Sản xuất và kiểm nghiệm thuốc diệt cỏ thảo mộc cho nông dân nhỏ lẻ
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Bối cảnh
Nhân viên Trung Tâm Tác Động ECHO Châu Á lần đầu tiên nghe về công thức thuốc diệt cỏ thảo mộc sử dụng
đu đủ và dứa lên men từ một giáo viên trường kỹ thuật nghỉ hưu và nông dân hữu cơ, Kru Pratoom. Do việc làm cỏ
là một phần lớn của đời sống người nông dân, nhân viên Ngân Hàng Hạt Giống mong muốn thử nghiệm một loại
thuốc diệt cỏ ít gây hại hơn để xem hiệu quả của nó với cỏ dại có đáng dùng. Họ cũng muốn đảm bảo rằng thuốc
diệt cỏ này sẽ không gây hại cho pH đất, hệ vi sinh vật, cấu trúc đất, sự hấp thụ và sức khỏe của cây trồng. Ghi Chú
Nghiên Cứu ECHO Châu Á này mô tả quá trình sản xuất loại thuốc diệt cỏ trên, cũng như phương pháp lấy mẫu
giúp xác định hiệu quả của nó trên cỏ dại. Trông đợi một tài liệu kỹ thuật trong tương lai về phương pháp giúp xác
định tác động của nó với sức khỏe và hệ vi sinh đất.
Việc sử dụng thuốc diệt cỏ
Thuốc diệt cỏ là một phương pháp để kiểm soát thảo mộc
không mong muốn trong đồng ruộng, vườn rau và vườn cây ăn
quả. Thuốc diệt cỏ có thể được kết hợp cùng với việc làm đất,
làm cỏ bằng tay, đốt, luân canh và khoảng cách cây trồng để
kiểm soát cả sâu bệnh và cỏ dại. Cỏ dại có thể gây ra thiệt hại
nông nghiệp và kinh tế bằng cách làm giảm số lượng hoặc chất
lượng cây trồng mong muốn bằng cách can thiệp vào các giai
đoạn quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của
cây trồng (O’Donovan, 2009). Cỏ dại cạnh tranh với cây trồng về
không gian, ánh sáng, nước và dinh dưỡng; trong khi một số loài
cỏ dại cũng có thể giải phóng chất độc vào đất xung quanh có
thể gây hại cho cây trồng (Swanton, 2009). Hư hại gây ra bởi cỏ
dại tùy theo loài cỏ dại, loài cây trồng và giai đoạn phát triển của
cây trồng. Kiểm soát cỏ dại là quan trọng nhất ở giai đoạn cây
trồng còn non và chưa đủ cao để cạnh tranh thắng cỏ dại. Một
lượng ít cỏ dại có thể không gây hại cho cây trồng, và làm sạch
cỏ hoàn toàn đi cùng với chi phí tài chính và thời gian cao cho
nông dân, và việc làm sạch cỏ như vậy có thể gây hại cho hệ thống nông nghiệp. Ngoài ra, một vài loài cỏ dại có thể
sử dụng làm thức ăn, thuốc và thức ăn cho gia súc nên vài “cỏ dại” cũng có ích lợi về mặt kinh tế. Khi áp dụng đúng
thời điểm, và đúng liều lượng, thuốc diệt cỏ có thể là một công cụ hữu ích như một phần của Hệ Thống Quản Lý
Dịch Hại Tích Hợp (FAO, 2015) để kiểm soát các loài cỏ dại mọc quá nhiều hay có thể gây hại quá mức cho nông
nghiệp và kinh tế. Trong những hệ thống canh tác bền vững, thuốc diệt cỏ được dùng khi những phương pháp

