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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

  Nam Định, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

 

Kính gửi:   

      - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, 

       phòng Kinh tế Thành phố Nam Định; 

              - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố. 
 

 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay rầy lứa 4 

(chủ yếu rầy lưng trắng) đã bắt đầu nở có mật độ phổ biến 30-50 con/m2, cao 150-200 

con/m2, cục bộ >300 con/m2, gấp 3-5 lần so với trung bình nhiều năm, tập trung trên 

lúa cấy ở các huyện phía Nam tỉnh (Giao Nhân, Giao Thiện, Giao Châu, Hoành Sơn - 

Giao Thủy; Nghĩa Tân, Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng; Trực Đạo, Trực Thanh - Trực 

Ninh; Hải Phúc, Hải Lộc - Hải Hậu ...), phổ biến rầy trưởng thành và tuổi 1, 2; 

Trưởng thành sẽ tiếp tục đẻ trứng, gia tăng mật độ; do điều kiện thời tiết và cây 

trồng rất thuận lợi rầy lứa 4 (Môi giới truyền bệnh lùn sọc đen) sẽ nở rộ từ ngày 01-

08/8 trùng với giai đoạn rất mẫn cảm với bệnh lùn sọc đen hại lúa.  

Kết quả phân tích giám định virus từ ngày 05 - 25/7/2022 đã có 12/771 mẫu 

rầy dương tính với virus lùn sọc đen, chiếm 1,56% (tại Giao Thiện, Hoành Sơn - 

Giao Thủy, Thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng) cao hơn so với cùng 

kỳ năm trước, tạo nguy cơ cao bùng phát bệnh lùn sọc đen trong vụ Mùa 2022. 

Ngoài ra lúa cỏ (lúa ma, lúa dại) đã bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh, 

nếu không phát hiện để xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất 

lượng lúa gạo. 

Trước tình hình trên, để chủ động hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh lùn sọc đen và lúa cỏ trong vụ Mùa 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế 

thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố khẩn trương thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc lúa, phát hiện kịp thời lúa cỏ 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo 

vệ lúa màu theo Văn bản số 1735/SNN-CCTTBVTV ngày 20/7/2022 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp chăm 

sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2022. 

- Tăng cường điều tra phát hiện để nhổ, tỉa bỏ các cây lúa cỏ trên ruộng lúa 

(cây lúa cỏ thân mảnh, cứng, phiến lá nhỏ, dài và màu vàng hơn lúa trồng) 

2. Tập trung phòng trừ một số đối tượng sau: 

- Đối với Rầy lưng trắng lứa 4: 

+ Tổ chức phun trừ rầy lưng trắng lứa 4 để phòng ngừa bệnh lùn sọc đen 

tập trung từ ngày 01 - 08/8 cho những diện tích có mật độ rầy ≥10 con/khóm  

(≥300 con/m2)(những diện tích lúa gieo cấy sớm phun đầu lịch, những diện tích 
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cấy, sạ muộn phun cuối lịch phòng trừ). Các huyện phía Nam tỉnh, những nơi 

có mẫu rầy dương tính với virus lùn sọc đen và vùng đã xuất hiện bệnh lùn sọc 

đen trong những vụ trước cần tổ chức tốt việc phòng trừ rầy lứa 4. 

+ Sử dụng thuốc có hoạt chất Thiamethoxam (Amira 25WP, Impalasuper 

25WG…), hoạt chất Imidacloprid (Midan 10WP, Sectox 100WP,...), hoạt chất 

khác (Pexena® 106SC, Titan 600WG, Chess 50WG, TVpymeda 350WP,…). Sau 

3 ngày phun thuốc nếu rầy còn mật độ cao cần tiếp tục phun trừ lại. 

- Theo dõi để phòng trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 sau ngày 5/8 trên 

trà lúa gieo cấy sớm. Tích cực sử dụng các biện pháp diệt chuột, tuyệt đối 

không dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.  

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV  ở các 

huyện, thành phố; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng và 

hướng dẫn nông dân sử dụng những loại thuốc theo hướng dẫn của Chi cục 

Trồng trọt & Bảo vệ thực vật./. 
 

 

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

- VP UBND tỉnh;                                    (để báo cáo)  

- Cục Trồng trọt, Cục BVTV; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm BVTV phía Bắc;  

- Như trên; 

- Một số đơn vị có liên quan; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Website Sở; Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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