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- Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình gia công chế phẩm bảo vệ thực vật sử 

dụng các nguyên liệu tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa 

- Mã số: B2014-16-33 

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Thị Bửu Huê 

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ 

- Thời gian thực hiện 01/2014-06/2017 

2. Mục tiêu 

- Xây dựng được quy trình điều chế chất hoạt động bề mặt và dung môi từ 

mỡ cá tra, cá basa đạt tiêu chuẩn nông dược Việt Nam. 

- Xây dựng được quy trình phối chế thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chất hoạt 

động bề mặt và dung môi từ mỡ cá tra, cá basa đạt tiêu chuẩn nông dược Việt 

Nam. 

3. Tính mới và sáng tạo  

Chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) là một trong những thành phần nguyên liệu 

đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật phối chế chế phẩm bảo vệ thực vật 

(BVTV) ngành Nông dược. Hiện nay, đa số các CHĐBM nói chung và các 

CHĐBM sử dụng trong kỹ thuật phối chế thuốc BVTV nói riêng chủ yếu được 

tổng hợp từ nguồn nguyên liệu dầu mỏ nên gây ra những quan ngại về vấn đề 

môi trường do đặc tính khó phân hủy sinh học của chúng. Bên cạnh đó, dung 

môi sử dụng trong phối chế chế phẩm BVTV đa phần cũng là dầu gốc khoáng 

khó phân hủy sinh học. Chính vì vậy, xu hướng chung của thế giới hiện nay là 

nghiên cứu các phương pháp và nguyên liệu trong kỹ thuật phối chế nhằm tạo 

thành các dạng chế phẩm BVTV ít gây ô nhiễm, hiệu lực lâu dài và dễ dùng. Một 

nguồn nguyên liệu được quan tâm gần đây là các loại CHĐBM hay dung môi 

được tổng hợp từ các loại dầu thực vật, mỡ động vật. So với các nguyên liệu phối 

chế truyền thống thì ưu điểm vượt trội của các loại nguyên liệu này (CHĐBM và 

dung môi) là khả năng phân hủy sinh học cao, thân thiện với môi trường và đặc 

biệt là có thể tái tạo.   
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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực sản xuất nông nghiệp trọng 

điểm của cả nước, do đó việc sử dụng các chế phẩm BVTV thân thiện với môi 

trường, hạn chế nhập ngoại là một trong những nhân tố có ý nghĩa quan trọng 

tác động đến tính bền vững trong phát triển kinh tế của khu vực. Mặt khác, 

ĐBSCL cũng là khu vực nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc loại 

lớn nhất nước, trong đó điển hình là nguồn thủy sản cá tra, cá basa. Mỗi năm khu 

vực này sản xuất ra khoảng 800 ngàn tấn cá tra và cá basa nguyên liệu, lượng 

mỡ cá khoảng 120 ngàn tấn. Đây là nguồn nguyên liệu đầy tiềm năng có thể dùng 

để sản xuất ra CHĐBM và dung môi, là các thành phần nguyên liệu chính để 

phối chế thuốc BVTV thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, hướng nghiên cứu 

này vẫn chưa được quan tâm trong nước. Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên 

cứu nhằm xây dựng quy trình phối chế chế phẩm BVTV sử dụng các nguyên liệu 

tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa là một hướng nghiên cứu mới và mang tính thực 

tiễn cao. Nghiên cứu này không những giúp tăng giá trị kinh tế của cá tra, cá 

basa mà còn góp phần vào việc tìm ra các sản phẩm mới có khả năng tái tạo, 

sạch và thân thiện với môi trường hơn so với các sản phẩm dựa trên các loại 

nguyên liệu truyền thống; hạn chế nhập ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế khu 

vực theo hướng bền vững. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1  Xây dựng quy trình điều chế chất hoạt động bề mặt từ mỡ cá tra, cá 

basa quy mô 2 Kg nguyên liệu/mẻ  

4.1.1 Xây dựng quy trình điều chế chất hoạt động bề mặt từ acid oleic 

Mỡ cá là hỗn hợp ester của acid béo với glycerol, bao gồm cả acid béo no và 

không no trong đó thành phần acid béo chưa no chiếm tỉ lệ cao nhất là acid oleic. 

Vì vậy, để sơ bộ tìm điều kiện tổng hợp CHĐMB cũng như xác định cấu trúc sản 

phẩm tạo thành, đề tài tiến hành thử nghiệm trên nguồn nguyên liệu đầu là acid 

oleic. Từ kết quả đạt được sẽ hiệu chỉnh điều kiện tổng hợp CHĐBM từ nguyên 

liệu mỡ cá tra, cá basa. CHĐBM được lựa chọn trong nghiên cứu này là loại 

CHĐBM không ion diethanolamide do cấu trúc mang hai nhóm hydroxy phân 

cực kết hợp phần kỵ nước của mạch hydrocarbon của các acid béo thích hợp cho 

ứng dụng trong phối chế cả chế phẩm dạng EC và SC. Ngoài ra, sự hiện diện của 
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nhóm amide trong cấu trúc của loại CHĐBM này cũng góp phần làm tăng khả 

năng phân hủy sinh học của CHĐBM do làm tăng khả năng bị thủy phân dưới 

tác động của vi sinh vật tạo ra acid béo tự do và amine (van Ginkel et al., 1993; 

Lif et al., 1998). Quy trình tổng hợp CHĐBM không ion diethanolamide đi từ 

nguồn nguyên liệu đầu là acid oleic được trình bày trong Sơ đồ 1. 

