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THÔNG BÁO 

Về việc Bổ cứu sản xuất vụ Xuân năm 2023 

 

 Hiện nay trên đồng ruộng, các trà lúa vụ Xuân đang  giai đoạn đẻ nhánh 

rộ đến kết thúc đẻ nhánh, cây lạc giai đoạn 2 lá đến phân cành. Thời gian vừa 

qua thời tiết nắng nóng cùng với sự chăm bón của bà con nông dân nên các cây 

trồng sinh trưởng và phát triển khá  tốt. Dự báo thời tiết thời gian tới trời âm u, 

mưa ẩm, sáng sớm có sương mù nhiều kết hợp với cây lúa giai đoạn phát triển 

nhanh về thân lá là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh 

gây hại. Để tăng cường công tác chăm sóc và hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây 

ra. UBND xã hướng dẫn một số biện pháp kỷ thuật như sau: 

1. Biện pháp chăm sóc: 

- Đối với lúa vụ Xuân: Kiểm tra tình hình sinh trưởng cụ thể để hướng 

dẫn chăm sóc cho phù hợp, duy trì mực nước hợp lý 3-5cm trên ruộng để lúa 

sinh trưởng phát triển kháng các loại sâu bệnh hại. 

 - Đối với lạc Xuân: Kiểm tra tỷ lệ mọc mầm để tiến hành tỉa dặm đảm 

bảo mật độ. Tiến hành xới xáo phá váng và bón thúc đợt 1khi cây lạc có 2-3 lá 

thật. 

 - Cây ngô, rau màu: Tập trung chăm sóc theo đúng quy trình của từng 

loại cây trồng. Đối với ngô chú ý các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu xám, sâu 

cắn nõn, sâu đục thân.....Với các loại rau màu chú ý bệnh phấn trắng, giả sương 

mai gây hại trên họ bầu bí, bệnh thán thư gây hại trên họ bầu bí, ớt. 

 2. Phòng trừ sâu bệnh:  

* Trên cây lúa: Khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng nắm bắt kịp 

thời các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh để chủ động phòng trừ. Hiện nay trên 

đồng ruộng đã xuất hiện: bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm nâu, chuột gây hại cục bộ,... 

2.1. Bệnh đạo ôn lá: Đã phát sinh gây hại ở thôn: Liên Tân, Sơn Phú, 

...Tỷ lệ hại trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, trên các giống như: Hương Bình, 

DQ11, VNR 20,  khi phát hiện bệnh ngừng bón đạm, không phun các loại phân 

bón qua lá có chứa đạm, duy trì mực nước hợp lý và tiến hành xử lý bằng một 

trong các thuốc hóa học sau: 

- Filia 525SC: Pha 20ml thuốc vào bình 16-18 lít nước, phun cho 1sào. 

 - Beam 75WP: Pha 8 gam thuốc vào bình 16-18 lít nước, phun cho 1sào. 
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  *Lưu ý: Chỉ phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi 

phun thuốc 5-7 ngày, điều tra nếu thấy vết bệnh cấp tính thì tiến hành xử lý 

thuốc lần 2. 

2.2. Chuột : Gây hại mạnh những diện tích lúa gần làng, vùng gò cao, gần 

mương máng. Cần triển khai công tác diệt chuột bằng các biện pháp như sau: 

- Dùng các loại bẫy để diệt chuột như: Bẫy sập, bẫy k p  

- Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ưu tiên biện pháp có hiệu quả cao 

nhất, an toàn nhất và dễ tiến hành nhất là dùng bả chuột sinh học. 

  - Sử dụng thuốc diệt chuột có nguồn gốc sinh học Racumin 0,75TP, dùng 

một gói thuốc Racumin 0,75 TP trộn với 0,4-0,5kg bả mồi(lúa, ngô, cám gạo) 

chia thành 10 bã mổi bả 40-50g. Cứ 7-10m đặt một bả. Đặt bả mồi trước cửa 

hang, đường đi hay những nơi chuột hay ẩn nấp. 

2.3. Bệnh đốm nâu, vàng lá, khô đầu lá: Đây là thời điểm bệnh phát 

sinh và gây hại mạnh trên các vùng đất bị chua phèn, chua núi, đất nghèo dinh 

dưỡng, vùng đất lúa bị ngộ độc hữu cơ, các vùng sâu trũng hay vùng đất bị khô 

hạn, đặc biệt trên các giống nhiễm như: TBR 97, VNR 10, Nếp 87,98, VT-NA2, 

Khang Dân 18.... tỷ lệ hại trung bình 5-7%, nơi cao 15-20%. Khi bệnh gây hại 

điều tiết chế độ nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng. Những 

diện tích lúa bị bệnh nặng tiến hành bón 15-20kg phân hữu cơ vi sinh/sào. kết 

hợp sử dụng các loại thuốc hóa học sau: 

- Tiltsuper 300EC. Pha 10ml thuốc vào bình 20 lít nước, phun cho 1sào. 

- Nevo 330EC. Pha 10ml thuốc vào bình 20 lít nước, phun cho1sào. 

*Cây lạc Xuân: Giai đoạn này cần chú ý tập đoàn sâu ăn lá (Sâu xanh, 

sâu khoang, sâu cuốn lá). Khi bị sâu gây hại mật độ cao cần phòng trừ bằng 1 

trong 2 loại thuốc hóa học sau: Angun 5WG hoặc Clever 300WG. Liều lượng, 

kỹ thuật phun được hướng dẫn trên bao gói thuốc. 

 *Cây ngô, rau màu: Chú ý các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu xám, sâu 

cắn nõn, sâu đục thân.....gây hại trên ngô. Với các loại rau màu chú ý bệnh phấn 

trắng, giả sương mai gây hại trên họ bầu bí, bệnh thán thư gây hại trên họ bầu bí, 

ớt. 

Trước tình hình trên, đề nghị Ban Nông nghiệp  xã, cán bộ các thôn quan 

tâm chỉ đạo, thông báo thường xuyên trên lao truyền thanh./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NN & PTNT huyện; 

- BTV Đảng uỷ; 

- 10 thôn; 

- Lưu: VP. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Nguyễn Hải 
 



3 

 

 


		hainh.cl@hatinh.gov.vn
	2023-03-23T15:24:01+0700


		ubxathuongloc.cl@hatinh.gov.vn
	2023-03-23T15:31:47+0700




