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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của  rung tâm ứng dụng K K  và bảo 

vệ cây trồng vật nuôi huyện. Tình hình sinh trưởng của cây lúa vụ Hè Thu 2022, 

các đối tượng dịch hại và các biện pháp phòng trừ như sau: 

1. Tình hình thời tiết 

 heo dự báo của khí tượng  hủy văn  à  ĩnh trong những ngày tới nhiệt 

độ từ 26 -36
0
C thuận lợi cho cây lúa làm đòng, trổ bông, phơi mau.  ên cạnh đó 

còn một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như chuột, khô vằn, cào cào 

làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa. 

2. Tình hình sinh trưởng cây lúa 

 rà gieo trước 25/5/2022 sử dụng giống ngắn ngày (K 18,   09, 

 N6…) đã trổ bông, phơi mau. 

 rà gieo từ 26 -30/5/2022 đang ở giai đoạn ôm đòng già, trổ từ 01 -

03/8/2022. 

 rà chính vụ gieo từ 01-05/6/2022 đang giai đoạn ôm đòng.  ự kiến trổ 

từ 05 -10/8/2022.  

Quá trình sản xuất lúa hè thu nước tưới luôn được đảm bảo, điều kiện thời 

tiết thuận lợi, các đối tượng sâu bệnh hại ở mức thấp do vậy nhìn chung cây lúa 

sinh trưởng, phát triển tương đối tốt. 

 uy nhiên trên đồng ruộng có một số diện tích người dân bón thiếu phân 

nên hiện nay cây lúa đang bị vàng lá do vậy cần bón bổ sung 1-2 kg urê cho 1 

sào, thời điểm bón chậm nhất là lúc lúa trổ vè. 

3. Tình hình sâu bệnh và dự báo trong thời gian tới 

-  huột:   n tiếp tục gây hại với t  lệ trung bình 0,5 -1%, cá biệt có nơi 

10- 15%( gần sông có nhiều bèo lục bình, bờ đường cao…) và chúng tiếp tục 

gây hại đến cuối vụ. Đến thời điểm này số bông hữu hiệu/ m
2
 đã cố định do vậy 

chúng gây hại đồng ruộng thì làm giảm năng suất đáng kể, cần tiếp tục các biện 

pháp diệt chuột. 

-  ệnh khô vằn: t  lệ bệnh trung bình 1-2%, nơi cao 5-7%.  ự báo vào 

tiết lập thu  nhiệt độ giảm và ẩm độ không khí cao là thời điểm bệnh phát sinh 



gây hại trên diện rộng. Đây là đối tượng gây thiệt hại lớn nhất trên đồng ruộng 

nên cần xử lý kịp thời. 

-  ào cào:  iện nay cục bộ nơi cao 3-5 con/m
2
(gần một số bờ nhiều cỏ) 

nó ít ảnh hưởng đến các trà lúa trổ từ nay đến 10/8/2022. Nhưng những diện tích 

lúa trổ muộn chúng tập trung với mật độ cao(≥20 con/m
2
) ăn hết bộ lá và một 

phần của bông. 

 

4. Hướng dẫn các loại thuốc sử dụng. 

-  ệnh khô vằn:  ùng 2 gói  ida 5WG pha với 15 lít nước phun cho 1 

sào hoặc pha 15ml Nevo 330E  hoặc 15 ml  ilsuper 300E  với 15 lít nước 

phun cho 1 sào (Nevo và Tilsuper vừa diệt được bệnh khô vằn vừa làm cho hạt 

lúa mẩy, sáng , ít bị hạt lép) 

- Cào cào: Dùng 2 gói Miretox 25WP hoặc 3 gói Miretox 10WP  pha với 

15 lít nước phun cho 1 sào phun vào lúc sáng sớm (lúc này chúng ít di chyển 

hơn) và phun theo đường còng tròn từ ngoài bờ ruộng vào giữa. 

-  huột:  hú trọng biện pháp thủ công như đào bắt thủ công, b y bán 

nguyệt ….  ào thời điểm lúa làm đòng hạn chế sử dụng thuốc hóa học. 

Để bảo vệ cây lúa vụ Hè Thu năm 2022 Trung tâm Ứng dụng K K & 

 ảo vệ cây trồng vật nuôi huyện đề nghị   N  các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ 

chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, thông báo kịp thời, hướng d n 

bà con nông dân xử lý hiệu quả các đối tượng nêu trên./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Chi cục  rồng trọt và     ;                

- TTr  uyện ủy,  ĐN  huyện               (B/c) 

-  hủ tịch, các P     N  huyện;           

-  ác ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu:   Ư .  
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