
Quản lý cỏ dại khi trồng rau cải củ quả

Tổng quan 
Cỏ dại làm tăng phí tổn trồng rau cải củ quả, giảm sản lượng 
và phẩm lượng thu hoạch, đồng thời ảnh hưởng các quyết 
định quản lý nông trường, chẳng hạn như định thời thu hoạch 
và lựa chọn thuốc diệt cỏ.

Sự tăng trưởng của cỏ dại trông hệ thống sản xuất rau cải củ 
quả được tăng cao do xao động đất, tưới nước và bón phân. 
Cỏ dại nuôi dưỡng nhiều loại dịch bệnh, tuyến trùng, bét ve, 
côn trùng trong rau cải, đặt biệt là rệp vừng và bọ trĩ là hai loại 
truyền nhiễm vi rút. Nói chung là sự áp chế của cỏ dại sẽ cao 
hơn khi đất ở tình trạng xấu do trồng trọt quá nhiều.

Tờ tài liệu này cung cấp cho những người trồng và người 
hướng dẫn một tổng quan về:

• Các loài cỏ dại quan trọng đối với rau cải củ quả của Úc và 
tác hại của chúng đối với lợi nhuận

• Các phương pháp quản lý cỏ dại và các yếu tố thành công 
then chốt

• Các đặc tính then chốt của phương hướng Quản Lý Cỏ Dại 
Tích Hợp

Kế hoạch này được sự tài trợ của Tập Đoàn Hữu Hạn 
Ngành Trồng Trọt Cách Tân Úc Đại Lợi (Horticulture 
Innovation Australia Limited) sử dụng thuế rau 
cải củ quả và quỹ do Chính Phủ Úc cung cấp. 

Các thông điệp then chốt
• Cỏ dại tăng phí tổn trồng rau cải củ quả, giảm sản 

lượng và phẩm lượng thu hoạch và lợi nhuận, đồng 
thời ảnh hưởng các quyết định quản lý nông trường 

• Quản lý cỏ dại là một thành phần quan trọng trong 
phương hướng tích hợp bảo vệ cây nông nghiệp – kết 
hợp các phương pháp hóa chất, trồng trọt và sinh học 
để giữ sự áp chế của cỏ dại, côn trùng gây hại và dịch 
bệnh ở mức độ đủ thấp để phòng ngừa mất mát kinh tế 

• Chọn các phương pháp thích hợp bằng cách suy 
xét những sự lựa chọn sẵn có 

• Lưu tâm đến việc chọn thời chẳng hạn như thời 
tiết và chu kỳ sinh học của mùa vụ  

• Siêng năng tẩy diệt cỏ dại trước khi kết hạt và lan 
tràn thêm. 

• Có kiến thức về các loại cỏ dại chính và những nét 
đặc trưng của chúng

• Khai triển một kế hoạch, và thực hiện một chiến 
thuật Tích Hợp Quản Lý Cỏ Dại (Integrated Weed 
Management - IWM) 

• Xem chừng các loại cỏ dại kháng cự thuốc diệt và bị 
quy định diệt trừ và khai báo khi tìm thấy các loại này.

Tài liệu ICP-/019/1512

Hình 1: Các loài cỏ dại quan trọng, cỏ gấu đâm thấu lớp phủ bằng nhựa của 
vụ dưa chuột (hình bên trái phía trên) và rau muối (hình bên phải phía trên) 

(Nguồn: Sindel và đối tác 2011; Kristiansen 2015)
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Giảm sản lượng và phẩm lượng của mùa vụ
Cỏ dại, khi phối hợp với các dịch bệnh và loài gây hại, có thể 
giảm thiểu sản lượng thu hoạch của vụ rau cải củ quả từ 10 
đến 70% bằng cách cạnh tranh nước, dinh dưỡng của đất,  
ánh sáng và chổ để cuối cùng hạn chế sự phát triển của cây. 
Tác hại đến sản lượng cũng tùy theo loại và giai đoạn của mùa vụ,  
thí dụ như nghiên cứu cho thấy sự giảm thiểu sản lượng 
khoảng 20% đối với bông cải xanh (broccoli), 25% đối với rau 
diếp nhưng lại lên đến 90% đối với cà rốt khi không kiểm soát 
cỏ dại. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến tác động sản lượng bao 
gồm loài gây hại, loại đất, tình trạng thời tiết, thời điểm phá 
hoại và quản lý mùa vụ. 

