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V/v theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh hại
cam từ nay đến cuối vụ

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
- Các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.
Hiện nay các diện tích cam kinh doanh đang ở thời kỳ phát triển quả, một
số giống cam chín sớm như cam Mát, CS1,... quả bắt đầu chuyển mã. Kết quả
theo dõi của Chi cục cho thấy đối tượng sâu bệnh hại chính như: Ruồi đục quả,
ngài chích hút quả, bệnh thán thư, bệnh thối nâu quả cam, bệnh thối rễ do nấm
đã phát sinh gây hại trên một số vùng và đang có xu hướng gia tăng mức độ gây
hại và có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất cam. Dự báo trong
thời gian tới khi cam bước vào thời kỳ chín mật độ ruồi đục quả, ngài chích hút
sẽ tiếp tục tăng sẽ và đạt đỉnh cao vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 11; bệnh thán
thư, bệnh thối nâu quả cam, bệnh thối rễ do nấm tiếp tục gây hại tăng đặc biệt là
sau các đợt mưa lớn, mưa kéo dài.
Để chủ động phòng chống, giảm thiểu tác hại do sâu, bệnh gây ra, Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, các Trung tâm dịch vụ
Nông nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn nông dân, các nhà vườn
thực hiện áp dụng một số biện pháp sau.
- Thực hiện tiêu thoát nước tốt cho vườn cam, tránh không để vườn cam
bị ngập úng hay ngập cục bộ sau mưa.
- Không tiến hành bón phân ngay sau khi mưa bởi sau thời gian nắng hạn
kéo dài bộ rễ tơ của cây bị tổn thương do nắng nóng dễ gây thối rễ khi gặp mưa.
Do đó cần bổ sung nấm đối kháng Trichoderma, sử dụng các chế phẩm kích
thích rễ như Rootwell, axit Humic,... để cây ra rễ mới rồi mới tiến hành chăm
bón.
- Dùng túi giấy, vải để bao quả khi quả bắt đầu chuyển mã và thu hoạch
kịp thời khi quả chín, không nêu quả lâu trên cây. Những vùng có điều kiện có
thể dùng màn để bao toàn bộ cây.
- Thu gom, tiêu hủy kịp thời những quả bị sâu bệnh hại bằng cách đào hố,
rải vôi bột và chôn lấp kỹ.
- Đối với ruồi đục quả: Treo long não ở các gốc cam để xua đuổi. Treo
các tấm dính có chất dẫn dụ xung quanh vườn để tiêu diệt. Sử dụng Methyl
egunon hỗn hợp với thuốc trừ sâu treo thành bẫy quanh vườn để dẫn dụ tiêu diệt
trưởng thành đực. Sử dụng hỗn hợp Ento-pro 150DD (100 ml Ento-pro + 1gram

2
thuốc trừ sâu hoạt chất Thiomethoxam + 900 ml nước) phun theo điểm, mỗi
điểm phun 50ml hỗn hợp lên 1m2 tán (lá) và định kỳ phun 7 ngày/lần.
- Đối với ngài chích hút: Dùng vợt thu bắt và tiêu diệt ngài vào thời gian
từ 19 – 22 giờ. Sử dụng túi lưới làm bẫy lồng hom, đầu trên buộc túm, đầu dưới
đặt 2 que hình chữ thập để mở rộng miệng bẫy. Đặt mồi là các loại hoa quả chín
có mùi thơm (chuối, mít, dứa,...) ở giữa 2 thanh hình chữ thập để thu bắt bởi
ngài có tập tính bay ngược lên trên sau khi chích hút.
- Đối với những vườn bị rụng quả do nấm cần sử dụng các loại thuốc như:
Aliette 80 WG, Insuran 50 WG, Ridomil gold 68 WG, Amistar 250 SC, Profiler
711.1WG, infinito 687,5 SC,... đề tưới quanh tán và phun lên cây theo nồng độ,
liều lượng hướng dẫn trên bao bì thuốc.
- Đối với những vườn cây bị rụng quả do mất cân đối về dinh dưỡng cần
tuyên truyền nông dân tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân
và phòng trừ sâu bệnh Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành.
- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở buôn bán thuốc BVTV, kiểm tra
việc sử dụng thuốc của nông dân để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Nhận được công văn này đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị
chuyên môn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- Trung tâm BVTV vùng IV (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục (để biết);
- Lưu: VT.
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