
Những năm gần đây số vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có rau, có chiều hướng 
tăng (năm 2008 tăng  21,1% so với năm 2007, trong đó có khoảng 11,8 % do 
thực phẩm chứa chất độc tự nhiên). “Là một trong những địa bàn tiêu thụ rau 
lớn, trước khi sát nhập, Hà Nội có khoảng hơn 8 nghìn ha trồng rau, nhưng theo 
đánh giá, rau an toàn chỉ chiếm khoảng 10%”, PGS.TS Trần Khắc Hiệp, Bộ môn 
Khoa học đất và Môi trường, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN, 
cho biết.

Trăn trở cộng với cả nỗi bức xúc về nguồn rau sạch cung cấp cho người dân nội 
thành Hà Nội, muốn tìm hiểu thực hư về hiện tượng ô nhiễm đất, nước vốn được 
xem là yếu tố quyết định “độ sạch” của rau ở những vùng ven đô, đã thôi thúc 
PGS.TS Trần Khắc Hiệp bắt tay vào nghiên cứu “điều tra”. Đề tài cấp ĐHQGHN: 
“Nghiên cứu môi trường đất, nước một số vùng ven đô trong rau của Hà Nội và 
đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn”, sau 2 năm triển khai, ông và 
đồng nghiệp đã đưa ra một đánh giá chi tiết về mối tương quan giữa ô nhiễm 
đất, nước với chất lượng rau.

Ô NHiễM Bị…THổi PHồNG

Cùng đồng nghiệp, PGS. Hiệp “lang thang” khắp các ruộng rau ở Thanh Trì, Từ 
Liêm đến những vùng vốn xưa nay rau sạch đã có “thương hiệu” như Vân Nội 
(Đông Anh) để thu thập hàng trăm mẫu rau, đất, phân bón, phân tích thành 
phần cũng như các hóa chất tích tụ. “Ô nhiễm đất là một vấn đề phức tạp vì 
đây là tổng hợp ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước” – ông Hiệp cho 
biết – “Những kim loại nặng độc hại cho cơ thể con được cây thẩm thấu. Nếu 
ăn phải những cây rau trồng trên vùng đất ô nhiễm sẽ làm cho cơ thể chúng ta 
mắc bệnh”.

Người nông dân nhiều khi vì lợi ích kinh tế mà bất chấp sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật vô tội vạ, nhất là những thuốc bảo vệ thực vật có xuất xứ từ Trung Quốc 
hoặc không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, do khan hiếm nước tưới, nhiều hộ tiện 
luôn nguồn nước thải từ các nhà máy mặc dù đã được khuyến cáo có chứa nhiều 
kim loại nặng độc hại như chì, thủy ngân, asen (thạch tín)... “Sông Tô Lịch chảy 
qua một số nhà máy khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó, địa hình 
Hà Nội dốc nên những chất thải từ Đông Anh sẽ đổ dồn về về những vùng thấp 
như Từ Liêm, Thanh Trì làm cho những nơi này vô tình  trở nên ô nhiễm nhất”, 
ông Hiệp nhận định. Kết quả phân tích ban đầu của đề tài cho thấy một số mẫu 
rau ở Từ Liêm tích lũy kim loại nặng như Cd, nguyên nhân là do bà con một số 
năm sử dụng phân bón gia cầm. Tuy nhiên, theo PGS. Hiệp, “các mẫu đất có 
dấu hiệu ô nhiễm Cd ở mức nhẹ, hàm lượng Cd2+ dao động từ 0,943 - 1,553 
ppm”.

Việc trồng rau tập trung chủ yếu vào hai vụ đông xuân và hè thu, sau khi tiến 
hành khảo sát, kết quả cho thấy, “vụ đông xuân có nguy cơ ô nhiễm hơn so 
với vụ hè thu vì lượng mưa ít nên bà con phải sử dụng những nguồn nước 
mặt tưới, trong đó không loại trừ có cả nước thải ô nhiễm”. Chính bởi vậy, 
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PGS. Hiệp cùng đồng nghiệp đưa ra 
những giải pháp kỹ thuật giúp “lọc” 
nước tưới. “Nhưng cái khó đối với 
chúng tôi là thuyết phục được bà con 
sử dụng công nghệ này trong khi họ 
vốn quen tiện lợi, không tốn kém”, 
ông Hiệp nói.

