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BÁO CÁO
Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022)
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Thời tiết:
Nhiệt độ trung bình: 270C,
Cao nhất: 300C,
Độ ẩm trung bình:
84%,
Cao nhất: 99%,
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:
Nhóm/loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

- Ngô Xuân

Thu hoạch xong

- Ngô Mùa

3-5 lá

- Lúa Mùa sớm

KSK-làm đòng

- Lúa Mùa chính vụ

Đẻ nhánh rộ-kết thúc đẻ nhánh

- Cam quýt

Phát triển quả

- Dong riềng

Phát triển thân lá, củ

Thấp nhất: 240C.
Thấp nhất: 69%.
Diện tích gieo trồng/diện
tích kế hoạch (ha)
594,74/600 KH
473
1.730 KH
1.850 KH
69,47/80 KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ
1. Lúa mùa sớm:
- Bệnh đạo ôn lá: Tỷ lệ bệnh phổ biến 1%, cao 5%, cá biệt 20%. Diện tích
nhiễm 0,2ha. Tại thôn Khau Cưởm xã Sỹ Bình.
- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ rải rác.
2. Lúa mùa chính vụ:
- Rầy nâu+RLT, ruồi đục nõn, bệnh đạo ôn lá,... xuất hiện và gây hại nhẹ.
3. Cây ngô: Sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, Bệnh đỏ huyết dụ,...gây
hại nhẹ, rải rác.
4. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (cành), nhện, rệp gây hại nhẹ.
5. Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại tại xã Vũ Muộn.
III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa mùa sớm:
* Biện pháp canh tác:
- Bón đón đòng (Khi cây lúa có khối sơ khởi) và giữ mực nước trong ruộng từ
2 - 3 cm đến khi lúa chín đỏ đuôi thì tháo cạn. Lượng phân tính cho 1.000 m2.
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+ Đối với lúa thuần: bón 6 - 8 kg phân Đạm urê + 10 - 11 kg phân Kalicorua.
+ Đối với lúa lai: bón 7 - 9 kg phân Đạm urê + 12 - 13 kg phân Kaliclorua.
- Chú ý: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá,...
* Biện pháp phòng trừ :
- Bệnh đạo ôn lá: Những ruộng lúa đang bị bệnh cần giữ nước trong ruộng 3 4 cm, dừng bón phân đạm, chất kích thích sinh trưởng hay phân bón lá chứa đạm.
Phun trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc như: Filia® 525SE, Trizole
400SC/75WG, Fuji-One 40EC,... Ruộng bị bệnh hại nặng phải phun 2 lần, cách
nhau 5 - 7 ngày.
Chú ý: Tiến hành phun vào buổi chiều mát, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều
trên lá, bông. Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn
ướt. Những ruộng phun xong gặp mưa cần phải phun lại.
2. Cây lúa mùa chính vụ:
* Biện pháp canh tác:
- Chuẩn bị phân bón đón đòng với những diện tích cấy sớm, những giống
ngắn ngày.
- Điều tiết nước: Giữ mực nước trên mặt ruộng khoảng 2 - 3 cm từ 5 - 7 ngày;
sau đó rút cạn nước, chỉ để ruộng vừa đủ ẩm, khô nẻ chân chim, cứ lặp lại như vậy
mục đích nhằm kích thích rễ lúa mọc dài, lan rộng và cắm sâu vào đất, làm tăng khả
năng chống đổ, khả năng hút nước và dinh dưỡng.
- Làm cỏ, sục bùn để phát triển rễ mới kết hợp phát xung quanh bờ nhằm hạn
chế nơi trú ngụ của SVGH và các mầm bệnh.
* Dự báo: Chú ý phòng trừ khi xuất hiện rầy nâu +RLT, sâu đục thân, bệnh đạo
ôn lá, bệnh vàng lá vi khuẩn gây hại.
* Biện pháp phòng trừ:
- Rầy nâu+RLT: Khi thấy mật độ khoảng 20con/m2 thì mới tiến hành phun và sử
dụng các loại thuốc sau: Sạch rầy, Sen vàng, Tre bon 10 EC, gà nòi 95SP,... phun theo
hướng dẫn sử dụng
- Sâu đục thân: Ngắt ổ trứng, nhổ dảnh héo đem tiêu huỷ. Sử dụng một trong
các loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC,… để phun phòng trừ khi
sâu non mới nở.
- Bệnh đạo ôn: Khi cây lúa mới xuất hiện thì tiến hành phun trừ bằng một
trong các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525EC, Kasai 21,2WP,…
3. Cây ngô:
* Biện pháp canh tác:
- Xới phá váng làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân thúc lần 1 lượng phân bón
tính cho 1.000 m2:
+ Phân đạm urê: 8 - 10 kg; Phân kali clorua: 4 - 6 kg.
* Chú ý phòng trừ sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đỏ huyết dụ...
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* Biện pháp phòng trừ:
- Sâu xám: Bắt thủ công bằng tay, dùng bả bẫy bướm, hoặc dùng thuốc
hóa học có tính lưu dẫn như: Shecpain 36E, Gottoc 250EC, Regent 800WG,
Gà nòi 95SP,… để phun.
- Sâu keo mùa thu: Có thể sử dụng thuốc Fortenza Duo 480FS để xử lý hạt
giống trước khi gieo. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử
dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG,
Karuba WP, Bitadin WP,... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá,
nõn lá và nách lá.
- Bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh tạo thông thoáng ruộng ngô...khi
bệnh nặng dùng thuốc BenZeb, Zineb, Benlate...để phun theo hướng dẫn sử dụng.
* Dự báo: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đỏ huyết dụ tiếp tục gây hại nhẹ.
4. Cây cam quýt:
Chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu đục cành, nhện, rệp, bệnh muội đen, bệnh nứt
thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ,...
5. Cây hồi:
- Chú ý phòng trừ bệnh thán thư, sâu đo,... gây hại.
- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại,
tiêu hủy những cành lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng.
Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top
600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... tiến hành phun
lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.
+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ: Sử dụng các loại máy phun thuốc trừ sâu
đeo vai để phun phòng, trừ ngay khi phát hiện có vết bệnh gây hại.
+ Những diện tích rừng hồi lâu năm, cây cao: Sử dụng các loại máy phun
động cơ hoặc máy phun thuốc trừ sâu dạng khói để phun phòng, trừ bệnh.
Chú ý: Không phun thuốc hóa học ở những diện tích hồi đầu nguồn nước,
gần khu dân cư.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ
phụ trách địa bàn đôn đốc bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng,
phát hiện sớm sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.
Nơi nhận:
Bản điện tử:
- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trung tâm VHTT&Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
Bản giấy:
- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy
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TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU
(Kèm theo Báo cáo số

/BC-TTDVNN ngày

/7/2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

TT

Mật độ sâu (c/m2),
tỷ lệ bệnh (%)

Tên SVGH

Phổ
biến

I

Cây lúa

1

Bệnh đạo ôn lá

Cục
bộ

Cao

1

Tuổi sâu,
cấp bệnh
phổ biến

5

20 C1

MT

Tổng
DTN
(ha)

Phân bố

Thôn Khau Cưởm xã Sỹ
Bình huyện Bạch Thông

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu
Diện tích nhiễm (ha)
TT

Tên SVGH
Nhẹ

I

Cây lúa

1

Bệnh đạo
ôn lá

0,2

TB

Nặng

0

0,2

DT
phòng
trừ (ha)

Phân bố

Thôn Khau Cưởm
0,3 xã Sỹ Bình huyện
Bạch Thông