Hình 1. Cỏ dại hiện diện trên các mẫu thử. Theo chiều kim
đồng hồ từ góc trên bên trái: Cỏ tranh (Cylindrica
imperata), Trinh nữ (Mimosa pudica), Cúc xuyến chi
(Sphagneticola trilobata), Bìm bìm (Convolvulus arvensis)

kiểm soát khác đều thất bại trong việc kiểm soát cỏ dại cách hiệu quả, và không giống như nông nghiệp thông
thường, chúng không phải phương pháp chính để kiểm soát cỏ dại.
Biện pháp an toàn
Công thức thuốc diệt cỏ thảo dược thảo luận trong Ghi Chú Kỹ Thuật ECHO Asia này có chứa dung dịch kiềm,
có thể rất ăn da; điều này nghĩa là bất kỳ tiếp xúc vật lý nào với sản phẩm chưa pha loãng đều có thể gây bỏng và
phải cẩn trọng cả với những sản phẩm pha trộn. Luôn thêm kiềm hoặc dung dịch chứa kiềm vào nước hoặc chất
lỏng khác. Không bao giờ thêm nước vào kiềm đậm đặc hoặc dung dịch chứa kiềm. Thêm chúng vào đúng thứ tự
có thể giảm thiểu thiệt hại do văng ngược, vì khi thêm dung dịch kiềm/thuốc diệt cỏ vào nước nghĩa là văng ngược
bị pha loãng hơn.
Mỗi khi bạn làm việc với kiềm đậm đặc hoặc thuốc trừ sâu, hãy mang găng tay và giày bảo hộ. Khuyến cáo mặc
quần dài và áo tay dài khi pha trộn và phun xịt. Để bảo vệ mắt mình hãy đeo kính bảo hộ hoặc kính chống nắng.
Thực hiện mọi việc pha trộn và rót trong khu vực thoáng mát và thông gió tốt, trong trường hợp phản ứng kiềm
tạo ra khói. Không trộn hoặc trữ trong đồ chứa kim loại vì nó có thể gây phản ứng không lường trước.
Trong trường hợp bạn tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc với dung dịch kiềm đậm đặc, ngay lập tức rửa chỗ bị
thương bằng nước lạnh trong ít nhất 15 phút. Kiểm tra tất cả các dụng cụ với nước sôi để đảm bảo chúng không bị
nóng chảy, vì khi trộn nước với dung dịch kiềm (khi pha trộn hỗn hợp), phản ứng có thể tỏa ra một lượng lớn nhiệt.

Công thức
Công thức của thuốc diệt cỏ này được nghe lần đầu tiên từ Kru Pratoom, người giảng dạy về trang trại hữu cơ
tại Chiang Mai, Thái Lan. Đối mặt với số lượng hạn chế của các loại thuốc diệt cỏ không chứa hóa chất, cô đã tự
làm công thức của mình bằng cách sử dụng các thành phần quen thuộc bao gồm dứa, đu đủ, muối và dung dịch
kiềm. Dứa và đu đủ được dùng vì chúng có chứa enzyme bromelain (Dubey và cộng sự, 2007) làm phá vỡ protein
và một enzyme khác, papain, giúp ngăn cản khả năng quang hợp của thực vật (Itoh và cộng sự, 2013).
Muối làm thay đổi độ cân bằng nước trong lá của cây cỏ dại, cho phép lá hấp thụ một lượng quá mức Cl- (từ
muối), điều này gây hư hại cho lá (Romeo-Aranda và Syvertsen, 1996). Dung dịch có tính kiềm cao được dùng để
hòa tan muối và có thể làm suy thoái thành phần hóa học của lá cỏ dại. Một quan ngại với loại thuốc diệt cỏ thảo
mộc này là bản thân thuốc có tính kiềm cao, và những ảnh hưởng xấu nó có thể gây ra cho quần thể sinh vật và độ
pH của đất. Chúng tôi không khuyến cáo sử dụng loại thuốc diệt cỏ này nếu đất của bạn có tính kiềm, nhưng nó có
thể thật sự hữu ích đối với đất rất chua. Độ pH của đất tại Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á thường khoảng 4.85.2, vì vậy thuốc diệt cỏ có tính kiềm cao này giúp làm nâng độ pH đất về mức độ trung tính hơn.
Công thức cơ bản của thuốc diệt cỏ thảo mộc:

1.
2.
3.
4.

