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TH ÔNG BÁO
Phòng trừ Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn hại lúa xuân 2019
Theo kết quả điều tra sâu bệnh, hại của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp
tại các phường xã trên địa bàn thành phố Uông Bí, hiện nay trên các trà lúa xuân
đang giai đoạn trỗ - chín sáp, có diễn biến tình hình sâu, bệnh như sau:
I. DIỄN BIÉN SÂU, BỆNH HẠI:
1. Rầy nâu - rầy lưng trắng
Hiện nay rầy lứa 3 đang gây hại với mật độ PB: 300-500 con/m2; cao: 100 1500 con/m2; cục bộ: >3000 con/m2 (TI - T3) tại Nam Khê, Phương Đông,
Điền Công... Trên những diện tích lúa giai đoạn trỗ bông - chắc xanh - chín
(đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với rầy), nếu không chỉ đạo phòng trừ kịp
thời sẽ gây cháy rầy cục bộ làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa trên
địa bàn thành phố.
2. Bênh khô vằn
Bệnh phát sinh, phát triển gây hại với tỷ lệ hại phổ biến: 5 - 6 %; cao: 15% số
dảnh bị hại (Cấp 3 - 5); Đặc biệt những ruộng lúa xanh tốt bón nhiều đạm tỷ lệ hại
lên tới: 30% (Cấp 7 - 9 ) .
II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
1. Rầy nâu - rầy lưng trắng
- Đối với những diện tích lúa giai đoạn sau trỗ - chín dùng thuốc trừ rầy như
Bassa 50EC, YVavotox 585 EC, Anvado 100 WP... Khi phun thuốc phải rẽ lúa
'thành luống nhỏ từ 80-120 cm, đưa vòi phun xuống sát gốc lúa.
- Những nơi có mật độ rầy cao >3.000 con/m2 cần tiến hành phun kép 2
lần (lần 1 cách lần 2 từ 3-4 ngày).
2. Bênh khô vằn:
- Ngừng 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...
* Chú ý:

- Khi sử dụng thuổc đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo nguyên
tắc “4 đúng”.
- Nếu gặp trời mưa phải tiến hành phun lại.
- Ruộng lúa bị sâu, bệnh hại nặng tiến hành phun nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ
3- 4 ngày.
- Phun thuốc vào lúc sảng sớm hoặc chiểu mát.
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiêp thành phố Uông Bí đề nghị
UBNÍ) các xã, phường chỉ đạo khuyến nông viên, cán bộ phụ trách nông lâm,
các thôn, khu tuyên truyền hướng dẫn người nông dân phòng trừ rầy nâu-rầy
lưng trắng, -bệnh khô vằn, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến một số sâu bệnh
khác như sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông... để có biện pháp phòng
trừ kịp thời đạt hiệu quả cao nhất./.
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