợp chất neem và tác dụng kết hợp của chúng đối với côn trùng gây hại dường 
như mang lại một cơ chế ngăn ngừa kháng thuốc sẵn có trong neem. Tuy nhiên, sự khôn ngoan 
đòi hỏi người dùng nên hạn chế sử dụng duy nhất và lâu dài các vật liệu tác động sinh học một 
cách đơn lẻ, chẳng hạn như azadirachtin. 
 
Lợi ích đối với môi trường và các lợi ích khác 
 
Lợi ích đối với môi trường 
 
Neem ở Ấn Độ đã được xếp hạng cao hơn so với "Kalpavriksha", cây đáp ứng điều ước trong 
huyền thoại. Mặc dù các nghiên cứu khoa học còn thiếu, nhưng neem là được cho là có tác 
dụng làm sạch không khí và môi trường khỏi các chất độc hại. Bóng của cây neem không chỉ có 



tác dụng làm mát mà còn ngăn ngừa sự xuất hiện của nhiều bệnh tật. Trong suốt những tháng 
mùa hè nóng ở các vùng phía bắc của tiểu lục địa Ấn Độ, nhiệt độ dưới bóng cây neem thấp hơn 
nhiệt độ xung quanh 10oC. Việc cải thiện sức khỏe của đất bị suy thoái và cuối cùng thu hồi và 
sử dụng các vùng đất bị bỏ hoang là một ví dụ khác về giá trị của cây neem đối với con người. 
Khoảng 25 năm trước, gần 50.000 cây neem đã được trồng trên diện tích 10 km2 tại vùng đồng 
bằng Arafat để cung cấp bóng râm cho những người Hồi giáo hành hương trong suốt mùa hajj 
(Ahmed và cộng sự, 1989). Việc trồng cây neem đã đem lại tác động đáng kể đối với vi khí hậu, 
vi thực vật, vi động vật, và đặc tính đất của khu vực, và các cây trưởng thành cung cấp bóng 
mát cho khoảng 2 triệu người hành hương. Trong thập kỷ qua, khoảng 25 triệu cây neem đã 
được trồng ở miền nam Trung Quốc, đặc biệt là ở tỉnh Vân Nam. 
 
Cây không chỉ đẹp đế ngắm nhìn, đem lại vẻ hung vĩ và thanh bình, mà còn cung cấp nơi trú ẩn 
cho nhiều sinh vật có lợi, dơi, chim, ong mật, nhện, v.v... Tổ ong xây dựng trên cây neem không 
bị gây hại bởi bướm sáp galleria. Nhiều loài chim và dơi ăn trái cây, sống dựa vào thịt ngọt của 
quả chín, trong khi một số loài gặm nhấm ăn hạt nhân một cách có chọn lọc, xác nhận độ an 
toàn của neem đối neem động vật máu nóng. Rác từ lá rụng sẽ cải thiện độ dinh dưỡng và hàm 
lượng hữu cơ của đất. Gần đây, mối quan hệ nấm rễ cộng sinh giữa neem và vi khuẩn và nấm 
endophytes đã được phát hiện. Thật vậy, cây neem là một thế giới sống thu nhỏ! 
 
Cây thường xanh, cây lâu năm này có thể sống từ 250 đến 300 năm. Thậm chí một ước tính thật 
thận trọng về “lợi ích đối với môi trường” vô hình của cây  neem là 10 đô la Mỹ mỗi tháng, 
trong suốt cuộc đời cây sẽ mang lại một giá trị đáng kinh ngạc là 30.000 đến 36.000 đô la Mỹ. 
Các lợi ích kinh tế hữu hình khác của neem và các lợi ích phái sinh, chẳng hạn như sản xuất sinh 
khối, gỗ, hạt và mật ong đều có thể định lượng được. 
 
