
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:         /UBND - NNPTNT 
V/v tập trung bảo vệ lúa xuân 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 

 Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện:  

- Các trà lúa xuân hiện đang giai đoạn làm đòng, dự kiến lúa trỗ bông tập 

trung 10-20/5. 

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Trưởng thành đang bắt đầu vũ hóa rộ; dự kiến sâu 

non nở rộ từ 03-06/5, mật độ phổ biến từ 15-30 con/m2, nơi cao 60-90 con/m2, 

cục bộ 100- 150 con/m2. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có mật độ thấp hơn so với cùng kỳ 

năm 2021; nhưng là lứa sâu gây hại chính trong vụ, gây hại bộ lá đòng, ảnh 

hưởng đến năng suất lúa xuân. 

- Rầy lứa 2 (chủ yếu rầy lưng trắng) đang bắt đầu nở, mật độ tiếp tục gia 

tăng đến 27/4; dự kiến mật độ phổ biến 300-400 con/m2, nơi cao 1.200-1.500 

con/m2, cục bộ > 2.000 con/m2. Rầy lứa 2 có mật độ thấp hơn cùng kỳ năm 2021, 

gây hại cục bộ. 

- Bệnh khô vằn: Bệnh đã phát sinh gây hại trên tất cả các trà, giống lúa; tỷ 

lệ bệnh phổ biến 1-3%, nơi cao 5-7. Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan trong thời 

gian tới.  

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Khoảng 

đêm 30/4, ngày 01/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt gió 

mùa Đông Bắc gây mưa dông. Đây là điều kiện rất thuận lợi gây nguy cơ bùng 

phát trên diện rộng các đối tượng sâu, bệnh, nhất là bệnh bạc lá lúa.  

Để bảo vệ tốt các trà lúa xuân, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tuyệt đối không bón phân ure 

đón đòng để giảm thiểu sự phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, 

đặc biệt là bệnh bạc lá lúa; bón bổ sổ sung phân kali cho diện tích chưa bón đủ. 

- Chỉ đạo các HTX SXKDDV nông nghiệp, tổ hợp tác nông nghiệp phối 

hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu lấy nước đảm bảo 

đủ nước cho lúa làm đòng, trỗ bông và phục vụ cho công tác phòng trừ sâu bệnh 

đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình sâu 

bệnh; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức đợt cao điểm phòng, trừ dịch 

hại từ ngày 03-06/5/2022: 
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+ Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Tổ chức phun trừ cho 100% diện tích; đối với diện 

tích lúa cấy ít bị ảnh hưởng của mưa rét phun đầu lịch; lúa gieo sạ, gieo cấy lại 

phun cuối lịch. 

+ Rầy lứa 2: Phun trừ kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 cho diện tích có 

mật độ từ 30 con/khóm (1.000 con/m2) trở lên.  

+ Bệnh khô vằn: Phun phòng, trừ cho 100% diện tích. 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng bệnh khi lúa bắt đầu trỗ (1-5%) cho 

các giống nhiễm: Nếp, Q5, TBR225, BC 15, Đài Thơm 8, ... 

+ Bệnh đen lép hạt: Phun phòng bệnh khi lúa trỗ bông gặp trời mưa kéo 

dài, trời âm u, ít nắng. 

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. Sử 

dụng các thuốc đặc biệu theo Thông báo số 01/TB-TTDVNN ngày 27/4/2022 

của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đạo 

các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng, hướng dẫn sử dụng các loại 

thuốc theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

Phân công cán bộ kĩ thuật phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm 

tra đồng ruộng, hướng dẫn các hộ nông dân tập trung phòng trừ hiệu quả các đối 

tượng sâu bệnh hại lúa xuân từ nay đến cuối vụ.  

3. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu: Phối hợp với các 

địa phương điều tiết đảm bảo đủ nước cho lúa làm đòng, trỗ bông và phòng trừ 

sâu bệnh đạt hiệu quả. 
 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Phạm Trọng Duy 
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