
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

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

Số:        / Văn Quan, ngày năm 2022

PHƯƠNG ÁN
Quản lý dịch hại trên một số cây trồng năm 2022

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch 
hại cây trồng (QCVN 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

iểm dịch và bảo vệ thực vật (Thông tư số 16/2014/TT
ủa ộ ệp ẩn ỹ ật ốc ề

ểm ịch ảo ệ ực ật

Căn cứ theo dự báo thời tiết năm 2022 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn Trung ương. 

Căn cứ vào tình hình dịch hại trên một số cây trồng trên địa bàn huyện.

UBND huyện Văn Quan xây dựng Phương án Quản lý dịch hại trên một số cây 
trồng chính năm 2022, cụ thể như

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

hủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất đối với lĩnh vực Trồng trọt và 
ảo vệ thực vật.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong 
trình theo dõi, chỉ đạo sản xuất.

Phát hiện và khống chế dịch hại bùng phát xảy ra trên cây trồng kịp thời.

2. Yêu cầu

y dựng phương án chi tiết, công việc cụ thể đối với từng cơ 
quan, đơn vị.

THỜI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

1. Thời tiết

dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết 
năm 2022 có diễn biến như sau: 

Nhiệt độ: ác đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 
02/2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá. Thời kỳ tháng 02 3 thời tiết ẩm
ướt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù gia tăng so với thời kỳ này hàng 
năm. 5 nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN)

nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0 0,50C so với TBNN.
nhiệt độ ở mức trung bình xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
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Lượng mưa: có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa p à mưa rào 
với tổng lượng mưa ( phổ biến từ 30 TLM phổ biến cao 
hơn từ 10 20% so với TBNN. Tháng TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN
Tháng 9 phổ biến cao hơn 5 20% so với TBNN. Tháng 10 11 phổ biến thấp hơn từ 

40% so với TBNN

Như vậy, thời tiết vụ uân tương đối thuận lợi cho sản xuất cũng như sinh 
trưởng và phát triển của cây trồng, tuy nhiên cuối vụ mùa nhiệt độ và lượng mưa 
giảm dễ dẫn đến khô hạn cục bộ, đồng thời không khí lạnh có xu hướng bắt đầu 
sớm có khả năng ảnh hưởng đến những diện tích gieo trồng các giống lúa cảm 

2. Kế hoạch sản xuất

iện tích 4.748 ha. Bố trí các nhóm giống lúa có cùng thời gi
sinh trưởng theo từng vùng sản xuất để thuận lợi cho chăm sóc, quản lý dịch hại và 
thu hoạch.

iện tích 1.668 ha. Sử dụng các giống ngô lai có tiềm năng 
năng suất như: NK4300, giống 
ngô biến đổi gen như NK4300 Bt/GT, NK7328 Bt/GT có khả năng kháng sâu đục 

Cây rau, đậu các loại: hát triển các loại rau, đậu phục vụ nhu cầu đời 
sống hàng ngày như: dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cải ngồng, súp lơ baby, cà 
chua, bí nụ, đỗ cô ve… Trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, tập quán và kinh 
nghiệm canh tác để lựa chọn và gieo trồng các loại rau cho phù hợp.

4. Cây công nghiệp ngắn ngày: iếp tục tổ chức thực hiện, tăng cường 
chăm sóc để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch.

Cây ăn quả, cây lâm nghiệp: ướng dẫn nông dân tiếp tục trồng và 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để đạt năng suất cao.

. DỰ BÁO DỊCH HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

Rầy lưng trắng rầy nâu: lứa chính (lứa 1
vụ xuân, lứa 4

Lứa 1: hát sinh từ trung tuần tháng 4 đến đầu tháng 5, gây hại giai đoạn 
lúa đẻ nhánh đẻ nhánh rộ; mật độ 200 , cục bộ 

Lứa 2: hát sinh từ trung tuần tháng 5 đến trung tuần tháng 6, gây hại 
mạnh giai đoạn lúa đứng cái trỗ , mật độ trung bình 600 

, cục bộ > 

Lứa 3: ây hại từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7 giai đoạn ngậm sữa
chín, mật độ 20 , cục bộ > 2000  con/m



3 
 

+ Lứa : phát sinh gây hại từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 8, mật độ phổ biến 

