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Phần thứ 1 

TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG 
 

1. Các tỉnh Bắc bộ 

Cây trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) 

 - Cây lúa:  788.971 

    Trà cực sớm- sớm Chín sáp- đỏ đuôi- thu hoạch 47.101 

    Trà chính vụ Trỗ, phơi màu-ngậm sữa 243.296 

Trà  muộn Làm đòng -trỗ 498.574 

- Ngô xuân Xoáy nõn - phát triển bắp- Thu hoạch 136.438 

- Lạc xuân Phát triển củ - thu hoạch 26.678 

 - Hoa Nụ, hoa – thu hoạch 1.823 

- Mía Đâm chồi – đẻ nhánh 26.841 

- Chè Phát triển búp – thu hoạch 67.791 

- Cây cà phê Quả non – phát triển quả 16.195 

- Cây ăn quả Cây có múi: Lộc non; phát triển quả 51.428 

 Nhãn, vải: quả non - phát triển quả 71.529 

2. Các tỉnh Bắc Trung bộ  

Cây trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) 

- Cây lúa:  350.581 

   Trà sớm chín, thu hoạch 45.000  

   Trà chính vụ Chín sữa - chín sáp  200.300 

   Trà muộn Chắc xanh - chín sữa 107.916 

- Cây ngô Xuân Xoắn nõn - trỗ cờ - thu hoạch 41.529 

- Cây rau các loại Cây con - Thu hoạch 31.347 

- Cây lạc Quả non- vào chắc 44.061 

- Cây sắn Phát triển thân lá 47.960 

- Cây mía Đẻ nhánh 55.500 

- Cây hồ tiêu Phát triển quả 3.657 

- Cây cam, chanh  Quả non 14.157 
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3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên  

Cây  trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) 

- Cây lúa:  19.393 

 Lúa Xuân Hè Mạ - đẻ nhánh 15.886 

 Lúa Hè Thu Sớm Gieo sạ- mạ 3.507 

- Rau Nhiều giai đoạn 35.243 

- Đậu đỗ đông xuân Thu hoạch 10.322 

- Cây ngô Hè Thu  Cây con 17.558 

- Lạc Hè Thu  Cây con 1.427 

- Cây cà phê Quả non - Phát triển quả 440.481 

- Cây sắn Nuôi củ - thu hoạch 41.106 

- Cây mía Đâm chồi - đẻ nhánh - phân lóng 63.806 

- Cây hồ tiêu Chăm sóc - ra hoa 73.530 

- Cây điều Chín - thu hoạch 65.403 

- Sầu riêng Ra hoa - quả non 4.916 

   

4. Các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 

Cây  trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) 

- Lúa Hè Thu  1.055.983 

 Mạ 274.780 

 Đẻ nhánh 292.712 

 Đòng Trỗ 174.591 

 Chín 179.347 

 Thu hoạch 134.533 

-  Ngô Các giai đoạn 19.241,5 

- Cây có múi Phát triển quả - thu hoạch 88.804 

- Cây thanh long Ra hoa; thu hoạch 40.030 

- Cây nhãn Ra đọt non,  hoa 33.239 

- Cây cà phê Ra hoa, đậu quả 196.460 

- Cây hồ tiêu Chăm sóc, thu hoạch   44.916 

- Cây điều Ra hoa, đậu quả  225.431 

- Cây dừa Khai thác 146.595 
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Phần thứ 2 

SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG 

 

I. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN 

1. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng 

1.1. Cây lúa 

- Bệnh đạo ôn 

+  Bệnh đạo ôn hại lá: Hại chủ yếu giai đoạn lúa đẻ nhánh- làm đòng với diện 

tích nhiễm 14.295  ha (giảm 1.097 ha so với kỳ trước, so cùng kỳ năm trước tăng 

4.293 ha), nhiễm nặng 177 ha, mất trắng 1,4 ha (Bắc Kạn). Trong đó, các tỉnh Bắc bộ 

2.927 ha (giảm 2.878  ha so với kỳ trước); các tỉnh phía Nam 11.316 ha (tăng 3.986 ha 

so với kỳ trước). 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 18.864 ha (tăng 11.452 ha so với kỳ 

trước, so CKNT tăng 17.035 ha), nặng 2.658 ha, mất trắng 2.888,2 ha. Diện tích nhiễm 

tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ 11.253 ha, trong đó nhiễm nặng 2.376 ha, 

mất trắng 2.879,6 ha (Hà Tĩnh 2.867 ha; Nghệ An 12,6 ha); các tỉnh Bắc Bộ nhiễm 

6.677 ha, nặng 282,3 ha, mất trắng 8,6 ha. 