Cỏ dại có thể là ký chủ cho loài gây hại và dịch bệnh mà có 
thể làm giảm phẩm lượng và sản lượng của mùa vụ, đồng thời 
tăng cao phí tổn sử dụng thuốc diệt sâu. Các loài côn trùng 
gây hại là nguyên nhân truyền nhiễm đa số các vi rút trong nội 
mùa vụ, hoạc từ cỏ dại qua mùa vụ. Các thí dụ của loài gây hại 
và dịch bệnh có thể do cỏ dại làm ký chủ bao gồm: 

• Vi rút bệnh úa lá ớt tây (Capsicum chlorosis) 
• Nấm mốc phấn (Powdery mildew - Erysiphe heraclei) trong 

cà rốt và củ cần 
• Nấm đen cổ rễ (Black leg fungus - Phoma lingam) trong các 

loại thuộc họ cải bắp  
• Đốm khô trên lá (Dry leaf spot - Xanthomonas camestris pv. 

vitians) trong rau diếp
• Thối cổ rễ do nấm bệnh (Fungal root rot) (bao gồm Pythium, 

Rhizoctonia và Fusarium) trong một số các loại rau cải củ quả 
• Rệp vừng và bọ trĩ (một số loài khác nhau) trong một số các 

loại rau cải củ quả 
• Bét ve và tuyến trùng (một số loài khác nhau) trong một số 

các loại rau cải củ quả.
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Các loài cỏ dại và ảnh hưởng đến lợi nhuận 
Các loài cỏ dại 
Năm loài cỏ dại quan trọng hàng đầu trong ngành sản xuất rau 
cải củ quả của Úc có khuynh hướng là loài hằng niên hoặc nhị 
niên có lá rộng gây mầm cao, và bao gồm: 

1. Rau muối (Fat hen - Chenopodium album) (Hình 1) 

2. Tầm ma (Stinging nettle - Urtica urens) 

3. Cẩm quỳ (Mallow - Malva parviflora) 

4. Cỏ gấu (Nutgrass - Cyperus rotundus) (Hình 1) 

5. Cỏ lợn (Pigweed - Portulaca oleracea). 

Tuy nhiên, các loại cỏ dại quan trọng nhất có thể khác nhau tùy 
theo khu vực, mùa vụ, loại đất và thời điểm của mùa trong năm. 
Cỏ gấu (4), có vấn đề khó giải quyết bởi các bộ phận kiên trì 
ngầm của nó và không giống các loại cỏ và cỏ sa thảo khác,  
nó khó được hạn chế dễ dàng bằng một số thuốc diệt cỏ.  
Nó trở thành vấn đề đối với các chế độ trồng trọt không cày cấy. 

Tăng cao phí tổn sản xuất 
Theo ước tính thì phí tổn quản lý cỏ dại trung bình là $479 mỗi 
mẫu tây đối với các mùa vụ rau cải củ quả của Úc, tức là khoảng 
11% của các phí tổn sản xuất bất định trước thu hoạch (Bản 1). 
Phí tổn quản lý cỏ dại thay đổi căn cứ theo loại mùa vụ và các 
phí tổn liên quan khác thí dụ như nhân công, gieo trồng và các 
sản phẩm phải đầu vào. 

Bản 1: Phí tổn hạn chế cỏ dại ước lượng cho một số mùa vụ chọn lọc khác nhau (Nguồn: Bộ Công Nghiệp Chính NSW (NSW DPI – NSW department of Primary 
Industry) Tổng Số Ngân Sách Dự Trữ 2009 và 2013)

MÙA VỤ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ PHÍ TỔN HẠN CHẾ CỎ DẠI 
($/Mẫu) 

TỔNG SỐ PHÍ TỔN SẢN 
XUẤT BẤT ĐỊNH TRƯỚC 
THU HOẠCH ($/Mẫu) 

PHÍ TỔN HẠN CHẾ CỎ DẠI 
(% TỔNG CỘNG) 

Cải bắp Thuốc diệt cỏ dại tiền nảy mầm, làm vụn và nhổ cỏ dại , các hoạt động 
khác không định rõ 

$1,039 $4,228 25%

Ớt tây Chuẩn bị đất, trải lớp phủ bằng nhựa $152 $9,004 2%

Cà rốt Gieo trồng và làm luống trồng, áp dụng thuốc diệt cỏ dại tiền và hậu 
nảy mầm 

$165 $2,809 6%

Rau diếp Làm luống trồng và chi phí nhân công – làm vụn và nhổ cỏ dại $1,164 $7,189 16%

