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Số:        /BCT-BVTV Bắc Kạn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO THÁNG 8 

Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng 

(Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020)  

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ 16/7 → 15/8/2020 

 

I. TÌNH  HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

- Nhiệt độ: Trung bình: 27
o
C                  cao: 34

o
C               thấp: 23

o
C  

- Ẩm độ:    Trung bình: 71%                   cao: 96%               thấp: 55% 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công tác tham mưu: Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành 02 

văn bản về việc tiếp tục thẩm định cây hồng không hạt đầu dòng tại huyện Ba Bể và xin 

ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại nông nghiệp. 

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện ban hành 28 văn bản, bao gồm: Bổ sung 

căn cứ xây dựng dự thảo định mức kỹ thuật; đề nghị báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông 

2019, kế hoạch vụ Đông 2020; báo cáo cơ cấu giống gieo trồng vụ mùa năm 2020; đăng 

ký nhiệm vụ về giống; kế hoạch kiểm tra tình hình sản xuất và sinh vật gây hại trên cây 

trồng vụ mùa năm 2020;  báo cáo công tác Trồng trọt và BVTV và một số văn bản khác.  

III. CÂY TRỒNG VÀ GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

1. Cây lúa: Diện tích cấy được 14.053/13.828 ha đạt 102% KH. 

Vụ Trà 
GĐ sinh 

trưởng 

Diện tích gieo 

cấy (ha) 
Diện tích thu hoạch (ha) 

Mùa Sớm 
Ôm đòng - 

trỗ bông 
2.438  

Mùa Chính vụ 

Đẻ nhánh - 

cuối đẻ 

nhánh 

11.615  

2. Cây trồng khác 

Nhóm/loại cây Giai đoạn sinh 

trưởng 

Diện tích gieo trồng/ Diện tích kế hoạch 

(ha) 

- Ngô: Trồng -> 4-5 lá 5.228/5.628 ha đạt 93% KH  

- Cây lấy củ:   

+ Cây dong riềng Phát triển củ 494/520 ha đạt 95% KH 
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+ Cây khoai môn Phát triển củ 198/252 ha đạt 78% KH 

+ Cây khoai lang Phát triển thân 

lá 

125/205 ha đạt 61% KH 

+ Cây gừng Phát triển củ 210/260 ha đạt 80% KH 

+ Cây nghệ Phát triển củ 165/95 ha đạt 174% KH 

- Cây rau, đậu đỗ   

+ Cây rau Trồng – phát 

triển thân lá 

522/970 ha đạt 54% KH 

+ Cây đậu đỗ Trồng - phát 

triển thân lá 

221/371 ha đạt 64% KH 

- Cây công nghiệp   

+ Cây đậu tương Phát triển thân 

lá 

194/335 ha đạt 58% KH 

+ Cây lạc Phát triển thân 

lá 

203/272 ha đạt 75% KH 

- Cây ăn quả:   

+ Cây cam, quýt   23/80 ha đạt 29% KH 

+ Cây hồng không hạt  18/55 ha đạt 33% KH 

+ Cây mơ   22/40 ha đạt 55% KH 

III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU 

1. Cây lúa:  

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa mùa sớm với tỷ lệ hại phổ biến 1% lá, cao 3% lá, 

cá biệt 20% lá; tổng diện tích nhiễm 1,7 ha (nhiễm nhẹ) trên giống Nếp, C70, DT68 tại 

huyện Bạch Thông, Ba Bể, Ngân Sơn. Diện tích nhiễm thấp hơn 14,9 ha so với CKNT. 

Bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm. 

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại trên lúa mùa sớm với tỷ lệ hại cá biệt 5 - 10% lá; 

tổng diện tích nhiễm 2,3 ha (nhiễm nhẹ) tại huyện Chợ Đồn và Ngân Sơn. Diện tích 

nhiễm thấp hơn 3,9 ha so với CKNT. Bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích 

nhiễm. 

+ Bệnh lùn sọc đen gây hại nhẹ, rải rác tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. 

+ Sâu đục thân gây hại trên lúa mùa sớm với mật độ hại phổ biến 1-2% dảnh, cao 

5-10% dảnh, cá biệt 15% dảnh; tổng diện tích nhiễm 3,5ha (nhiễm nhẹ - trung bình) tại 

xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Diện tích cao hơn 1,6 ha so với CKNT. Bà con nông 

dân đã phun trừ được 5 ha. 



 

 

3 

 

 
 

+ Bọ rầy gây hại trên lúa mùa chính vụ với mật độ hại phổ biến 250 con/m
2
, cao 

450 – 600 con/m
2
, cá biệt 750 con/m

2
; tổng diện tích nhiễm 

 
2 ha (nhiễm nhẹ) tại Thành 

phố. Diện tích nhiễm cao hơn 2 ha so với CKNT. Bà con nông dân đã phun phòng trừ 

được 10 ha. 

+ Ruồi đục nõn gây hại cục bộ tại huyện Chợ Mới với tỷ lệ hại phổ biến 1% dảnh, 

cao 7% dảnh, cá biệt 12% dảnh. Tổng diện tích nhiễm 0,5 ha (nhiễm nhẹ). Diện tích 

nhiễm cao hơn 0,5 ha so với CKNT. Bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích 

nhiễm. 