 

 
Sơ đồ 1. Quy trình tổng hợp CHĐBM không ion từ acid oleic 

 

 Sản phẩm diethanolamide thu được có dạng sáp. Cấu trúc sản phẩm được xác 

định dựa trên phương pháp phổ nghiệm NMR. 

4.1.2 Xây dựng quy trình điều chế CHĐBM từ mỡ cá tra, cá basa quy mô 2 Kg 

nguyên liệu/mẻ 

Trên cơ sở kết quả tìm được trên nguồn nguyên liệu acid oleic, đề tài tiến hành 

xây dựng quy trình tổng hợp CHĐBM diethanolamide từ mỡ cá tra, cá basa (Sơ đồ 

2). 

 

Sơ đồ 2. Quy trình tổng hợp CHĐBM không ion từ mỡ cá basa 
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 Để điều chế methyl ester (5), mỡ cá được thực hiện phản ứng transester hóa với 

methanol sử dụng KOH làm xúc tác. Methyl ester thu được sau đó được cho phản 

ứng với diethanolamine thu được diethanolamide (6). Sản phẩm có màu vàng, dạng 

sáp. Từ 13,5 g methyl ester (5) (0,049 mol, M = 273.26 đvc) thu được 13,08 g sản 

phẩm CHĐBM diethanolamide (6) (0,039 mol, M = 346,26 đvc). Hiệu suất tổng hợp 

đạt 81%.  

 Theo kết quả trên, trong phản ứng tổng hợp CHĐBM (6) để đạt độ chuyển hóa 

cao thì tỉ lệ mol giữa methyl ester (5) và diethanolamine sử dụng ít nhất phải đạt tỉ 

lệ là 1 : 6. Điều này ảnh hưởng đến tính kinh tế của quy trình tổng hợp. Mặt khác, 

trong nghiên cứu này, do methyl ester (5) cũng là một thành phần dùng thay thế dầu 

khoáng trong phối chế chế phẩm bảo vệ thực vật dạng EC. Do đó, đề tài tiến hành 

xây dựng quy trình tổng hợp sao cho lượng tác chất diethanolamine sử dụng là ít 

nhất, hỗn hợp sản phẩm tạo thành ngoài CHĐBM diethanolamide (6) vẫn còn có 

methyl ester (5) dư. Trên cơ sở trên, đề tài tiến hành quy hoạch thực nghiệm nhằm 

tối ưu hóa điều kiện tổng hợp. Phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng.  

 Từ kết quả đạt được, đề tài tiến hành thiết kế hệ thống tổng hợp CHĐBM 

diethanolamide từ mỡ cá quy mô 2 Kg nguyên liệu/mẻ. Hỗn hợp sản phẩm thô thu 

được sau phản ứng (gọi là CHĐBM (6) thô) có dạng chất lỏng màu nâu đỏ với thành 

phần như sau: diethanolamide (6) (44,3%); methyl ester dư (5) (28,4%); 

diethanolamine dư (22,13%) và tạp chất không xác định (xác định bằng sắc ký cột 

silica gel). Như vậy hiệu suất chuyển hóa là 71% và hiệu suất tổng hợp 

diethanolamide (6) là 62%. Áp dụng điều kiện tổng hợp trên, đề tài đã tổng hợp thử 

nghiệm 10 Kg CHĐBM (6) thô. Sản phẩm này được dùng dưới dạng thô để phối 

trộn tạo chế phẩm EC và được tinh chế thành CHĐBM (6) tinh sạch dùng để phối 

chế thành dạng chế phẩm SC. 

4.2 Xây dựng quy trình điều chế dung môi từ mỡ cá tra, cá basa quy mô 20 kg 

nguyên liệu mỡ cá/mẻ 

 Mỡ cá tra, cá basa (chỉ số acid AV < 4 mg KOH/g) được mua tại khu Công 

nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ. Để điều chế methyl ester, mỡ cá được thực 

hiện phản ứng transester hóa với methanol sử dụng KOH làm xúc tác. Dựa trên các 

kết quả nghiên cứu trước đây có hiệu chỉnh việc sử dụng hỗn hợp methanol và 
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acetone giúp phản ứng tranester hóa diễn ra nhanh hơn và quá trình tách loại glycerol 

sau phản ứng dễ dàng hơn, từ đó làm tăng hiệu suất phản ứng. Phương pháp bề mặt 

đáp ứng (Response Surface Methodology, RSM) được áp dụng để tối ưu hóa điều 

kiện phản ứng tổng hợp methyl ester ở quy mô phòng thí nghiệm (20 g nguyên liệu 

mỡ cá/mẻ). Ba yếu tố được khảo sát là lượng methanol (% khối lượng so với mỡ 

cá), lượng xúc tác KOH (% khối lượng so với mỡ cá) và thời gian phản ứng được 

khảo sát. Yếu tố đáp ứng là lượng sản phẩm methyl ester (5) thô.  

