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THÔNG BÁO 

Về việc phòng trừ sâu bệnh cuối vụ trên lúa vụ mùa năm 2022 

Theo kiểm tra thực tế đồng ruộng của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: 

các trà lúa của huyện trỗ bông tập trung từ 15-23/9. Các địa phương đã tổ chức phun 

trừ rầy lứa 5, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 kết hợp phun trừ bệnh khô vằn hại lúa tập trung 

từ ngày 2-08/9; kết quả phòng trừ đạt hiệu quả cao.  

Thời gian tới sẽ còn tiếp tục có mưa to trùng vào giai đoạn lúa trỗ bông- phơi 

màu tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh bùng phát nhất là sâu đục thân 2 chấm 

(trà trỗ sau 20/9), rầy nâu lứa 6 (nở rộ từ 23/9- 3/10), sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 (trà lúa 

xanh non trỗ sau 23/9), bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông và đen lép hạt. 

Trước tình hình trên, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND 

các xã, thị trấn chỉ đạo ban nông nghiệp xã, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch 

vụ nông nghiệp  khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông 

dân tự kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa, xác định thời điểm lúa trỗ bông, 

lựa chọn loại thuốc phun và thời điểm phun thuốc đạt hiệu quả nhất. 

2. Tổ chức phun trừ các đối tượng dịch hại theo nguyên tắc “4 đúng”. 

Sâu đục thân 2 chấm lứa 5: phun trừ cho trà lúa trỗ sau 20/9 khi            lúa bắt 

đầu trỗ (trỗ 1-5% số bông) có mật độ ổ trứng ≥ 0,2 ổ/m2. Nơi có mật độ trứng ≥ 1 

ổ/m2 phải trừ kép (lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày); ruộng trỗ 

trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau. Sử dụng thuốc có hoạt chất 

Chlorantraniliprole, Chlofenapyr (Prevathon® 5SC, Voliam Targo® 063SC, 

Chlorferan 240SC - VUA ĐỤC THÂN,…). 

         Rầy nâu - RLT: Kiểm tra ổ rầy, trừ rầy trên những diện tích phun gặp mưa, 

diện tích có mật độ rầy còn ≥ 30 con/khóm (≥1.000 con/m2). Sử dụng thuốc có hoạt 

chất Nitenpyram (Florid 700WP, Ramsuper 75WP,...); hoạt chất Nitenpyram + 

Pymetrozine (Titan 600WG, Palano 600WP, Vuachest 800WG, ...); hoạt chất 

Pymetrozine (Silwet 300WP,...). 

        Sâu cuốn lá lứa 7: Chủ động theo dõi và phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 trên 

những diện tích  có mật độ sâu sống ≥20 con/m2, thời điểm phun từ 23/9 đến 5/10 cho trà 

lúa xanh tốt trỗ muộn sau ngày 23/9. Khi sâu cuốn lá nhỏ và đục thân cùng xuất hiện, chỉ cần 

sử dụng thuốc trừ sâu đục thân khi lúa bắt đầu trỗ sẽ trừ được cả 2 đối tượng. 
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            Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa trỗ 3-5% số bông cho các giống 

nhiễm như: BC15, Đài thơm 8, Nếp, Khang Dân 18, Việt Hương Chiến, TBR 225, 

... khi lúa trỗ gặp mưa. Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (Kabim 30WP, Kasai-

S 92SC, Filia®525SE, Bamy 75WP, Beam® 75WP, Map Unique 750WP...); hoạt chất 

khác (Bump 650WP, Bumrosai 650WP, Bankan 600WP,,...). Không nên sử dụng loại 

thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông. 

 Bệnh khô vằn: Phát hiện và phun trừ cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện hoặc đã 

phun nhưng bệnh chưa dừng.  

Sử dụng thuốc có hoạt chất Pencycuron (Moren 25WP,…), hoạt chất Hexaconazole 

(Anvil® 5SC, Chevin 5SL, Lervil 50SC,  Shut 677WP, A-V-T Vil 5SC,…), hoạt chất khác 

(Amistar top® 325SC, Validacin 5SL, Nevo® 330EC, Map Unique 750WP, Evitin 50SC…). 

          Phun phòng bệnh đen lép hạt hoặc kết hợp với các thuốc trừ dịch hại khác để 

phòng bệnh lúc lúa trỗ 3-5% số bông bằng thuốc có hoạt chất Azoxystrobin 

+ Difenoconazole (Help 400SC, Amistar top 325SC,...); hoạt chất Difenoconazole + 

Propiconazole (Tilt super® 300EC, Tstil super 300EC, Still liver 300ME,...); hoạt 

chất khác (Tiptop 250EC, Nevo®330EC...). 

    Bệnh bạc lá: Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, cần giữ đủ nước trong  ruộng, không 

nên bón phân đạm thúc trỗ và nuôi hạt để hạn chế bệnh bạc lá cuối vụ. 

* Lưu ý:  

+ Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các 
loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. 

+ Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; 

-  Đ/c lãnh đạo phòng nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm văn hoá và thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các HTX SX KD DV NN; 
- Một số đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT,TTDVNN. 

           TM. TRUNG TÂM 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
 

 

 

 

Phạm Vân Khánh 

 


		2022-09-18T15:58:24+0700


		2022-09-18T16:00:32+0700


		2022-09-18T16:00:32+0700