- Chuột: Diện tích hại 9.260 ha (tăng 875 ha so với kỳ trước, tăng 1.685 ha so 

với CKNT), nặng 481 ha, mất trắng 2,3 ha (Hải Phòng). Trong đó các tỉnh Bắc Bộ 

5.193 ha, nặng 429 ha; các tỉnh Bắc Trung Bộ 471,4 ha, nặng 21,6 ha; các tỉnh phía 

Nam 3.458 ha. 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 20.366 ha (giảm 28.940 ha so với kỳ trước, giảm 

-133.588 ha so với CKNT), nặng 406 ha. Tập trung tại các tỉnh Bắc Bộ 14.999 ha 

(giảm 24.343 ha so với kỳ trước), nặng 355 ha; các tỉnh phía Nam 4.284 ha, nặng 5 ha; 

các tỉnh Bắc Trung Bộ diện tích nhiễm 1.082,6 ha, nặng 400 ha;  

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 37.920 ha (giảm 121.566 ha so với kỳ 

trước, giảm 67.791 ha so cùng kỳ năm trước), nặng 11.112 ha. Trong đó tập trung ở 

các tỉnh Bắc Bộ 33.453 ha (Hải Phòng 13.800 ha, Hà Nam 9.597 ha, Nam Định 5.105 

ha …), nặng 11.102 ha; các tỉnh phía Nam diện tích nhiễm 4.341 ha, nặng 10 ha (tăng 

1.921 ha so với kỳ trước). 

- Sâu năn (muỗi hành): Diện tích nhiễm 40 ha, (giảm 16 ha so với kỳ trước, 

tăng 40 ha so cùng kỳ năm trước). Tập trung tại Hậu Giang, Đồng Tháp. 

- Bệnh VL, LXL: nhiễm 372 ha (giảm 186 ha so với kỳ trước), nặng 40 ha tập 

trung tại Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 147.490 ha (tăng 30.086 ha so với kỳ trước, 

tăng 33.384 ha so cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 9.128 ha. Tập trung chủ yếu tại các 

tỉnh Bắc Bộ diện tích nhiễm 118.976 ha, nhiễm nặng 7.174 ha; các tỉnh Bắc Trung Bộ 

diện tích nhiễm 28.025,7 ha, nặng 1.954 ha. 

Ngoài ra, bệnh lem lép hạt nhiễm 5.858 ha, nặng 49 ha; bệnh bạc lá- ĐSVK 

nhiễm 7.113 ha, nặng 415 ha. 
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1.2. Cây ngô: bệnh khô vằn diện tích nhiễm 904 ha, nặng 8 (tập trung ở các 

tỉnh Bắc Bộ); bệnh đốm lá 715 ha; sâu đục thân hại 241 ha; các sâu bệnh gây hại mức 

độ nhẹ, rải rác. 

1.3. Các loại rau màu: Trên cây cà chua, bệnh virus gây hại 603 ha, nặng 311 

ha (Lâm Đồng); đốm lá lạc nhiễm 715 ha (Bắc Bộ). Sâu bệnh khác gây hại mức độ 

nhẹ, tập trung vào một số đối tượng sâu tơ, sâu xanh hại rau họ hoa thập tự.  

1.4. Cây thanh long: Bệnh đốm nâu diện tích nhiễm 1.177 ha (tăng 118 ha so 

kỳ trước, so cùng kỳ năm trước tăng 703 ha), nhiễm nặng 03 ha. Tập trung tại các tỉnh 

Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Đắc Nông, Bà Rịa Vũng Tàu.  

1.5. Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn diện tích nhiễm 6.182 ha (giảm 172  ha so 

kỳ trước, so cùng kỳ năm trước giảm 8.035 ha), nhiễm nặng 1.520 ha tại Vĩnh Long, 

Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền Giang.  