Sau 2 năm khảo sát toàn bộ địa bàn 
với hàng trăm mẫu đất được thu 
thập, phân tích để tìm ra mối liên hệ 
với chất lượng của rau, kết quả đưa ra 
khiến không ít người phải ngạc nhiên, 
xóa đi những tin đồn vốn xưa nay làm 
cho người trồng rau khốn đốn vì…ế 
hàng. “Hầu hết địa bàn sản xuất rau 
ven đô, điều kiện môi trường đất, 
nước đều đảm bảo trồng rau sạch. 
Hàm lượng kim loại  trong nước tưới 
rất thấp, trong đó Cu, Pb, Zn thấp 
hơn hàng trăm lần so với tiêu chuẩn” 
– ông Hiệp cho biết – “Các mẫu rau 
phân tích không có dấu hiệu ô nhiễm 
kim loại nặng Cu, Pb, Cd. Chỉ có một 

số ít nơi, do bà con lạm dụng việc sử 
dụng phân bón, đạm quá mức khiến 
một số loại rau bị nhiễm nitrat”.

KếT HợP BốN “NHà”

Đô thị hóa, mở rộng các khu công 
nghiệp, làm đường và bê tông hóa 
đã thu hẹp diện tích đất nông nghiệp 
trong đó có trồng rau. Thậm chí, 
nhiều khu vực xưa nay vốn là nguồn 
cung lớn cho nhu cầu rau xanh nội 
thành thì nay chỉ toàn là những nhà 
cao tầng, khu dân cư mới. “Vài năm 
trước, phần lớn thu nhập kinh tế gia 
đình trông chờ vào việc trồng rau 
bán, nhưng từ khi có chính sách thu 
hồi đất nông nghiệp tôi buộc phải đi 
mua rau ở nơi khác rồi về bán lại”, 
chị Phạm Thị Nguyệt (Thanh Trì) cho 
biết. Cũng giống như chị Nguyệt, chị 
Nguyễn Thị Hải (Mỹ Đình) than thở 
nếu bãi muống của gia đình chị và 
nhiều ra đình khác bị san lấp để xây 

dựng khu trung cư chị phải tìm kế 
sinh nhai khác.

“Việc diện tích đất nông nghiệp bị 
thu hẹp, để gia tăng lượng cung, 
bà con buộc phải sử dụng thuốc 
kích thích giúp cây rau tăng trưởng 
nhanh,… Chính vì vậy, bên cạnh 
việc quy hoạch phát triển đô thị thì 
cần phải có quy hoạch vùng trồng 
rau sạch”, ông Hiệp nhận định. 
Việc thành phố Hà Nội đầu tư hơn 
350 tỷ đồng cho đề án quy hoạch 
sản xuất và tiêu thụ rau an toàn giai 
đoạn 2007 - 2010, không chỉ là tin 
vui đối với người nông dân mà còn 
cả với những nhà khoa học như ông 
Hiệp. Tuy nhiên, theo ông Hiệp, việc 
quy hoạch cần phải chú trọng đến 
vấn đề môi trường, thậm chí cả phát 
triển du lịch sinh thái tại những vùng 
trồng rau. Cùng với đó là xây dựng 
những khu trồng rau công nghệ cao 
vốn được triễn khai thành công ở 
Trung Quốc, Singapore…

Ngoài ra, theo ông Hiệp, cần phải 
đa dạng hóa loại hình sản xuất rau 
sạch, không chỉ ở ven đô, những khu 
đô thị, nhà cao tầng có thể áp dụng 
công nghệ sinh học trồng rau sạch 
tại nhà. “Trồng rau không cần đất – 
thủy canh – nên được khuyến khích. 
Tuy nhiên, cần phải kiểm soát môi 
trường dinh dưỡng của nước, nếu 
không sẽ lợi bất cập hại”, ông Hiệp 
khuyến cáo.

Một vấn đề quan trọng khác, theo 
ông Hiệp, là cần phải có sự phối kết 
hợp chặt chẽ giữa “bốn nhà”: quản 
lý, khoa học, doanh nghiệp và…nhà 
nông, để quy hoạch sản xuất rau an 
toàn đủ sản lượng, đảm bảo chất 
lượng và tiêu thụ thuận lợi.

>> ĐứC PHườNG

Yêu cầu về chất lượng rau an toàn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về hóa chất bảo vệ 
thực vật, NO3-, kim loại nặng, chỉ tiêu vi sinh, ký sinh trùng và chỉ tiêu hình thái.

Yêu cầu sản xuất rau an toàn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về đất, nước tưới, không 
khí, phân bón, phòng trừ sâu bệnh – IPM, thu hoạch đóng gói.
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