+ Lứa : phát sinh gây hại đầu tháng 9 đến cuối tháng 9, mật độ phổ biến 

+ Lứa : gây hại đầu tháng 10 đến cuối tháng 10, mật độ phổ biến 500 

Sâu cuốn lá nhỏ: lứa chính (lứa 1 3 phát sinh trên vụ xuân, 
lứa 4

Lứa 1: hát sinh gây hại từ trung tuần tháng 4 đến đầu tuần tháng 5, g
hại giai đoạn lúa đẻ nhánh đẻ nhánh rộ, mật độ phổ biến 1

cục bộ 

Lứa 2: hát sinh từ trung tuần tháng 5 trung tuần tháng 6, gây hại giai đoạn 
lúa đứng cái trỗ ật độ 6 , cục bộ 4

Lứa 3: uối tháng 6 đến đầu tháng 7, gây hại giai đoạn ngậm sữa chắc 
mật độ 2 , cục bộ  30

+ Lứa : phát sinh từ giữa tháng 7 hại trên lúa mùa sớm giai đoạn đẻ nhánh 
đứng cái, mật độ phổ biến 2 

+ Lứa : phát sinh từ giữa tháng 8 gây hại trên lúa chính vụ giai đoạn đẻ 
đứng cái, mật độ phổ biến 10 

+ Lứa t sinh từ giữa tháng 9 gây hại giai đoạn làm đòng trỗ, mật độ phổ 
biến 5 

Sâu đục thân 2 chấm: lứa chính
xuân, lứa 4

Lứa 1: hát sinh gây hại tháng 4 đến đầu tháng 5, giai đoạn lúa đẻ nhánh 
đứng cái. Tỷ lệ hại 0,5 10% dảnh.

Lứa 2: hát sinh gây hại cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, giai đoạn lúa làm 
đòng trỗ . Tỷ lệ hại 1 5% bông, cục bộ 5

Lứa 4: phát sinh gây hại từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, tỷ lệ hại phổ 
biến 2 20 %, cục bộ >30 % dảnh.

Lứa 5: phát sinh gây hại từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11. Tỷ lệ hại phổ 
biến 1 10 %, cục bộ >15 % bông bạc.

Bệnh đạo ôn

Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên mạ giai đoạn 3 4 lá, trên lúa hại giai 
đoạn lúa đẻ nhánh rộ đến đứng cái. Tỷ lệ bệnh 4

Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại cục bộ giai đoạn lúa ngậm sữa đến 
thu hoạch. Tỷ lệ bệnh 1



4 
 

Bệnh khô vằn: hát sinh gây hại từ giai đoạn lúa đứng cái làm đòng đến 
thu hoạch. Tỷ lệ bệnh 4 20%, cục bộ 40 50% dảnh.

Các loại sâu bệnh khác cần chú ý theo dõi, phòng trừ:

Ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, sâu năn, ruồi đục nõn gây hại đầu vụ.

Bọ xít vai nhọn, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt hại lúa giai đoạn trỗ đến chắc xanh.

huột gây hại chủ yếu vào giai đoạn lúa làm đòng đến thu hoạch gây hại 
tập trung tại những ruộng cạn, trong khe, ven làng. 

ừ cuối tháng 3 trở đi mật độ trưởng thành 1 
ật độ sâu non 20 , cục bộ > 2

gây hại chủ yếu từ đầu tháng 4 trở đi. Mật độ trung 
cục bộ

Bệnh khô vằn: hát sinh gây hại từ 7, 8 lá đến cuối vụ. Tỷ lệ bệnh 2 
cục bộ 40

Các loại sâu bệnh khác cần chú ý theo dõi, phòng trừ:

+ Sâu xám: gây hại rải rác tại hầu hết những diện tích trồng ngô giai đoạn 
mọc đến 5 lá.

+ Sâu đục thân, bắp: hại suốt quá trình sinh trưởng cây ngô, cao điểm 
gây hại từ khi ngô trỗ cờ đến hình thành bắp.

+ Rệp gây hại từ trỗ cờ đến chín sinh lý.

Chuột hại: huột hại giai đoạn bắp non thu hoạch.

