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

và dự  báo trong th òi gian tó i

Kính gửi: 20 xã, thị ừấn trong toàn huyện 

L THỜI TĨỂT, CẦY TRỎNG
1. Thời tiết: Trong thòi gian qua trời âm u, mưa ẩm kéo dài. Nhiệt độ trung bình 

18 - 28°c, ẩm độ không khí trung bình 80-90%.
2. Cây trồng:
- Lúa chiêm xuân: Đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh; 3

- Trên cây vải: Trà vải u trứng bắt đầu làm cùi;
Trà vải nhỡ, vải thiều hoa đang nở đến quả non. 

n. DĨÉN BIỂN ĐĨCH BÊNH:
1. Trên lúa chiêm  xuân:
- Chuột: Gây hại cục bộ các diện tích lúa quanh khu chuyển đổi, gò đống. Tỷ

lệ dảnh b ịh ạ i trung bình 0,5% , nơi cao 1,2%. . ...  
- Bệnh đạo ôn xuất hiện trên giống nhiễm như TBR225, nép, .... Tỷ lệ lá bị 

nhiễm trung bình 0,5% , nơi cao 1,3%. cấp  bệnh từ cấp 1 đến cấp 3; như ở các xã 
Hồng Lạc, Tân V iệ t ,...

N goài ra còn ruồi vàng, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ.
2. Trên cây vảỉ:
- Bệnh sương mai: Gây hại cục bộ hoa và quả non các ừà vải. Tỷ lệ chùm hoa 

bị nhiễm trung bình 3,5 nơi cao 8%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.
- Sâu đo: gây hại cục bộ một số diện tích vải. Mật độ trung bình 0,08 con/cành, 

nơi cao 0,17con/cành, sâu đa số tuổi 4 đến tuổi trưởng thành.
Bọ xít: trưởng thành đẻ trứng ừên cảc trà vải, mật độ trưởng thành trung bình 0,1 

con/cành, nơi cao 0,3 con/cành.
- Sâu đục hạt: Gây hại cục bộ trên trà vải sớm, vải nhỡ, tỷ lê quả bị hại trung 

bình 1,4%, nơi cao 3% đa số tuổi 4 đến tuổi 5.
N goài ra còn rệp m uội, hiện tượng rụng quả sinh lý. 

m . DƯ BẢO TRONG THỜI GIAN TỚI;
1. Trên lúa chiêm  xuân:
- Chuột: tiếp tục gây hại các ừ à lúa.
- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm  nếu không được 

phun trừ kịp thời.
N goài ra còn ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ.



2. Trên cây vải:
- Bệnh sương mai: Tiếp tục lây lan gây hại hoa và quả non các ữà vải.
- Sâu đo, bọ xít: tăng mật độ gây hại hoa và quả non các trà vải.
N goài ra còn sâu đục hạt, dòi hại quả non gây hại cục bộ.

IV. ĐẺ NGHĨ:
1 - Trên cây lúa:
- Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo K ế hoạch số 

692/KH - UBN D ngày 18/11/2019 của UBND huyện Thanh Ha.
- Các xã điều tiết nước họp lý cho từng trà lúa, các hộ nông dân bón đón đòng 

khi lúa bước vào đứng cái với lượng bón lk g  urê+ 3 - 4kg kali/sào (ruộng tốt không 
nên bón thêm đạm).

- Đ ối với bệnh đạo ôn: Các hộ nông dân tăng cường kiểm  tra ữên các giống  
nhiễm khi phát hiện bệnh chớm xuất hiện dùng một trong các loại thuốc sau: Filia 
525SE, Fuji-one 40WP, Katana 20SC, Bankan 600W P,...phun phòng, trừ sớm (Nếu 
ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 6  ngày).

. Trên cây vải:
- Đ ố i vớ i bệnh sương mai:

+ N ếù  thời tiết bình thường: D ùng Ridomin 68WG, R icid e 72W P, A ntracol 
70W P, D o sa y 4 5 W P ... phun cho các trà vả i khi bệnh chớm  xuất hiện.

+  Nếu thòi tiết mưa ẩm kéo dài, ẩm độ không khí cao, dùng dung dịch Boocđô 
1% phun phòng (3 đến 5 ngày phun 1 lần, trước khi phun nên rung cây nhằm tăng 
hiệu lực của thuốc).

- Đ ố i vớ i sâu đo: D ù ng P ounce 5QEC, Peran 50E C , K inalux 25E C , . . .  
phun trừ khi phát h iện  m ật độ sâu 0,25con/cành.

- Đ ối với rệp m uội, bọ xít: Dùng Fastac 5EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi 
thấy mật độ rệp hại 5% số cành, bọ xít lcon/cành.

- Khi phun thuốc trừ sâu nên kết họp với phân bón như Antonie 1.8SL, 
Botrac, Boom -Flowér, siêu B o , ... để tăng tỷ lệ đậu quả và hạn chế rụng quả sinh lý.

(Chủ ỷ: Không nên phun thuốc khi hoa vải nở rộ, ỉuâri phiên sử dụng 
thuốc trong quả trình sử dụng để hạn chế tỉnh khảng thuốc của sâu).

Phạm Văn Cường