Bí đỏ Chuẩn bị đất và luống trồng, áp dụng thuốc diệt cỏ dại tiền và hậu 
nảy mầm 

$121 $1,715 7%

Củ dền  
(chế biến) 

Chuẩn bị đất, áp dụng thuốc diệt cỏ dại tiền và hậu nảy mầm $230 $1,982 12%

Average $479 $4,488 11%



Bản 2: Các phương pháp hạn chế cỏ dại,  
sự hữu hiệu tương đối và khả năng chi trả 

PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ HỮU HIỆU KHẢ NĂNG  
CHI TRẢ 

Hóa Học

Thuốc diệt cỏ dại áp dụng tiền nảy mầm Cao Cao 

Thuốc diệt cỏ dại áp dụng hậu nảy mầm Trung bình Cao 

Thuốc diệt cỏ dại áp dụng khi đất không có 
trồng trọt

Cao Cao

Thuốc diệt cỏ dại áp dụng giữa luống có 
che chắn

Trung bình Cao

Phun thuốc diệt cỏ dại áp dụng ngay điểm Trung bình Thấp 

Xong khói thuốc Trung bình Trung bình

Thuốc diệt cỏ sinh học (chủ yếu là các nhà 
sản xuất hữu cơ) 

Trung bình Trung bình

Sử dụng thuốc diệt có đăng ký theo quy định - -

Cơ khí 

Làm vụn và nhổ bằng tay Cao Thấp

Cày cấy trong lúc đất không có trồng trọt và 
trước khi gieo hạt hay trồng cây 

Cao Cao

Cày đất giữa luống Trung bình Cao

Cày đất trong luống Trung bình Trung bình

Các loại phủ / bổi

Lớp phủ bằng nhựa Cao Thấp

Lớp bổi loại phân hủy sinh học Cao Thấp

Lớp bổi hữu cơ Thấp Thấp

Trồng trọt (quản lý) 

Luân canh mùa vụ Trung bình Cao

Trồng nhiều cây để tăng độ rậm Thấp Cao

Vệ sinh trong nông trường Trung bình Cao

Quản lý hệ thống tưới nước Trung bình Trung bình

Chăn thả và khai quang (chủ yếu là các nhà 
sản xuất hữu cơ)

Trung bình Trung bình

Cách tân (Hình 2) 

Diệt cỏ bằng năng lượng mặt trời Trung bình Thấp

Quản lý cỏ dại bằng nhiệt Trung bình Trung bình

Các mùa vụ làm phân xanh Trung bình Trung bình

Hun khí sinh học Trung bình Trung bình

Tạo các mảnh vườn cố định và nơi trồng trọt 
có hạn chế lưu thông 

Trung bình Cao

Trồng trọt chính xác Cao Cao

Kỹ thuật cảm biến cỏ dại Cao Thấp

Các luống gieo hạt cũ và giả Cao Cao

Quản lý các loài gây hại có xương sống Trung bình Trung bình
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Ảnh hưởng đến việc quản lý nông trường 
Cỏ dại có thể ảnh hưởng đến việc quản lý nông trường bằng 
những cách khác nhau:

• Giảm hiệu lực của thuốc diệt sâu bọ và nấm bệnh vì độ rậm 
rạp của cây cỏ. 

• Tăng khó khăn thu hoạch vì gây trở ngại lối đi hoặc cản trở 
thiết bị và dụng cụ. 

• Giới hạn sử dụng các loại thuốc diệt có đăng ký để hạn chế 
cỏ dại trong luống của mùa vụ, đặc biệt là các loại cỏ dại lá 
rộng sau khi mùa vụ nảy mầm. Điều này dẫn đến sự gia tăng 
sử dụng thuốc diệt cỏ dại tiền nảy mầm, lớp phủ bằng nhựa, 
canh tác cạn và chính xác và nhổ cỏ bằng tay khi thả thi. 

• Tăng nhược điểm của mùa vụ trước khi vòm lá phát triển 
trong những tuần đầu tiên sau khi nảy mầm, thí dụ như cà 
rốt, cải bắp và củ cải đường. Một vài mùa vụ không có vòm 
lá chẳng hạn như hành củ và tỏi tây sẽ vẫn còn phải ở thế 
bất lợi khi cạnh tranh với cỏ dại và việc quản lý sẽ thêm 
thách thức.

Các phương pháp hạn chế cỏ dại và các yếu tố thành 
công then chốt 
Có sẵn một số phương pháp hạn chế cỏ dại cho những người 
trồng rau cải củ quả ở Úc. Những phương pháp này có thể 
phân loại thành các nhóm hạn chế bằng hóa chất, cơ khí, 
phủ/bổi, trồng trọt (hoặc quản lý), và các phương pháp quản 
lý cách tân. Các phương pháp áp dụng sẽ tùy thuộc vào thời 
điểm của mùa trong năm, hệ thống sản xuất và tính tương 
hợp của các phương pháp, vì ít khi nào chúng được áp dụng 
một cách riêng biệt. Tính hữu hiệu tương đối của mỗi phương 
pháp hạn chế cỏ dại và khả năng chi trả để triển khai thực hiện 
cũng thay đổi căn cứ theo các phản hồi từ những người trồng 
và người hướng dẫn trên toàn quốc (Bản 2). 

Các yếu tố thành công then chốt đối với việc hạn chế cỏ dại 
bao gồm: 

• Chọn các phương pháp thích hợp bằng cách suy xét những 
loại thuốc diệt cỏ dại, chuẩn bị luống đất để giảm bớt số 
lượng hột cỏ dại trong đất, cũng như sự quan trọng của việc 
làm đất, trồng mùa vụ phủ bổi và luân canh trong hệ thống 
của quý vị 

• Lưu tâm đến việc chọn thời chẳn hạn như thời tiết, lối vào 
mảnh ruộng, giai đoạn sinh trưởng của cỏ dại, chu kỳ sinh 
trưởng của mùa vụ, tình trạng đất, nhất là độ ẩm 

• Siêng năng trong việc áp dụng các phương pháp diệt cỏ 
dại thích hợp, tập trung vào việc diệt cỏ dại trước khi chúng 
kết hạt và lan tràn thêm 
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Hình 2: Những thí dụ điển hình trong phương pháp hạn chế cỏ dại cách tân, Cải Xanh Caliente phủ trên mùa 
vụ làm thuốc hun (bên trái) và máy quản lý cỏ dại ‘bọ rùa’ rô bô (Nguồn: AHR 2015; Đại Học Sydney 2014)

• Có kiến thức tốt về các loại cỏ dại chính trong nông  
trường của mình và nét đặc trưng của chúng, thí dụ như  
thử nghiệm các loại thuốc diệt cỏ trong nông trại của mình.   
Luôn luôn tuân thủ các hướng dẫn về thuốc trên nhãn,  
và tìm tư vấn nếu không biết chắc điều cần làm. Đây có thể  
bao gồm dọ hỏi thông tin về những chất có hoạt tính bề ngoài,  
vòi phun, áp xuất và tốc độ máy tốt nhất để sử dụng 

• Khai triển một kế hoạch, và thực hiện một phương thức   
Tích Hợp Quản Lý Cỏ Dại (IWM) có phối hợp một số phương 
pháp hạn chế khác nhau và kiểm soát sức kháng cự của cỏ dại  
(chi tiết được bao hàm trong phần tiếp theo).

Tích Hợp Quản Lý Cỏ Dại
Tích Hợp Quản Lý Cỏ Dại (IWM) là một phương thức quản lý bền 
vững phối hợp tất cả các phương pháp hạn chế cỏ dại thích 
hợp cho từng loại mùa vụ rau cải củ quả. Mục đích của IWM là: 

• Giảm khả năng thất bại trong việc hạn chế cỏ dại 

• Giảm tác động đến môi sinh do các hoạt động quản lý cỏ dại 

• Tăng sản lượng và phẩm lượng của mùa vụ, trong lúc hỗ trợ 
việc quản lý côn trùng gây hại, dịch bệnh và sức khỏe của đất 

• Tăng triển vọng rằng hoà hợp các phương pháp sẽ tiếp tục có 
hữu hiệu, thí dụ như ngăn ngừa tính kháng cự thuốc của cỏ dại. 

Phương thức IWM là hơn cả cậy vào một vài thực hành thông 
thường, như thuốc diệt cỏ dại, cày cấy và nhổ cỏ bằng tay.  
Một thí dụ của phương thức IWM trong sản xuất bầu bí; 

• Áp dụng thuốc diệt cỏ trước khi trồng cây 

• Sử dụng lớp phủ bằng nhựa ở nơi thích hợp 

• Thực hiện chế độ tưới nhỏ giọt (dưới bề mặt nếu khả thi) 

• Kiểm soát cỏ dại ở khoảng giữa luống trước khi dây leo của 
mùa vụ mọc lan

• Làm vụn hoặc nhổ cỏ bằng tay trong luống trồng 

• Sử dụng máy làm cỏ ở giữa luống trồng 

• Lưu tâm đến luân canh 

• Sử dụng các mùa vụ phủ bổi

• Bảo đảm vệ sinh trong nông trường (Hình 3) 

• Tập trung vào việc quản lý sức khoẻ của đất.