Tái tạo rừng và lợi ích nông lâm nghiệp 
 
Neem là một loài cây lâm nghiệp rất có giá trị ở châu Á và châu Phi và cũng đang trở nên phổ 
biến ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, các nước Trung Đông và ở Úc. Những người nhập cư ở thế kỷ 19 
đã mang cây neem từ Ấn Độ đến Fiji, và sau đó cây neem lan sang các đảo khác ở Nam Thái 
Bình Dương, thậm chí đến Đảo Phục Sinh, nơi khó có thể được biết đến như một nơi dành cho 
cây cối. Là một loài cây cứng cáp, nhiều công dụng, cây neem là lựa chọn lý tưởng cho các 
chương trình tái tạo rừng và cải tạo các vùng đất bị suy thoái, bán khô cằn, khô cằn và các vùng 
ven biển. Trong một đợt hạn hán nghiêm trọng ở Tamil Nadu, Ấn Độ vào tháng 6-7 năm 1987, 
người ta chứng kiến cây neem phát triển xanh tốt, trong khi các thảm thực vật khác khô héo. 
 
Neem hữu dụng làm hàng rào chắn gió. Tại các khu vực có lượng mưa thấp và tốc độ gió cao, 
cây neem có thể bảo vệ cây trồng khỏi khô hạn. Tại thung lũng Majjia ở Niger, hơn 500 km hàng 
rào chắn gió gồm hai hàng cây neem đã được trồng để bảo vệ vụ kê, điều này đã làm tăng 20% 
sản lượng hạt. Hàng cây neem chắn gió với quy mô nhỏ hơn cũng đã được trồng dọc theo đồn 
điền xidan ở ven biển Kenya. Việc trồng neem với quy mô lớn đã được khởi xướng trong 
Chương trình trồng rừng Kwimba ở Tanzania và tại Adjumani ở miền bắc Uganda.  
 



Ở các nước từ Somalia đến Mauritania, neem đã được dùng để ngăn chặn sự lây lan của sa mạc 
Sahara. Ngoài ra, neem còn là một loài cây được ưa thích được trồng dọc theo các con đường, 
trong các chợ, và gần các khu nhà vì nó cung cấp bóng mát. Tuy nhiên, cây neem tốt nhất được 
trồng ở các hàng cây hỗn hợp. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Hoàng đế Ashoka, người cai trị 
vĩ đại của Ấn Độ cổ đại, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, đã ra lệnh cho trồng neem dọc 
theo các xa lộ và những con đường của hoàng gia cùng với những loài cây lâu năm khác – cây 
me và 'mahua'. Neem có tất cả các đặc tính tốt phù hợp với các chương trình lâm nghiệp xã hội 
khác nhau. 
 
Neem là một loài cây tuyệt vời cho phương thức kết hợp cây lâu năm, đồng cỏ và gia súc liên 
quan đến việc sản xuất cỏ và các loại đậu cho thức ăn gia súc.Nhưng theo một số báo cáo, 
không thể trồng neem giữa các loại cây trồng nông nghiệp do đặc tính xâm lấn của nó. Những 
báo cáo khác lại nói rằng cây neem có thể được trồng kết hợp với các loại cây ăn quả và hoa 
màu như mè, bông, cây gai dầu, đậu phộng, đậu, cao lương, sắn, vv, đặc biệt là khi cây neem 
còn non. Cây neem có thể được tỉa cành để làm giảm bóng và cung cấp cỏ khô và rơm. Những 
tiến bộ gần đây trong nuôi cấy mô và công nghệ sinh học giúp chúng ta có thể chọn kiểu hình 
cây neem với chiều cao và tầm vóc mong muốn để trồng xen lẫn với các loài cây khác và sử 
dụng cho các hệ thống nông lâm nghiệp khác nhau. Các tác động của chất allelopathic trong 
neem đối với cây trồng, nếu có, cần phải được tìm hiểu. 
 
Sử xuất Và Sử Dụng Sinh Khối 
 
Cây neem trưởng thành cho năng suất từ 10 đến 100 tấn sinh khối khô/ha, tùy thuộc vào lượng 
mưa, đặc điểm khu đất, khoảng cách, kiểu sinh thái hoặc kiểu gen. Lá chứa khoảng 50% sinh 
khối, trái và gỗ mỗi loại chứa một phần tư sinh khối. Phương pháp quản lý cải tiến của cây 
neem có thể thu được khoảng 12,5 mét khối (40 tấn) gỗ chất lượng cao/ha.  
 
