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DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI GÂY HẠI VỤ HÈ THU  

VÀ THU ĐÔNG 2022 
 

I. Dự kiến tình hình thời tiết và sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022 

1. Nhận định xu hướng thời tiết ảnh hưởng đến cây trồng và dịch hại   

Theo Dự báo của Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Quảng Trị năm 2022 là 

năm xảy ra sự chuyển pha của ENSO nên các hiện tượng thời tiết, khí hậu như 

bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ,… thường có những diễn biến trái quy luật, bất 

thường;vụ Hè Thu 2022 nhiệt độ từ tháng 5 đến tháng 8 xấp xỉ và thấp hơn trung 

bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ với chuẩn sai phổ biết từ 0,5-2,00C, nắng nóng 

xuất hiện từ 2-3 đợt/tháng, nắng nóng gay gắt xảy ra trong tháng 7, qua tháng 8 

nắng nóng giảm dần và kết thúc vào đầu tháng 9. Lượng mưa dự báo xấp xỉ cao 

hơn TBNN, tháng 5 lượng mưa cao hơn và đạt 100-140%, tháng 6 phổ biến ở 

mức xấp xỉ thấp hơn và đạt 70-110%, tháng 7 và tháng 9 xấp xỉ TBNN cùng kỳ 

và đạt 80-110%, lượng mưa tháng 8 xấp xỉ thấp hơn và đạt từ 70-90% TBNN 

cùng kỳ. Mùa bão, lũ năm 2022 xuất hiện sớm hơn so với trung bình hàng năm. 

2. Định hướng cơ cấu giống và thời vụ gieo 

- Đối với cây lúa:  

+ Các giống lúa cơ cấu vào sản xuất bao gồm: Các giống lúa chủ lực, sản 

xuất đại trà (cơ cấu 70% diện tích): ĐD2, HN6, HC95, Bắc thơm 7, Đài thơm 8, 

Khang dân, Dự hương 8, HT1; Các giống lúa bổ sung (cơ cấu <20% diện tích): 

VNR20, RVT, Thiên ưu 8, NA2, An Sinh 1399, Bắc Thịnh, Hà phát 3, ST24, 

ST25, DCG66…; Các giống lúa triển vọng (cơ cấu <10% diện tích): TBT cực 

ngắn, QR1, BQ, ĐB6,… 

+ Thời gian gieo trồng: Trên cơ sở lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các địa phương căn cứ thời gian sinh trưởng các giống lúa đưa vào sản 

xuất và điều kiện tưới, tiêu từng vùng để bố trí lịch gieo cấy vụ Hè Thu 2022 

phù hợp, tập trung gieo sạ từ 15-30/5, chậm nhất đến ngày 05/6 đối với những 

giống cực ngắn, đảm bảo thu hoạch nhanh gọn trước mùa mưa lũ.  

- Đối với các loại cây trồng khác: Lạc, đậu xanh, ngô, khoai lang cần 

tranh thủ thời vụ để gieo trồng sớm khi đất đủ độ ẩm, cần lên luống cao và có 

rãnh để kịp thời thoát nước khi có mưa lớn. 

II. Dự kiến các loại dịch hại chủ yếu trên cây trồng chính trong vụ Hè 

Thu và Thu Đông 2022 
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Trên cơ sở dự báo khí hậu thời tiết, lịch thời vụ gieo trồng, quy luật phát 

sinh gây hại hàng năm của sâu bệnh, tình hình sâu bệnh cuối vụ Đông Xuân 

2021 - 2022, dự kiến vụ Hè Thu, Thu Đông 2022 có thể xuất hiện một số đối 

tượng dịch hại gây hại chủ yếu sau: 

1. Trên cây lúa:  

1.1. Rầy nâu và rầy lưng trắng: Dự kiến sẽ phát sinh nhiều lứa gối nhau, 

trong đó có 03 lứa chính: 

- Lứa 1: Từ 25/5 - 25/6 hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đứng cái.  