 Dựa trên điều kiện tối ưu tìm được ở quy mô phòng thí nghiệm, đề tài thiết kế 

hệ thống tổng hợp methyl ester dạng pilot quy mô 20 Kg mỡ cá/mẻ. Hiệu suất tổng 

hợp: 90%. Sản phẩm methyl ester được tiến hành đánh giá chất lượng gồm các chỉ 

tiêu như chỉ số acid, độ nhớt và thành phần methyl ester. 

 Áp dụng quy trình điều chế methyl ester quy mô 20 Kg nguyên liệu mỡ cá/mẻ, 

đề tài đã tổng hợp thành công 50 Kg sản phẩm methyl ester từ mỡ cá tra, cá basa. 

Sản phẩm methyl ester này được sử dụng thay thế một phần xylene trong phối chế 

chế phẩm EC đồng thời là nguyên liệu để tổng hợp CHĐBM không ion 

diethanolamide (6) dùng trong phối chế hai loại chế phẩm EC và SC. 

Bảng 1. Thành phần methyl ester 

STT 
Công thức Tên  

Thành phần 

% 

1 C15H30O2 Methyl tetradecanoate 5,99 

2 C17H32O2 Methyl palmitoleate 2,50 

3 C17H34O2 Methyl palmitate 26,51 

4 C19H36O2 Methyl oleate 39,41 

5 C19H38O2 Methyl stearate 11,21 

6 C21H34O2 Methyl arachidonate 0,65 

7 C21H36O2 Methyl cis-5,8,11-eicosatrienoate 0,76 

8 C21H36O2 Methyl 8,11,14-eicosatrienoat 1,62 

9 C21H34O2 Methyl cis-11,14-eicosadienoate 0,65 

10 C21H40O2 Methyl cis-eicosenoate 3,89 

11 C19H38O2 Methyl stearate 0,64 
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12 C23H34O2 Methyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate 0,59 

13 C21H34O2 Methyl 8,11,14,17-eicosatetraenoate 0,69 

  Tổng 95,11 

  

Bảng 2. Tính chất hóa lý của sản phẩm methyl ester 

Tên chỉ tiêu Giá trị 

Chỉ số acid (mg KOH/g) 0,36 

Độ nhớt động học 40°C (mm2/s) 5,5597 

Hàm lượng nước, ppm 737,2 

Điểm chảy, °C 6 

Điểm chớp cháy, °C 174 

Tỉ trọng ở 15°C, Kg/L 0,8832 

4.3 Xây dựng quy trình phối chế chế phẩm bảo vệ thực vật dạng EC 

(Emulsifiable concentrate) quy mô 5 Kg nguyên liệu/mẻ  

Hoạt chất được sử dụng là hai loại hoạt chất có sẵn trên thị trường bao gồm 

alpha-Cypermethrin 95% và Abamectin 95%. CHĐBM (6) thô được phối trộn lần 

lượt với hai loại hoạt chất trên sử dụng hỗn hợp dung môi là xylene và methyl ester 

(5) cùng với Tween 20. Giá trị pH của dung dịch được điều chỉnh ở khoảng 5,8 – 

6,5 bằng CH3COOH đậm đặc. Hai loại chế phẩm EC đã được phối chế thành công 

ở quy mô 5 Kg nguyên liệu/mẻ là Abamectin 1,8% EC và alpha-Cypermethrin 10% 

EC. Hai loại chế phẩm này đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn nông dược 

Việt Nam TCVN 9475:2012 (áp dụng cho Abamectin, Bảng 3) và TCVN 8752:2014 

(áp dụng cho alpha-Cypermethrin, Bảng 4). 

Bảng 3.  Đánh giá chất lượng sản phẩm Abamectin 1,8% EC 

TT Chỉ tiêu 
Yêu cầu 

TCVN 9475:2012 
Ban đầu 

Mẫu ủ ở 

0°C trong  

2 tuần 

Mẫu ủ ở 

54°C trong  

2 tuần 

1 
Hàm lượng 

hoạt chất 
- 12,8 g/L 13,7 g/L 14,6 g/L 
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2 
Độ tạo bọt  

(sau 1 phút)  

Thể tích bọt tạo 

thành không lớn 

hơn 60 mL 

5 mL 6 mL 20 mL 

3 
Độ tự nhũ ban 

đầu 
Hoàn toàn Hoàn toàn Hoàn toàn Hoàn toàn 

4 
Độ bền nhũ 

sau 0,5 giờ  

Thể tích lớp kem 

không lớn hơn 2 

mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

5 
Độ bền nhũ 

sau 2 giờ 

Thể tích lớp kem 

không lớn hơn 4 

mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

 

Bảng 4.  Đánh giá chất lượng sản phẩm alpha-Cypermethrin 10 % EC 

 