20 kg dứa hoặc đu đủ chín (để vỏ, cắt miếng nhỏ 3cm x 3cm)
10 kg muối
1 kg dung dịch kiềm (Sodium hydroxide- NaOH)
20 L nước

Cho trái cây, muối và nước vào một thùng nhựa kín, từ từ thêm dung dịch kiềm vào và khuấy cẩn thận giữa mỗi lần
thêm. Đậy nắp thùng và để yên hỗn hợp trong 45 ngày. Vào ngày 45, lọc những bã trái cây ra. Thuốc diệt sẽ sẵn
sàng để sử dụng sau khi lọc. Giữ thuốc diệt cỏ trong thùng cho đến khi bạn sẵn sàng trộn nó để sử dụng, đừng
thêm lượng nước cần để pha ra thuốc để sử dụng nếu bạn chưa sử dụng ngay lập tức. Giữ nắp đóng chặt và tránh
để ở nơi nắng nóng, thuốc diệt cỏ có thể lưu trữ khoảng 6 tháng.

Cách sử dụng:
1. Chiều cao lý tưởng của cỏ dại là cây còn non cao 8-10 cm. Nếu cỏ dại của bạn phát triển hơn mức đó, cắt
bằng máy cắt cỏ xuống còn 8-10 cm trước khi phun xịt để khiến chúng dễ bị thuốc ảnh hưởng hơn; Chiều
cao lý tưởng của cỏ dại là cây còn non cao 8-10 cm. Nếu cỏ dại già hơn thì cắt bằng máy cắt cỏ còn 8-10
cm trước khi phun xịt để đảm báo cỏ dễ tiếp xúc với thuốc hơn;
2. Khuấy đều thuốc diệt cỏ trong thùng bằng que trong 30 giây;
3. Cho 3L nước vào bình xịt;
4. Khuấy đều, rồi đổ thuốc diệt cỏ vào trong bình xịt
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5. Giữ vòi phun cách đám cỏ khoảng 30 cm, phun vào vùng nhiễm cỏ dại với tỉ lệ 500 ml/m . Lô thí nghiệm
2
của chúng tôi là 2 m và cần khoảng 1 phút để phun.

Nguyên liệu

Số lượng (kg)

Giá Bath (฿) trên kg

Giá USD ($) trên kg

Chi phí USD ($)

Dứa

20

20

0.56

11.2

Đu đủ

20

10

0.28

5.60

Muối

10

5

0.14

1.40

Dung dịch kiềm

1

40

1.12

1.12

Bảng 1. Chi phí cho mỗi kilogram nguyên liệu bằng baht Thái Lan và đô la Mỹ cho thành phần nguyên liệu thảo mộc. Số lượng nguyên liệu
cần thiết cho một lô 20L thuốc diệt cỏ.

Loại thuốc diệt cỏ

Tổng chi phí ($)

Chi phí trên L ($)

Dứa

8.12

0.41

Đu đủ

13.72

0.69

Bảng 2. Chi phí cuối cùng cho một lô 20L thuốc diệt cỏ dứa hoặc đu đủ bằng cách sử dụng
nguyên liệu ở bảng 1.

Kiểm tra

Hình 2. X đại diện cho vị trí mẫu đất. Vòng
tròn đại diện cho giấy chôn. Tam giác đại
diện cho cây giống.