1.6. Cây ăn quả có múi 

- Bệnh Greening: hại cục bộ, diện tích nhiễm 2.278 ha (tương đương với kỳ 

trước, so cùng kỳ năm trước giảm 1.729 ha), nhiễm nặng 123 ha tại các tỉnh Hậu 

Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Nai, Kiên Giang.  

- Sâu đục quả cây có múi: diện tích nhiễm 325 ha (giảm 17 ha so kỳ trước, so 

cùng kỳ năm trước giảm 541 ha).  

1.7. Cây dừa: Bọ cánh cứng hại diện tích 7.389 ha (giảm 496 ha so kỳ trước, 

tăng 161 ha so cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 62 ha chủ yếu tại các tỉnh phía Nam.  

1.8. Cây hồ tiêu 

- Tuyến trùng rễ: Diện tích nhiễm 6.158 ha (giảm 1.595 ha so với kỳ trước, so 

với cùng kỳ năm trước tăng 842 ha, chủ yếu tại các tỉnh miền Trung 3.513 ha, nặng 

603 ha; các tỉnh phía Nam 2.128 ha, 63 ha nhiễm nặng.  

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm là 967 ha (giảm 486 ha so với kỳ trước, 

tăng 163 ha so với CKNT), nhiễm nặng 50 ha, mất trắng 12 ha, chủ yếu tại các tỉnh 

Tây Nguyên 466 ha.  

- Bệnh chết chậm: Diện tích nhiễm 5.080 ha (giảm 1.054 ha so với kỳ trước, 

tăng 34 ha so cùng kỳ năm trước), diện tích nhiễm nặng 969 ha, mất trắng 6,4 ha chủ 

yếu tại các tỉnh Tây Nguyên 3.390 ha, nặng 921,7 ha, mất trắng 6,4 ha. 

1.9. Cây cà phê:  Bệnh khô cành diện tích nhiễm 19.544 ha (tăng 695 ha so với 

kỳ trước, giảm 7.685 ha so cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 632 ha chủ yếu tại Lâm 

Đồng, Bình Phước, Đồng Nai. 

1.10. Cây điều 

- Bọ xít muỗi: diện tích nhiễm 17.625 ha (giảm 10.394 ha so với kỳ trước, tăng 

11.883 ha so cùng kỳ năm trước), nhiễm nặng 1.276 ha, tập trung tại các tỉnh Đông 

Nam bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên  

- Bệnh thán thư: diện tích nhiễm 16.424 ha (Giảm 8.724 ha so với kỳ trước, 

tăng 11.567 ha), nhiễm nặng 2.159 ha, tập trung tại các tỉnh phía Nam diện tích nhiễm 

16.360 ha, nặng 2.153 ha.  
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(*) Châu chấu tre 

Châu chấu tre gây hại tại các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Nghệ An; các địa phương đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ. Tổng diện 

tích châu chấu phát sinh trong tuần: 201,7 ha, chủ yếu xuất hiện gây hại trên cây tre, 

luồng, mét... trong đó, Sơn La  diện tích 37.7 ha (giảm 38,5 ha so với kỳ trước) tại xã 

Mường Lèo – huyện Sốp Cộp; Cao Bằng diện tích nhiễm 115 ha (tăng 20 ha so với kỳ 

trước); Nghệ An diện tích nhiễm 48 ha; Lạng Sơn mới phát hiện ổ châu chấu mới nở, 

diện tích 1 ha, đã phun trừ triệt để. 

2. Các chủ trương, biện pháp đã triển khai, thực hiện 

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV vùng tiếp tục phối hợp với Chi cục Trồng trọt 

và BVTV/Chi cục BVTV các địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sâu bệnh trên 

lúa Đông Xuân 2016-2017 cuối vụ tại các tỉnh phía Bắc. Tập trung chỉ đạo phòng trừ 

bệnh đạo ôn cổ bông, rầy và sâu cuốn lá nhỏ.  Đối với các tỉnh phía Nam, tiếp tục theo 

dõi diễn biến bệnh VL-LXL, lấy mẫu rầy kiểm tra virus mang nguồn bệnh. 

- Các địa phương bị châu chấu tre hại hàng năm đã chủ động ban hành các văn 

bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng trừ châu chấu tre để bảo vệ cây trồng nông nghiệp. 

