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 V/v cảnh báo xu hướng thời tiết thuận lợi cho 

sinh vật gây hại lúa Xuân từ nay đến cuối vụ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

         Nam Định, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

Kính gửi:  

      - UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, 

         Phòng Kinh tế thành phố Nam Định; 

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

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 

23/4 sẽ có đợt không khí lạnh gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ trong đó có tỉnh 

Nam Định kèm theo mưa ẩm kéo dài, có nơi mưa vừa, mưa to và giông lốc. Đây là 

điều kiện rất thuận lợi gây nguy cơ bùng phát trên diện rộng các đối tượng sâu, bệnh  

nhất là bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá đồng thời khó khăn trong việc tổ chức 

phòng trừ dịch hại. 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Hiện nay sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 2 đang nở rộ, mật độ sâu phổ biến 50-70 con/m2, cao 200-300 con/m2, cục bộ 

1.000 con/m2, sâu tiếp tục gia tăng mật độ trong thời gian tới. Đây là lứa sâu gây hại chính 

trong vụ, có mật độ cao, lứa kéo dài, mức độ gây hại cao gấp 3 - 4 lần vụ Xuân 2019. Nếu 

không tổ chức phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa. Dự kiến toàn tỉnh 

cần phun trừ khoảng 68.000 ha (93% diện tích). Ngoài ra rầy lứa 2 (chủ yếu rầy lưng 

trắng) đã và đang nở rộ, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, cao 2.000-3.000 con/m2. Rầy 

lứa 2 có mật độ cao và phân bố chủ yếu ở các huyện phía Nam tỉnh, phía Bắc tỉnh gây hại 

cục bộ. 

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

huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

các huyện, thành phố, Ban Nông nghiệp xã/thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Nắm chắc phát dục các trà lúa và tiến độ lúa trỗ, theo dõi chặt chẽ diễn biến 

thời tiết để có kế hoạch phòng trừ kịp thời sinh vật gây hại trên lúa, đặc biệt là bệnh đạo 

ôn cổ bông trên các giống nhiễm; sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, rầy lưng trắng và bệnh khô vằn. 

 - Trước mắt tổ chức tốt đợt cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, kết 

hợp với rầy lứa 2 và bệnh khô vằn tập trung từ ngày 22-30/4 theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên ngành. 

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng bệnh lúc lúa trỗ 3-5% số bông 

(ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau) cho các giống nhiễm như: Đài 

thơm 8, X21, BC15, KD 18, Q5, QR1, Nếp, Thiên ưu 8... đặc biệt là trà lúa trỗ bông 

trước ngày 10/5, những diện đã nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trỗ gặp mưa. 

- Lưu ý: Do sâu cuốn lá có mật độ rất cao cùng với thời tiết có mưa nên chỉ sử 

dụng thuốc có hiệu lực cao kéo dài, bám dính tốt, ít rửa trôi (hoạt chất 

Indoxacarb,…). Sau phun 5 ngày, kiểm tra ruộng nếu còn mật độ sâu sống ≥ 50 

con/m2 cần phải phun lại. 
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- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân không bón phân Urê đón đòng (khi lúa 

ôm đòng-sắp trỗ) để tạo giàn lúa khỏe, giảm thiểu sự phát sinh, gây hại của bệnh Bạc 

lá (hiện nay bệnh bạc lá chưa có thuốc đặc trị). 

2. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng thuốc BVTV và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm nhất là những trường hợp kinh doanh thuốc giả, kém chất lượng 

hoặc bán kèm nhiều loại thuốc không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. 

 3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương 
tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nông dân lách thời tiết thuận lợi để phòng, trừ 
sinh vật gây hại kịp thời. Thường xuyên báo cáo kết quả phun trừ rầy, bệnh đạo 
ôn lá, khô vằn và thống kê diện tích nhiễm sâu bệnh về Sở Nông nghiệp & PTNT 
(qua Chi cục Trồng trọt & BVTV)./.  

Nơi nhận: 

- Đ/c P.Chủ tịch UBND tỉnh PTK (để báo cáo);  

- VP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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