1. Một khu đất bỏ hoang tại Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á
được xác định là địa điểm thử nghiệm- nó có một hỗn hợp gồm các giống
cỏ dại lá rộng và cỏ bụi. Nước được dùng cho mẫu kiểm soát đối chứng,
phương pháp xử lý bằng dứa là 1 phần thuốc diệt cỏ từ dứa pha với 3
phần nước. Phương pháp xử lý bằng đu đủ là 1 phần thuốc diệt cỏ từ đu
đủ pha với 3 phần nước.
2. Ba ngày trước khi phun xịt, chúng tôi xác định các loại cỏ khác
nhau và ước lượng thành phần tỷ lệ phần trăm bằng mắt, với cỏ dại được
phân chia thành cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp.
3. Các lô thí nghiệm được phân chia và phương pháp xử lý được
chọn ngẫu nhiên loại thuốc phun mà một lô sẽ nhận. Các lô thí nghiệm
của chúng tôi là những lô 1m x 2m, và có 4 bản lặp lại, cho tổng số là 12
lô thí nghiệm (3 phương pháp xử lý [đối chứng, đu đủ hoặc dứa] x 4 lần
lặp lại).
4. Ngay trước khi phun, các mẫu đất được thu thập để kiểm tra độ

pH và vi sinh vật (tại phòng thí nghiệm của trường đại học địa phương) và cỏ dại được cắt xuống còn 10
cm bằng máy cắt cỏ.
5. Giấy lọc được cân, đặt trong túi lưới nylon và chôn xuống độ sâu 8cm để quan sát ảnh hưởng của việc
phun thuốc diệt cỏ đối trên hệ vi sinh vật. Các giấy lọc sẽ bị phân hủy bởi vi sinh vật trong đất; và nếu
thuốc có ảnh hưởng xấu trên vi sinh vật, sự phân hủy của giấy lọc sẽ bị ngừng
hoặc chậm lại.
6. Các mẫu đất được phân tích ở phòng thí nghiệm ở đại học địa phương để
kiểm tra độ pH và lượng vi sinh vật.
7. Để kiểm tra ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đối với hạt giống, những bầu cây
giống chứa đất trồng (không chứa hạt) được đặt vào giữa mỗi lô 1m x 2m.
Một lỗ bằng kích thước bầu được đào sâu khoảng 10cm, rồi bầu đất được đặt
vào lỗ và đất xung quanh bầu được nén xuống ngang với phần đất còn lại.
8. Các lô được phun với hai loại thuốc diệt cỏ, đu đủ và dứa, và phun nước được
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dùng làm đối chứng. Mỗi lô được phun trong 1 phút ở mức 500ml/m mỗi
ngày trong một tuần.
Hình 3. Bầu hạt giống
9. Buổi sáng sau khi phun, các lô được xử lý sẽ được đánh giá trực quan về mức
được đặt xuống trước khi
độ hư hại của thuốc diệt cỏ theo thang điểm từ 0 -100, với điểm 0 không có
phun.
ảnh hưởng và điểm 100 là cỏ dại đều chết. Mỗi loài cỏ trong một lô nhận
điểm về mức độ hư hại riêng của chúng.
10. Ba ngày sau lần phun cuối cùng, các mẫu đất thêm được lấy để kiểm tra độ pH và vi sinh vật trong đất để
so sánh với các mẫu đất đã lấy trước đó. Cùng ngày này, các bầu đất nảy mầm cũng được thu thập và hạt
đậu đen được trồng trong mỗi lỗ sâu 0.5 cm và phủ lớp đất mỏng.
11. Hạt nảy mầm sẽ được quan sát trong khoảng 10 ngày. Thời gian trung bình để 50% hạt nảy mầm và tỷ lệ
nảy mầm cho mỗi phương pháp xử lý để đánh giá sự ảnh hưởng có thể có của thuốc diệt cỏ tồn dư trong
đất (đối với sự nảy mầm của hạt giống).
12. Vào ngày thứ 10 sau lần phun cuối cùng, giấy lọc được lấy ra và đem cân để tìm trọng lượng bị mất (đo độ
phân rã) để so sánh với trọng lượng của giấy lọc trước khi nghiên cứu.

