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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  26 /BC7N-BVTV Bắc Kạn, ngày  30 tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng 

(Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022)  

 

I. TÌNH  HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết 

- Nhiệt độ: Trung bình: 28oC                  cao: 33oC               thấp: 25oC  

- Ẩm độ:    Trung bình: 80%                   cao: 95%               thấp: 70% 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng1 

Nhóm/loại cây Giai đoạn sinh trưởng 
Diện tích gieo trồng/ Diện 

tích kế hoạch (ha) 

* Vụ xuân   

- Cây lúa Thu hoạch 

8.574/8.544  ha, đã thu hoạch 

được 4.995 ha đạt 58% diện 

tích gieo trồng 

- Cây ngô xoáy nõn – Thu hoạch  

8.417/8.440 ha, đã thu hoạch 

được 2.100 ha đạt 25% diện 

tích gieo trồng 

- Cây khoai lang Thu hoạch 
199/490 ha đạt 41% KH (KH 

giao cả năm) 

- Cây khoai môn 
Phát triển thân lá – phát triển 

củ 
167/179 ha đạt 93% KH 

- Cây dong riềng 
Phát triển thân lá – phát triển 

củ 
446/530 ha đạt 84% KH 

- Cây rau Thu hoạch 
1.137/1.575 ha đạt 72% KH, 

trong đó bí xanh 226/190 ha. 

- Cây đậu đỗ Thu hoạch 325/347 ha đạt 94% KH 

Cây đậu tương Thu hoạch 211/275 ha đạt 77% KH 

- Cây lạc Thu hoạch 302/285 ha đạt 106% KH 

- Cây mía Phát triển thân lá 46/48 ha đạt 96% KH 

- Cây gừng 
Phát triển thân lá – phát triển 

củ 
230/213 ha đạt 108% KH 

- Cây nghệ 
Phát triển thân lá – phát triển 

củ 
162/146 ha đạt 111% KH 

                                                 
1 Số liệu cập nhật  ngày 29/6/2022 
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- Cây thạch đen Thu hoạch 91 ha 

- Cây dược liệu  Phát triển thân lá 16 ha 

* Vụ mùa   

Cây lúa (trà sớm) Cấy – hồi xanh 1.787/14.080  ha đạt 13% KH 

Cây ngô Trồng – mọc 55/2.274 ha 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SVGH TRONG KỲ 

1. Cây lúa  

Lúa mùa:  

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên mạ cục bộ tại Thành phố với tỷ lệ cá biệt 13% lá; tổng 

diện tích nhiễm 0,02ha (nhiễm mới 0,01). Nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm. 

- Bọ rầy gây hại nhẹ, rải rác trên diện tích lúa mới cấy tại xã Bằng Phúc. 

- Châu chấu gây hại cục bộ trên lúa mùa sớm tại thôn Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện 

Ngân Sơn với mật độ cá biệt 70 con/m2; tổng diện tích nhiễm 0,12 ha, trong đó nhiễm 

trung bình 0,1 ha, nặng 0,02 ha. Nông dân đã phun trừ và cây đang mọc phục hồi, 

khoảng 0,02ha châu chấu gặm sát đất cây không thể phục hồi. 

2. Cây ngô  

Sâu đục thân, đục bắp ... gây hại nhẹ, rải rác  

3. Cây khoai môn   

Sâu khoang gây hại cục bộ tại huyện Chợ Mới với mật độ phổ biến 3 con/m2, 

cao 10 con/m2, cá biệt 20 con/m2; tổng diện tích nhiễm 0,5 ha (nhiễm nhẹ). 

3. Cây hồng không hạt: Bệnh thán thư gây hại tại xã Quảng Bạch, Đồng Lạc, 

huyện Chợ Đồn, xã Quảng Khê, Đồng Phúc, Thượng Giáo, huyện Ba Bể với tỷ lệ 

phổ biến 1-2% cành, cao 5-10% cành; tổng diện tích nhiễm 4 ha. 

4. Châu chấu tre lưng vàng: Đang giai đoạn trưởng thành 

Gây hại rừng vầu tại thôn Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và các xã 

Văn Vũ, Kim Lư, Cư Lễ, huyện Na Rì với mật độ phổ biến 80 - 100 con/m2, cao 300 

con/m2, tổng diện tích khoảng 19,4 ha (gây hại mới 15,9 ha), người dân chưa phun trừ.  

II. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI 

1. Cây lúa  

* Biện pháp canh tác 

- Lúa xuân: Khẩn trương thu hoạch những diện tích còn lại; tập trung thu hoạch, gặt 

đến đâu tuốt hạt đem về hong phơi tại nhà đến đó. Tuyệt đối không phơi lúa trên gốc rạ 

ngoài ruộng vì nếu xảy ra mưa liên tục kéo dài sẽ làm hạt lúa nảy mầm ảnh hưởng đến 

năng suất, chất lượng của lúa. 

Chỉ đạo người dân sau khi thu hoạch lúa xuân cày lật đất ngay, bón vôi bột hoặc sử 

dụng các chế phẩm: Sumitri, Trichoderma, Emuniv… giữ nước trên ruộng để rơm, gốc 

rạ nhanh mục tránh ngộ độc cho cây lúa vụ mùa.  
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- Lúa mùa 

+ Đối với trà sớm: Bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh 

(sau cấy 5 - 7 ngày), kết hợp sục bùn để đảm bảo cho lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, 

lượng phân bón tính cho 1.000 m2: 

Đối với lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg Kali clorua. 

Đối với lúa lai: Bón 16 - 20 kg đạm urê + 5 - 6 kg Kali clorua. 

+ Đối với trà chính vụ: Bón phân lót trước khi cấy với lượng phân bón (tính cho 

1.000 m2): Phân chuồng hoai mục 800 - 1.000 kg + phân lân 40 – 50 kg và nếu đất 

chua bón thêm vôi bột 40 - 50 kg. 

* Dự báo: Chú ý bọ rầy, đạo ôn, sâu đục thân trên mạ mùa; ốc bươu vàng trên lúa 

mới cấy.  

2. Cây ngô: Phát quang bờ bụi hạn chế chuột gây hại, tranh thủ thời tiết thuận lợi 

thu hoạch những diện tích trồng sớm đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng, 

thu gom tàn dư cây trồng trên đồng ruộng để tiếp tục gieo trồng vụ mùa. 

3. Cây Dong riềng: Phát quang bờ bụi hạn chế bệnh thối thân, cháy lá gây hại. 

5. Cây ăn quả 

5.1. Cây cam, quýt: Chú ý phòng trừ sâu đục thân (cành), nhện đỏ, bệnh nứt thân 

chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ.... 

5.2. Cây hồng không hạt  

* Dự báo: Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại. 

* Biện pháp phòng trừ: 

- Bón đủ phân, bón phân cân đối. 

- Thường xuyên vệ sinh vườn cây, đặc biệt là khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho 

nấm bệnh phát triển. Khi bệnh chớm xuất hiện, tiến hành cắt bỏ và tiêu hủy cành lá, quả 

bị bệnh. Sử dụng một trong các loại thuốc để phun phòng, trừ bệnh như: CabrioTop 

600WG, Score 250EC, Help 400SC Physan 20SL, Daconil 75WP, Anhet 75 WP... 

Những diện tích bị bệnh tiến hành phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày (liều 

lượng theo chỉ dẫn trên bao bì). 

6. Châu chấu tre lưng vàng: Chú ý điều tra, theo dõi di chuyển của châu chấu trưởng 

thành 

Biện pháp phun trừ: 

- Phát quang đồi rừng xung quanh diện tích cây trồng nông nghiệp ven rừng bị châu 

chấu gây hại. 

- Trên các diện tích cây vầu châu chấu có mật độ cao hoặc khi châu chấu có nguy 

cơ di chuyển xuống gây hại lúa, ngô, dong riềng và cây trồng khác cần tiến hành phun 

trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Neretox 95SP, Lufen extra 100EC, Anvado 

100WP ...  
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Nên tổ chức thành các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình phun ắc quy hoặc 

máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu 

diệt tránh để chúng phát tán gây hại trên diện rộng rất khó kiểm soát./. 

Nơi nhận:  
 Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c); 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Cục Bảo vệ thực vật (B/c); 

- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng QL TTBVTV; 

- Trung tâm DVNN các huyện, TP (T/h); 

- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp); 

 - Lưu: VT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Đình Khuê 
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