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 Vụ Chiêm xuân 2022 toàn huyện gieo cấy được khoảng 569 ha, chủ yếu là 

các giống: Lúa lai (Nhị Ưu 838, Nghi hương 2308), J02 chiếm, VRN 20, ADI 168, 

Đài thơm 8, Nếp 97,87, Thiên ưu 8, Vai gãy…Chủ yếu trên trà lúa Chiêm xuân 

muộn. Hiện tại cây lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh, đây là 

giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại trong đó đáng chú ý là 

bệnh đạo ôn hại lúa. 

Huyện Tủa Chùa có đặc điểm là vùng núi, điều kiện thời tiết thường xuyên có 

xuất hiện nhiều sương mù về đêm và sáng sớm xen kẽ với những ngày mưa phùn. 

Bên cạnh đó do tập quán bón dư thừa phân đạm, cộng với nguồn bệnh tồn tại trên 

đồng ruộng là điều kiện rất thuận lợi để nấm bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Qua 

kiểm tra thực tế của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tủa Chùa cho thấy: bệnh 

đạo ôn lá đang xuất hiện tại cánh đồng Châu tính của xã Tả Phìn với tỷ lệ TB 1-3 % 

cao20 % (C1), diện tích nhiễm khoảng 1,2ha, bên cạnh đó tại các xã, Thị trấn bệnh 

đạo ôn lá cũng đang xuất hiện gây hại rải rác. 

Vì vậy, để hạn chế bệnh Đạo ôn lá lan ra diện rộng. Đồng thời để phòng ngừa 

bệnh gây hại trên cổ bông khi lúa bước sang giai đoạn trỗ, chín làm ảnh hưởng đến 

năng suất lúa Chiêm Xuân 2022 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị. 

Phòng Nông nghiệp huyện, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tập 

chung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ 

bệnh Đạo ôn lá cho lúa Chiêm xuân 2022. 

Trung tâm VH truyền thanh - truyền hình huyện phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp xây dựng tin bài, kịp thời đưa tin phát sóng hướng dẫn bà con nông 

dân các biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn lá cho lúa. 

  UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đội ngũ khuyến nông xã, trưởng thôn, 

bản cần hướng dẫn, tuyên truyền đến bà con nông dân thực hiện tốt các nội dung 

sau: 



- Chú ý thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện vết bệnh; Cần thực hiện 

phun phòng trừ ngay khi ruộng chớm xuất hiện vết bệnh trên ruộng, nhằm hạn chế 

bệnh lây lan ra diện rộng; 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết trên các chương trình thời sự, đài 

báo; 

   - Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali. Không bón quá nhiều phân đạm, 

nhất là thời kỳ cuối đẻ nhánh, trước và sau trổ; 

- Nếu thấy ruộng bị bệnh, mà thời tiết đang phù hợp cho bệnh (trời lạnh, đêm 

và sáng sớm có nhiều sương mù, hoặc trời có mưa nhỏ xen kẽ, ban ngày trời âm u, 

ít nắng…) thì không được bón đạm, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, không 

để ruộng bị khô nước và tiến hành phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá kịp thời. 

- Sử dụng thuốc hóa học sau để phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá như: Filia 525 

SE, Marx 525SC, Difusan 40EC… 

* Lưu ý: 

- Sử dụng đúng loại thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; 

 - Không được tự ý tăng, giảm liều lượng của thuốc; 

- Không bón phân đạm hay chất kích thích sinh trưởng khi trên ruông lúa bắt 

đầu chớm xuất hiện vết bệnh và chưa xử lý triệt để nguồn bệnh; 

 - Khi phun thuốc cần giữ mức nước trong ruộng từ 3-5cm, không để ruộng 

khô. 

 - Bà con lưu ý trước khi phun xem kỹ hướng dẫn trên bao bì thuốc của nhà 

sản xuất. Sau khi phun thuốc gặp mưa cần phải phun lại. 

 

Nơi nhận: 
       - TT. Huyện ủy (B/c); 

       - HĐND, UBND huyện (B/c);     

       - Chi cục BVTV tỉnh;         

       - Phòng nông nghiệp và PTNT huyện; 

       - Trung tâm văn hóa TT- TH huyện: 

       - UBND các xã, thị trấn; 

       - Lưu VT. 

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

                              GIÁM ĐỐC. 

 

 

 

 

 

 

                         Mào Văn Bổn. 
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