TT Chỉ tiêu 
Yêu cầu 

TCVN 8752:2014 
Ban đầu 

Mẫu ủ ở 

0oC trong 2 

tuần 

Mẫu ủ ở 

54oC trong 2 

tuần 

1 
Hàm lượng 

hoạt chất 
- 98,9 g/L 119,2 g/L 115,8 g/L 

2 
Độ tạo bọt 

(sau 1 phút)  

Thể tích bọt tạo 

thành không lớn hơn 

60 mL 

20 mL 2 mL 15 mL 

3 
Độ tự nhũ ban 

đầu 
Hoàn toàn Hoàn toàn Hoàn toàn Hoàn toàn 

4 
Độ bền nhũ 

sau 0,5 giờ  

Thể tích lớp kem 

không lớn hơn 2 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

5 
Độ bền nhũ 

sau 2 giờ 

Thể tích lớp kem 

không lớn hơn 4 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

Lớp kem:  

0 mL 

 
4.4 Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật dạng SC (Suspension 

concentrate) quy mô 5 Kg nguyên liệu/mẻ 

 Để phối chế dạng SC, sản phẩm CHĐBM (6) thô được tiến hành tinh chế loại 

bỏ methyl ester dư và diethanolamine dư bằng phương pháp sắc ký cột nhanh khô. 

Sản phẩm (6) tinh sạch được phối trộn với hoạt chất Fipronil (95%), là loại hoạt chất 

trừ sâu phổ biến có mặt trên thị trường, thường được bán dưới dạng SC, cùng với 

các phụ gia cần thiết khác bao gồm chất chống tạo bọt GROXEL GXL, chất chống 
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đông propylene glycol, Rhodopol 23 và Igepal CO. Việc phối chế được thực hiện 

trên cơ sở thay đổi tỉ lệ khối lượng của các thành phần trên sao cho tạo hỗn hợp 

huyền phù bền vững không có hiện tượng lắng tụ của hoạt chất ngay cả khi lưu mẫu 

ở 0°C hay ở 54°C. Hệ 5 SC chứa hoạt chất Fipronil với các thành phần như trên 

nhưng không sử dụng CHĐBM (6) cho thấy toàn bộ hoạt chất lắng hoàn toàn sau 3 

ngày ở điều kiện nhiệt độ phòng. Điều này khẳng định vai trò của CHĐBM (6) như 

là một thành phần kết dính cho sự hình thành hệ huyền phù Fipronil 5SC điều chế 

được. 

Bảng 5. Kết quả đánh giá chất lượng mẫu Fipronil 5 SC 

TT Chỉ tiêu 
Yêu cầu 

TCVN-05-2002-CL  
Ban đầu 

Mẫu ủ 

ở 0oC  

Mẫu ủ ở 

54oC  

1 
Hàm lượng hoạt chất 

Fipronil (g/L) 
- 52,7 53,5 50,1 

2 Tỉ suất lơ lửng (%) 

Hàm lượng Fipronil 

trong dung dịch 

huyền phù không 

nhỏ hơn 60% 

93,0 95,2 94,5 

3 

Độ mịn (lượng cặn 

còn lại trên rây có 

đường kính lỗ 75 µm 

sau khi thử rây ướt 

Không lớn hơn 2% 0 0 0 

 

Để đánh giá độ bền lưu trữ của các sản phẩm SC, đề tài tiến hành ủ mẫu ở 0°C 

và 54°C trong 2 tuần. Kết quả đánh giá độ bền lưu trữ được thể hiện trong Bảng 5. 

Từ đây cho thấy các sản phẩm SC phối chế được đáp ứng tốt các yêu cầu về chất 

lượng theo tiêu chuẩn TC-05-2002-CL dành cho hoạt chất Fipronil bao gồm hàm 

lượng hoạt chất, tỉ suất lơ lửng và về độ mịn. Hàm lượng hoạt chất Fipronil hầu như 

không đổi sau khi ủ chế phẩm ở 0°C và chỉ giảm khoảng 5% sau khi ủ mẫu ở 54oC 

trong 2 tuần.  
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4.5  Đánh giá hiệu lực diệt trừ dịch hại của hai loại chế phẩm bảo vệ thực vật 

gia công được dựa trên đồng ruộng 

4.5.1  Đánh giá hiệu lực diệt trừ sâu cuốn lá 

Hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá (Cnaphalocrosis medinalis) hại lúa của ba loại chế 

phẩm Abamectin 1,8% EC; alpha-Cypermethrin 10% EC và Fipronil 5 SC trên đồng 

ruộng được tiến hành với các công thức khảo nghiệm như sau (Bảng 6). Kết quả cho 

thấy các chế phẩm Abamectin 1,8% EC; alpha-Cypermethrin 10% EC và Fipronil 

5 SC điều chế được có hiệu lực trừ sâu cuốn lá hại lúa cao tương đương các nghiệm 

thức thuốc thương mại Abasuper 1.8 EC (chứa cùng hoạt chất Abamectin); Cyper-

alpha 5 EC (cùng hoạt chất alpha-Cypermethrin) và Regent 5 SC (hoạt chất Fipronil) 

đang sử dụng phổ biến trên thị trường. Cây lúa không có biểu hiện ngộ độc khi phun 

các loại chế phẩm trên ở cả 3 thời điểm 1, 3 và 7 ngày sau khi phun thuốc. 