Gỗ neem cứng và tương đối nặng và thường được sử dụng để chế tạo xe đẩy, dụng cụ cầm tay, 
dụng cụ nông trại, và thậm chí cả đồ chơi và biểu tượng tôn giáo ở một số vùng của Ấn Độ. Gỗ 
hong khô tốt. trừ phần cuối dễ bị chẻ. Với đặc tính bền lâu và có khả năng chống mối mọt, gỗ 
neem được sử dụng để dựng hàng rào, làm cột trụ xây dựng nhà ở, đồ nội thất, v.v... Có một thị 
trường đang phát triển tại một số nước châu Âu cho gỗ neem sáng màu để làm đồ nội thất gia 
đình. Gỗ cây có vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển; khả năng mọc lại của 
cây sau khi cưa và tái tạo tán sau khi bị cắt ngọn khiến nó có giá trị cao để sản xuất gỗ cây. 
Neem phát triển nhanh và là nguồn cung cấp củi và nhiên liệu dồi dào; than neem có giá trị sinh 
nhiệt cao. 
 
Neem giúp xóa đói giảm nghèo ở nông thôn 
 
Nghèo đói không nhất thiết là thiếu thốn tiền hoặc tiền mặt trong tay. Hiểu theo một ý nghĩa 
rộng hơn, đó là việc thiếu các lựa chọn, cho dù là không có sẵn phân bón để trồng trọt hay 
thuốc trừ sâu để bảo vệ cây trồng, chữa trị y tế cho sức khỏe gia đình, nhiên liệu hoặc củi để 
nấu ăn, gỗ làm đồ nội thất hoặc nhà ở, hoặc sự sẵn có của công nghệ phù hợp để cải tạo đất bỏ 
hoang, hay không có cơ hội việc làm tạo thu nhập. Trên tất cả các khía cạnh này, neem có thể là 



một “liều thuốc chữa bách bệnh", đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Ở Ấn Độ, trong mùa ra quả 
của cây neem vào tháng Sáu - tháng Bảy, việc thu hoạch hạt neem cung cấp việc làm và thu 
nhập cho phụ nữ thất nghiệp, trẻ em, và những người sức khỏe yếu. Với nhu cầu về hạt neem, 
mật neem và các sản phẩm neem khác ngày càng tăng trên toàn thế giới, có phạm vi đáng kể để 
thiết lập các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và các doanh nghiệp quy mô nhỏ khác ở khu vực nông 
thôn châu Á và châu Phi nơi cây neem được trồng phổ biến. Vì nông nghiệp là chỗ dựa cho cuộc 
sống ở nông thôn, việc nâng cao năng suất nông nghiệp thông qua việc sử dụng các sản phẩm 
neem trong quản lý dịch hại có thể góp phần đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực 
nông thôn. 
 
Những phát triển gần đây về Neem trong thế giới phát triển 
 
Trong gần ba thập kỷ qua, neem đã được xem xét kĩ lưỡng như một nguồn vật liệu kiểm soát 
côn trùng tự nhiên trong vô số hội nghị khoa học quốc tế, chủ yếu được tổ chức tại các nước 
phát triển như Đức, Canada, Úc, Mỹ, v.v… Gần 3000 tài liệu khoa học về neem đã được công bố 
cho đến nay. Nước Úc với số lượng lớn vùng đất khô cằn và bán khô cằn chưa được sử dụng có 
thể trở thành nơi trồng neem lớn trong vài thập kỷ tới.  
 
