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Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng 
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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết:  

Nhiệt độ trung bình:  180C,  Cao nhất: 240C,  Thấp nhất: 120C. 

Độ ẩm trung bình:  78 %,  Cao nhất: 90%,  Thấp nhất: 66%. 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng: 

Nhóm/loại cây Giai đoạn sinh trưởng 

Diện tích gieo 

trồng/diện 

tích kế hoạch (ha) 

- Cam  Chín - thu hoạch 230  

- Quýt Chín - Thu hoạch 1.172 

Các cây trồng vụ đông                  

- Cây khoai tây Phát triển thân lá-phát triển củ 17/20KH 

- Cây rau các loại Mới trồng - phát triển thân lá - thu hoạch 200,03 ha/200 ha KH 

- Cây đậu đỗ các loại Mới trồng - phát triển thân lá-thu hoạch 13/12 ha KH 

- Cây thuốc lá Trồng-hồi xanh  

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ 

1. Cây trồng vụ đông 

- Cây rau các loại: sâu xanh, sâu tơ, rệp,... gây hại nhẹ rải rác. 

- Các cây đậu đỗ các loại:  sâu bệnh gây hại nhẹ rải rác. 

- Cây khoai tây: Bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá,... 

gây hại nhẹ. 

- Cây thuốc lá: Bệnh lở cổ rễ, sâu xám... gây hại nhẹ. 

2. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (cành), ngài chích hút quả, ruồi đục quả gây 

hại nhẹ. 

3. Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại nhẹ, rải rác tại xã Vũ Muộn. 

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Cây lúa vụ xuân năm 2023: Tiến hành cày lật đất phơi ải. 

2. Cây cam quýt: Chú ý phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy 

nhựa, sâu đục cành... 

3. Cây hồi: Chú ý phòng trừ bệnh thán thư 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, 



2 

Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... Phun phòng, trừ bệnh 

ngay khi phát hiện có vết bệnh, bệnh hại nặng phải phun lặp lại từ 2 - 3 lần, 

mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày. 

+ Đối với những cây cho hồi trái vụ thì tiến hành bón thêm phân Kaliclorua 

bằng biện pháp qua lá để tăng cường khả năng đậu quả và năng suất. 

+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ và những diện tích mới trồng, tiến hành 

phát cỏ, dây leo cuốn xung quanh gốc. Chú ý giữ ẩm cho cây.  

4. Cây trồng vụ đông 

- Cây rau, đậu đỗ các loại: Chú ý phòng trừ bệnh sâu xanh, sâu tơ, rệp, 

héo xanh vi khuẩn,… 

- Cây thuốc lá: Chú ý phòng trừ bệnh lở cổ rễ, sâu xám.... 

+ Biện pháp phòng trừ bệnh lở cổ rễ: 

  Tiến hành xử lý đồng bộ các biện pháp như: Xử lý đất trong vườn ươm, sử 

dụng phân hữu cơ ủ hoai mục, không bón nhiều đạm. Khi bệnh nặng có thể sử 

dụng các loại thuốc BVTV để phòng trị:  Validacin, Bonanza, Ridomin Gold, 

Anvin,… 

+ Biện pháp phòng trừ sâu xám: Làm đất kỹ, sạch cỏ dại trước khi trồng, bắt 

sâu bằng tay vào buổi sáng hay chiều tối, dùng bả chua ngọt để diệt trưởng thành, 

khi cần thiết thì phun 1 số loại thuốc sau:  Shertin 5.0EC, Wellof 330EC… 

- Cây khoai tây: Chú ý phòng trừ bệnh héo xanh, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá,... 

+ Biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn: Vun luống cao dễ thoát nước,  

bón phân cân đối, khi phát hiện cây bị bệnh thì tiến hành nhổ bỏ đem tiêu hủy. 

Bệnh nặng thì phun bằng thuốc Trichoderma,... 

+ Biện pháp phòng trừ bệnh mốc sương: Vun luống cao dễ thoát nước, bón 

phân cân đối,... có thể dùng dung dịch boocdo 1% để phun phòng bệnh. Bệnh 

nặng thì phun bằng Ridomin, Anvin,... 

+ Biện pháp phòng trừ bệnh xoăn lá: Như phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn 

và phun trừ các đối tượng môi giới truyền bệnh như rệp, nhện, bọ phấn,... 

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 hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc các loại cây trồng vụ đông. 

Đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm sâu bệnh hại và 

có biện pháp phòng trừ trừ kịp thời. Tiến hành cày lật đất phơi ải, chuẩn bị giống 

cho gieo cấy lúa vụ xuân năm 2023./. 

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 VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ma Thị Lệ 

                        

https://agriviet.org/thuoc-bao-ve-thuc-vat/shertin-5-0ec-244/
https://agriviet.org/thuoc-bao-ve-thuc-vat/wellof-330ec-1443/
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