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Kính gửi:   

        - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế thành phố;  

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

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt & BVTV và kiểm tra thực tế đồng 

ruộng cho thấy trà lúa mùa sớm và mùa trung tốt sớm bắt đầu trỗ bông, dự kiến 

đến ngày 05/9, toàn tỉnh sẽ có 15% diện tích trỗ bông. Hiện nay trên trà lúa mùa 

sớm, mùa trung tốt sớm sâu đục thân 2 chấm có mật độ rất cao, gấp 2-3 lần so với 

trung bình nhiều năm. Bướm đang vũ hóa và đẻ trứng với mật độ trung bình: 

0,05-0,1 ổ/m2, nơi cao 0,5-0,7 ổ/m2, cá biệt có nơi 1-3 ổ/m2. Lượng bướm và 

trứng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nếu không được phun trừ kịp thời, 

các trà lúa mùa sẽ bị sâu gây hại nặng, tỷ lệ bông bạc có thể lên tới >50%. Diện 

tích cần phun trừ sâu đục thân 2 chấm khoảng 15.000ha, tập trung ở những nơi 

gần nguồn chiếu sáng, ven làng, gần khu ruộng bỏ hoang như: Mỹ Thắng, Mỹ 

Trung...- Mỹ Lộc; Nam Thượng, Nam Cường, Nam Toàn, Hồng Quang...- Nam 

Trực; Yên Đồng, Yên Nhân...- Ý Yên; Bảo Xuyên...- Vụ Bản; Thị trấn Xuân 

Trường...- Xuân Trường; Liêm Hải, Phương Định, Trực Đại, Trực Tuấn… - Trực 

Ninh...; Hải Minh...- Hải Hậu… 

Ngoài ra bệnh bạc lá đã xuất hiện trên các giống nhiễm và có nguy cơ bùng 

phát gây hại ở diện rộng. Đồng thời, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy các loại lứa 5 và 

bệnh khô vằn cũng đang là cao điểm gây hại. 

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế thành 

phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông 

dân kiểm tra đồng ruộng, tự phân loại các trà lúa để có biện pháp chăm sóc bổ sung 

phù hợp, lưu ý không bón phân Urê khi lúa ôm đòng - sắp trỗ để giảm thiểu sự 

phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, nhất là bệnh Bạc lá trong 

điều kiện gặp mưa to, gió lớn... 

2. Tổ chức phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 4 khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ 1-

5% số bông) cho những diện tích trỗ bông từ ngày 25/8 đến ngày 05/9 có mật độ ổ 

trứng ≥ 0,2 ổ/m2. Nơi có mật độ trứng ≥ 1 ổ/m2 phải trừ kép (lần 1 khi lúa thấp tho 

trỗ, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày; ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun 

sau). Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc trừ sâu đục thân, tuy nhiên hiệu 

quả phòng trừ thấp, nhất là trong điều kiện năm nay sâu đục thân có mật độ cao. Vì 

vậy nên lựa chọn đúng loại thuốc đặc hiệu có hoạt chất Chlorantraniliprole, 

Chlofenapyr (Prevathon® 5SC, Chlorferan 240SC,...) 



3. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy lứa 5 và bệnh khô vằn, đạo ôn cổ 
bông cần tập trung phòng trừ từ ngày 23/8 - 28/8 theo Văn bản số 169/CCBVTV 

ngày 17/8/2021 của Chi cục Trồng trọt & BVTV. 

4. Đối với bệnh bạc lá lúa: Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy không 

nên phun thuốc để phòng trừ bệnh này. Nếu phát hiện bệnh cần giữ đủ nước trong 

ruộng và không nên bón phân hay phun thuốc kích thích sinh trưởng. 

* Lưu ý: 

+ Ruộng có mật độ ổ trứng sâu đục thân cao cần ngắt bỏ ổ trứng trước khi phun 

thuốc. Khi sâu cuốn lá nhỏ và đục thân cùng xuất hiện, chỉ cần sử dụng thuốc trừ sâu 

đục thân khi lúa bắt đầu trỗ sẽ trừ được cả 2 đối tượng; 

+ 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. 

+ Nếu trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại. 

5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là UBND cấp xã tăng cường kiểm 

tra hoạt động kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn. Chỉ đạo, khuyến cáo các cửa 

hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh 

mục và theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt & BVTV đồng thời đảm bảo việc 

phòng chống Covid-19 theo đúng quy định./. 
 

 

 

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

- Văn phòng tỉnh ủy; VP UBND tỉnh;    (Để B/c)  

- Cục TTr, Cục BVTV; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm BVTV phía Bắc;  

- Như kính gửi; 

- Một số đơn vị có liên quan; 

- Website Sở; Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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