Tăng cường công tác điều tra phát hiện để chủ động phòng trừ ngay khi châu chấu non 

mới nở. 

- Theo dõi diễn biến sinh vật gây hại chính trên trên ngô và cây rau màu, phát 

hiện và hướng dẫn phòng trừ những diện tích có mật độ sinh vật gây hại cao.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, tỉa cành già, cành bệnh 

các diện tích đã thu hoạch để phòng chống bệnh đốm nâu hại thanh long; hướng dẫn nông 

dân phòng bệnh chổi rồng hại nhãn, bệnh chết nhanh chết chậm hại hồ tiêu, ... 

- Các tỉnh tiếp tục triển khai đề án ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng trừ bọ 

cánh cứng hại dừa. 

- Trung tâm BVTV miền Trung và Phía Nam, Chi cục BVTV các tỉnh trồng điều 

tập trung chỉ đạo hướng dẫn phòng trừ bệnh thán thư và bọ xít muỗi hại điều. 

II. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT 

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

1. Trên lúa  

1.1. Các tỉnh phía Bắc 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn tiếp tục gây hại diện hẹp trên những diện 

tích nhiễm chưa được phun trừ hoặc phun kém hiệu quả, đặc biệt đối với các tỉnh đồng 

bằng, ven biển như Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, … 

- Rầy nâu, rầy lưng tiếp tục tăng mật độ hại diện hẹp trên các trà lúa, giống 

nhiễm. 

 - Bệnh đạo ôn cổ bông: bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm 

nơi đã bị bệnh trên lá và trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Trứng nở, sâu non gây bông bạc trên lúa trỗ sau 10/5. 
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- Chuột, bệnh khô vằn hại tăng; bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh 

mạnh trên giống nhiễm sau các đợt mưa giông; bọ xít dài, bệnh đen lép hạt … hại nhẹ. 

1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ  

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn giai đoạn chín sữa, 

hại nặng trên những chân ruộng nhiễm đạo ôn lá nặng, vùng đất pha cát ven biển và 

vùng bán sơn địa (chủ yếu Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa). 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn giai đoạn chín sữa 

- chín sáp tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và có xu hướng giảm tại các tỉnh 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Hại nặng tại các chân ruộng úng nước, có 

khả năng gây cháy tại những diện tích chưa được phòng trừ và những diện tích không 

phòng trừ kịp thời. 

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa chính vụ và muộn, hại nặng trên 

những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. 

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục gây hại trên tất cả các trà lúa, hại nặng trên những 

ruộng thường xuyên úng nước, cấy dày, bón thừa đạm. 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh gây hại, cục bộ hại nặng 

trên giống lúa lai có bản lá mỏng, rộng hay trên những chân đất lầy thụt, bón phân 

không cân đối. 

- Bọ xít dài, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, ... tiếp tục phát 

sinh gây hại cục bộ.  

1.3. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

- Chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, sâu keo, bọ trĩ… phát sinh, gây hại mức 

độ nhẹ trên lúa Xuân Hè – Hè Thu sớm giai đoạn xuống giống – mạ- đẻ nhánh.  

- OBV: Phân bố chủ yếu ở vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo 

sạ lúa Xuân Hè – Hè Thu. 

1.4. Các tỉnh phía Nam 

- Rầy nâu trên đồng phổ biến ở tuổi 4-5, trưởng thành gây hại chủ yếu ở mức 

nhẹ-trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của rầy nâu, phòng trừ kịp thời khi mật độ rầy cao, hạn chế lan truyền bệnh vàng lùn, 

lùn xoắn lá cho cây lúa. 

- Điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên các trà 

lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Kiểm tra ruộng lúa để phát hiện sớm bệnh và có 

biện pháp phòng trừ kịp thời. 

2. Trên cây trồng khác  

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.  

- Trên cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá 

ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác. 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm tiếp tục 

gây hại trên tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ. 
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- Cây cà phê: Bệnh khô cành hại có xu hướng tăng. 

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu có xu hướng giảm, mức hại nhẹ. 

- Cây nhãn: chổi rồng nhãn giảm nhẹ diện tích và t  lệ nhiễm. 