Bảng 6. Các công thức khảo nghiệm 

TT Công thức khảo nghiệm Chế phẩm Liều lượng (lít/ha) 

1 Abamectin 1,8% EC Abamectin  0,8 

2 Abasuper 1.8 EC (Thuốc đối chứng) Abamectin  0,8 

3 Alpha-Cypermethrin 10% EC  Alpha-Cypermethrin 0,8 

4 Cyper-alpha 5 EC (Thuốc đối chứng) Alpha-Cypermethrin 0,8 

5 Fipronil 5 SC Fipronil 0,8 

6 Regent 5SC (Thuốc đối chứng) Fipronil  0,8 

7 Đối chứng (Phun nước lã) - - 

Ghi chú: Các nghiệm thức T1, T3 và T5 phun thuốc khảo nghiệm; T2, T4 và T6 
phun thuốc đối chứng.  

4.5.2 Đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy nâu 

Hiệu lực phòng trừ rầy nâu hại lúa của ba loại chế phẩm Abamectin 1,8% EC; 

alpha-Cypermethrin 10% EC và Fipronil 5 SC trên đồng ruộng được tiến hành với 

các công thức khảo nghiệm như sau (Bảng 7). Kết quả khảo nghiệm cho thấy trong 

ba loại hoạt chất khảo nghiệm chỉ có Fipronil có hiệu lực trừ rầy nâu trong khi hai 

hoạt chất alpha-Cypermethin và Abamectin không có hiệu quả cao trong phòng trừ 
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rầy nâu. Mẫu thuốc khảo nghiệm Fipronil 5 SC có hiệu quả diệt rầy nâu cao tương 

đương với thuốc Regent 5 SC (sản phẩm thương mại chứa cùng hoạt chất). 

 Các loại thuốc trong thí nghiệm không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát 

triển của cây lúa. 

Bảng 7. Các công thức khảo nghiệm 

STT Nghiệm thức 
Hoạt chất Liều lượng 

(lít / ha) 

T1 Fipronil 5 SC Fipronil 0,8 

T2 alpha-Cypermethrin 10% EC  Alpha cypermethrin 0,8 

T3 Abamectin 1,8% EC Abamectin 0,8 

T4 Regent 5 SC Fipronil 0,8 

T5 Altach 5 EC Alpha cypermethrin 0,8 

T6 Abasuper 1.8 EC Abamectin 0,8 

T7 Đối chứng không xử lý thuốc - - 

 
Ghi chú: Các nghiệm thức T1, T2 và T3 phun thuốc khảo nghiệm; T4, T5 và T6 
phun thuốc thương phẩm có hoạt chất tương ứng. Thuốc khảo nghiệm sẽ được phun 
với liều lượng giống như liều lượng thuốc thương phẩm có cùng hoạt chất tương 
ứng và phun theo liều lượng nông dân đang sử dụng phổ biến tại địa phương. 
  

 Sản phẩm 

1. Quy trình điều chế chất hoạt động bề mặt không ion diethanolamide từ mỡ cá 

tra, cá basa quy mô 2 Kg nguyên liệu/mẻ. 

2. 10 Kg chất hoạt động bề mặt không ion diethanolamide từ mỡ cá tra, cá basa 

sinh học. 

3. Quy trình điều chế dung môi từ mỡ cá tra, cá basa quy mô 20 Kg nguyên 

liệu/mẻ. 

4. 50 Kg dung môi từ mỡ cá tra, cá basa. 

5. Quy trình điều chế chế phẩm bảo vệ thực vật Abamectin 1,8% EC quy mô 

5Kg nguyên liệu/mẻ. 

6. Quy trình điều chế chế phẩm bảo vệ thực vật alpha-Cypermethrin 10% EC 

quy mô 5Kg nguyên liệu/mẻ. 
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7. Quy trình điều chế chế phẩm bảo vệ thực vật Fipronil 5 SC quy mô 5 Kg 

nguyên liệu/mẻ. 

5.  Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang 

lại của kết quả nghiên cứu 

1. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao công nghệ cho địa 

phương thông qua các Sở Khoa học Công Nghệ các Tỉnh, Thành hoặc cho doanh 

nghiệp kết hợp với Chi cục bảo vệ thực vật.   

2. Phương thức chuyển giao: thông qua hợp đồng chuyển giao hoặc hợp đồng tư 

vấn. 

 

Cần Thơ, Ngày 05 tháng 4 năm 2018 

Tổ chức chủ trì 

 

Chủ nhiệm đề tài 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information 

Project title: Preparation of pesticide formulations using Catfish fat derived 

materials  

Code number: B2014-16-33 

Coordinator: Assoc. Dr. Bui Thi Buu Hue 

Implementing institution: Can Tho University 

Duration: form 01/2014 to 06/2017 

2. Objectives 

- Development of technology process for the preparation of Catfish fat based 

surfactant and solvent. 

