Cách phòng trị bọ trĩ trên hoa hồng

Bọ trĩ (hay còn gọi là bù lạch, rầy lửa) là một loại dịch hại gây hại nghiêm
trọng trên nhiều loại cây trồng, trong đó phải kể đến cây hoa hồng. Nếu
không có biện pháp kiểm soát phù hợp, chúng gây hại làm ảnh hưởng lớn
đến chất lượng thương phẩm của hoa. Cách nào để phòng ngừa bọ trĩ trên
hoa hồng?
1. Điều kiện để bọ trĩ phát triển:
- Đặc điểm thời tiết: giai đoạn xuân hè là thời điểm để đối tượng gây hại này sinh trưởng, gây hại nghiêm
trọng.
- Mật độ trồng quá dày cũng là điều kiện để cho bọ trĩ xuất hiện và gây hại.

2. Bọ trĩ và đặc tính gây hại:
Chúng có vòng đời sinh trưởng gồm 5 giai đoạn: trứng, ấu trùng, tiền nhộng, nhộng thất và trưởng thành.
- Trên lá: chúng hút dinh dưỡng mặt trên và mặt dưới lá làm cho lá bị quăn queo biến dạng. Ở lá trưởng
thành thì xuất hiện các quầng đen, loang lổ màu nâu đen.

- Trên đọt non: bị quăn queo, mép lá uốn lượn dị dạng, chồi non bị thâm đen, kém phát triển.

- Trên hoa, nụ hoa: chúng hút dinh dưỡng ở nụ hoa, hoa nở rất nhỏ nhạt màu và không bền, cánh hoa bị
cháy đen. Cánh hoa dị dạng, nhanh tàn và thối.

♦ Biện pháp phòng trị
Với đặc tính gây hại là làm mất đi giá trị thương phẩm cũng như năng suất của hoa hồng. Khi đã bị bọ trĩ
tấn công và gây hại, dù cho có diệt trừ xong thì vẫn để lại di chứng nặng trên hoa. Nên phải chú ý đến biện
pháp phòng và trị tổng hợp.

1. BIỆN PHÁP CANH TÁC.
- Đảm bảo mật độ trồng. Thường xuyên cắt tỉa cành lá già, tạo sự thông thoáng cho cây. Để giảm bớt nơi
trú ẩn của bọ trĩ.
- Cung cấp đầy đủ nước và dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là vào mùa hè. Giúp cây sinh trưởng tốt, tăng
được sức đề kháng.
- Thường xuyên phun định kỳ để đảm bảo diệt triệt để bọ trĩ, khi chúng mới bắt đầu xuất hiện và gây hại.
2.BIỆN PHÁP SỬ DỤNG THUỐC BVTV PHÒNG TRỊ BỌ TRĨ TRÊN HOA HỒNG: Khi bọ trĩ xuất
hiện nhiều, chúng ta cần phải xử lý nhanh và triệt để, tránh để bọ trĩ gây thiệt hại nặng cho cây. Bằng cách
phun LUÂN PHIÊN các CT như sau:
♦ CT1: 240ml Emagold 6.5EC + 200ml Thifenapyr 350SC
Pha cho 200lit nước. Lượng nước phun: 600-800lit/ha.

♦ CT2: 200ml Dietsach 265SC +100gr Thimida 350WG
Pha cho 200lit nước. Lượng nước phun: 600-800lit/ha.

♦ CT3: 150ml Chip Japan 460SC + 240ml Emagold 6.5EC
Pha cho 200lit nước. Lượng nước phun: 600-800lit/ha.

♦ CT4: Quay lại CT1
• Để đảm bảo hiệu quả phòng trị: Cần luân phiên các công thức nêu trên và thời gian phun lặp lại cho hợp lý
để nâng cao hiệu quả phòng trị.
THIÊN BÌNH luôn đồng hành và mang đến các giải pháp tốt nhất cho bà con nông dân.
Kính chúc trúng mùa, được giá!!!
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Thông tin liên quan

Bộ 3 tuyệt đỉnh KUNG FU chuyên trị sâu ống hành, sâu hành, sâu hành kháng
thuốc

Cách diệt sâu tơ kháng thuốc tốt nhất

Cách diệt sâu cuốn lá cực kì hiệu quả

Sâu xanh da láng hại ớt và biện pháp phòng trừ
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