3.1. Cây rau các loại

Sâu xanh bướm trắng: gây hại nặng ở những ruộng rau xanh 
tốt. Mật độ 1

Bọ nhảy: hại suốt thời kỳ trưởng của như mạnh nhất
nhỏ. Tỷ lệ hại

Bệnh sương mai, bệnh thối nhũn: hi thời tiết ẩm ướt, độ ẩm không khí cao 
thì bệnh phát sinh và gây hại nhiều, đặc biệt mưa nhiều.

Lưu ý: âu tơ, bọ trĩ, rệp ệnh đốm vòng, héo xanh, héo vàng,…

, dưa các loại

Sâu vẽ bùa: hát sinh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Tỷ 
lệ hại 2

Bệnh lở cổ rễ: hát sinh gây hại giai đoạn cây con. Tỷ lệ bệnh 3

Bệnh héo xanh vi khuẩn: ỷ lệ bệnh 2 ệt 40
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Bệnh nứt dây, xì mủ; bệnh thối đốt hát sinh gây hại từ 7 8 lá trở đi. Tỷ lệ 
bệnh 5

Bệnh thán thư: hát sinh gây hại giai đoạn phát triển thân lá đến cuối vụ. 
Tỷ lệ bệnh 3

Bệnh sương mai (mốc sương): hát sinh gây hại các giai đoạn sinh trưởng 
của cây trồng. Tỷ lệ bệnh 2 20%, cục bộ 40

. Cây ớt

Sâu đục quả: gây hại vào giai đoạn ớt phát triển quả cho đến thu hoạch Tỷ 
lệ hại 1 10% quả.

Bệnh héo xanh: gây hại mạnh ở những chân ruộng thấp, ngập úng nước. Tỷ 
lệ bệnh 1 20%, cục bộ 40

Bệnh vàng lá: gây hại mạnh từ cuối tháng 4 trở đi, ở các giai đoạn phát 
triển của cây, đặc biệt khi cây ớt ở giai đoạn ra hoa phát triển quả thu hoạch.

Bệnh thán thư: gây hại giai đoạn phát triển thân lá đến thu hoạch; tỷ lệ 
bệnh 4 20%, cục bộ 40 60%  lá, quả.

Bệnh khảm: gây hại mạnh giai đoạn ớt phát triển thân lá đến ra hoa, lây lan 
nhanh ở những ruộng có mật độ (rệp, nhện đỏ, bọ trĩ) cao.  

Ngoài ra cần chú ý các đối tượng: hện đỏ, rầy, rệp, bọ trĩ chích hút n ựa 
cây làm cho cây còi cọc sinh trưởng kém.

Cây công nghiệp ngắn ngày ây thuốc lá

Rệp: Tỷ lệ hại trung bình 3

Sâu xám: gây hại chủ yếu giai đoạn mới trồng đến 4 lá. Mật độ trung bình 
1, cục bộ 2

Bệnh khảm lá: tỷ lệ bệnh trung bình 5

Bệnh lở cổ rễ: gây hại chủ yếu giai đoạn cây con mới trồng. Tỷ lệ bệnh 1

Cây ăn quả (cây có múi)

Sâu vẽ bùa, sâu nhớt hát sinh gây hại mạnh vào thời điểm cây ra lộc lá 
non. Tỷ lệ hại 2 20%, cục bộ 30

Sâu đục thân, cành: gây hại chủ yếu từ tháng 4 8, tỷ lệ hại trung bình 1 
cục bộ 8 

Ruồi đục quả: gây hại chủ yếu giai đoạn quả lớn thu hoạch, tỷ lệ hại trung 
4 % quả.

Bệnh vàng lá gân xanh (Greening): hát sinh gây hại từ tháng 4 trở đi. Tỷ 
lệ bệnh 1

Bệnh vàng lá thối rễ: ệnh thường xuất hiện nhiều trong mùa mưa. Tỷ lệ 
bệnh 1
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i ra cần chú ý rệp muội, nhện đỏ gây hại ở mỗi đợt lộc

. Cây lâm nghiệp

1. Cây hồi

Bọ ánh kim: âu non xuất hiện gây hại từ cuối tháng 2, ật độ 5
100 con/cây, cục bộ 200 400 con/cây. Trưởng thành xuất hiện vào 

tháng 5 với mật độ trung bình 5 80 con/cây, cục bộ 100
trở đi trưởng thành đẻ trứng và qua Đông ở pha trứng.

