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BÁO CÁO 

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng 
(Từ ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022) 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết 

Nhiệt độ trung bình: 320C           Cao nhất: 370C     Thấp nhất: 260C    

Độ ẩm trung bình: 70%               Cao nhất: 80%      Thấp nhất: 60% 

Thời tiết trong kỳ phổ biến ngày trời nắng nóng, cuối kỳ có mưa vài nơi, gió 

Tây Nam cấp 2-3. 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng 

a) Cây lúa: 

Vụ Trà Giai đoạn sinh trưởng 
Diện tích gieo 

cấy (ha) 

Diện tích thu 

hoạch (ha) 

Hè Thu 
 

Sớm Làm đòng - ôm đòng   3.000  

Chính vụ Đứng cái - làm đòng 17.000  

Muộn Đẻ nhánh - đứng cái   2.562  

Tổng 22.562  

b) Cây trồng khác 

Nhóm/ loại cây Giai đoạn sinh trưởng 
Diện tích gieo 

trồng (ha) 

  - Cây ngô   PT thân lá 1.300 

- Cây sắn PT thân lá, PT củ 11.524 

- Cây rau, đậu các loại: Trồng mới - PT thân lá - thu hoạch 3.941,5 

- Cây công nghiệp:   

Hồ tiêu Thu hoạch 

T 

2.197,23 

Cao su PT thân lá - khai thác 

ra lá non 

18.803 

Cà phê PT quả 4.054,31 

3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai trong kỳ: Không 

II. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU  

1. Trên cây lúa: Chuột DTN 381 ha (tăng 103 ha so với kỳ trước), tỷ lệ hại 

phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%; rầy các loại DTN 88 ha (tăng 40 ha so với kỳ 

trước), mật độ phổ biến 500 -1.000 con/m2, nơi cao 1.500-2.000 con/m2; bệnh khô 



vằn DTN 110 ha (tăng 55 ha so với kỳ trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15%, nơi cao 

30-45%; bệnh vàng lá sinh lý DTN 95 ha (tăng 19 ha so với kỳ trước), tỷ lệ bệnh 

phổ biến 10-20%, nơi cao 30-45%; sâu cuốn lá nhỏ DTN 10 ha, mật độ phổ biến 5-

10 con/m2, nơi cao 15-25 con/m2; bệnh đạo ôn lá DTN 5 ha (giảm 5 ha so với kỳ 

trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 5-7%, nơi cao 10%. Ngoài ra, bọ trĩ gây hại nhẹ trên lúa 

trà muộn, bệnh đốm nâu phát sinh rải rác. 

2. Trên cây hồ tiêu: Các đối tượng dịch hại diện tích nhiễm như kỳ trước, cụ 

thể: Tuyến trùng DTN 359 ha, trong đó nặng 15 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi 

cao 15-20%; bệnh chết chậm DTN 131 ha, trong đó nặng 2 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 3-

10%, nơi cao 15-20%; bệnh đốm lá DTN 124 ha, trong đó nặng 5 ha, tỉ lệ bệnh phổ 

biến 5-10%, cao 15-20%; bệnh chết nhanh DTN 21 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 1-5%; 

bệnh thán thư DTN 185 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 15-20%; rệp sáp DTN 

108 ha, trong đó nặng 11 ha, tỉ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%.  

3. Trên cây cà phê (Hướng Hóa): Rệp các loại DTN 110 ha, tỉ lệ hại phổ biến 

5-10%, nơi cao 35%. Bệnh khô cành DTN 860 ha trong đó hại nặng 70 ha, tỉ lệ bệnh 

phổ biến 10-15%, nơi cao 60%. Bệnh thán thư DTN 753 ha (tăng 6 ha so với kỳ 

trước) trong đó hại nặng 45 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 60%. Bệnh gỉ sắt 

DTN 275 ha (giảm 10 ha so với kỳ trước), tỉ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 40%.  

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ DTN 105 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi 

cao 15%. Bệnh loét sọc mặt cạo DTN 98 ha trong đó nhiễm nặng 1 ha, tỉ lệ bệnh 

phổ biến 5-10%, nơi cao 30%.  

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN 65 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5 - 

15%, nơi cao 50 - 70%; nhện đỏ DTN 37 ha (tăng 20 ha so với kỳ trước); rệp sáp 

bột hồng phát sinh rải rác. 

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ 

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới 

1.1. Trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại nhiều nơi; rầy các 

loại, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm. Bệnh đạo ôn lá 

tiếp tục gây hại một số vùng ở Hải Lăng. Bệnh lùn sọc đen, bạc lá vi khuẩn, nhện 

gié có thể phát sinh gây hại thời gian tới. 

1.2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng, rệp 

sáp... tiếp tục gây hại ở các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.  

1.3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Rệp, bệnh khô cành, thán 

thư, rỉ sắt... tiếp tục lây lan, gây hại ảnh hưởng đến khả năng phát triển quả, hại 

nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ 

sâu bệnh. 

1.4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát 

triển.  

1.5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, nhện đỏ tiếp tục gây hại; rệp sáp bột 

hồng phát sinh gây hại một số vùng. 

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới 

2.1. Trên cây lúa:  



- Tiếp tục diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại, tuyệt đối 

không được dùng xung điện để đánh bắt chuột. 

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy và sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng, tiến 

hành phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ trên 750 con/m2, phun thuốc trừ 

sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi mật độ trên 20 con/m2 . Chú ý khi phun thuốc trừ rầy 

cần đi chậm, phun vào phần gốc lúa nơi rầy tập trung; phun sâu cuốn lá nhỏ khi 

sâu non tuổi 1, 2 hoặc sau khi bướm ra rộ 5-7 ngày. 