- Development of technology process for the preparation of pesticide 

formulations using Catfish fat based surfactant and solvent. 

3. Creativeness and innovativeness 

Surfactant is one of the main components for the formulation of active substance 

into a final product that is the most practical for the user in agriculture production. 

Most surfactants used for this purpose have mineral origin which are less degradable 

and nonrenewable therefore raising concerns about environment. For that reason, 

studies towards pesticide formulations using biodegradable and renewable materials 

are of great concerns today. 

Mekong Delta has natural area of about 4 million hectares and is a center for 

agricultural production of Viet Nam, which supplies agricultural products both to 

the nation and for export. The use of renewable and biodegradable pesticide 

formulations therefore plays an important role for the sustainable development of 

the region. In addition, Mekong Delta is also the biggest producer of Catfish in Viet 

Nam that annually produces about 200 thousand ton of Catfish fat to the market and 

this is considered as a potential resource for production of renewable materials for 

environmentally friendly pesticide formulations. Yet, this research direction has not 

been received appropriate attention in Viet Nam, especially in the Mekong Delta. 

For that reason, research on the use of materials produced from Catfish fat for the 
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formation of pesticide formulation is creative and innovative that not only helps 

increase the value-added of Catfish but also contribute to the sustainable 

development of the Mekong Delta region.  

4.  Research results 

4.2  Development of technology process (2 Kg Catfish fat/batch) for the 

preparation of Catfish based surfactant   

4.1.1 Development of preparation conditions starting from oleic acid 

Catfish fat contains a mixture of esters of fatty acids and glycerol in which oleic 

acid is the most abundant. In order to establish the best preparation conditions and 

product structural determination, oleic acid was chosen as the starting material. The 

synthesis route is presented in Scheme 1. 

 

 
Scheme 1. Syntheis of nonionic surfactant diethanolamide from oleic acid 

 

  The structure of the prepared diethanolamide (3) was fully characterized by 

NMR and FT-IR spectroscopy methodology. 

4.1.2 Development of technical process for the preparation of Catfish based 

surfactant (2 Kg Catfish fat/batch) 

 Based on the obtained results, a technology process (2 Kg catfish fat/batch) was 

then developed starting from Catfish fat. The preparation process is summaried in 

Scheme 2. 
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Scheme 2. Preparation of nonionic surfactant diethanolamide from Catfish fat 
 

 The process started with the preparation of methyl esters (5) by treating Catfish 

fat with methanol in the presence of KOH as the catalyst. The obtained methyl ester 

was then reacted with diethanolamine to afford the desired diethanolamide (6). 

Starting from 13.5 g of methyl ester (5) (0.049 mol, M = 273.26 đvc), 13.08 g of 

pure diethanolamide (6) (0.039 mol, M = 346.26 đvc) was isolated by column 

chromatography (81% yield). 

 According to the above results, the high yield of 81% can only be obtained as the 

used molar ratio of methyl ester (5) and diethanolamine reaching at least at 1 : 6, 

which is not very practical from economic point of view. On the other hand, since 

methyl ester (5) is one of the main components for formulating EC formulation, we 

turned to set up a reaction conditions to ensure the use of as least diethanolamine 

and at the same time to produce as much of mixture of product as poosible. To that 

end, a Response Surface Methodology (RSM) was applied.  

 Based on those results we designed a synthesis system with a scale of 2 Kg 

Catfish fat/batch.The transformation yield is of 71% and the formation yield of (6) 

is 62%. The obtained product can be used as crude for formulating EC formulations 

or futher purified to obtain pure (6) for SC formulations.  

4.2 Development of technical process for the synthesis of Catfish fat based 

methyl ester (20 Kg fish oil/batch)  

 Catfish fat (AV < 4 mg KOH/g) was purchased from Tra Noc Industry Zone. For 

the formation of methyl ester (5) Catfish fat was treated with methanol using KOH 

as the catalyst. Based on our previous studies (Tran Thi Kieu Oanh and Bui Thi Buu 

Hue, 2008) with modification, the use of acetone as co-solvent actually helps 

accelerate the transesterification reaction and better separation of methyl ester from 
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glycerol which leads to improvement of the yield (Y. Maeda et al., 2011; L.T. Thanh 

et al., 2013). The Response Surface Methodology, RSM was applied in order to 

optimize the transerterification process (20 g of Catfish fat/batch). The results 

showed that a maximum yield of methyl ester (5) can be obtained (94.12%) as using 

20.46% of methanol (weight %, with respect to catfish fat); 1.40% of KOH catalyst 

(weight %, with respect to catfish fat) and the reaction time of 147.20 minutes.  

 Based on the obtained results, we set up the technical process for the synthesis 

of methyl ester (5) with the scale of 20 Kg of Catfish fat/batch. A production system 

was also designed and installed. The technical parameters for the production process 

as follows: Catfish fat: 20 Kg; methanol: 4 Kg; acetone: 2 Kg; KOH: 200 g; 

temperature: 50°C; time: 3 hours and stirring speed: 900 rpm. Under theses 

conditions, the methyl ester (5) was obtained in 90% yield. The compositions and 

physico-chemical properties of the product methyl ester (5) are presented in Table 1 

and Table 2. 

