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THÔNG BÁO  

Về việc phòng trừ bệnh hại lá trên cây Thạch đen vụ xuân năm 2021 

 

  Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

                           

 Qua điều tra định kỳ từ ngày 7 - 13/4/2021 trên địa bàn huyện Văn Lãng cây 

Thạch đen đang có hiện tượng bị thối thân - lá, khô đầu lá gây hại. Do điều kiện 

thời tiết diễn biến theo chiều hướng thuận lợi cho bệnh phát triển, đêm và sáng 

sớm có sương cộng thêm mưa phùn làm ẩm độ không khí và ẩm độ đất cao đây là 

điều kiện rất thuận lợi cho nấm bệnh phát triển và gây hại. 

 1. Nguyên nhân 

 - Do nấm bệnh phát sinh gây hại. 

 - Do ẩm độ không khí cao > 90%, nhiệt độ thay đổi bất thường. 

 - Do bị sót phân. 

 2. Triệu trứng 

 - Bộ rễ: Có hiện tượng thâm đen và lớp biểu bì của rễ bị tróc dẫn đến không 

có khả năng hút chất dinh dưỡng. 

 - Trên thân: Bị thâm đen, thối nhũn, bệnh nặng cây có thể bị chết khô cả 

khóm. 

 - Trên lá: Bị thối hoặc bị táp và khô cong lại. 

 Phương thức lây truyền: Bệnh lây nhiễm từ nước tưới, giọt sương, gió, dụng 

cụ lao động, không khí, đất. 

 3. Biện pháp phòng trừ 

 Biện pháp thủ công: Nhổ loại bỏ các cây đã bị bệnh ra khỏi ruộng sản xuất 

và đem tiêu hủy. 

 Biện pháp canh tác: 

 - Xử lý đất: Bón vôi khử trùng đất, diệt nấm (xới xáo đất tại nơi cây bị gây 

hại và rắc vôi trộn đều với đất, không trồng dặm ngay trên đất vừa xử lý bệnh). 

 - Trồng đúng mật độ khoảng cách để tạo độ thông thoáng hạn chế bệnh hại. 

 - Bón phân đúng quy cách: Không bón sát gốc, bón cách gốc 5 - 10cm và lấp 

đất phủ phân. 



  - Kiểm tra ruộng thường xuyên phát hiện bệnh kịp thời để có biện pháp 

phòng trừ hiệu quả . 

 Biện pháp hóa học: 

Khi phát hiện cây chớm bị bệnh sử dụng một trong các loại thuốc trừ nấm để 

phun như: Amisupertop 500WP, Carozate 72WP, Vosong 800WP. Ridomil Mz 

72WP…   

- Cây bị bệnh nặng sẽ phun kép 2 - 3 lần, mỗi lần phun cách nhau 5 - 7 ngày.  

- Khi bệnh ngừng gây hại sử dụng phân bón lá phun qua lá hoặc pha nước 

tưới vào gốc để cây nhanh chóng phục hồi.  

 Lưu ý: Phun thuốc vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Khi cây bị bệnh tuyệt 

đối không được bón phân đạm, phun phân bón qua lá, tưới phân chuồng chưa hoai 

mục.  

 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Lãng đề nghị  UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu TT.                                                      
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