- Lứa 2: Từ 25/6 - 25/7 hại lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng, trổ bông. 

Lứa 2 khả năng có mật độ cao và hại nặng trên các giống nhiễm, vùng gieo 

dày... Lứa rầy này có thể ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển cây lúa nếu 

công tác chỉ đạo phòng trừ thiếu quyết liệt, không triệt để.  

- Lứa 3: Từ 25/7 - 25/8, hại lúa giai đoạn trổ - chín. Đây là lứa rầy rất nguy 

hiểm vì có khả năng bùng phát nhanh, rất khó khăn trong công tác phòng trừ nên 

rất dễ gây cháy rầy cuối vụ. 

1.2. Sâu cuốn lá nhỏ: Dự báo vụ Hè Thu 2022 sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện nhiều 

lứa gối nhau gây hại cây lúa từ giai đoạn mạ đến trổ bông, trong đó có 3 lứa chính: 

- Lứa 1: Từ 25/5 - 30/6 hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đứng cái  

- Lứa 2: Từ 30/6 - 05/8 hại lúa đứng cái, làm đòng - trỗ gây thiệt hại đến bộ 

lá, ảnh hưởng lớn đến năng suất ở những vùng có mật độ sâu cao. 

- Lứa 3: Từ 05/8 đến cuối vụ, hại nặng trên lúa trà muộn.  

1.3. Sâu đục thân (2 chấm, 5 vạch): 

 Có thể có 2 lứa chính: 

- Lứa 1: từ 05/6 - 15/7 hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng 

- Lứa 2: từ 15/7 - 30/8 hại lúa trổ - chín. Đây là lứa sâu gây bông bạc làm 

ảnh hưởng năng suất cuối vụ. 

1.4. Sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn: Thường tập trung gây hại đầu vụ từ khi 

lúa 2, 3 lá đến giai đoạn đẻ nhánh. Trên những ruộng khô hạn, thiếu nước 

thường bị bọ trĩ, dòi đục nõn hại nặng. 

1.5. Tuyến trùng hại rễ: Gây hại từ khi cây lúa 2 - 3 lá, hại nặng những 

chân ruộng cao, thiếu nước tưới và trên những ruộng thường xuyên bị hại từ các 

vụ trước.  

1.6. Nhện gié: Phát sinh gây hại lúa chuẩn bị làm đòng và mật độ tăng dần 

đến giai đoạn trỗ chín, hại nặng trên các giống như ST24, HN6, … trên những 

ruộng gieo dày, ruộng khô hạn, ruộng đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước.  

1.7. Bệnh lùn sọc đen: Bệnh có thể phát sinh gây hại trên cây lúa ngay từ 

giai đoạn mạ, biểu hiện triệu chứng trong giai đoạn đẻ nhánh- đứng cái và gây 

hại suốt cả vụ lúa. 
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1.8. Bệnh khô vằn: Xuất hiện khi cây lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh và gây hại 

nặng dần về cuối vụ, hại nặng trên ruộng gieo dày, bón phân không cân đối, thừa 

đạm.  

1.9. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh phát sinh gây hại khi lúa giai 

đoạn cuối đẻ nhánh, cao điểm gây hại giai đoạn lúa làm đòng đến trỗ - chín sáp, 

bệnh hại nặng và lây lan nhanh sau những trận mưa nhất là trên các giống 

nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng gần làng, ruộng thiếu ánh sáng, những vùng đã bị 

nhiễm bệnh các vụ trước.  

1.10. Vàng lá nghẹt rễ do ngộ độc hữu cơ: Phát sinh gây hại từ giai đoạn 

mạ đến đứng cái, hại nặng ở những vùng xử lý tàn dư thực vật vụ Đông Xuân 

chưa kỷ, nhất là vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt không thu hoạch được mà không 

thu dọn tàn dư, xử lý đất trước khi gieo sạ.  

