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BÁO CÁO
Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020)
1. Thời tiết
Nhiệt độ trung bình: 28.50C Cao nhất 300C Thấp nhất: 270C.
Độ ẩm trung bình: 82.5% Cao nhất: 95% Thấp nhất: 70%.
Trong kỳ, trời nắ ng xen kẽ có mưa, nhiệt độ trung bình 28-290C, nhìn chung
thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển của cây trồng vụ mùa. Đồng
thời cũng thuận cho sâu, bệnh phát sinh phát triển và gây hại.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
a) Cây lúa: Diện tích 1.732/1.732 KH.
Vụ

Trà

Lúa Mùa

Sớm
Chính vụ
Muộn

Giai đoạn sinh trưởng
Chín - thu hoạch
Trỗ bông - phơi màu

Diện tích gieo
cấy (ha)
300
1.432

Tổng:

Diện tích thu
hoạch (ha)

1.732

Sớm
Chính vụ
Muộn

Lúa

Tổng:
Tổng các vụ:
b) Cây trồng khác
Loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Ngô

Thâm râu - tạo hạt

- Dong riềng

Tích lũy bột

45.31

- Cam, Quýt

Chuyển hóa đường

1.415

500

- Lạc

25

- Đậu tương

15

- Cây khoai môn

30

- Cây khoai lang

40

- Đậu các loại

15

- Rau các loại

200

3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai
Cây trồng
bị ảnh hưởng

Diện tích bị ảnh hưởng và khắc phục (ha)
Giảm NS
30-70%

Mất trắng
(>70%)

Đã gieo
cấy lại

Đã trồng
cây khác

Để đất
trống

4. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ và biện pháp phòng trừ
4.1. Cây lúa mùa
+ Sâu đục thân: Tỷ lệ hại phổ biến 1-2% dảnh, cá biệt 20%; sâu tuổi 4-5
diện tích nhiễm 0,5 ha, trong đó nhiễm nhẹ 0,3 ha, trung bình 0,2 ha, trên giống
nếp 97, hà phát 3...tại xã Sỹ Bình.
+ Sâu cuốn lá nhỏ: Mật độ trung bình 1-3 con/m2, cao 20 con/m2. Tuổi 4-5,
Gây hại chủ yếu trên các giống Nếp, Nhị Ưu, BTE1…diện tích nhiễm 5 ha, rải rác
tại các xã.
+ Bệnh khô vằn: Tỷ lệ hại phổ biến 3%, cá biệt 20%, diện tích nhiễm 2 ha,
chủ yếu trên giống Nếp, Nhị Ưu, BTE1... tại các xã.
+ Bệnh lem lép hạt: Tỷ lệ hại phổ biến 2-4%, cao 20% cá biệt >60%, diện
tích nhiễm 1,3 ha, tại thôn Khuổi piểu, xã Quang Thuận trong đó 0,8 ha nhiễm
nặng, 0,5ha nhiễm trung bình.
* Sâu bệnh gây hại trên tất cả diện tích cũ, diện tích nhiễm đã giảm, do bà
con đã tiến hành phun trừ trên tất cả các diện tích nhiễm sâu bệnh hại.

4.2. Cây cam quýt
- Ngài chích quả, ruồi đục quả, sâu đục thân cành... vẫn gây hại rải rác, bà
con nông dân đã chủ động phun trừ các đối tượng hại trên.
5. Công tác trồng trọt và BVTV trong thời gian tới
5.1. Cây lúa mùa:
* Với những diện tích đã chín thì tiến hành thu hoạch khuẩn trương, lưu ý bà
con không phơi lúa ngoài ruộng.
* Với những diện tích đang trỗ bông thì tiến hành chăm sóc: Giữ nước trong
ruộng khoảng 2 - 3 cm cho đến khi lúa vào chắc thì tháo cạn nước để ruộng khô
ráo thuận lợi cho thu hoạch.
* Dự báo: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, sâu đục thân,… tiếp tục phát triển
gây hại nếu không phòng trừ kịp thời.

