
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH  TUYÊN QUANG 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

 BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Số: 31/TTBVTV-KT 
 

V/v phòng, chống rét và sâu bệnh hại  
cây trồng vụ Xuân, năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

 

       Kính gửi:  

                        - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; 

                        - Phòng Kinh tế thành phố; 

                        - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh diện tích lúa đã cấy và gieo sạ 16.984,2 ha (đạt 

91,9% kế hoạch); diện tích ngô đã trồng 3.342,2 ha (đạt 41,7% kế hoạch), diện 

tích lạc đã gieo 2.499,8 ha.  

Thực hiện Văn bản số 193/SNN-TTBVTV ngày 14/02/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chủ trì phối hợp với Trung tâm 

Khuyến nông tổ chức kiểm tra sản xuất tại các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy: 

Từ cuối tháng 01 đến nay, thời tiết xuất hiện các đợt rét đậm kèm theo mưa nhỏ, mưa 

phùn kéo dài làm các cây trồng sinh trưởng, phát triển chậm; cây lúa đẻ nhánh kém, 

một số diện tích có hiện tượng vàng lá; cây ngô, lạc có hiện tượng trắng lá.  

Phần lớn diện tích lúa và cây trồng vụ Xuân đã được nhân dân chủ động 

áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống rét đúng kỹ thuật; tuy nhiên vẫn 

còn một số diện tích lúa mới cấy thiếu nước tưới dưỡng và giữ ấm cho lúa. Trên 

cây ngô, lạc một số ruộng không kịp thời khơi rãnh thoát nước ảnh hưởng đến tỷ 

lệ nảy mầm và sinh trưởng, phát triển của cây. 

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài 

Khí tượng thủy văn Tuyên Quang từ ngày 19/02 đến ngày 22/02/2022 xuất hiện 

không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra mưa vừa, mưa 

to, trời chuyển rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng vụ Xuân. 

Để chủ động phòng chống rét và sâu bệnh hại cây trồng, bảo vệ sản xuất, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố: 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống  rét 

cho cây trồng  

- Đôn đốc, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên 

kiểm tra đồng ruộng; phổ biến, hướng dẫn nhân dân tuyệt đối không cấy, gieo sạ 
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lúa khi nhiệt độ dưới 15oC; tăng cường hướng dẫn nhân dân chăm sóc mạ và lúa 

mới cấy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra bằng các biện 

pháp như sau: 

- Đối với mạ: Không bón phân đạm, phân NPK, chỉ bón phân lân và tro 

bếp, kết hợp điều tiết nước xăm xắp trên mặt luống mạ qua đêm (tối đưa nước 

vào để ấm chân mạ, ngày tháo cạn nước để đất hấp thu nhiệt), tiếp tục che phủ 

nilon chống rét cho mạ.  

- Đối với lúa đã cấy và gieo sạ: Duy trì mực nước tối thiểu 2 - 3 cm liên tục  

đều trên mặt ruộng để giữ ấm cho cây lúa, tăng cường bón tro bếp, phân lân; tuyệt 

đối không được bón phân đạm và các loại phân bón lá. Khi nhiệt độ ấm trở lại 

mới tiến hành chăm sóc, sục bùn kết hợp bón bổ sung phân lân, phân NPK, phân 

chuồng hoai để kích thích rễ phát triển. Không để ruộng lúa mới cấy bị hạn. 

- Đối với cây ngô, lạc: Tạm dừng việc gieo hạt, chăm sóc khi nhiệt độ 

thấp dưới 150C. Trên ruộng đã trồng thực hiện khơi rãnh sâu để ruộng thoát 

nước tốt, tránh để úng, đọng nước trên mặt luống làm thối hạt giống, chết cây 

con. Khi thời tiết ấm lại tiếp tục chăm sóc, cần bón bổ sung phân kali, phân lân, 

giảm bón đạm để cây khoẻ tăng cường khả năng chống rét.  

