
 - 1 - 

UBND HUYỆN HẢI HẬU  

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:      
V/v tiếp tục tổ chức phòng trừ sâu 

cuốn lá, rầy bảo vệ lúa Xuân năm 2022 

Hải Hậu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi - UBND các xã, thị trấn; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

Theo kết quả kiểm tra thực tế đồng ruộng của cán bộ kỹ thuật ngành nông 

nghiệp huyện đến ngày 12/5/2022 cho thấy:  

- Đối với lúa Xuân cấy mạ nền: Đã bắt đầu trỗ được khoảng 30% diện 

tích, trỗ tập trung từ 17- 22/5; kết quả phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, bệnh khô 

vằn từ ngày 03- 06/5/2022 đạt hiệu quả khá cao. Tuy nhiên những ngày cuối 

của cao điểm phòng trừ (06- 08/5) có mưa giông làm giảm hiệu lực của thuốc; 

một số hộ nông dân phun thuốc không theo hướng dẫn (phun thuốc không đúng 

chủng loại hoặc phun thuốc từ ngày 29- 30/4 theo tập quán, trước lịch chỉ đạo 

của UBND huyện từ 4- 5 ngày) nên mật độ sâu ở những diện tích đó còn cao, 

một số địa phương đã chủ động chỉ đạo phun trừ lại. 

- Đối với lúa gieo sạ, sạ lại, cấy lại: Diện tích lúa gieo sạ (không phải sạ 

lại) lá đòng đang thoát hết cổ lá), sẽ bắt đầu trỗ từ 22/5; có trên 600 ha lúa sạ 

lại, cấy lại trỗ tập trung từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.  

Trên diện tích lúa gieo sạ, sạ lại, cấy lại nêu trên: Sâu cuốn lá nhỏ có mật 

độ trứng trung bình từ 40- 50 quả/m2, sâu non tuổi 1,2 trung bình từ 50- 60 

con/m2; nơi cao từ 60- 90 con/m2 sẽ gây hại trực tiếp bộ lá đòng nếu không được 

phòng trừ kịp thời; rầy các loại có mật độ trung bình từ 300- 500 con/m2, nơi cao 

từ 1.000- 1.500 con/m2, cục bộ trên 2.000 con/m2 chủ yếu rầy tuổi 1 (trong đó có 

khoảng 30% là rầy nâu). 

Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị UBND 

các xã, thị trấn, các Thủ trưởng cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban 

Nông nghiệp phối hợp các đồng chí xóm trưởng trực tiếp kiểm tra từng xứ 

đồng, phân loại các trà lúa và đôn đốc các hộ trồng lúa tổ chức phòng trừ sâu 

bệnh bổ xung bảo vệ dàn lúa cuối vụ, cụ thể: 

- Tiếp tục chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích gieo sạ, sạ 

lại, cấy lại nhưng lá đòng chưa thoát hết cổ lá; thời gian phun trừ ngày 15-

17/5/2022. 

Sử dụng thuốc như sau: Kết hợp thuốc hóa học và thuốc có nguồn gốc sinh 

học;  Thuốc hóa học đặc hiệu có hoạt chất Indoxacarb như: Ebato 160SC, Clever 

300WG, Obaone 95WG, , Sunset 300WG …kết hợp với một trong các loại thuốc 
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có nguồn gốc sinh học như: Angun 5WDG, Dylan 5WG, Director 140 EC, 

Techtimex 50EC,… để trừ sâu. 

- Ruộng có mật độ rầy phát sinh cục bộ từ 1.200 con/m2 trở lên, tổ chức 

phun thuốc trừ rầy kết hợp với thuốc trừ sâu cuốn lá. 

Sử dụng các loại thuốc trừ rầy có hoạt chất Nitenpyran (Ensin 600 WP…) 

Pymetrozine (Chatot 600WG, Chess 50WG...). 

* Lưu ý: Hỗn hợp các loại thuốc để phun phải được hoà tan đều ở trong 

chai, lọ, xô, chậu trước khi đổ vào bình; phải đảm bảo đủ lượng nước thuốc đã 

pha trên một đơn vị diện tích (khoảng 20 lít phun cho 1 sào). Trong thời gian 4 

giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc bảo 

vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh 

doanh thuốc kém chất lượng, thuốc giả. Nhất là ở các cơ sở vừa qua bán kèm 

thuốc hoặc bán không đúng thuốc hướng dẫn sử dụng. 

2. Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Hải Hậu phối hợp với UBND, 

Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tiếp tục điều tiết hệ thống thủy lợi, giữ nước 

mặt ruộng hợp lý (khoảng 3 -5 cm) để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa làm đòng, 

trổ bông, phơi màu và nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.  

3. Đài Tuyền thanh huyện, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để nhân 

dân biết và chủ động thực hiện. 

Trên đây là nội dung về tiếp tục tổ chức phòng trừ sâu cuốn lá, rầy bảo vệ 

lúa Xuân năm 2022, đề nghị UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

  - Ban Thường vụ Huyện ủy;      (Báo  

  - Thường trực HĐND huyện;     cáo) 

  - Lãnh đạo UBND huyện; 

  - Như trên; 

  - Cổng TTĐT huyện; 

  - Lưu: NN.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Triển 
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