Kết quả
Chúng tôi thấy rằng việc xử lý bằng thuốc diệt cỏ gây hư hại cách đáng kể lượng cỏ dại
trong các lô thí nghiệm. Chúng tôi quan sát thấy cả thuốc diệt cỏ đu đủ và dứa đều làm việc
tốt trên cỏ lá rộng hơn cỏ lá hẹp (cỏ mọc bụi) (Hình 4). Chúng tôi không thấy bất kỳ sự khác
biệt đáng kể nào giữa độ hư hại cỏ dại được xử lý bởi thuốc diệt cỏ đu đủ và bởi thuốc diệt
cỏ dứa; chúng đều có hiệu quả như nhau với cỏ dại (Hình 5). Hư hại do thuốc diệt cỏ tăng
thêm sau mỗi lần dùng thuốc, và sau 4 lần, hư hại với cỏ lá rộng là khoảng 90% trong khi với
cỏ lá hẹp là khoảng 50% với cả thuốc diệt cỏ đu đủ và dứa.
Không có sự khác biệt đo được nào về độ pH trước và sau khi phun. Độ pH có thể thay
đổi trong quá trình thí nghiệm nhưng bất kỳ sự khác biệt về độ pH, nếu có, đã bị rửa trôi
Hình 4. Sự phân hủy
của giấy lọc trong 10
ngày sau lần phun cuối
cùng

khỏi đất vào cuối giai đoạn thí nghiệm.

Chúng tôi có kết quả không rõ ràng với các đo đạc về hoạt động của hệ vi sinh vật trong đất
của mình. Thí nghiệm giấy lọc của chúng tôi gợi ý là không có sự khác biệt trong hoạt động
của vi sinh vật giữa đất được xử lý bằng thuốc diệt cỏ với đất không được xử lý. Trong việc
định lượng vi sinh vật ở phòng thí nghiệm, một số lô thí nghiệm được xử lý đã tăng tổng số vi sinh vật và một số lô
khác thì giảm vi sinh vật. Thí nghiệm được thực hiện hai lần nhưng không tìm thấy quy luật đồng nhất nào. Tốc độ
phân hủy của giấy thí nghiệm gợi ý rằng đất đã được xử lý không khác biệt so với mẫu đối chứng, mặc dù thuốc
diệt cỏ đu đủ có độ phân hủy thấp nhất.

Chúng tôi đã thực hiện một chuỗi pha loãng để tự mình ước tính tổng số vi sinh vật (xem Lưu Ý Nghiên Cứu
của ECHO Châu Á tiêu đề “Vi sinh vật trong đất”) nhưng những kết quả có sự khác biệt lớn giữa trước và sau khi xử
lý. Các mẫu đất gửi đến Đại học Maejo để đo quần thể vi sinh vật cũng có sự khác biệt lớn. Sự khác biệt giữa các lô
đã xử lý lớn đến nỗi rất khó để phân biệt giữa những ảnh hưởng cái nào do thuốc diệt cỏ gây ra và cái nào chỉ là sự
thay đổi ngẫu nhiên trong đất. Cần thêm nhiều thí nghiệm để đánh giá cách chính xác hơn thuốc diệt cỏ có làm
giảm hệ vi sinh vật trong đất hoặc không có ảnh hưởng gì.
Hạt giống được trồng trong hỗn hợp đất trong những bầu đất được phun thuốc diệt cỏ từ dứa có thời gian
trung bình lâu nhất để đạt tỷ lệ 50% hạt nảy mầm, và đất được xử lý bằng thuốc diệt cỏ từ đu đủ cũng mất nhiều
thời gian hơn để đạt được tỷ lệ nảy mầm 50% so với lô đối chứng. Tuy nhiên, những hạt ở lô đất dùng thuốc diệt
cỏ từ dứa có tỷ lệ nảy mầm cao nhất. Thí nghiệm được lặp lại hai lần và có nhiều hạt nảy mầm hơn trong lần thí
nghiệm thứ hai do trời mưa sau nhiều lần sử dụng thuốc diệt cỏ, gợi ý rằng lượng mưa tăng lên có thể rửa thuốc
diệt cỏ ra khỏi đất nhanh hơn và ít gây ảnh hưởng tiêu cực hơn cho những vụ mùa tiếp theo.

