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TH Ô N G  BẢO
T ình h ình  sâu  bệnh trê n  lú a  chiêm  xuân , cây ăn  q u ả  và  d ự  báo  tro n g  th ờ i gian tó i

K ính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 

I  THỜI TIẾT, CÂY TRÒNG
1. T hờ i tiết: Trong thời gian qua trời nắng nóng có m ưa rào. N hiệt độ trung bình 25 - 

35°c, ẩm độ không khí trùng bình 75 - 85%.

2, C ây trồ n g :
- Lúa chiêm xuân: Đ ang đòng già đến chắc xanh, m ột bộ phận đã đỏ  đuôi.
- Trên cây vải: Trà vải sớm đang chỉn, trà. vải nhỡ đang báo mã, trà vải thiều quả non đến 1/2 cùi. 

n . DIẾN BIẾN SÂU BỆNH:
1. T rên  lúa chỉêm  xuân :
Sâu cuốn lá nhò: Các hộ nông dân phun trừ  từ  ngày 28/4 - 3/5 đã hạn chế được sự gây hại 

của sâu non tuy nhiên trưởng thành vẫn tiếp tục vũ hóa với m ật độ cao, có điểm  5-10 con/m  .
Bệnh đạo ôn cồ bông: Đ ã phát sinh gây hại trên các giống nhiễm  như: TBR225, nếp ... Tỷ 

lệ bông bị hại trung bình 0,01% , noi cao 0,03%, như ở  các xã Hồng L ạ c ...
B ệnh bạc lá: L ây lan  nhanh gây hại các giống nhiễm  như  TB R 225, B T7 ... Tỷ lệ lá 

bị nhiễm  trung  b ình 8% , nơ i cao 15%, có ruộng 40% , cấp bệnh từ  cấp 1 đến cấp 7. D iện 
tích  b ị hại khoảng 7ha.

B ệnh khô vằn: G ây hại các trà  lúa. Tý lệ đảnh b ị nhiễm  trung  b ình  7% , nơi cao 
16%, cấp bệnh từ  cấp 1 đen cấp 5; diện tích  nhiễm  khoảng 220 h a  (đã được phun trừ ).

N goài ra còn chuột, sâu đục thân, bệnh lem lép hạt, bệnh vàng lá sinh lý, rầy nâu.
2. T rên  cây vải:
Bọ xít: Gây hại cục bộ các vườn vải, m ật độ trung bình 0,1 con/cành, noi cao 1 con/cành, 

đa số bọ xỉt non. D iện tích nhiễm  khoảng 1 lOha.
Sâu đục cuống quả: Gây hại rải rác các trà vải đặc biệt là  trà  vải nhỡ. Tỷ lệ quả bị hại trung 

bình 0,1%, nơi cao 0,4% . Đ a số sâu tuổi 2 đến trưởng thành.
Bệnh thán thư: Gây hại các trà vải, tỷ  lệ quả bị nhiễm  trung bình 2% , noi cao 7% , cấp bệnh 

từ  cấp 1 đến cấp 3.
N goài ra còn bệnh sương m ai, rệp sáp, rụng qủa sinh lý... gây hại nhẹ.

HL D ự  BÁO TRONG THỜI GIAN T Ở t
1. T rên  lú a  chiêm  xuâu :
Sâu cuốn lá: Tiếp tục vũ  hóa. Sâu non nở với m ật độ cao gây hại nặng lá đòng, diện tích 

lúa chưa trỗ  bông từ  ngày 8/5 đến ngày 13/5.
Bệnh bạc lá, đốm  sọc v i khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại các gỉống nhiễm  khi thời tiết có 

m ưa rào và giông.
Bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục lây lan nhanh gây hại nặng các giống nhiễm., đặc biệt diện 

tích bị nhiễm đạo ôn lá.
Sâu đục thân hai chấm: Sâu non nở và gây hại diện tích lúa trỗ m uộn sau ngày 10/5.
N goài ra  còn chuột, bệnh  khô vàn, bệnh lem  lép hạt, bệnh vàng lá sinh lý, rầy  nâu 

gây hại rải rác
2. T rên  cây vải:
Sâu đục cuống quả: Trưởng thành tiểp tục vũ hóa và đẻ trứng trên trà  vải nhỡ, vải thiều. 

