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Kính gửi:  

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

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

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật và kiểm tra thực tế 

đồng ruộng cho thấy: Đến ngày 04/5, toàn tỉnh đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 

cho 62.712ha lúa, kết hợp trừ bệnh khô vằn cho 62.562ha và trừ rầy cho 

48.300ha. Nhìn chung kết quả phòng trừ đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên trên một số 

diện tích lúa xanh non, lúa sạ dày, sâu cuốn lá nhỏ vẫn tiếp tục nở do lứa sâu kéo 

dài và thời tiết rất thuận lợi cho sâu phát sinh; mật độ sâu còn khá cao (50-100 

con/m2, cá biệt trên 150 con/m2, phổ biến tuổi 2-3), gây hại trực tiếp tới bộ lá 

đòng của cây lúa (Nghĩa Hưng, Giao Thủy,…). 

Trong thời gian tới nhiều ngày có mưa dông xen kẽ và biên độ nhiệt độ 

chênh lệch ngày đêm lớn là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, 

đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông có nguy cơ gây hại nặng khi lúa trỗ vào nửa đầu 

tháng 5/2021, ngoài ra bệnh đen lép hạt, bệnh bạc lá cũng có nguy cơ gây hại cao. 

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 việc sau: 

1. Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn 

tuyên truyền, đôn đốc các hộ nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, lách thời 

tiết để kịp thời phun thuốc phòng trừ sâu bệnh:  

- Khẩn trương phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ tập trung từ nay đến ngày 

10/5 cho những diện tích có mật độ sâu ≥ 20 con/m2 trở lên. Sử dụng thuốc có hoạt 

chất Indoxacarb (Clever 150SC; 300WG, August 350WG, Sunset 300WG, Obaone 

95WG, Ammate® 150EC, Divine 180SC, Indogold 150SC, Ebato 160SC...); hoạt chất 

khác (Takumi 20SC, Map Dona 265EC, Solo 350SC, Voliam Targo 063SC,...) 

- 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: BC15, 

TBR225, Khang Dân 18, Q5, X21, Đài thơm 8, Thiên ưu 8, Nếp,... đã nhiễm bệnh 

đạo ôn lá và khi lúa trỗ gặp mưa. Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (Kabim 

30WP, Kasai-S 92SC, Flash 75WP, Filia 525SE, Bamy 75WP, Beam 75WP ...); hoạt 

chất khác (Bump 650WP, Bumrosai 650WP, Bankan 600WP, Mixperfect 525SC,...). 

Trường hợp áp lực bệnh cao (thời tiết thuận lợi, nguồn bệnh cao) cần phun lần 2 khi 

lúa đã trỗ hoàn toàn. Không nên sử dụng loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất 

Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông.  



 - Bệnh đen lép hạt: Phun phòng bệnh hoặc kết hợp với các thuốc trừ dịch hại 

khác khi lúa trỗ 1-5% số bông. Sử dụng thuốc có hoạt chất Difenoconazole + 

Propiconazole (Tilt super 300EC, Tstil super 300EC, Superone 300EC, Goltil super 

300 EC,...); hoạt chất Azoxystrobin + Difenoconazole (Help 400SC, Amistar top 

325SC,...); hoạt chất khác (Tiptop 250EC, Athuoctop 480SC, Nevo 330EC...). 

 - Đối với bệnh bạc lá lúa: Hiện nay chưa có thuốc đặc trị nên không để lúa 

dư thừa đạm, đặc biệt là không bón phân ở giai đoạn lúa đòng - trỗ để hạn chế bệnh 

bạc lá phát sinh, gây hại. 

2. 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./. 
 

 

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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