- Cây dừa: Bọ cánh cứng tiếp tục gây hại ở các vùng trồng dừa. 

- Cây điều:  Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích 

điều ra lộc. 

* Châu chấu tre: châu chấu tre tiếp tục nở và lột xác chuyển tuổi lớn. 

 

Phần thứ 3 

ĐỀ NGHỊ 

 

1. Các tỉnh phía Bắc 

- Tiếp tục thực hiện tốt công văn 420/BVTV-TV ngày 14/3/2017 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc theo dõi và phòng chống châu chấu tre; khi lột xác có xu hướng co 

cụm lại nên tổ chức phòng chống tại thời điểm này cho hiệu quả cao. Các địa phương 

tăng cường tiếp tục theo dõi chặt, phát hiện những điểm châu chấu lột xác để phun trừ 

kịp thời, ngăn chặn châu chấu phát tán gây hại trên diện rộng. 

- Tiếp tục thực hiện công văn 315/BVTV-TV ngày 03/3/2017 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2194/BVTV-TV ngày 04/10/2016 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc tăng cường phòng, chống diệt chuột bảo vệ mùa màng.  

- Theo dõi chặt tình hình thời tiết và diễn biến phát sinh gây hại của bệnh đạo 

ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ và rầy trên lúa Đông Xuân để có biện pháp phòng chống 

kịp thời. Chủ động phương án phòng chống dịch hại trong điều kiện thời tiết có diễn 

biến bất thường so với quy luật hàng năm. 

- Theo dõi sâu bệnh trên cây rau màu, tổ chức hướng dẫn phòng trừ cho những 

diện tích có mật độ sâu, t  lệ bệnh cao. 

- Theo dõi sâu bệnh trên cây ăn quả, công nghiệp và lâm nghiệp, hướng dẫn 

phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, t  lệ bệnh cao. 

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

 - Tăng cường điều tra bám sát đồng ruộng theo dõi chặt tình hình sinh vật gây hại 

trên các cây trồng chính ở từng địa phương. Phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời 

những đối tượng có xu thế phát sinh hại mạnh trên các cây trồng chính. 

- Tiếp tục thực hiện công văn số 315/BVTV-TV ngày  03/3/2017 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí 

hậu. 

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2194/BVTV-TV ngày 04/10/2016 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc tăng cường phòng, chống diệt chuột bảo vệ mùa màng.  
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- Theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh gây hại của một số đối tượng như rầy nâu, 

sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn hại lúa để hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống. 

- Tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh chết 

chậm hại hồ tiêu. Theo dõi sâu bệnh trên cà phê, mía, sắn và hướng dẫn các biện pháp 

quản lý hiệu quả. 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên tập trung 

chỉ đạo phòng trừ bọ xít muỗi hại điều bảo vệ các diện tích điều đang ra hoa, quả non.  

3. Các tỉnh phía Nam 

- Thực hiện công văn số 315/BVTV-TV ngày  03/3/2017 của Cục Bảo vệ thực 

vật về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn thực hiện, áp dụng quy trình kỹ thuật quản lý 

sâu năn hại lúa ban hành kèm theo văn bản số 242/BVTV-TV ngày 22/02/2017 của 

Cục Bảo vệ thực vật. 

- Thực hiện tốt công tác dự tính dự báo, khí tượng thủy văn để thông tin, cảnh 

báo, hướng dẫn nông dân quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ để hạn chế thấp nhất rầy 

nâu truyền bệnh VL, LXL cho các diện tích lúa mới xuống giống. 

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2194/BVTV-TV ngày 04/10/2016 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc tăng cường phòng, chống chuột bảo vệ mùa màng. 