Table 1.  Fatty acid methyl ester compositions 

No Formular Methyl ester Value (%) 

1 C15H30O2 Methyl tetradecanoate 5.99 

2 C17H32O2 Methyl palmitoleate 2.50 

3 C17H34O2 Methyl palmitate 26.51 

4 C19H36O2 Methyl oleate 39.41 

5 C19H38O2 Methyl stearate 11.21 

6 C21H34O2 Methyl arachidonate 0.65 

7 C21H36O2 Methyl cis-5,8,11-eicosatrienoate 0.76 

8 C21H36O2 Methyl 8,11,14-eicosatrienoat 1.62 

9 C21H34O2 Methyl cis-11,14-eicosadienoate 0.65 

10 C21H40O2 Methyl cis-eicosenoate 3.89 

11 C19H38O2 Methyl stearate 0.64 

12 C23H34O2 Methyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate 0.59 

13 C21H34O2 Methyl 8,11,14,17-eicosatetraenoate 0.69 

  Total 95.11 
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Table 2. Physico-chemical properties of methyl ester 

Properties Value 

Acid number (mg KOH/g) 0.36 

Kinemetic viscosity at 40°C (mm2/s) 5.5597 

Water content, ppm 737.2 

Freezing point, °C 6 

Flash point, °C 174 

Density at 15°C, Kg/L 0.8832 

     

 By applying the above optimal conditions, we successfully prepared 50 Kg of 

methyl ester (5) from Catfish fat. This methyl ester product was used as substitution 

for xylene as solvent for formulating EC products and as the starting material for the 

preparation of diethanolamide (6) used for both EC and SC formulations.  

4.3 Development of technical process for the preparation of emulsifiable 

concentrate (EC) formulation at the scale of 5 Kg materials/batch  

The two active ingredients used for the formulations were commercially 

available 95% alpha-Cypermethrin and 95% Abamectin. The crude product (6) was 

used along with Tween 20 as the surfactants and methyl ester (5) was partly 

substituted for xylene as solvents. The pH of the mixture was kept at 5.8 - 6.5 by 

using concentrate CH3COOH. Two EC formulations have been successfully 

prepared at 5 Kg materials/batch scale based on these ratios including Abamectin 

1.8% EC and alpha-Cypermethrin 10% EC. These two EC formulations meet all 

quality requirements according to the Viet Nam standard TCVN 9475:2012 (for 

Abamectin, Table 3) and TCVN 8752:2014 (for alpha-Cypermethrin, Table 4).  

Table 3.  Evaluation of the quality of Abamectin 1.8% EC formulation 

No Parameter 
Standard 

TCVN 9475:2012 
Initial 

Aged at 
0°C for 2 

weeks 

Aged at 
54°C for 
2 weeks 

1 
Acive ingredient 
content 

- 12.8 g/L 13.7 g/L 14.6 g/L 

2 
Volum of foam  
(after 1 minute)  

Not excess 60 mL 5 mL 6 mL 20 mL 
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3 Emulsification ability Complete 
       
Complete 

     
Complete 

       
Complete 

4 
Emulsification stability 
after 0.5 hours 

Volum of oil layer 
not excess 2 mL 

0 mL 0 mL 0 mL 

5 
Emulsification stability 

after 2 hours 

Volum of oil layer 

not excess 4 mL 
0 mL 0 mL 0 mL 

 

Table 4.  Evaluation of the quality of alpha-Cypermethrin 10% EC formulation 

 

No Parameter 
Standard 

TCVN 8752:2014 
Initial 

Aged at 

0oC for 2 

weeks 

Aged at 

54oC for 

2 weeks 

1 Acive ingredient content - 98.9 g/L 119.2 g/L 115.8 g/L 

2 
Volum of foam  

(after 1 minute)  
Not excess 60 mL 20 mL 2 mL 15 mL 

3 Emulsification ability Complete 
           
Complete 

     
Complete 

       
Complete 

4 
Emulsification stability after 

0.5 hours 

Volum of oil layer 

not excess 2 mL 
0 mL 0 mL 0 mL 

5 
Emulsification stability after 

2 hours 

Volum of oil layer 

not excess 4 mL 
0 mL 0 mL 0 mL 

 
4.4 Development of technical process for the preparation of suspension 

concentrate (SC) formulation at the scale of 5 Kg materials/batch  

 For the formulation of suspension concentrate, the crude surfactant (6) was first 

purified by fast column chromatography to afford the pure product (6). This pure 

product was then used to formulate with Fipronil (95%), a common insecticide sold 

in the market in the form of 5 SC, along with other additives including antifoam 

GROXEL GXL, antifreezing agent propylene glycol, Rhodopol 23 and Igepal CO. 