Sự quan tâm đến neem ở thế giới phát triển là do các sản phẩm kiểm soát dịch hại dựa trên 
neem với các phương thức hoạt động đa dạng không chỉ hiệu quả chống lại sâu bệnh mà còn 
vốn dĩ an toàn hơn, dễ phân hủy hơn trong môi trường hơn, và ít gặp các vấn đề bị sâu bệnh 
kháng hơn thuốc trừ sâu tổng hợp. Hoạt chất neem đạt chuẩn kỹ thuật, chủ yếu là 
azadirachtins, có giá cao nhất, khoảng 375 đô la Mỹ/kg so với pyrethrum là 75 đô la Mỹ/kg 
(Isman 1995). Năm 1989, việc sử dụng ‘Margosan’, chứa 0,9% azadirachtin, đã được Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ cho phép sử dụng trên cây phi thực phẩm trên cây cảnh và cây trang 
trí; năm 1993 EPA đã phê chuẩn việc sử dụng các sản phẩm neem, chẳng hạn như ‘Neemix’ trên 
cây lương thực. Công ty Grace W.R. của Hoa Kỳ  được cấp bằng sáng chế bởi Văn phòng Sáng 
chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đối với phương pháp chiết xuất thuốc trừ sâu từ neem, hiện đang 
quảng cáo ‘Neemix’ như một “công nghệ hiện đại từ cây cổ đại”. Agridyne, một công ty khác có 
trụ sở tại Hoa Kỳ hiện đang tiếp thị ‘Align’ (với 3% azadirachtin và 97% thành phần trơ, chủ yếu 
là các loại neem limonoids khác) để kiểm soát côn trùng gây hại cho rau, quả, hạt và cây nông 
nghiệp. Cả hai sản phẩm đều đang được sử dụng để bảo vệ cây trồng với quy mô thương mại 
tại Hoa Kỳ. Chiết xuất hạt Neem đang được sử dụng để kiểm soát côn trùng gây hại cho rừng ở 
Canada. Thuốc trừ sâu từ Neem dự kiến sẽ chiếm 10% thị trường thuốc bảo vệ thực vật toàn 
cầu trong thập kỷ tới. Kỹ thuật sử dụng chiết xuất neem như một loại thuốc trừ nấm cũng đã 
được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ. Trên toàn thế giới, đã có gần 50 bằng sáng chế từ neem đã 
được cấp cho đến nay. Việc sử dụng các chất phụ gia, tá dược, chất hoạt hóa, và thậm chí Bt 
đang được xem xét để tăng sức mạnh của azadirachtin đối với côn trùng gây hại. Việc cấp bằng 
sáng chế cho thuốc trừ sâu neem và công thức của chúng đã làm dấy lên những chỉ trích và 
thách thức nghiêm trọng ở những nước đang phát triển, đặc biệt là ở Ấn Độ, như một điển hình 
về việc 'đánh cấp bản quyền trí tuệ dân gian'.  
 
Có nhiều nỗ lực ở một số nước châu Âu để chiết xuất azadirachtin trên quy mô thương mại từ 
nốt sần của neem. Nhưng những dự án như vậy vẫn không có khả năng thực hiện và không hợp 



lý về mặt kinh tế. Hạt neem với hàm lượng azadirachtin cao sẽ vẫn là nguyên liệu thô cơ bản để 
sản xuất thuốc trừ sâu từ neem trong tương lai. Trong bối cảnh đó, các nước nhiệt đới châu Á 
và châu Phi có thể trở thành nhà xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc thậm chí là các sản phẩm giá 
trị gia tăng hoàn chỉnh. 
 
Kết luận 
 
Trong những thập kỷ tới, thế giới đang phát triển sẽ đối mặt với bốn cuộc khủng hoảng đáng lo 
ngại, tất cả là những tác động ngược do hoạt động tăng cao của con người và thất bại trong sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững: 1. Đe dọa an ninh lương thực do áp lực dân 
số, 2. Tình trạng nghèo đói ở nông thôn và đô thị và thất nghiệp, 3. Ô nhiễm và suy thoái đất 
canh tác và nguồn nước, và 4. Mất đa dạng sinh học. Neem có nhiều thứ để đóng góp cho việc 
giải quyết các vấn đề nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, dân số và ô nhiễm môi trường trên 
toàn cầu. Chắc chắn là, điều này không thể được thực hiện nếu không xây dựng nhận thức về 
tiềm năng của nó và phổ biến công nghệ dựa trên neem dù đó là cho quản lý dịch hại, y tế cộng 
đồng, trồng rừng hay sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm neem khác nhau để sử dụng 
trong nước hoặc xuất khẩu. Cần phải trồng thêm nhiều cây neem thuộc kiểu sinh thái hoặc kiểu 
gen chất lượng cao, đặc biệt như là một chiến lược để cải tạo lại các vùng đất ở rìa và làm cho 
chúng trở nên màu mỡ và có giá trị kinh tế hơn. Chắc chắn, điều này sẽ không diễn ra ngay lập 
tức. Nếu chúng ta đang lập kế hoạch cho sự bền vững lâu dài, thì việc đầu tư trong khoảng thời 
gian từ 5 đến 10 năm là không đáng kể. Ngoài ra, việc hỗ trợ tài chính, được hậu thuẫn bởi các 
chính sách cho quảng bá, sản xuất và thương mại hóa neem sẽ cần thiết. 
 
