Trên 2.000 ha sắn tại Tây Ninh bị mối cắn phá
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Từ đầu mùa khô đến đến nay (tháng 11/2015), trên địa bàn xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu,
tỉnh Tây Ninh, có trên 2.000ha sắn từ 9 - 10 tháng tuổi bị mối cắn phá, gây thiệt hại nặng cho
bà con nông dân. Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin
bài khác
2.200 ha cà phê bị rệp sáp tấn công
Phát cảnh báo về tình hình lưu hành
virus H5N1
Phòng trừ bệnh xoăn lá ớt
Nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long
móng
Trà Vinh: Thiệt hại 94 triệu con tôm giống Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Ổ cắm điện an toàn 8 lỗ cắm
dây dài muachung.vn Ổ cắm điện an toàn 8 lỗ cắm dây dài Công tắc an toàn, tự động ngắt
điện khi dòng điện vượt tải cho phép.120.000đ. Click ngay VÁY -ĐẦM giá cực tốt
muachung.vn VÁY -ĐẦM giá cực tốt Cùng muachung.vn cập nhật các mẫu VÁY - ĐẦM với giá
cả tốt trên thị trường Một số vùng trồng sắn tập trung tại các ấp Thạnh Quới, Thạnh Nghĩa
(Thạnh Đông), bị mối cắn phá nặng nề. Chúng bu đen từ dưới gốc lên thân cây với chiều cao
khoảng 20 - 30cm, ăn hết củ, vỏ cây, làm cho cây sắn bị đứt gốc, ngã rạp, thối củ; cây sắn bị
gãy đổ, chết dần. Ông Đoàn Văn Hiếu ở ấp Thạnh Quới có 87/117 ha sắn, được trồng vào vụ
hè thu, đến nay đã 9 tháng tuổi, cây sắn bắt đầu có củ non, đã bị mối cắn phá gần 10% diện
tích. Tại đây, nhiều khoảnh sắn bị mối tấn công đứt gốc, ngã rạp xuống đất, đào lên thấy củ bị
mối ăn, gốc và củ sắn bị thối đen. Ông Hiếu cho biết, hơn một tháng nay, theo sự hướng
dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật, ông đã rải, phun xịt trên 1 tấn thuốc đặc trị với nhiều chủng
loại để diệt trừ mối, nhưng 10 đến 20 ngày sau, đàn mối khác lại đùn lên ăn tiếp.... Đọc thêm
tại: http://nongnghiep.vn/tren-2000-ha-san-tai-tay-ninh-bi-moi-can-pha-post157091.html |
NongNghiep.vn
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Viết bởi Hiếu
Thứ hai, 22 Tháng 2 2016 09:10 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 2 2016 09:30

http://nongnghiep.vn/tren-2000-ha-san-tai-tay-ninh-bi-moi-can-pha-post157091.html
| NongNghiep.vn
Từ đầu mùa khô đến đến nay (tháng 11/2015), trên địa bàn xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu,
tỉnh Tây Ninh, có trên 2.000ha sắn từ 9 - 10 tháng tuổi bị mối cắn phá, gây thiệt hại nặng cho
bà con nông dân. Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin
bài khác
2.200 ha cà phê bị rệp sáp tấn công
Phát cảnh báo về tình hình lưu hành
virus H5N1
Phòng trừ bệnh xoăn lá ớt
Nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long
móng
Trà Vinh: Thiệt hại 94 triệu con tôm giống Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Ổ cắm điện an toàn 8 lỗ cắm
dây dài muachung.vn Ổ cắm điện an toàn 8 lỗ cắm dây dài Công tắc an toàn, tự động ngắt
điện khi dòng điện vượt tải cho phép.120.000đ. Click ngay VÁY -ĐẦM giá cực tốt
muachung.vn VÁY -ĐẦM giá cực tốt Cùng muachung.vn cập nhật các mẫu VÁY - ĐẦM với giá
cả tốt trên thị trường Một số vùng trồng sắn tập trung tại các ấp Thạnh Quới, Thạnh Nghĩa
(Thạnh Đông), bị mối cắn phá nặng nề. Chúng bu đen từ dưới gốc lên thân cây với chiều cao
khoảng 20 - 30cm, ăn hết củ, vỏ cây, làm cho cây sắn bị đứt gốc, ngã rạp, thối củ; cây sắn bị
gãy đổ, chết dần. Ông Đoàn Văn Hiếu ở ấp Thạnh Quới có 87/117 ha sắn, được trồng vào vụ
hè thu, đến nay đã 9 tháng tuổi, cây sắn bắt đầu có củ non, đã bị mối cắn phá gần 10% diện
tích. Tại đây, nhiều khoảnh sắn bị mối tấn công đứt gốc, ngã rạp xuống đất, đào lên thấy củ bị
mối ăn, gốc và củ sắn bị thối đen. Ông Hiếu cho biết, hơn một tháng nay, theo sự hướng
dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật, ông đã rải, phun xịt trên 1 tấn thuốc đặc trị với nhiều chủng
loại để diệt trừ mối, nhưng 10 đến 20 ngày sau, đàn mối khác lại đùn lên ăn tiếp.... Đọc thêm
tại:
http://nongnghiep.vn/tren-2000-ha-san-tai-tay-ninh-bi-moi-can-pha-post157091.html
| NongNghiep.vn
Từ đầu mùa khô đến đến nay (tháng 11/2015), trên địa bàn xã Thạnh Đông, huyện Tân
Châu, tỉnh Tây Ninh, có trên 2.000ha sắn từ 9 - 10 tháng tuổi bị mối cắn phá, gây thiệt
hại nặng cho bà con nông dân.
Một số vùng trồng sắn tập trung tại các ấp Thạnh Quới, Thạnh Nghĩa (Thạnh Đông), bị mối
cắn phá nặng nề. Chúng bu đen từ dưới gốc lên thân cây với chiều cao khoảng 20 - 30cm, ăn
hết củ, vỏ cây, làm cho cây sắn bị đứt gốc, ngã rạp, thối củ; cây sắn bị gãy đổ, chết dần.
Ông Đoàn Văn Hiếu ở ấp Thạnh Quới có 87/117 ha sắn, được trồng vào vụ hè thu, đến nay đã
9 tháng tuổi, cây sắn bắt đầu có củ non, đã bị mối cắn phá gần 10% diện tích. Tại đây, nhiều
khoảnh sắn bị mối tấn công đứt gốc, ngã rạp xuống đất, đào lên thấy củ bị mối ăn, gốc và củ
sắn bị thối đen. Ông Hiếu cho biết, hơn một tháng nay, theo sự hướng dẫn của cán bộ bảo
vệ thực vật, ông đã rải, phun xịt trên 1 tấn thuốc đặc trị với nhiều chủng loại để diệt trừ mối,
nhưng 10 đến 20 ngày sau, đàn mối khác lại đùn lên ăn tiếp.
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