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Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp   

các huyện, thành phố. 

 
 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp 

Quốc (FAO) đã thông báo về loài sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda)có 

nguồn gốc từ những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ đang lây lan nhanh, 

đã xâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam.Đây là loài sâu hại có 

khả năng di trú xa, phát tán mạnh, phổ ký chủ rộng, có thể gây hại trên 300 loài 

thực vật(ngô, bông, đậu tương, lúa, mía, rau,…), trong đó phát sinh mạnh trên 

ngô. Ở Việt Nam sâu keo mùa thu đã phát sinh và gây hại mạnh trên hầu hết các 

tỉnh trồng ngô trong cả nước. 

Tại tỉnh Nam Định, sâu keo mùa thu đã xuất hiện, gây hại mạnh trên Ngô 

ởcác địa phương trong tỉnh và lây lan gây hại trên lúa vụ Mùa 2019(Xuân Kiên - 

Xuân Trường, Yên Tiến - Ý Yên…). 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT về việc Ban hành qui trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa 

thu;Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn Qui trình kỹ thuật phòng, chống sâu 

keo mùa thu (tài liệu đính kèm) để các địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng 

dẫn nông dân áp dụng phòng, chống sâu keo mùa thu hiệu quả và an toàn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để kịp thời xử lý./. 
 

Ơ]Nơi nhận:                                                                                                 
   - Cục TT, Cục BVTV; TT BVTV phía Bắc;  
   - Văn phòng UBND tỉnh;                              (Để báo cáo) 
   - Lãnh đạo Sở NN&PTNT;     
   - Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Sở NN&PTNT; 
   - Trung tâm Khuyến nông;  
   - UBND, Phòng NN&PTNT các huyện, TP; 

   - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, TP; 
   - Đài PT-TH, Báo Nam Định; 
   - Website Sở NN&PTNT; Chi cục TTBVTV; 
   - Lưu: VT; P.BVTV.                                                                                                                

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Chính 
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