+ Ốc bươu vàng gây hại trên lúa mùa chính vụ với mật độ hại cao 5 con/m
2
, cá biệt 

9 con/m
2
. Tổng diện tích nhiễm 31 ha, trong đó nhiễm nhẹ - trung bình 28 ha, nặng 3 ha 

tại huyện Chợ Mới, Bạch thông, Pác Nặm, Thành phố. Diện tích nhiễm thấp hơn 57,5 ha 

so với CKNT. Bà con nông dân đã phun trừ được 78 ha diện tích nhiễm. 

Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ, rải rác. 

3.2. Cây ngô 

Sâu keo mùa thu gây hại với mật độ hại phổ biến 1 con/m
2
, cao 3 con/m

2
, 10 

con/m
2
; tổng diện tích nhiễm 3ha (nhiễm mới 0,8 ha) tại Chợ Mới, trong đó nhiễm nhẹ 

1,7 ha, nhiễm nặng 1,3 ha. Diện tích nhiễm thấp hơn 26,6 ha so với CKNT. Bà con nông 

dân đã phun phòng trừ được 3 ha. 

 3.3. Cây cam, quýt 

Bệnh bồ hóng gây hại đến ngưỡng nhiệm nhẹ 0,5 ha tại huyện Bạch Thông; diện 

tích nhiễm cao hơn 0,5 ha so với CKNT. 

Ngoài ra, bệnh vàng lá thối rễ, vàng lá gân xanh, nứt thân sùi bọt gây hại nhẹ, rải 

rác 

3.5. Cây quế 

Sâu đo gây hại 5 ha tại xã Nam Cường, Chợ Đồn; diện tích nhiễm cao hơn 5 ha so 

với CKNT. 

3. Châu chấu tre lưng vàng: Gây hại rừng vầu tự nhiên với mật độ phổ biến 50 

con/m
2
, cao 120 con/m

2
; tổng diện tích gây hại 30 ha tại thôn Khuổi Nộc, xã Lương 

Thượng, huyện Na Rì. Hiện nay đã di chuyển chưa xác định được vị trí. 

IV. CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA 

Theo dõi tình hình SVGH các giống nhập nội trên đồng ruộng. Chưa phát hiện 

SVGH lạ hoặc đối tượng KDTV của Việt Nam. 

Tổ chức kiểm tra về thủ tục hành chính của 45,7 tấn hạt giống ngô lai; 50,7 tấn hạt 

giống lúa lai nhập nội. Các lô giống được kiểm tra đã xuất trình đủ các giấy tờ KDTV cần 

thiết theo yêu cầu. 

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 

Theo dõi mô hình trình diễn các giống mới trên địa bàn tỉnh. 
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VI. CHƯƠNG TRÌNH SỰ NGHIỆP 

- Tiếp tục theo dõi ô mẫu thử nghiệm bón phân cho cây quýt để tăng độ ngọt 

của quả. 

- Nghiệm thu công trình xây dựng bể chứa vỏ gói thuốc BVTV tại xã Quang 

Thuận và Dương Phong, hoàn thiện hồ trình Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt quyết 

toán công trình bể chứa. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẾN NGÀY 15/9/2020 

 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Tham cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành phương án sản 

xuất vụ đông 2020. 

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT các văn bản chỉ đạo chăm sóc cây trồng 

vụ mùa. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố hướng dẫn nông dân 

phương pháp nhận biết, phát hiện, kỹ thuật phòng trừ dịch hại trên cây trồng. 

II. SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, đôn đốc tình hình sản 

xuất. 

- Hướng dẫn nông dân bón phân cho các cây trồng: 

+ Cây lúa: Bón thúc lần 2 (bón đón đòng) khi lúa xuất hiện khối sơ khởi (10% số lá 

có thắt eo) đối với lúa mùa chính vụ. 

+ Cây ngô: Bón phân thúc lần 1 khi cây 3 – 4 lá kết hợp làm cỏ, vun gốc đối với 

những diện tích trồng muộn, những diện tích trồng sớm bón thúc lần 2 khi cây ngô 7-9 lá 

và kết hợp vụ cao gốc hạn chế đổ ngã. 

+ Cây cam, quýt: Bón phân lần 3. 

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ sản xuất. 

III. CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT  

1. Cây lúa: Chú ý theo dõi và phòng trừ bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh 

đạo ôn lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen gây hại trên 2 trà lúa.  

2. Cây cam quýt: Chú ý phòng trừ ruồi vàng, ngài chích quả, bọ xít, bệnh nứt 

thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ... 

3. Cây Dong Riềng: Chú ý phòng trừ bệnh cháy lá, bệnh thối thân gây hại. 

4. Châu chấu tre lưng vàng: Chú ý theo dõi hướng di chuyển, địa điểm châu chấu 

gây hại để phòng trừ kịp thời. 
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IV. CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

Kiểm tra, theo dõi tình hình SVGH trên đồng ruộng. 

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 

- Tổng hợp diện tích, cơ cấu các giống lúa, ngô thực hiện vụ mùa năm 2020. 

- Thẩm định, xác minh các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón và thuốc BVTV khi có yêu cầu. 

VI. CHƯƠNG TRÌNH SỰ NGHIỆP 

- Tiếp tục theo dõi ô mẫu thử nghiệm bón phân cho cây quýt  để tăng độ ngọt 

của quả. 

- Tập huấn lớp QLNN lĩnh vực Trồng trọt và BVTV cho cán bộ cơ sở./. 

Nơi nhận:  
 Gửi bản điện tử: 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/C); 

- Cục Bảo vệ thực vật (B/C); 

- Trung tâm BVTV phía Bắc (B/C); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng QLTT&BVTV; 

- Trung tâm dịch vụ NN huyện, TP; 

  Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 
Hoàng Thanh Bình 
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