 2. Tăng cường công tác điều tra, hướng dẫn phòng chống sâu bệnh hại 

chính trên cây lúa và cây mầu vụ Đông Xuân  

a) Trên cây lúa 

- Đối với ốc bươu vàng: Vệ sinh đồng ruộng, khơi rãnh xung quanh ruộng 

để ốc tập trung vào rãnh và thu bắt ốc bằng tay. Khi mật độ ốc bươu vàng từ 3-5 

con/m2 trở lên có thể sử dụng một trong các loại thuốc như sau: Pazol 700WP, 

Catfish 70WP, Goldcup 575WP, Snail Killer 12RB, 800WP hoặc các loại thuốc 

đặc hiệu trừ ốc bươu vàng khác được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng ở Việt Nam. Những nơi mật độ ốc cao nên phun thuốc 02 lần: Lần 1 

phun trước gieo sạ hoặc cấy từ 3-5 ngày; lần 2 phun ngay sau khi gieo sạ hoặc 

cấy. Khi phun thuốc cần giữ mực nước trên ruộng 2-3 cm. 

- Đối với bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý: Khi lúa bị bệnh nghẹt rễ ngừng bón 

đạm, tiến hành tháo nước và bón thêm vôi bột 10 - 15 kg/sào, phân lân nung chảy 

10 - 15 kg/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn để giải phóng khí độc tích tụ trong đất. 

Sau khi bón cây lúa đã bén rễ, dần hồi phục nên bổ sung phân bón qua lá (như: 

Đầu trâu 502, Siêu lân, Komic, Amino humic,...) giúp cây phục hồi nhanh, sinh 

trưởng phát triển tốt. 

- Đối với bệnh đạo ôn lá: Dừng ngay việc bón đạm, hoặc phun các chất 

kích thích sinh trưởng, phân bón lá, giữ mực nước ổn định trên ruộng. Phun thuốc 

ngay khi bệnh mới phát sinh, có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Ninja 
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35SE, Filia 525SE, Trizole 75 WG, Nativo 750WG hoặc các loại thuốc đặc hiệu 

trừ bệnh đạo ôn khác được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng ở Việt Nam. Những ruộng bị bệnh nặng tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 cách 

lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá 

lúa còn ướt, những ruộng phun xong gặp mưa (trong vòng 4 giờ) phải phun lại. 

Ngoài ra chú ý một số đối tượng khác: Chuột hại, giòi đục nõn, rầy nâu, rầy 

lưng trắng... 

b) Trên cây màu 

 - Sâu keo mùa thu trên cây ngô: Phát sinh gây hại nặng khi cây ngô từ 2 lá 

đến 7 lá thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời tiêu hủy ổ trứng, bắt 

trưởng thành. Khi mật độ sâu non từ 3-4 con/m2 hoặc tỷ lệ hại trên 20% số cây, 

tiến hành phun thuốc phòng trừ bằng các loại thuốc như: Voliam targo® 063SC, 

Bitadin WP, Proclaim® 5WG, Match® 050EC, Radiant 60SC hoặc các thuốc  trừ 

sâu keo mùa thu khác được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng ở Việt Nam. 

- Bệnh đốm lá, gỉ sắt, lở cổ rễ trên cây lạc phát sinh gây hại tăng khi thời 

tiết xuất hiện các đợt mưa liên tiếp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát 

kịp thời phát hiện bệnh. Phun thuốc ngay khi bệnh mới phát sinh và sử dụng một 

trong các loại thuốc như sau: Tilt Super® 300EC; Anvil® 5SC; Arygreen 75 WP; 

Cyzate 75WP; Kanavil 300EC; Viroxyl 58 WP; Stifano 5.5SL. 

- Ngoài ra chú ý: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, đốm lá gây hại trên cây 

ngô, sâu khoang gây hại trên cây lạc. 

Lưu ý: Nồng độ và liều lượng thuốc sử dụng theo hướng dẫn trên bao 

bì thuốc. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực  

hiện nếu có vướng mắc kịp thời liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật theo số điện thoại: 02073.822.752 để phối hợp giải quyết./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT;  (Báo cáo) 
- Chi cục trưởng;  

- Trung tâm Khuyến nông;  
- Đài PT&TH tỉnh;                       (Phối hợp) 

- Báo Tuyên Quang;    

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, KT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tú 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-02-18T16:37:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Mạnh Tú<nmtu.ccttbvtv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-02-18T20:44:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<ccbvtv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