1.11. Bệnh đốm nâu: Có thể gây hại sớm từ đầu vụ, cao điểm gây hại giai 

đoạn lúa làm đòng - trỗ. Bệnh thường hại nặng các vùng đất nghèo chất dinh 

dưỡng, chua phèn,… nơi có bộ rễ lúa phát triển kém.  

1.12. Bệnh lem lép hạt: Bệnh phát sinh từ giai đoạn lúa trỗ - chín. Giai 

đoạn lúa trổ nếu gặp thời tiết bất thuận bệnh sẽ gây hại nặng hơn. 

1.13. Chuột: Gây hại từ đầu đến cuối vụ. Chuột hại nặng hai cao điểm: hại 

lúa mới gieo và cắn phá cây giai đoạn làm đòng. 

1.14. Ốc bươu vàng: Gây hại đầu vụ, hại mầm lúa và cây lúa non, thường 

hại nặng trên các chân ruộng trũng.  

Ngoài ra sâu phao, sâu cắn gié, bệnh nghẹt rễ, thối thân bẹ, lúa von... gây 

hại cục bộ một số vùng. 

2. Trên lạc, ngô và rau màu: Có khả năng phát sinh một số đối tượng sau: 

2.1. Trên cây lạc: Bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, sâu khoang, 

sâu xanh,... phát sinh từ giai đoạn cây con và gây hại nặng giai đoạn phân cành, 

ra hoa. Bệnh gỉ sắt, đốm lá gây hại giai đoạn cuối vụ.  

2.2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu sẽ phát sinh gây hại nhiều nơi ngay từ 

đầu vụ, hại nặng từ giai đoạn ngô 3-4 lá trở đi. Sâu có nhiều lứa gối nhau gây khó 

khăn cho công tác phòng trừ. 

2.3. Trên rau, màu các loại:  

- Thời kỳ cây con: Sâu xám, sùng hại gốc rễ, bệnh lở cổ rễ, héo rũ, bệnh 

chết rạp hại cây con,... 

- Thời kỳ phát triển thân lá, củ, quả: Sâu đục quả, đục cành, rệp, nhện đỏ, 

bệnh thối dây, thối quả, bệnh thán thư, bệnh sương mai hại trên các cây họ dưa, 

đậu, mướp,... sâu tơ, bọ nhảy hại rau họ thập tự. 

3. Trên cây sắn: Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng có thể phát 

sinh gây hại nhiều nơi vào các tháng mùa khô (Tháng 5, 6, 7). Bệnh khảm lá 

virus tiếp tục lây lan ra các vùng trồng sắn khác. 
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4. Cây công nghiệp dài ngày: 

4.1. Cây hồ tiêu: Cần chú ý các đối tượng tuyến trùng hại rễ, rệp sáp, bệnh 

đốm lá hại nặng trong các tháng 5, 6, 7; bệnh thán thư, chết nhanh, chết chậm 

hại nặng vào các tháng mùa mưa đặc biệt trên các vườn đã nhiễm bệnh, vùng ổ 

dịch. 

4.2. Trên cây cà phê: Rệp các loại, bệnh thán thư, gỉ sắt, khô cành khô 

quả,... phát sinh gây hại quanh năm. Rệp các loại và bệnh khô cành khô quả sẽ 

hại nặng vào các tháng 6, 7, kéo dài cho đến cuối vụ thu hoạch; bệnh gỉ sắt hại 

nặng vào các tháng cuối năm 2022 cho đến đầu năm sau. 

4.3. Cây cao su:  

- Bệnh loét sọc mặt cạo, nứt thân xì mủ gây hại từ đầu cho đến cuối kỳ khai 

thác, hại nặng trong các tháng mùa mưa đặc biệt ở những nơi không xử lý thuốc, 

dụng cụ cạo không được vệ sinh, khử trùng.  

- Bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá tiếp tục gây hại, làm giảm sản lượng mủ 

trên những vườn bị bệnh nặng nhưng không được phòng trừ. 

