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phòng chống bệnh đạo ôn trên cây 

lúa vụ Đông xuân 2022 - 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
             Yên Bái, ngày        tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
       các huyện, thị xã, thành phố.

Vụ sản xuất Đông xuân 2022 - 2023, đến nay (02.02.2023) toàn tỉnh đã 
gieo cấy lúa được 6.145 ha/18.970 ha kế hoạch, đạt 3,4%. Theo dự báo của trung 
tâm khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh và 
có khả năng xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại. Trong điều kiện thời tiết có mưa 
nhiều, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ thấp là điều kiện để bệnh đạo ôn phát sinh 
phát triển gây hại cây lúa. Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh đạo ôn 
trên cây lúa, bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2022 - 2023, chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan chủ động triển 
khai thực hiện những nội dung như sau:

1. Thường xuyên thực hiện điều tra, theo dõi tình hình dịch hại trên cây 
lúa, đặc biệt đối với bệnh đạo ôn (ngay từ giai đoạn cây mạ và thời điểm trung 
tuần tháng 2; giữa và cuối tháng 4). Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình 
hình dịch hại trên cây trồng để có các biện pháp tham mưu, chỉ đạo và phối hợp 
chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn tổ chức phòng chống các đối tượng dịch 
hại kịp thời, hiệu quả bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo năng suất, sản lượng 
cây trồng theo kế hoạch.

2. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn gây 
hại cây lúa. Khi điều tra, phát hiện thấy bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại cần thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau: 

- Không bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân 
bón lá. 

- Thực hiện phun thuốc phòng chống bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc hoá 
học có chứa các hoạt chất như: Isoprothiolane (Fuji-One 40 EC, 40 WP; Fu-army 
30 WP, 40 EC;…), Tricyclazole (Trizole 75 WP; Bemsuper 500 SC, 750 WG, 
750 WP; Bamy 75 WP…), Azoxystrobin + Difenoconazole (Ara-super 400 SC; 
Help 400 SC, 400 OD…).

Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn lá gây hại nặng cần phải thực hiện 
phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trỗ, phun kép 2 lần 
(phun lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày) để bệnh không gây hại ở giai đoạn lúa trỗ 
(trên cổ bông).
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3. Ngoài bệnh đạo ôn cần chú ý đến các đối tượng dịch hại khác gây hại 

trong vụ như:
- Bệnh lùn sọc đen: Có khả năng phát sinh gây hại trên những chân ruộng 

đã gây hại từ các vụ trước; thực hiện phun thuốc phòng trừ rầy lưng trắng là môi 
giới truyền bệnh bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất như: 
Buprofezin; Abamectin; Imidacloprid;…

- Ốc bươu vàng: Thường ăn ngang cây lúa khi cây còn non gây mất 
khoảng. Để phòng trừ ốc bươu vàng có thể sử dụng một số biện pháp như sau: 
Khơi thông rãnh nước quanh ruộng, đặt thân cây, vỏ quả đu đủ để dẫn dụ ốc đến 
và bắt giết bằng tay. Khi mật độ ốc gây hại cao có thể sử dụng một số loại thuốc 
có hoạt chất: Thiodicarb; Metaldehyde; Niclosamide;…

- Bọ xít đen: Chích hút nhựa thân làm lá lúa bị vàng, cây đẻ nhánh kém. 
Khi mật độ cao có thể phòng trừ bằng các loại thuốc hoá học có chứa hoạt chất 
như: Abamectin; Alpha-cypermethrin; Abamectin + Matrine;…

* Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử 
dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Thu gom bao bì thuốc sau sử dụng để đúng 
nơi quy định.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan chuyên môn 
liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                           
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Đ/c Nguyễn Đức Điển - PGĐ Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện,
  Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Đ/c Chi cục trưởng;                                                                                              
- Lưu: VT, NV.                                                                                                                                                

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Đình Vinh
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