Sâu đục ngọn: ây hại cục bộ từ cuối tháng 3 trở đi, tỷ lệ hại trung bình 
% ngọn.

Sâu đo hoa: inh gây hại từ trung tuần tháng ật độ trung bình
20, cục bộ 

Bệnh thán thư: hát sinh và gây hại cục bộ diện rộng tỷ lệ bệnh trung bình 
50%, cục bộ 70

. Cây sở

Rệp muội: gây hại giai đoạn lộc lá non. Tỷ lệ hại 2

Bệnh đốm lá: hát sinh gây hại mạnh lá bánh tẻ và lá già: ỷ lệ bệnh trung 
, cục bộ 40

. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại 
cây trồng (IPM), bón phân cân đối… giúp cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt hạn 
chế tác hại của sâu bệnh.

Phối hợp chỉ đạo công tác tổ chức điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình 
hình dịch hại trên cây trồng theo quy định của ngành.

hương trình tập huấn, mô hình trình diễn thường xuyên 
nâng cao năng lực về phòng trừ dịch hại và kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV cho 
nông dân, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền về cách 
nhận biết và biện pháp phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây trồng chính.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc 
BVTV trên địa bàn.

Phổ biến về Luật ảo vệ và Kiểm dịch thực vật, các tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ mới trong phòng trừ sinh vật gây hại đến nông dân. Tăng cường công tác 
tuyên truyền cho người dân các giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng giảm nguy cơ 
do sinh vật hại gây ra.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và hát triển nông thôn

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý hà nước về 
trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn.
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Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan công tác thanh tra, kiểm 
trên địa bàn huyện

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện khi có dịch cây trồng xảy ra trên địa bàn, kiểm 
tra các nội dung trong công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Tổ chức điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây 
trồng nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn theo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01
38:2010/BNNPTNT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và bảo vệ thực 
vật (Thông tư số 16/2014/TT ủa ộ ệp

Đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả nhằm 
bảo vệ an toàn cho sản xuất.

Tổ chức điều tra bổ sung trước, trong và sau cao điểm sâu, bệnh hại; đồng 
thời thông báo và chỉ đạo phòng trừ kịp thời sâu, bệnh hại trong cao điểm, không 
để dịch hại xảy ra ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng cây trồng.

Tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời về UBND huyện và cấp trên theo 
quy định.

3. Trung tâm Văn hóa hể thao và Truyền thông

Tăng cường phát sóng về tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng 
trừ các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng chính kịp thời để người dân chủ 
động xử lý.

4. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng phương án phòng trừ 
sinh vật gây hại; tổ chức triển khai đến các thôn, phố và hộ nông dân kịp thời.

truyền, hướng dẫn người gieo trồng đúng khung thời vụ, chăm sóc 
kịp thời, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh; 
thường xuyên thăm đồng và chủ động phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời; sử dụng 
thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”.

Tuyên truyền phổ biến rộng rãi phương án quản lý sinh vật gây hại cây 
trồng năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người cùng biết 
và thực hiện.

Chỉ đạo các cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc BVTV 
trên địa bàn quản lý tuân thủ nghiêm về các quy định kinh doanh, cung ứng vật tư, 
phân bón, thuốc BVTV để người dân chủ động phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng.

Thông tin đầy đủ nội dung các bản hông báo tình hình sâu bệnh hại và 
biện pháp phòng trừ kịp thời đến các thôn, phố và người dân; đồng thời thông báo 
cho cơ quan chuyên môn (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) tình hình dịch hại trên 
địa bàn.
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Kịp thời huy động mọi nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ người dân trong 
sản xuất nông nghiệp cũng như công tác phòng trừ dịch hại cho cây trồng.

Trên đây là nội dung Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng 
chính năm 2022 của UBND huyện Văn Quan. Yêu cầu các cơ đơn vị liên 
quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt, đảm bảo năng suất, sản 
lượng cây trồng đạt kế hoạch đề ra; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp 
thời thông báo về UBND huyện ( ua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để thống 
nhất cách giải quyết.

Nơi nhận
ục Trồng trọt

TT HU; TT HĐND huyện (B/c);
huyện

Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể ện
HĐND&

UBND các xã, thị trấn;
Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Ó CHỦ TỊCH

ứa Phong Lan