Phương thức IWM cũng là một thành phần quan trọng của 
phương hướng tích hợp bảo vệ cây nông nghiệp, phối hợp các 
phương pháp hóa học, trồng trọt và sinh học để giữ sự áp chế 
của cỏ dại, côn trùng gây hại và dịch bệnh ở mức độ đủ thấp 
để phòng ngừa mất mát kinh tế đáng kể.

Một số người trồng tham gia dự án Tích Hợp Bảo Vệ Cây Công 
Nghiệp tại các địa điểm hướng dẫn khắp nơi trong nước đã 
thành công thực hiện một phương thức IWM. Cụ thể là chế độ 
đưa các mùa vụ phủ bổi vào hệ thống sản xuất đã chứng minh 
các kết quả tốt. 

Hình 3: Bản thông báo chế độ an toàn sinh học khuyến khích  
vệ sinh trong nông trường (Nguồn: Cơ quan AUSVEG 2015)
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CẢNH CÁO
ĐANG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ AN TOÀN  
SINH HỌC TRONG NÔNG TRƯỜNG
Xin vui lòng liên hệ với văn phòng trước khi vào

Xin đừng vào khoảnh đất này nếu không được chấp 
thuận trước. Hãy tiếp tục đi theo các đường bộ và làn 

đường Xin đừng đi vào khu vực trồng trọt. 

警告
农场生物安全正在实施

进入前请联系办公室。

未获得事先许可不要进入农场。 
留在车道和小路上。不要进入种植区。



Tập Đoàn Hữu Hạn Ngành Trồng Trọt Cách Tân Úc Đại Lợi (Horticulture Innovation Australia Limited -HIA Ltd), Tập Đoàn Hữu Hạn Nghiên Cứu Ngành Trồng Trọt Ứng Dụng (Applied Horticultural Research Pty 
Ltd - AHR), Đoàn Tư Vấn RM (RM Consulting group -RMCG) và Công Ty Công Nghệ Hữu Hạn IPM (IPM Technologies Pty Ltd) không thay mặt cho ai và chính xác từ chối tất cả trách nhiệm bảo đảm (trong phạm 
vị hợp pháp) về tính chất chính xác, trọn vẹn, hay hiện hành của các thông tin trong tờ tài liệu này. Người sử dụng tài liệu này nên tìm tư vấn độc lập trước khi tin cậy vào sự chính xác mọi mặt của tài liệu.

Tin cậy vào thông tin cung cấp do các tập đoàn và công ty Hữu Hạn HIA, AHR, RMCG hay Công Ty Công Nghệ Hữu Hạn IPM hoàn toàn là sự mạo hiễm riêng của quý vị. Các tập đoàn và công ty Hữu Hạn HIA, 
AHR, RMCG hay Công Ty Công Nghệ Hữu Hạn IPM không chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ sự mất mát, thiệt hại, bồi thường, chi phí, phí tổn (bao gồm phí tổn pháp lý) hay trách 
nhiệm pháp lý phát sinh vì bất cứ lý do nào (bao gồm sự bất cẩn của các tập đoàn và công ty Hữu Hạn HIA, AHR, RMCG, Công Ty Công Nghệ Hữu Hạn IPM hay của bất cứ một ai) đối với sự sử dụng hay không 
sử dụng các thông tin của kế hoạch VG13078 Khuếch Trương Chương Trình Tích Hợp Bảo Vệ Cây Nông Nghiệp (VG13078 Extension of Integrated Crop Protection) trong tờ tài liệu này, hoặc sự tín nhiệm thông 
tin chứa đựng trong tài liệu này hoặc bất cứ tài liệu nào các tập đoàn và công ty Hữu Hạn HIA, AHR, RMCG hay Công Ty Công Nghệ Hữu Hạn IPM cung cấp cho quý vị bằng bất cứ cách nào khác. 