The formulating process was conducted by changing the amounts of those 

components in order to obtain a stable suspension without precipitation of active 

ingredient at normal and even at aging conditions at 0°C or 54°C. In the absence of 

(6), the formed suspension was completely unstable, almost all solid was 
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precipitated after 3 days at room temperature. This proves the crucial role of 

surfactant (6) for the formation of the Fipronil 5 SC formulation.  

The accelerated storage tests (storage stability) were carried out by keeping the 

formulation samples at 0°C and 54°C for two weeks. The results are presented in 

Table 5. This shows that there is high quantity of active components evenly 

distributed in suspension (suspension rate of more than 90%) which is in accordance 

with the high fineness of granules. Thermal storage stability is also good as the active 

ingredient content, suspension rate and fineness do not change when being kept at 

0°C and 54°C for two weeks.  

Table 5. Quality evaluation results of Fipronil 5 SC 

No Quality parameter 
Standard 

TCVN-05-2002-CL  
Initial 

Aged at 
0°C for 
2 weeks 

Aged at 
54°C 
for 2 

weeks 
1 Fipronil content (g/L) - 52.7 53.5 50.1 

2 Suspension rate (%) 

Fipronil content in the 

suspension not less than 

60% 

93.0 95.2 94.5 

3 

Fineness (granules 

remained on a 75 µm 

mesh standard sieve) 

Not excess 2% 0 0 0 

 

4.5 On farm-evaluation of effectiveness of the prepared EC and SC 

formulations 

4.5.1 The effectiveness against Cnaphalocrosis medinalis 

 The effectiveness of Abamectin 1.8% EC; alpha-Cypermethrin 10% EC and 

Fipronil 5 SC against Cnaphalocrosis medinalis was evaluated on rice farm with the 

tested experiments as follows (Table 6). The results showed that all prepared 

Abamectin 1.8% EC; alpha-Cypermethrin 10% EC and Fipronil 5 SC had as good 

effectiveness as the commercial Abasuper 1.8 EC (containing the same Abamectin);   

Cyper-alpha 5 EC (containing alpha-cypermethrin) and Regent 5 SC (containing 
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Fipronil) against rice Cnaphalocrosis medinalis. No damage was observed on rice 

after 1, 3 and 7 days of applying the tested pesticide formulations. 

Table 6. Testing experiments 

No Tested experiment Formulation Used dose 

(Liter/ha) 

1 Abamectin 1.8% EC Abamectin  0.8 

2 Abasuper 1.8 EC (Control pesticide) Abamectin  0.8 

3 Alpha-Cypermethrin 10% EC  Alpha-Cypermethrin 0.8 

4 Cyper-alpha 5 EC (Control pesticide) Alpha-Cypermethrin 0.8 

5 Fipronil 5 SC Fipronil 0.8 

6 Regent 5 SC (Control pesticide) Fipronil  0.8 

7 Control (Water) - - 

Note: Experiments T1, T3 and T5 using prepared formulations; T2, T4 and T6 using 
control pesticides containing the same active ingredients as prepared formulations. 
 
4.5.2 The effectiveness against Nilaparvata lugens Stal  

The effectiveness of Abamectin 1.8% EC, alpha-Cypermethrin 10% EC and 

Fipronil 5 SC against Nilaparvata lugens Stal was evaluated on rice farm with the 

tested experiments being presented in Table 7.  

Table 7. Testing experiments 

No Tested experiment Formulation Used dose 

(Liter/ha) 

T1 Fipronil 5 SC Fipronil 0.8 

T2 Alpha cypermethrin 10% EC  alpha-Cypermethrin 0.8 

T3 Abamectin 1.8% EC Abamectin 0.8 

T4 Regent 5 SC (Control pesticide) Fipronil 0.8 

T5 Altach 5 EC (Control pesticide) alpha-Cypermethrin 0.8 

T6 Abasuper 1.8 EC (Control 

pesticide) 

Abamectin 0.8 

T7 Control (Water) - - 
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The results showed that only Fipronil containing pestisides had effectiveness 

against Nilaparvata lugens Stal. The prepared Fipronil 5 SC showed as good activity 

as the commercial Regent 5 SC (containing the same Fipronil ingredient). No 

damage was observed on rice after 1, 3 and 7 days of applying the tested pesticide 

formulations. 

5. Products  

1) A technical process for the synthesis of nonionic surfactant diethanolamide 

from Catfish fat (2 Kg Catfish fat/batch scale). 

2) 10 Kg of nonionic surfactant diethanolamide from Catfish fat. 

3) A technical process for the synthesis of methyl ester solvent from Catfish fat 

(20 Kg Catfish fat/batch scale). 

4) 50 Kg of methyl ester solvent prepared from Catfish fat. 

5) A technical process for formulating Abamectin 1.8 EC formulation (5 Kg 

materials/batch scale). 

6) A technical process for formulating alpha-Cypermethrin 10 % EC formulation 

(5 Kg materials/batch scale). 

7) A technical process for formulating Fipronil 5 SC formulation (5 Kg 

material/batch scale). 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results 

The results of this research can be transferred to regional authorities such as 

Offices of Science and Technology or Offices of Plant Protection or companies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


