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THÔNG BÁO
phòng trừ bệnh bạc lá, khô vằn, đạo ôn lá hại trên lúa vụ xuân 2021

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành 
phô Uông Bí, tại các xã, phường hiện nay cây lúa xuân đang giai đoạn đẻ nhánh rộ 
- đứng cái.

Với điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào thuận lợi cho sâu, bệnh 
phát sinh phát triến mạnh gây hại trên các trà lúa mùa cụ thể như sau:

I. DIẺN BIỂN SÂU BỆNH HẠI:
1. Bệnh khô vằn:
Bệnh khô vằn tỷ lệ hại phổ biến: 5%; cao: 10%; (cục bộ trên 30% tại một 

số điếm bón phân không cân đối, nhiều đạm bệnh nặng gây hiện tượng thối gốc, 
thối thân và thối lá).

2.Bệnh bạc lá:
Bệnh phát sinh phát triển gây hại, tỷ lệ hại phổ biến: 5 - 7%, cao: 20%; 

cục bộ những ruộng xanh tốt bón nhiều đạm tỉ lệ hại lên tới: 20-30% (cấp 3- 5); 
Bệnh phát sinh phát triến gây hại nặng trên các giống lúa BC15, Hương Thơm, 
TBR225... Tại một số xã phường như: Quang Trung, Trưng Vương, Phương 
Đông, Phương Nam, Nam Khê, Yên Thanh...

3. Bệnh đạo ôn
Trên lá bệnh có tỷ lệ hại phổ biến: 1-3%; cao 7%; (cục bộ: 25% đối với những 

giống lúa nhiễm như Nep, lúa lai, BC15 không kháng đạo ôn, Xi 23,..., diện hẹp).
II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
1. Biện pháp phòng trừ đối với Khô vằn:
- Ngùng bón đạm và không phun thuốc kích thích trên các ruộng lúa bị bệnh.
- Những ruộng lúa có tỷ lệ bệnh hại từ 10% trở lên tiến hành phun phòng trừ 

bằng các loại thuốc như: Tepro Super 300 EC, Tilt super 300 EC, Anvil 5SC...
2. Biện pháp phòng trừ đối vói bệnh Bạc lá
- Tăng cường bón phân hữu cơ, không bón quá nhiều phân đạm và khône bón 

thúc muộn. Bón đủ lân, kali.
- Khi bệnh phát triển ngưng bón đạm, tăng cường phân kali, thay nước ruộng 

và phun thuốc đặc trị vi khuẩn.
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- Dùng các loại thuốc hợp chất đồng.
- Sử dụng một số loại thuốc như: Totan 200 WP, Kasumin 2SL, Staner 

20WP, Linacin 40 S L ,...
3. Biện pháp phòng trừ đối với bệnh đạo ôn
Tiếp tục phòng trừ theo hướng dẫn số: 43 /HD - TTDVKTNN ngày 23 

tháng 3 năm 2021 hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên lúa vụ xuân.
* Chú ý:
- Tiến hành phun thuốc vào buối sáng sớm hoặc chiều mát. Sau khi phun 

thuốc trừ sâu, bệnh nếu gặp trời mưa phải tiến hành phun lại.
Ngoài ra cần quan tâm theo dõi sâu đục thân 2 chấm, Rầy nâu - Rầy lưng 

trắng,...gây hại trên các trà lúa đe có biện pháp phòng trừ kịp thời./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
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