 Ngoài ra các bệnh khác như: Rụng lá mùa mưa, vàng rụng lá Corynespora, 

cháy nắng,… khả năng phát sinh gây hại một số vùng. 

III. Biện pháp chỉ đạo 

1. Trên cây lúa 

 Để chủ động trong công tác phòng trừ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

sâu, bệnh gây ra. Các địa phương cần nắm chắc quy luật phát sinh kết hợp với 

điều tra định kỳ, tăng cường điều tra đồng ruộng giai đoạn mẫn cảm của cây lúa 

với từng loại sâu, bệnh để dự tính, dự báo chính xác từng vùng theo giai đoạn 

phát triển của cây.  

Tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân nhanh gọn. Sau thu hoạch tiến hành 

làm đất kỹ, xử lý chế phẩm phân hủy gốc rạ, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ 

dại để cắt nguồn thức ăn của sâu, rầy và nguồn bệnh, đặc biệt những diện tích 

lúa bị hư hại do ảnh hưởng của mưa lũ bất thường trong vụ Đông Xuân cần kịp 

thời vệ sinh đồng ruộng, xử lý chế phẩm phân hủy gốc ra để hạn chế ngộ độc 

hữu cơ, nghẹt rễ sinh lý. 

Sử dụng các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn đảm bảo phẩm cấp (giống 

nguyên chủng, giống xác nhận). Loại bỏ các loại giống nhiễm sâu bệnh nặng ra 

khỏi cơ cấu giống. 

Đảm bảo các kỹ thuật trong canh tác: Sạ hàng, gieo thưa, bón phân cân đối, 

đầy đủ, bón “nặng đầu nhẹ cuối”, không bón đạm muộn, tăng cường bón phân 

hữu cơ; điều tiết nước tưới đảm bảo theo giai đoạn sinh trưởng, quản lý cỏ dại. 

Phun bổ sung phân qua lá chuyên dùng vào các giai đoạn, làm đòng, trước trổ để 

bổ sung vi lượng và nâng cao sức đề kháng và khả năng chống chịu đối với thời 

tiết bất lợi, sâu bệnh hại. 
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Tăng cường áp dụng các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) vào 

trong sản xuất một cách đồng bộ nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, tăng hiệu quả 

kinh tế và bảo vệ môi trường. 

- Đối với chuột: Để hạn chế mật độ chuột trên đồng ruộng, các địa phương 

cần tổ chức diệt chuột ngay từ đầu vụ và thường xuyên, liên tục trong suốt cả vụ 

bằng nhiều biện pháp như đào bắt thủ công, đặt bẫy, sử dụng thuốc diệt chuột 

sinh học. Tổ chức các đợt ra quân diệt chuột: đợt 1 ngay sau khi thu hoạch lúa 

Đông Xuân, trước khi gieo sạ lúa Hè Thu; đợt 2 khi lúa đứng cái - làm đòng.  

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng xung điện để diệt chuột. 

- Đối với ốc bươu vàng: Tiến hành diệt trừ ốc, trứng ốc ngay sau khi thu 

hoạch hoặc sau khi cày. Có thể dùng dây lá khoai lang, cây sắn, đu đủ,... bó 

thành bó thả xuống nước dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến rồi thu bắt; cắm que, cọc 

làm giá để ốc leo lên đẻ trứng rồi thu trứng; vét rãnh quanh ruộng để khi tháo 

nước ốc tập trung ở rãnh để bắt hoặc phun thuốc; thả vịt vào ruộng giai đoạn 

trước khi gieo và cây lúa đã lớn để ăn ốc non. 

Chỉ sử dụng biện pháp hóa học ở những nơi mật độ ốc cao, ốc tuổi nhỏ, 

không thể bắt bằng tay. Có thể diệt trừ ốc bằng các loại thuốc phun có hoạt chất 

Niclosamide (AnPuma 700 WP, Molluska 700WP, Pisana 700WP,...) hoặc 

thuốc rải dạng hạt có hoạt chất Metaldehyde (Honeycin 150SC, Tox bait 

120B,...). Liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. 

