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THÔNG BÁO 

Về việc tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa vụ Xuân 2022 

 

 Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, các trà lúa gieo cấy sớm 

hiện đang bước sang giai đoạn đứng cái - làm đốt. Nhìn chung các trà lúa đang 

sinh trưởng, phát triển tốt. Ngày 25/02/2022 UBND xã đã có thông báo về việc 

tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân 2022, đặc biệt là phòng trừ bệnh 

đạo ôn hại lúa trên các giống nhiễm như P6, VRN20,.... Bà con đã triển khai 

thăm đồng kiểm tra và phòng trừ. Tuy nhiên, trên đồng ruộng một số hộ dân 

phát hiện và phun phòng muộn, phun không đúng kỷ thuật nên bệnh đạo ôn vẫn 

phát triển lây lan.   

Thời tiết hiện nay âm u, độ ẩm cao, có sương mù vào sáng sớm, trưa 

chiều hửng nắng, kết hợp với sự chăm bón của bà con nông dân nên cây lúa phát 

triển mạnh, bộ lá rất xanh tốt. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bào tử nấm phát 

sinh, phát tán và xâm nhiễm trên cây lúa, nguy cơ lây lan trên diện rộng, có thể 

gây cháy lụi cục bộ nếu không phòng trừ kịp thời, triệt để. Nhất là trên các giống 

nhiễm như: P6, Thái Xuyên 111, VRN20,… chưa được phun phòng, những 

ruộng đã phun nhưng hiệu quả thấp, ruộng bón thừa đạm. 

Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, bảo vệ 

tốt kết quả sản xuất lúa vụ Xuân 2022, UBND xã yêu cầu các đơn vị thôn xóm, 

HTX nông nghiệp, các hộ sản xuất thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phát động toàn dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra để phát hiện 

sớm và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn hại lúa, đặc biệt trên các giống nhiễm 

như: P6, Thái Xuyên 111, VRN20… Những diện tích lúa bị đạo ôn bà con tranh 

thủ thời tiết nắng ráo tiến hành phun một trong các loại thuốc sau: 

+ Filia 525SC: Pha 20 ml vào bình 16 lít, phun 1,5 bình/ sào  

+ Flash 75WP: Pha 15 gam thuốc vào bình 20lít nước, phun 1 bình/ sào 

+ Kabim 30WP: Pha 20g thuốc vào bình 15 lít nước, phun cho 1,5 bình/ 

sào. 

+ Beam 75WP: Pha 8 gam thuốc vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào; 

- Đối với những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn gây cháy lá cần tiến 

hành hớt lá bị cháy đem đốt tại ruộng, tạo không gian thông thoáng hạn chế 

nguồn bệnh rồi tiến hành phun một trong các loại thuốc theo hướng dẫn ở trên. 

Phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun thuốc ướt đều toàn bộ lá. Sau khi phun 

thuốc 5-7 ngày kiểm tra nếu thấy vẫn còn vết bệnh cấp tính xuất hiện cần tiến 

hành phun thuốc lần 2. 

2. Các hợp tác xã nông nghiệp điều hành công tác thủy lợi đảm bảo đủ 

nước để bà con chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra đồng 

ruộng và hướng dẫn người dân trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Cung ứng đầy 

đủ các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng 



khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ để phục vụ cho 

bà con nông dân phòng trừ đạt hiệu quả. 

3. Các Đồng chí thôn trưởng, thôn phó thông báo thường xuyên trên hệ 

thống truyền thanh để đôn đốc nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa kịp 

thời, đồng thời theo dõi và kiểm tra công tác phòng trừ để đạt hiệu quả. 
 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ sản xuất; 

- HTX NN, Khuyến nông; 

- Các đơn vị thôn xóm;                     

- Lưu: VT,NN- MT. 
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