- Xử lý thuốc phòng trừ bệnh khô vằn, không để bệnh lây lan gây hại nặng. 

Thường xuyên thăm đồng, điều tra, phát hiện các đối tượng dịch hại khác như bệnh 

lùn sọc đen, bạc lá vi khuẩn, nhện gié,... để có biện pháp quản lý kịp thời.  

2.2. Trên cây hồ tiêu: Tập trung thu hoạch, thực hiện chăm sóc, giữ ẩm cho 

gốc tiêu trong mùa khô; kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh 

chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh 

mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng 

vôi bột. Sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trừ bằng cách phun lên lá và tưới 

vào gốc với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

2.3. Trên cây cà phê: Cắt tỉa cành lá, xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh, 

tăng cường chăm sóc để quả phát triển tốt.  

2.4. Trên cây cao su: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây 

bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ 

bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan. Thường xuyên điều tra phát hiện 

bệnh rụng lá đốm tròn cao su để có biện pháp xử lý kịp thời. 

2.5. Trên cây sắn: Khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tiêu hủy cây bị 

bệnh không để lây lan ra diện rộng. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác 

như nhện đỏ, rệp sáp bột hồng,... để có biện pháp xử lý sớm và hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Cục BVTV;                               

- Trung tâm BVTV vùng khu 4;    B/c   

- Sở NN & PTNT Quảng Trị; 

- Trung tâm Khuyến nông;  

- Chi cục trưởng, các PCCT;                                                                     

- Phòng NN & PTNT, Kinh tế các  huyện, 

thành phố, thị xã;                  

- Trạm TT&BVTV các huyện, thành phố;         

- Lưu: VT, P.BVTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG       

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG   

                               

        

 

 

Trần Minh Tuấn 



TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ 

 

STT Tên SVGH 

Mật độ sâu (con/m2), tỉ 

lệ bệnh (%) 

Tuổi 

sâu, cấp 

bệnh 

phổ 

biến 

 

DTN các loại dịch hại 

(ha) 

So sánh diện 

tích nhiễm (+/- 

ha) 

Diện 

tích 

phòng 

trừ  

(ha) 

Phân bố 

Phổ biến 
Nơi 

cao 

Cục 

bộ 
Tổng Nhẹ  TB Nặng 

Mất 

trắng 

Kỳ 

trước 

Cùng kỳ 

năm 

trước 

I Cây lúa (Đứng cái - làm đòng) 

1 Chuột 5-10 15-20   381 316 58 7 0 +103 +127  

Hải Lăng, Triệu Phong, 

Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh 

Linh, Đông Hà 

2 Rầy các loại 
500-

1.000 

1.500-

2.000 
 2, 3, 4 88 82 6 0 0 +40 +81  

Tr. Phong, C. Lộ, G. 

Linh, V. Linh, Đ. Hà 

3 Khô vằn 10-15 30-45  1-5 110 60 40 10 0 +55 -92  Hải Lăng, Tr. Phong 

4 Sâu cuốn lá nhỏ 5-10 15-25  3, 4, 5 10 7 3 0 0 0 -5  
Hải Lăng 

5 Đạo ôn lá 5-7 10  1 5 5 0 0 0 -5 +5  

6 Vàng lá sinh lý 10-20 30-45  1-3 95 80 10 5 0 +19 -5  
H. Lăng, Tr. Phong, V. 

Linh 

II Cây Hồ tiêu (Thu hoạch) 

1 Rệp sáp 5-10 15-20  1-3 108 76 21 11 0 0 +11  Hướng Hóa 

2 Tuyến trùng 5-10 15-20  1-3 359 281 63 15 0 0 -109  
Tr. Phong, C. Lộ, G. 

Linh, V. Linh, H. Hóa 

3 Bệnh chết chậm 3-10 15-20  1-3 131 100 29 2 0 -1 -10  
Tr. Phong, V. Linh, 

G.Linh, C. Lộ 

4 Bệnh chết nhanh 1-3   1-3 21 17 5 0 0 0 -9  V.Linh, G.Linh 

5 Thán thư 3-5 15-20  1-3 185 154 26 5 0 -3 -25  
Tr. Phong, V. Linh, 

G.Linh, C. Lộ 

6 Đốm lá 5-10 15-20  1 124 88 31 5 0 0 -125  C. Lộ, G. Linh, H. Hóa 

III Cây cà phê (PT quả) 

1 Rệp 5-10 35  1 110 70 32 8 0 0 -33  H. Hóa 



2 Bệnh khô cành 10-15 60  1-3 860 590 200 70 0 0 -10  

3 Bệnh thán thư 15-20 60  1-3 753 516 192 45 0 +6 +38  

4 Rỉ sắt 15-20 40  1-3 275 215 60 0 0 -10 +275  

IV Cây cao su (PT thân lá - khai thác) 

1 Bệnh LSMC 5-10 30  1-3 98 88 10 1 0 -19 -60  Tr. Phong, C. Lộ, 

G.Linh, V. Linh 2 Bệnh xì mủ 5-10 15  1-3 105 90 15 0 0 0 -102  

V Cây sắn (PT thân lá - PT củ) 

1 Khảm lá virus 5-15 50-70   65 45 15,5 4,5 0 0 -172,8  

Tr. Phong, TX Q. Trị, 

H. Lăng, C. Lộ, G. 

Linh, V. Linh 

2 Nhện đỏ 10-15    37 37 0 0 0 +20 -248  C. Lộ, V. Linh 
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