Nên xử lý thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối khi ốc hoạt động mạnh 

nhất để tăng hiệu quả của thuốc. Thuốc diệt OBV độc đối với động vật thủy sinh 

nên cần lưu ý khi sử dụng gần khu vực nuôi trồng thủy sản.  

- Đối với rầy các loại: Để hạn chế rầy gây hại các địa phương cần chú ý 

các biện pháp như: Vệ sinh đồng ruộng, cày lật gốc rạ sớm để diệt cỏ dại. Xử lý 

hạt giống trước khi gieo, đặc biệt chú ý những vùng ổ dịch các năm trước. Sau 

khi gieo xong thường xuyên thăm ruộng để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, 

triệt để.  

- Đối với sâu cuốn lá: Chăm bón đúng quy trình, không bón thừa đạm, 

không bón muộn. Theo dõi thời gian phát dục, mật độ của sâu trên đồng ruộng 

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả (chú ý lứa sâu thứ 2, 3). 

- Đối với bệnh lùn sọc đen: Không sử dụng giống thoái hóa, đặc biệt là các 

giống nhiễm rầy và bệnh lùn sọc đen nặng. Xử lý giống trước khi gieo bằng 

thuốc Cruiser plus, Map Silo... để hạn chế rầy lưng trắng truyền bệnh lùn sọc 

đen trong giai đoạn đầu của cây lúa, thăm đồng thường xuyên để phát hiện rầy 

và bệnh lùn sọc đen sớm (chú ý sau gieo 7-30 ngày là thời kỳ mẫn cảm của cây 

lúa với bệnh lùn sọc đen). Tiến hành thu thập, phân tích mẫu rầy lưng trắng để 

phát hiện virus LSĐ, nếu phát hiện mẫu rầy dương tính với virus thì phải tiến 

hành phun thuốc trừ rầy, nhổ bỏ cây bị bệnh ngay. 
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 - Đối với các bệnh sinh lý như ngộ độc hữu cơ, vàng lá nghẹt rễ: để hạn 

chế bệnh sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân cần tiến hành làm đất kỹ, sử dụng các 

loại chế phẩm phân hủy gốc rạ, bón vôi để khử chua và khử độc cho đất, bón lót 

đầy đủ. Khi ruộng lúa bị bệnh có thể sử dụng Geno super để xử lý. 

- Đối với các đối tượng sâu bệnh hại khác (khô vằn, bạc lá, lem lép hạt, 

nhện gié, sâu đục thân...): Thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm. Phun thuốc 

phòng trị bệnh khi bệnh chớm phát sinh, sâu đang tuổi nhỏ bằng các loại thuốc đặc 

trị, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Chú ý trước và sau khi lúa trổ, đặc biệt sau 

những trận mưa giông nên phun thuốc phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên 

những giống nhiễm bệnh, những vùng hay bị bệnh các vụ trước. 

Lưu ý: Để phun trừ các đối tượng dịch hại đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí 

thuốc BVTV, giúp bảo vệ sức khỏe người nông dân, các địa phương có thể liên 

kết với các công ty thuốc BVTV (Tập đoàn Lộc trời, công ty CP Nicotex…) sử 

dụng thiết bị bay không người lái (Drone) để phun. 

2. Trên cây lạc, ngô và rau màu 

Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để hạn chế sâu bệnh 

gây hại. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch hại để có biện pháp xử lý kịp 

thời, hiệu quả. Hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học độc hại, ưu tiên sử dụng 

các loại thuốc thảo mộc, thuốc sinh học,... để phòng trừ. Chú ý đảm bảo thời 

gian cách ly khi sử dụng các loại thuốc BVTV. 

* Đối với cây ngô cần lưu ý: 

- Dọn sạch tàn dư cây ngô sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, làm đất kỹ 

trước khi gieo vụ mới. Thường xuyên điều tra tình hình phát sinh gây hại của 

sâu keo mùa thu, tiến hành ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. 