- Tập trung theo dõi và chỉ đạo phòng trừ bệnh đốm nâu hại thanh long, chổi 

rồng nhãn, bệnh chết nhanh chết chậm hại hồ tiêu, bệnh khô cành hại cà phê;  

- Trung tâm BVTV phía Nam tập trung nhân nuôi OKS bọ dừa đáp ứng nhanh 

cho các tỉnh; bên cạnh đó đề nghị 4 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long 

tăng cường công tác nhân nuôi và phóng thích OKS, tuyên truyền khuyến cáo người 

dân hạn chế sử dụng thuốc hóa học vì sẽ ảnh hưởng đến quần thể của OKS./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục BVTV; 

- Phòng KH, HTQT (đưa website Cục); 

- Trung tâm BVTV vùng; 

- Trung tâm tin học thống kê của Bộ; 

- Báo NNVN; Đài VTC16; 

- Lưu: VT, BVTV.                                                                                   

  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

                       

                              

       Nguyễn Quý Dương 



DIỆN TÍCH NHIỄM DỊCH HẠI CHỦ YẾU TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG  

(Từ ngày 05/5 đến ngày 11/05/2017) 

TT 

 
Tên dịch hại 

Diện tích nhiễm (ha) DTN nhiễm so Diện tích 

phòng 

trừ (ha) 

Phân bố tập trung 
Tổng số Nhẹ-TB Nặng 

Mất 

trắng 
Kỳ trước CKNT 

1 Đạo ôn lá hại lúa 14.295 14.116 177 1,4 1.097 4.293 3.550 Các tỉnh Bắc Bộ, phía Nam  

2 Đạo ôn cổ bông hại lúa 18.864 12.962 2.658 2.888,2 11.452 17.035 33 Bắc Trung Bộ (HTĩnh, N.An..) 

3 Rầy hại lúa 20.366 19.960 406 0 -28.940 -133.588 16.862 Bắc Bộ, Phía Nam 

4 Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa 37.920 26.808 11.112 0 -121.566 -67.791 34.755 Bắc Bộ (TB, NĐ, Hnam…) 

5 Bạc lá, đốm sọc VK hại lúa 7.113 6.698 415 0 2.066 11 2.974 Phía Nam 

6 Chuột hại lúa 9.260 8.778 481 2,3 875 1.685 125 Bắc Bộ (TB, HP, HNội…) 

7 Ốc bươu vàng hại lúa 5.740 5.740 0 0 3.874 1.743 0 Phía Nam 

8 Bệnh khô vằn hại lúa 147.490 138.362 9.128 0 30.086 33.384 86.289 Bắc Bộ (NĐ, TB, Hà Nam…) 

9 Sâu năn hại lúa (muỗi hành) 40 40 0 0 16 40 0 Hậu Giang, Đồng Tháp 

10 Bệnh VL, LXL hại lúa 372 332 40 0 -186 372 0 HG, ĐT, AG 

11 Chổi rồng nhãn 6.182 4.662 1.520 0 -172 -8.035 0 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, 

Sóc Trăng,… 

12 Bệnh đốm nâu thanh long 1.177 1.174 3 0 118 703 0 
Bình Thuận, Tiền Giang, Long 

An. 

13 Bệnh Greening hại cây có múi 2.278 2.155 123 0 30 -1.729 0 
Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc 

Trăng, ... 

14 Sâu đục quả cây có múi 325 325 0 0 -17 -541 0 
Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu 

Giang ... 

15 Bọ cánh cứng hại dừa  7.389 7.327 62 0 -496 161 0 
Tiền Giang, Kiên Giang, Bến 

Tre,… 
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TT 

 
Tên dịch hại 

Diện tích nhiễm (ha) DTN nhiễm so Diện tích 

phòng 

trừ (ha) 

Phân bố tập trung 
Tổng số Nhẹ-TB Nặng 

Mất 

trắng 
Kỳ trước CKNT 

16 Tuyến trùng hại tiêu 6.158 5.479 679 0 -1.595 842 1.291 
Bình Phước, Đồng Nai, Kiên 

Giang… 

17 Bệnh chết chậm hại tiêu 5.080 4.111 969 6,4 -1.054 34 2.864 
Bình Phước, Gia Lai, Đồng 

Nai…. 

18 Bệnh chết nhanh hại tiêu 967 917 50 12 -486 163 2.049 
Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng 

Trị,… 

19 Bệnh khô cành cà phê 19.544 18.912 632 0 695 -7.685 457 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, 

Sóc Trăng,… 

20 Bọ xít muỗi hại điều 17.625 16.349 1.276 0 -10.394 11.883 107 
Bình Phước, Đồng Nai, Lâm 

Đồng, … 

21 Thán thư hại điều 16.424 14.265 2.159 0 -8.724 11.567 0 
Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm 

Đồng, … 

                                                                                                                                                        

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 


