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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC 

ĐIỆN 

 
- UBND các xã, thị trấn; 

-  Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm DV NN huyện và kiểm 

tra thực tế đồng ruộng cho thấy: Đến nay, diện tích lúa Xuân đã trỗ 1200ha (40% diện 

tích), dự kiến đến ngày 20/5 có trên 80% diện tích lúa trỗ, đến ngày 25/5 các trà lúa Xuân 

toàn huyện cơ bản trỗ xong.  

Thời gian qua các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp đã tích 

cực hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông. Tuy nhiên, từ ngày 11/5 đến nay 

có mưa nhiều ngày, một số diện tích lúa chưa kịp phun thuốc hoặc phun xong gặp mưa nên 

hiệu quả phòng trừ kém; từ ngày 15/5 tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh làm nhiệt độ 

giảm sâu, gây mưa giông xen kẽ và biên độ nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn trùng vào 

giai đoạn lúa trỗ bông; đâylà điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và 

gây hại mạnh, có nguy cơ bùng phát gây hại trên diện rộng làm giảm năng suất lúa Xuân. 

Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 sẽ nở rộ từ ngày 22/5, gây hại chủ yếu trên diện tích lúa trỗ 

bông sau ngày 20/5, bệnh đen lép hạt, bệnh bạc lá...có quy mô phân bố và mức độ gây hại 

cao hơn vụ Xuân 2021. 

Trước tình hình trên, UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng 

Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, hệ 

thống phát thanh của các xã, thị trấn; tăng thời lượng tuyên truyền, sử dụng mọi hình thức 

tuyên truyền để nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông và việc phun 

thuốc chỉ có tác dụng phòng bệnh ở giai đoạn lúa bắt đầu trỗ và trỗ thoát hoàn toàn.  

2. Tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ 

bông cho những diện tích lúa phun xong gặp mưa và khi lúa bắt đầu trỗ 3-5% số bông 

(ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau), tập trung trên các giống nhiễm như: 

BC15, TBR225, Khang Dân 18, Q5, Đài thơm 8, Thiên ưu 8, Nếp, v.v... Trường hợp thời 

tiết thuận lợi, nguồn bệnh cao cần phun thuốc lần 2 khi lúa đã trỗ thoát hoàn toàn. Ruộng 

lúa khi trỗ không kịp phun thuốc phải phun lại ngay sau khi lúa đã trỗ thoát hoàn toàn. 

Sử dụng các loại thuốc BVTV: Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Filia 525SE, Bamy 

75WP, Bump 650WP, Bumrosai 650WP, Bankan 600WP, ...  



3.Tổ chức phun trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 (tập trung từ ngày 24/5-27/5), rầy 

nâu lứa 3,bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn...theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. 

 

4. Phân công cán bộ bám sát cơ sở; tăng cường kiểm tra các cửa hàng, đại lý kinh 

doanh thuốc BVTV; phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

5. Thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, báo cáo kết quả phòng 

trừ về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để báo cáo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như CĐ; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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