Như đã chỉ ra ở trên, nhu cầu về các sản phẩm neem, đặc biệt là hạt để làm nguyên liệu thô cơ 
bản, sẽ tăng vọt một cách nhanh chóng. Trong đây cũng ẩn chứa giải pháp tạo ra thu nhập và 
tạo cơ hội việc làm ở các vùng nông thôn và dân tộc. Các ngành công nghiệp từ neem ở các 
vùng đô thị và công nghiệp hóa cũng sẽ tạo ra các việc làm để sản xuất các sản phẩm giá trị gia 
tăng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Neem cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc 
làm phong phú đa dạng sinh học thực vật và động vật khi một lượng lớn các sinh vật, từ côn 
trùng đến chim và động vật có vú sống dựa trên neem. Việc trồng cây neem dọc các con đường 
và lề đường sẽ làm cho các thành phố dễ sống hơn và làm cho các khu vực nông thôn trở nên 
hấp dẫn hơn hiện tại. Việc sử dụng các chất kiểm soát sâu bệnh và phân bón từ neem sẽ làm 
giảm mối nguy hiểm liên quan đến thuốc trừ sâu và ô nhiễm trên đất và trong các vùng nước. 
Trên thực tế, câu chuyện về neem chỉ vừa mới mở ra. Các nước nhiệt đới nơi mà neem có thể 
phát triển mạnh sẽ có nhiều lợi ích để được từ việc nâng cao nhận thức về 'kho báu' ẩn chứa 
của neem. 
 
Định nghĩa các Thuật ngữ: 

o Bột hạt neem - bột nghiền nát và làm khô của hạt neem (bao gồm dầu, thành phần hoạt 
hóa và bánh hạt) 

o Bánh hạt neem - bánh từ bã (hoặc chất rắn) còn sót lại từ hạt nhân khi ép hoặc nén để tách 
dầu 



o Bột hạt neem - bột nghiền nát và làm khô của hạt nhân neem (bao gồm dầu, thành phần 
hoạt hóa và bánh hạt) 

o Dầu neem - chiết xuất dầu từ nhân hạt neem khi nó được ép hoặc nén. 
o Chiết xuất hạt neem - chiết xuất dầu từ hạt nhân khi hạt nhân được ép hoặc bị nén. 
o Chiết xuất neem - chiết xuất các chất lỏng khác nhau từ các bộ phận của cây neem, bao 

gồm cả lá và hạt, những chỗ giàu azadirachtin. 
o Chiết xuất hạt nhân neem methanol - chiết xuất các thành phần hoạt chất của nhân hạt 

neem bằng cách sử dụng alcohol làm dung môi 
o Chiết xuất hạt nhân neem dạng dung dịch - chiết xuất các thành phần hoạt chất của nhân 

hạt neem bằng cách sử dụng nước làm dung mô 
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www.echocommunity.org liên quan đến neem, bao gồm Tài Liệu Kỹ Thuật đầu tiên này từ năm 1984. Với 
tất cả các kỹ thuật, ý tưởng và thông tin của ECHO, chúng tôi khuyến khích bạn thử nghiệm những ý 
tưởng và lựa chọn khác nhau sau khi nghiên cứu sâu hơn và trong trường hợp có rủi ro thấp cho người 
hưởng lợi. Hãy nhớ rằng nông nghiệp và văn hóa có tính nhạy cảm theo hoàn cảnh và những gì có thể 
hoạt động tốt trong một bối cảnh có thể không hoạt động tốt trong bối cảnh khác. Xin vui lòng cho 
chúng tôi biết những thành công và thất bại của bạn khi bạn muốn tìm hiểu xem neem có thể phù hợp 
với việc quản lý sâu bệnh bền vững và bảo tồn môi trường của bạn như thế nào!  
 
Về việc phân phối hạt neem, Ngân hàng Hạt giống ECHO Châu Á thường không lưu trữ hạt giống, vì 
chúng nhanh chóng mất khả năng nảy mầm, nhưng Ngân hàng Hạt giống có thể cung cấp hạt neem 
theo mùa từ các tổ chức đối tác của chúng tôi ở Thái Lan. Nếu bạn quan tâm đến hạt neem, vui lòng gửi 
email tới địa chỉ seed@echonet.org. 
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