Sầu non nở  và gây hại quả từ  ngày 7/5 trở  đỉ.



Bệnh thản thư: Tiếp tục lây lan gây hại các ừà vải.
Bệnh sương mài: Nếu thời tiết có m ua ẩm nhiều ngày , bệnh sẽ phát sinh gây hại quả các trà vải.
N goài ra  còn B ọ xít, rệp sáp gây hại cục bộ.

IV. ĐÈ NGHỊ:
1. T ren  cây lúa:
- Các xã điều tiết nước phù họp để các trà lúa làm đòng, trỗ bông, làm  hạt được thuận lọi 

và phục vụ công tác phòng trừ  sâu bệnh.
- Đối với bệnh đạo ồn cổ bông: D ùng m ột ữong các loại thuốc sau: Filia 525SE, Fuji-one 

40W P, K atana 20SC, Bankan 600W P ,... phun phòng cho các giống nhiễm  v à  phải phun kép 2 
lần: Lần 1- K hi lúa thấp tho trỗ, lần 2 khỉ lúa trỗ thoát.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân: N ên dùng các loại thuốc Vủtako 40WG, Voliam 
Tago 63SC, P revathon 5SC hỗn  họp vớ i m ột loại thuốc sinh  học h o ạt chất E m am ectin 
benzoate phun trừ từ  ngày 08/5 - 13/5/2020. Khi phun kết họp với T ilt super 300ND hoặc Nevo 
330EC, Tiptop 250EC, A nvil 5SC, để trừ luôn bệnh khô vằn v à  bệnh lem  lép hạt.

- Đối với bệnh bạc lá: D ùng m ột trong các loại thuộc phun phòng như: Stam er 20W P, 
Starwiner 20W P, Santhom ix 20W P, Sasa 20W W P, Y chatot 900SP ... phun phòng trừ.

(Chủ ỷ : Khỉ ỉủa trophải phim thuốc vào chiều mát, phun xong gặp mưa phải phun lại)
2. T rên  cây vải:

- Đ ối v ó i sâu  đục cuống quả: D ù n g  thuốc P rev a th o n  5S C , P rev a th o n  35W G ; hoặc 
nhữ ng  thuốc có  h o ạ t ch ấ t E m am ectin  benzoate ... phun cho trà  vải nhỡ khi báo m ã từ  07/5 
đến 12/5. T rà vải thiều phun từ  ngày 10/5-15/5; đối với diện tích vải thiều gần đẫy cùi phải phun 
kép 2 lần, lần 2 cách lằn 1 từ  5 đến 6 ngày.

.Đối vớ i bệnh sương m ai: D ùng Insw ap 50W G, M elody duo 66.75W P, Antracol 
70W P, Polyram  80 W G ,.. .  phun cho các trà  vải khi bệnh chớm  xuất hiện.

-  Đối với bệnh thán thư: D ùng D ùng M elody duo 66.75W P, A m istar 250SC, H aohao 
600W G, Y om isuper 23W P, A sana 2SL, G rahitech 2SL, A nw innong lo o s e ,... phun phòng 
trừ  khi thấy bệnh chóm  xuất hiện.

- Đ ối vớ i bọ x ít: D ùng T rebon 10EC, Em aben 3.6W G , B afu rit 5W G , R holam  Super 
12EC, Em a 5E C ,... phun  trừ  kh i thấy  m ật độ bọ x ít lcon /cành .

- Đối với rệp sáp: D ùng thuốc M ovento 150OD, T rebon 10EC, T P-T hằn Đ iền 78SL ... 
phun trừ khi tỷ lệ quả bị nhiễm  trên 5%.

(Chú ý: -  Đối với vừng vải xuất khẩu đi Mỹ, EU, Nhật, ú c  dung đủng bộ thuốc do chi cục 
BVTV tập huấn. Không hon hợp nhiều loại thuốc, phân bón lả để phim và phun vào chiều mát 
tránh gậy cháy mã quả, ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày và luân phiên sử  dựng 
thuốc trong quả trình sử dụng âể hạn chế tính khảng thuốc cùa sâu).

Nơi nhận:

- 20 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Các đồng chí Giám đốc HTXDVNN; 
-Lưu.

Phạm Văn Cường


