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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 

Thời gian qua, thời tiết diễn biến cơ bản thuận lợi nên lúa mùa sinh trưởng 

và phát triển tốt, độ đồng đều cao. Đến nay, các trà lúa mùa sớm, trung sớm, mùa 

trung đang giai đoạn phát triển đòng, dự kiến trỗ bông tập trung từ ngày 

02÷12/9/2021; một số ít diện tích mùa sớm đang bắt đầu trỗ bông; lúa mùa muộn 

(Nếp đặc sản) đang giai đoạn đứng cái, dự kiến trỗ bông cuối tháng 9 đến đầu 

tháng 10/2021.  

Trên đồng ruộng, các đối tượng sâu, bệnh hại lúa mùa đã phát sinh, gây 

hại và tiếp tục gây hại đến cuối vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa mùa. 

- Sâu đục thân 2 chấm lứa 4: Bướm đang vũ hóa và đẻ trứng, mật độ ổ 

trứng cao, diện phân bố rộng hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt nơi có 

nguồn sâu cao (xung quanh vùng ruộng bỏ hoang, để lúa chét, gân nguồn chiếu 

sáng, ...), mật độ nơi cao 0,3-0,7 ổ/m2, cá biệt 3-5 ổ/m2. Mật độ trưởng thành và ổ 

trứng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, gây hại mạnh vào giai đoạn cây lúa 

đòng già - trỗ bông từ cuối tháng 8 trở đi; nguy cơ gây hại làm giảm đáng kể năng 

suất nếu không phòng, trừ kịp thời. 

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5: Hiện tại sâu non đang tuổi 3,4,5, nhộng; mật độ 

phổ biến 1-3 con/m2, nơi cao 5-7 con/m2. Dự kiến sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 nở rộ và 

gây hại mạnh trên trà lúa trỗ bông sau 10/9/2021. 

- Rầy lứa 5 (chủ yếu rầy lưng trắng): Rầy nở rộ từ 25/8-05/9; mật độ thấp 

hơn nhiều so với cùng kỳ, chỉ gây hại cục bộ; mật độ phổ biến 100-150 con/m2, 

nơi cao 300-600 con/m2, cá biệt > 1.000 con/m2.  

- Bệnh khô vằn: Bệnh phát sinh và gây hại trên tất cả các trà lúa mùa; tỷ lệ 

bệnh phổ biến 5-7%, cao 10-20%, cá biệt > 40%. Bệnh tiếp tục lây lan và gây hại 

trong thời gian tới. 

- Bệnh bạc lá lúa và đốm sọc vi khuẩn: Bệnh đã xuất hiện trên các giống 

nhiễm (BT7, BC15, ...).  

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Trong 10 

ngày tới, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, đúng cao điểm phun phòng trừ sâu 

bệnh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại năng suất lúa mùa do sâu bệnh gây ra; 

UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Ban nông nghiệp, HTX SXKDDV nông nghiệp tăng cường kiểm 

tra đồng ruộng; phát động, hướng dẫn các hộ nông dân tranh thủ, lách điều kiện 
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thời tiết thuận lợi phun trừ các đối tượng sâu, bệnh; trước mắt tập trung vào các 

đối tượng chính sau: 

+ Sâu đục thân 2 chấm lứa 4: Phát động phun trừ cho diện tích lúa mùa 

trỗ bông trước ngày 10/9/2021, khi lúa bắt đầu trỗ (1-5% số bông) kết hợp với 

phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5. Diện tích có mật độ trứng cao ≥ 1 ổ/m2 phải phun 

trừ kép (lần 1 khi lúa đòng già-thấp tho trỗ, lần 2 sau phun lần 1 từ 5-7 ngày).  

 Trong điều kiện mật độ sâu đục thân cao, phải lựa chọn sử dụng các loại 

thuốc đặc trị, hiệu lực kéo dài, phun đúng thời điểm, lúa trỗ đến đâu phun đến đó 

(ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau). Sử dụng các thuốc có 

hoạt chất Chlorantranniliprole, Chlofenapyr. 

+ Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Phun trừ cho diện tích trỗ bông sau ngày 

10/9/2021 (diện tích sạ muộn, tạp giao, đặc sản nếp) từ ngày 07-12/9/2021 kết 

hợp với trừ sâu đục thân 2 chấm (khi mật độ ổ trứng ≥ 0,2 ổ/m2). 

+ Rầy lứa 5: Tổ chức phun trừ kết hợp với trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá 

nhỏ cho diện tích có mật độ ≥ 30 con/khóm. 

+ Bệnh khô vằn: Tiếp tục kiểm tra phun trừ cho diện tích lúa mùa có vết 

bệnh mới, diện tích bệnh vẫn còn phát sinh và lây lan; kết hợp phun trừ cùng 

phun trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ. 

+ Bệnh bạc lá lúa: Hiện bệnh chưa có thuốc đặc trị, vì vậy không nên phun 

thuốc để phòng trừ bệnh; cần giữ đủ nước trong ruộng, không bón thêm đạm, 

không phun thuốc kích thích sinh trưởng và phân bón lá. 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt: Phun phòng bệnh khi lúa bắt 

đầu trỗ cho các giống nhiễm, khi cây lúa trỗ bông gặp điều kiện thời tiết mưa ẩm, 

trời âm u, ít nắng. 

+ Chuột hại: Tiếp tục phát động diệt chuột tập trung, đồng loạt; tuyệt đối 

không diệt chuột bằng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi. 

(Thực hiện phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh theo Thông báo số 05/TB-

TTDVNN ngày 24/8/2020 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện). 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trên địa 

bàn; chỉ đạo các đại lý, các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng và 

hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện, đặc biệt là trong điều kiện tình hình sâu bệnh hại lúa mùa 

hiện nay. Chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không đủ điều 

kiện kinh doanh, kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng đảm 

bảo quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu 

- Phối hợp các địa phương điều hành hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo 

đủ nước cho lúa làm đòng, trỗ bông và phòng trừ sâu bệnh.  

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn chủ động điều hành nước 

phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh và phòng, chống thiên tai. 

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình sâu bệnh, 

chỉ đạo của huyện và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về các biện pháp 

phòng trừ sâu bệnh. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện 

- Phân công cán bộ phối hợp với UBND, Ban nông nghiệp các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các hộ nông dân phun phòng trừ 

các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa đạt hiệu quả. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và 

PTNT./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;           

- Như trên; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin                       

và Thể thao huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 3; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Phạm Trọng Duy 

 