- Biện pháp phòng trừ:
+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Gà nòi
95SP, Voliam Targo 063SC, Patox 95SP, Dragon 585EC, SecSaigon 25EC... Đối
với những ruộng có mật độ sâu cao cần phun kép 2 lần, lần 2 phun sau lần 1 từ
5→7 ngày. (Trước khi phun bà con nên tiến hành biện pháp phá tổ để hiệu quả
phòng trừ cao hơn).
+ Đối với bệnh khô vằn: Phòng trừ bệnh khô vằn chủ yếu là áp dụng tổng
hợp các biện pháp như cày sâu để vùi hạch nấm, gieo cấy đúng thời vụ, mật độ
gieo cấy hợp lý, bón phân đầy đủ, bón theo nhu cầu của cây và bón cân đối giữa
các loại phân để tăng cường tính chống chịu của cây. Khi bệnh nặng thì sử dụng
một trong các loại thuốc sau phun để hạn chế sự phát triển của bệnh như
Validacin 3SL, Vida 3SC, Daconil 75WP, Anvil…Lưu ý phải phun theo hướng
dẫn trên nhãn thuốc.
+ Đối với sâu đục thân: Ngắt, tiêu hủy ổ trứng. Phun bằng các loại thuốc:
Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC, Patox 95SP, Dragon 585EC...
+ Đối với bệnh lem lép hạt: Nên chọn thuốc trừ bệnh phổ ruộng để phun
như: Aviso 350 SC, Vixazol 275 SC, Vicarben 50HP, Vivil 5SC...Nên phun trừ
sớm nếu để bệnh xâm nhập vào hạt lúa rổi mới phun thì hiệu quả không cao.
- Ngoài ra, cần chú ý theo dõi, chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại
khác trên cây lúa như: Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh hoa cúc, bọ xít dài, chuột gây hại...
5.2. Trên cây ngô: Giai đoạn: Tạo hạt.
- Dự báo: Sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, bệnh đốm lá gây hại rải rác.
- Biện pháp phòng trừ:
+ Đối với Sâu keo mùa thu: 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 và nách lá. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.
+ Đối với bê ̣nh đố m lá : Cắ t tiả lá gố c , lá bị bệnh đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy;
phun trừ bằ ng thuố c Anvil 5SC, Validacin 3SL.
5.3. Cây cam quýt
- Giai đoạn: Chuyển hóa đường.
- Dự báo: Ngài chích quả, ruồi vàng đục quả gây hại mạnh, sâu đục thân,
cành,... tiếp tục gây hại nhẹ.
* Biện pháp phòng trừ:
+ Đối với ngài chích quả: Lợi dụng đặc tính của con trưởng thành là rất
thích mùi hôi chua thối đặc trưng của trái cam quýt bị chúng gây hại, có thể sử
dụng bẫy bả thức ăn bằng cách dùng các loại quả chín nhũn có tẩm các loại thuốc

trừ sâu không hoặc ít mùi để không ảnh hưởng đến mùi thơm của bẫy mồi để dẫn
dụ ngài và diệt trưởng thành.
+ Đối với ruồi vàng đục quả: Thu dọn hết quả rụng trong vườn mang đi tiêu
hủy hoặc chôn sâu xuống đất, thu hoạch quả kịp thời. Phun phòng trừ bằng thuốc
Sherpa khi thấy ruồi vàng xuất hiện. Dùng 1 số thuốc như: Basudin, Vibam, padan
xử lý xung quanh gốc để diệt nhộng.
+ Đối với sâu đục thân, cành: Với con trưởng thành thì dùng vợt bắt thủ
công vào buổi sáng sớm. Với sâu non thì tìm lỗ đục dùng dây thép nhỏ và cứng
luồn và ngoáy sâu vào trong lỗ sâu đục sau đó dùng xi lanh bơm một trong các
loại thuốc Trebon 10EC, Gà nòi 95SP, Patox 95 SP...vào lỗ rồi dùng đất sét
hoặc bông bịt kín lại. Nếu bị hại nặng quá thì cưa tận gốc.
* Chú ý: Phun thuốc theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ “kỹ thuật 4
đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
III. KIẾN NGHỊ/ĐỀ NGHỊ:

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp đôn đốc bà con
nông dân khuẩn trương thu hoạch với những diện tích lúa mùa đã chín, khuyến cáo
bà con nông dân không phơi lúa ngoài đồng ruộng; sau thu hoạch tiến hành làm đất
chuẩn bị cho gieo trồng cây vụ đông. Với những diện tích lúa đang giai đoạn trỗ
bông trở đi và các loại cây trồng khác phải thường xuyên thăm đồng ruộng, vườn
cây... phát hiện sớm sâu, bệnh hại có biện pháp xử lý kịp thời có hiệu quả./.
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