Các tài liệu phụ trội 
• Nghiên Cứu Phạm Vi (VG13079) – Quản Lý Cỏ Dại cho Công Nghiệp Trồng Rau Cải Củ Quả, Trường Đại Học New England,  

http://ausveg.com.au/intranet/technical-insights/docs/VG13079.pdf

• Những thành phần trong chế độ tích hợp quản lý cỏ dại cho rau cải củ quả, Bộ Nông Nghiệp và Thủy Sản, Queensland, 
https://www.daf.qld.gov.au/plants/fruit-and-vegetables/vegetables/weed-management-for-vegetables 

• Các Chiến Thuật Quản Lý Tính Kháng Cự Thuốc Diệt Cỏ Dại, Cơ Quan CropLife Australia, http://www.croplife.org.au/files/
resistancemanagemen/herbicides/2010%20Herbicde%20Resistance%20Management%20Strategies.pdf 

• Nhận Diện Cỏ Dại: Ứng dụng hướng dẫn The Ute Guide cho các thiết bị lưu động, Tập Đoàn Nghiên Cứu Và Khai Triển 
Hạt Ngũ Cốc,  
https://itunes.apple.com/au/app/weeds-the-ute-guide/id482862261?mt=8 

• Ứng dụng kiến thức về cỏ dại WeedWise NSW cho các thiết bị lưu động, Bộ Công Nghiệp Chính, New South Wales,  
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/pests-weeds/weeds/images/wid-documents/weed-wise-spotlight 

• Ứng dụng chuyên gia về cỏ dại Woody Weed Specialists cho các thiết bị lưu động, Dow AgroSciences Australia,  
https://itunes.apple.com/us/app/woody-weed-specialists/id668582351?mt=8 

• Ứng dụng APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority - Cơ Quan Thẩm Quyền Về Thuốc Diệt 
Sâu Và Thuốc Thú Y Úc Châu) cho các thiết bị lưu động, Cơ Quan Thẩm Quyền Về Thuốc Diệt Sâu Và Thuốc Thú Y Úc Châu, 
https://itunes.apple.com/us/app/apvma/id564121943

• Hệ thống giám sát cỏ dại và thực vật gây hại quốc gia, Cơ Quan Sức Khoẻ Thực Vật Úc Châu,  
http://www.planthealthaustralia.com.au/national-surveillance-system-for-weeds-and-plant-pests/

“Cải xanh Caliente [mùa vụ phủ bổi] không phải là 
phương pháp hữu hiệu đơn giản nhưng là một biện 
pháp khác an toàn và hữu hiệu mà nông dân có thể  
tăng độ màu mỡ của đất đồng thời làm vũ khí chiến  
đấu với các mầm bệnh sinh sống trong đất và cỏ dại.”  
– David East, công ty Nông Sản Bewray,  
WA (rau diếp và rau con)

“Có mùa vụ phủ bổi thì thêm nhiều tỏi tây có rễ khoẻ 
mạnh và lá dễ bóc sạch gọn – một phẩm lượng được 
mong muốn rất nhiều vì công tác tỉa gọt và rữa sạch  
sẽ dễ dàng và mau hơn đồng thời sản phẩm thu hoạch  
ít bị phế thải.”  
– Adam Schreurs, Schreurs & Sons,  
VIC (cần tây, tỏi tây và rau con)
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Thêm thông tin chi tiết 
Để được cập nhật hoặc thêm thông tin: 

• Gọi điện thoại hoặc gửi điện thư email đến:  
Anne-Maree Boland, RMCG số 0427 679 042 hoặc địa  
chỉ anne-mareeb@rmcg.com.au hoặc Gordon Rogers,  
AHR số 0418 517 777 hoặc địa chỉ gordon@ahr.com.au 

• Trực tuyến: trang mạng  
www.integratedcropprotection.com.au,  
hoặc đăng ký quan tâm của quý vị trên trang mạng  
https://www.surveymonkey.com/s/soilwealth_ICP_EoI 

• Truyền thông xã hội: theo dõi chúng tôi qua  
Twitter @ProtectingCrops hoặc Hoạt Động Cộng Đồng 
(Community of Practice) trên trang Facebook của chúng 
tôi tại https://www.facebook.com/protectingcrops 

• Đích thân: đến tham gia một trong nhiều địa điểm hội 
thảo, ngày tham quan và sự kiện khắp nơi trong nước, xin 
vui lòng vào trang mạng trên đây để có thêm chi tiết.

Hình 4: Adam Schreurs kiểm tra các kết quả của mùa vụ phủ bổi tại địa điểm 
hướng dẫn Tích Hợp Bảo Vệ Cây Nông Nghiệp (Integrated Crop Protection - ICP) 

cùng những người tham gia lớp học chuyên ngành 
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