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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên cây mạ, cây ăn quả 

và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 

L THỜI HÉT, CẲY TRÒNG
1. Thòi tiết: Trong then gian qua trời âm u, xen kẽ một vài đợt rét kèm theo mưa 

ẩm. Nhiệt độ trung bình 18 - 25°c, ẩm độ không khí trung bình 75-85%.
2. Cây trồng:
- Mạ chiêm xuân XÌ23, nếp,...: Từ 4 -  5 lá;
- Trên cây vải: Các trà vải đang ra hoa đến nở hoa. 

n . PIỂN BĨÉN DICH BẺNHĩ
1. Trên mạ chiêm xuân:
- Chuột: Gây hại cục bộ trên diện tích mạ dược tỷ lệ hại trung bình 1%, 

nơi cao 1,5%.
Ngoài ra còn ốc bươu vàng, rầy, bệnh đạo ôn l á , ... gây hại rải rác.
2. Trên cây vải:
- Sâu đo: Xuất hiện và gây hại hoa các trà vải. Mật độ trung bình 0,05 

con/cành, nơi cao 0,2 con/cành, sâu đa số tuổi 2 đến tuổi 4.
Ngoài ra còn sâu đục chẽ hoa, nhện lông nhung,...

ĩĩĩ. DƯ BẢO TRONG THỜI GIAN TỚI;
1. Trên cây mạ:
- Chuột: Tiếp tục gây hại cục bộ trên mạ.
- Ốc bươu vàng: Gây hại mạ và trên chân ruộng trũng khi làm đất gieo cấy, 

ốc phát tán theo nguồn nước ra diện rộng gây hại lúa khi cấy.
Ngoài ra còn bệnh đạo ôn, rầy gây hạỉ cục bộ.
2. Trên cây vải.
- Sâu đục chẽ hoa, sâu đo: tăng mật độ gây hại hoa các trà vải.
- Bệnh sương mai: Nếu thời tiết có mưa ầm, bệnh sẽ phát sinh lây lan gây hại 

hoa các trà vải.
Ngoài ra còn nhện lông nhung, bệnh sùi cành gây hại.

IV. ĐẺ NGHĨ:
1. Các xã tồ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 

692/KH - UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Thành Ha.



2. Các xã điều tiết nước hợp lý để các hộ nông dân làm đất gieo cấy lúa 
chiêm xuẩn được thuận lợi.

3. Trên mạ dược dùng một trong các loại thuốc như: Apia 300WP, Sutin 5EC, 
Victory 585EC.. %kết hợp với thuốc Filia 525SE, Fuji-one 40WP để phun trừ các loại 
rầy nhằm hạn chế nguồn bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi và bệnh đạo ôn phun trước 
khi đưa mạ ra cấy từ 5 - 6 ngày.

4. Đối với ốc bưcrn vàng: Tập trung bắt ốc trưởng thành đem tiêu huỷ trước 
khi cấy để hạn chế nguồn lây lan gây hại. Sau khi cấy nếu thấy mật độ ốc cao, 
dùng các loại thuốc Clodan Super 700W P, VT-DAX 700W P ,... phun hoặc 
trộn với đất bột rắc đều để tiêu diệt ốc.

5. Đối với thuốc trừ cỏ cho lúa:
Không phun hoặc rắc thuốc trừ cỏ cho lúa khi nhiệt độ thấp dưới 15°c, 

không để nước ngập đỉnh sinh trưởng, không để ruộng nứt nẻ và không hỗn họp với 
các thuốc BVTVkhác.

6. Đốí với sâu đo trên vải: Dùng Pounce 50EC, Peran 50EC, Kinalux 25EC, 
... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25con/cành.

7. Đối với sâu đục chẽ hoa trên cây vải: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Virtako 
40WG, Regent 800W G... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25 con/cành.

8. Đối với bệnh sương mai: Dùng Ricide 72 WP, Antracol 70WP, Dipcy 
750WP, Daconil 75WP,... phun phòng cho trà vải đã ra hoa để hạn chế nguồn bệnh.

(Chú ỷ: Không nên phun thuốc khi hoa vải nở rộ, khỉ nhiệt độ dưới 15°C).

Nơi nhậíti
- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- ƯBND huyện; 1 Để
- Đ/c Chủ tịch, PCT ƯBND huyện; ' cáo
- Chi cục BVTV; TTkhuyến nông tinh  ̂ báo
- 25 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Các đồng chí Giám đốc HTXDVNN;
-Lưu.
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