Hình 4. Điểm đánh giá độ hư hại bằng mắt của thuốc diệt cỏ đối với cỏ dại lá rộng (trái) và cỏ mọc bụi (phải) trong quá trình
xử lý thuốc diệt cỏ kéo dài một tuần. Màu trắng biểu diễn điểm hư hại của thuốc diệt cỏ đu đủ, màu đen là điểm hư hại của
dứa và màu xám là điểm hư hại của mẫu đối chứng. Chữ cái cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các loại thuốc diệt
cỏ (A) nhưng sự khác biệt đáng kể về hư hại của thuốc diệt cỏ so với mẫu đối chứng (B).

Hình 5. Mức độ hư hại của cỏ dại sau 4 lần xử lý thuốc diệt cỏ thảo dược, hình chụp 17/07/2015. Hàng trước, từ trái
sang phải: Lô đất được xử lý bằng thuốc diệt cỏ dứa, nước đối chứng, thuốc diệt cỏ đu đủ. Hàng giữa, từ trái sang phải:
Lô đất xử lý bằng nước, thuốc diệt cỏ dứa, đu đủ. Hàng dưới cùng, từ trái sang phải: Lô đất xử lý bằng thuốc diệt cỏ đu
đủ, dứa và nước để đối chứng.

Kết luận
Thuốc diệt cỏ đu đủ và dứa đều gây hư hại đáng kể cho cỏ lá rộng và cỏ bụi. Chúng tôi quan sát không thấy có thiệt
hại nào rõ ràng tới các vi sinh vật trong đất; quá trình phân hủy và lượng khuẩn đếm được đều như nhau giữa các
lô đối chứng, thuốc diệt cỏ dứa và đu đủ. Hạt giống được trồng trong đất của những lô đất sau khi phun mất nhiều
thời gian hơn để đạt tỷ lệ nảy mầm 50%, nhưng thuốc diệt cỏ không gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm nói chung.
Lượng mưa có thể ảnh hưởng đến độ bền bỉ của thuốc diệt cỏ, bởi vì nhiều hạt nảy mầm trong đất có thuốc diệt cỏ
khi mưa thường xuyên hơn so với đất có thuốc diệt cỏ vào mùa khô. Các nghiên cứu sau này nên xem xét tác động
lâu dài của thuốc diệt cỏ này đối với đất và cây trồng tương lai. Chúng tôi vẫn cần làm thêm các thử nghiệm để
đảm bảo rằng muối không tồn tại trong đất, thay đổi độ pH của đất khi sử dụng lâu dài, hoặc làm hư hại quần thể
vi sinh vật trong đất, nhưng thuốc diệt cỏ cho thấy nhiều triển vọng. Chúng tôi cũng sẽ thực nghiệm các thử
nghiệm với mỗi thành phần để tìm ra hoạt chất chính, và nếu kiềm không thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ giảm hàm
lượng xuống để khiến thuốc diệt cỏ an toàn hơn. Chúng tôi cũng muốn thử nghiệm khả năng trồng hạt giống và
sau đó sử dụng thuốc diệt cỏ để kiểm tra xem thuốc diệt cỏ có thể làm giảm sự cạnh tranh của cỏ dại mà không
làm hại cây con. Nhìn chung, loại thuốc diệt cỏ ít rủi ro này hứa hẹn sẽ giúp hộ nông dân nhỏ lẻ giảm chi phí, giảm
phụ thuộc mua nguyên liệu, và kiểm soát áp lực cỏ dại trong ruộng vườn của họ.
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