- Khi phát hiện sâu keo mùa thu gây hại với mật độ cao có thể sử dụng các 

loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, 

Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 

IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 

5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ.  

3. Trên cây sắn 

- Khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi 

giới; tiêu hủy những diện tích bị bệnh theo quy trình hướng dẫn của Cục Bảo vệ 

thực vật; tiến hành thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn còn lại từ vụ trước trên các 

bờ thửa, hàng rào đem tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh; nghiêm cấm việc vận 

chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh. Tiếp tục điều tra, phát hiện, thống kê 

diện tích nhiễm để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. 

- Điều tra, theo dõi phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại khác 

như: rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng, nhện đỏ… để có biện pháp quản lý kịp 

thời. 
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4. Trên cây công nghiệp dài ngày 

4.1. Trên cây hồ tiêu 

Thường xuyên kiểm tra các vườn tiêu để phát hiện bệnh sớm và phòng trừ kịp 

thời, nhất là vào đầu mùa mưa. Chú ý áp dụng đồng bộ các biện pháp sau: 

- Tưới nước đầy đủ kết hợp tủ gốc giữ ẩm trong mùa khô, đào rãnh thoát nước 

để vườn không bị ngập úng trong mùa mưa. 

- Bón phân NPK cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục được ủ 

bằng chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích như nấm đối kháng 

Trichoderma. để hạn chế bệnh hại vùng rễ. Khi bón phân chú ý không bón sát 

gốc để hạn chế tổn thương bộ rễ. 

- Vệ sinh vườn tiêu sạch sẽ, cắt cành, dây lươn sát mặt đất để gốc tiêu 

thông thoáng, hạn chế lây lan nguồn nấm bệnh từ đất lên.Thu gom tàn dư cây bị 

bệnh (thân, lá, rễ) mang ra khỏi khu vực vườn đem tiêu hủy để tránh lây lan; xử 

lý đất tại các trụ tiêu bị bệnh bằng vôi bột, xử lý hố trồng bằng chế phẩm sinh 

học trước khi trồng lại. 

- Đối với vườn tiêu trồng mới: Chọn các vườn tiêu không bị nhiễm bệnh để 

làm giống. Nguồn đất làm bầu phơi hoặc sấy khô, trộn với phân chuồng hoai mục 

và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích như nấm đối kháng Trichoderma. 

Trước khi trồng tiêu, đất phải được làm kỹ, phơi ải trong mùa khô, dọn sạch các rễ 

cây, cỏ dại, xử lý đất trước khi trồng. 

4.2. Trên cây cà phê 

Cần che tủ gốc, tưới nước vào mùa khô, đào rãnh thoát nước vào mùa mưa. 

Vệ sinh vườn thông thoáng, sạch sẽ, bón phân đầy đủ cân đối nhằm cung cấp 

dinh dưỡng cho cây cà phê thời kỳ nuôi quả. Quan tâm công tác phòng trừ sâu 

bệnh, nhất là vào mùa mưa.  

4.3. Trên cây cao su 

Tiếp tục theo dõi bệnh loét sọc mặt cạo, xì mủ, phấn trắng, héo đen đầu lá 

trên các vườn và thực hiện các biện pháp quản lý thích hợp như: Vệ sinh vườn 

cây; xử lý mặt cạo, vệ sinh dụng cụ cạo, phòng trừ bệnh bằng thuốc hóa học đặc 

hiệu. Điều tra phát hiện bệnh rụng lá đốm tròn cao su để có biện pháp xử lý 

kịp thời./. 

Nơi nhận:  
- Cục BVTV;                               

- Trung tâm BVTV khu 4;  B/c                       

- Sở NN & PTNT QTrị; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi; 

- Chi cục trưởng, các PCCT;                                                                       

- Phòng NN&PTNT/Kinh tế các huyện, thị 

xã, TP;                 

- Trạm TTBVTV các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, BVTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tuấn 
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