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THÔNG BÁO
Tinh hình sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả 

và dự báo trong thời gian tói

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 
L THỜI HÉT. CẲY TRỎNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u, có mưa phùn ẩm độ không khí cao 
xen kẽ một vài đợt không khí lạnh. Nhiệt độ trung bình 16 - 26°c, ẩm độ không khí 
trung bình 75-85%.

2. Cây trồng:
- Lúa chiêm xuân: Các trà lúa cơ bản cấy xong đến bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh.
- Trên cây vải: Các trà vải dang ra hoa đến đậu quả. 

n. DĨỂN BIỂN PĨCH  BẼNHi
1. Trên mạ chiêm xuân:
- Ốc bươu vàng: Phát tán theo nguồn nước, gây hại cục bộ một số diện 

tích lúa, mật độ trung bình 0,5con/m2, nơi cao l,2con/m2, ốc non đến trưởng 
thành. Đa số đã được các hộ nông dân thu bắt và dùng thuốc diệt trừ.

Ngoài ra còn chuột gây hại cục bộ lúa quanh gò đống, khu chuyển đổi; 
mọt nước gây hại nhẹ.

2. Trên cây vải:
- Sâu đo: gây hại rải rác trên các trà vải. Mật độ trung bình 0,07 con/cành, nơi 

cao 0,lcon/cành, sâu đa số tuồi 4 đến tuổi 5.
- Sâu đục chẽ hoa: Gây hại rải rác trên trà vải thiều, mật độ trung bình 

0,05con/cành, nơi cao 0,lcon/cành, sâu đa số tuổi 3 đến tuổi 5.
- Bệnh sương mai: Gây hại rải rác các trà vải tỷ lệ cành bị nhiễm trung bình 

0,5 nơi cao 2,0, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.
Ngoài ra còn sâu cuốn tổ nhện lông nhung, bọ xít trưởng thành gây hại cục bộ 

trên các ữà vải.
m . DƯ BẢO TRONG THỜĨ GIAN TỚIĩ

1. Trên lúa chiêm xuân:
- Ốc bươu vàng: Ốc tăng mật độ gây hại lúa.
Ngoài ra còn chuột, mọt nước gây hạí cục bộ, ...
2. Trên cây vải:
- Bệnh sương mai: Nêu thời tiết âm u, mưa ẩm, bệnh sẽ phát sinh lây lan gây 

hại hoa và qảu non các trà vải, đặc biệt nếu mưa ẩm kéo dài bệnh sẽ gây cháy hoa 
ừên diện rộng.



- Sâu đo, sâu đục chẽ hoa, sâu cuốn tổ: tiếp tục gây hại hoa, quả non các trà 
vải đặc biệt diện tích vải chưa được phun trừ.

Ngoài ra còn rệp muội, bọ xít, nhện lông nhung, dòi đục quả ...gây hại rải rác. 
IV. ĐẺ N G H Ĩ:

1 - Trên cây lúa:
- Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 

692/KH - ƯBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Thanh Hà.
- Các xã điều tiết nước, các hộ nông dân giữ nước, bước vào chăm bón để cây 

lúa đẻ nhánh tập trung, bón cân đối các loại phân đạm, lân, kali đảm bảo lượng phân 
bón cho 1 sào là 9 - 10kg đạm u rê + 16kg Supe lân + 5 - 7kg Kali (có thể thay thể 
đạm urê, lân supe bằng phân tổng hợp NPK tương ứng).

- Đối với ốc bươu vàng: Bắt ốc trưởng thành và trứng đem tiêu huỷ. Nếu mật
độ ốc cao, dùng các loại thuốc Clodan Super 700WP, VT-DAX 700WP, ... phun 
hoặc trộn với đất bột rắc đều để tiêu diệt ốc.

. Trên cây vải:
- Đối với cây vải vừa ra lộc, vừa ra hoa: đề nghị các hộ ngắt cành lộc và tuốt 

lá non để chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa và quà.
- Đối với bệnh sương mai:
+ Nếu thòi tiết bình thường: Dùng Ridomin 68 WG, Ricĩde 72 WP, Antracol 

70WP, Dosaỵ45W P... phun cho các trà vải khi bệnh chớm xuất hiện.
+ Nếu thời tiết mưa ẩm kéo dài, ầm độ không khí cao, dùng dung dịch Boocđô 

ỉ%  phun phòng (3 đến 5 ngày phun 1 lần, trước khi phun nên rung cây nhằm tăng 
hiệu lực của thuốc).

- Đối với sâu đo, sâu cuốn tổ: Dùng Pounce 50EC, Peran 50EC, Kinalux 
25EC, ... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu 0,25con/cành.

- Đốỉ với rệp muội: Dùng Fastac 5EC, Altach 5EC,... phun trừ khi thấy mật 
độ rệp hại 5% số cành.

- Đối dòi, sâu đục quả non: Dùng Prevathon 5SC, Regent 800WG, Virtako 
40WG, ...phun phòng cho trà vải sớm, vải nhỡ khi vừa hình thành quả non.

(Chú ý: Không nên phun thuốc khi hoa vải nở rộ, khi nhiệt độ dưới 15°c 
và luân phiên sử  dụng thuốc trong quá trình sử  dụng để hạn chế tỉnh kháng 
thuốc của sầu).

Nơi nhận:
TRƯNG TÃMDVNN

- 20 xã, ứiị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Các đồng chí Giám đốc HTXDVNN;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV 
-Lưu.

Phạm Văn Cường



- Lượn^ íóc cần là:

G DÃN KỸ THUẬT PHA DUNG DỊCH 
Boóc đô 1%:

+ 1 lạng Sun phát đồng, 1 lạng vôi củ hoặc 2 lạng vôi tôi đặc.
+ 2 chiếc xô nhựa và 10 lít nước trong, được chia làm hai phần (1 xô 8 lít, 1 

xô 2 lít)
- Cách pha:

+ Lấy xô 8 lít nước hòa tan đều 1 lạng sunphatđồng.
+ Lấy xô 2 lít nước hòa tan đều 2 lạng vôi tôi đặc.
Rồi đổ từ từ xô nước sunphatđổng vào xô nước vôi đặc, vừa đổ vừa khuấy 

đẻu, ta được 10 lít dung dịch Boóc đô 1%. Sau đó đổ vào bình phun qua tẩm lọc 
nhằm loại bỏ tạp chất, khi phun đỡ tắc vòi.

+ Dung dịch Boóc đô 1 % pha xong phải phun ngay, không được hỗn hợp 
vci các loại thuốc khác.

+ Khi phun các loại thuốc: chú ý phun ướt đều các tán lá, chùm hoa và quả. 
+ Phun thuốc khi thời tiết hỉnh, ráo để tăng hiệu lực cùa thuốc.

-Chú ý:


