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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, đến nay lúa toàn 

tỉnh đã trỗ được 61.178 ha (85% diện tích), dự kiến đến ngày 20/5 toàn bộ diện 

tích lúa Xuân của tỉnh sẽ trỗ bông xong. Hiện nay rầy lứa 3 (chủ yếu rầy nâu) 

đang bắt đầu nở rộ, mật độ phổ biến 200 - 500 con/m2, nơi cao 3.000 - 5.000 

con/m2, cá biệt > 6.000 con/m2. Nơi có mật độ cao: Giao Thịnh, Giao Hương 

(Giao Thủy); Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng); Xuân Ninh, 

Xuân Hồng (Xuân Trường); Trực Đạo, Trực Mỹ (Trực Ninh); Nam Hải (Nam 

Trực); …. 

Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng, kết hợp có mưa xen kẽ sẽ rất thuận 

lợi cho rầy phát sinh và gia tăng mật độ, nhất là ở các huyện phía Nam tỉnh. Dự 

kiến toàn tỉnh cần trừ rầy khoảng 11.000 ha (15% diện tích). Một số nơi sẽ bị cháy 

rầy vào cuối tháng 5 nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời.  

Ngoài ra lúa cỏ (lúa ma) đã xuất hiện và gây hại tại nhiều địa phương trong 

tỉnh: Xuân Thượng, Xuân Kiên (Xuân trường); Yên Chính, Yên Ninh (Ý Yên); Mỹ 

Hà (Mỹ Lộc); Hải Lộc, Hải Hà, Hải Thanh (Hải Hậu); Đồng Sơn, Nam Tiến (Nam 

Trực),… Tỷ lệ nơi cao 5-7%, cá biệt > 30%, cần tổ chức theo dõi để xử lý kịp thời, 

hạn chế sự phát sinh gây hại trong vụ Mùa 2021. 

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 tuyên truyền, phát động nông dân tự kiểm tra đồng ruộng 

để xác định và khoanh vùng những nơi, những diện tích nhiễm rầy mật độ cao; chú 

ý kiểm tra ở những vùng thường xuyên bị nhiễm rầy ở các vụ trước để phun trừ kịp 

thời, hiệu quả, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

2. Tổ chức phun trừ rầy tập trung từ ngày 16 - 22/5 cho những diện tích có 

mật độ rầy ≥ 50 con/khóm (≥2.000 con/m2) khi rầy ở tuổi 1-3. Sử dụng một trong 

các loại thuốc nội hấp - không phải rẽ hàng có hoạt chất Nitenpyram (Dyman 

500WP, Florid 700WP, Ramsuper 75WP, Startcheck 755WP,...); hoạt chất khác 

(Palano 600WP, Nisangold 700WP, Silwet 300WP,…). Phun đúng, đủ liều lượng 

thuốc, đảm bảo 32 - 48 lít nước thuốc/sào.  

Sau phun thuốc 3 ngày cần kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn ≥ 50 con/khóm 

(≥2.000 con/m2) phải phun lại. Đây là lứa rầy nở kéo dài nên sau phun thuốc cần 



thường xuyên kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp lúa chín ≥ 80% 

mà có mật độ rầy cao, nên gặt “chạy rầy”. 

3. Đối với bệnh bạc lá: Hiện nay chưa có thuốc đặc trị vì vậy khi lúa bị bệnh, 

phải giữ nước trong ruộng, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, không nên 

phun thuốc trừ bệnh. 

4. Đối với lúa cỏ: Tăng cường điều tra phát hiện để nhổ bỏ, khử lẫn, tiêu hủy 

triệt để lúa cỏ, không để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương, diệt nguồn lây 

lan cho vụ sau. Tập trung khử lẫn giai đoạn lúa trỗ bông- ngậm sữa và khi lúa sắp 

thu hoạch, tránh để hạt cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau. 

- Khi thu hoạch lúa Xuân cần vệ sinh máy gặt sạch sẽ; chú trọng vệ sinh đồng 

ruộng và kênh mương để hạn chế sự lây lan của lúa cỏ từ vùng này sang vùng khác 

qua khâu thu hoạch và nguồn nước. 

- Những diện tích nhiễm nặng lúa cỏ không cho thu hoạch (>70%) cần cắt, 

tiêu hủy toàn bộ cây lúa hoặc làm thức ăn cho gia súc tránh để hạt lúa cỏ rơi rụng 

trên ruộng, đưa nước vào sau đó tiến hành cày lật gốc, sử dụng chế phẩm vi sinh 

AT-YTB (100-200g/sào) để phân hủy nhanh phế phụ phẩm tại đồng ruộng, kết hợp 

ngâm dầm cho thối gốc rạ, hạt lúa cỏ, không để gốc lúa cỏ tái sinh trở lại hoặc thả 

vịt vào ruộng cho ăn bớt hạt lúa cỏ. Nếu ruộng phải gặt máy có thể thu gom rơm rạ 

lại rồi sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma, chế phẩm vi sinh Sumitri,… 

để phân hủy Cellulose trong rơm rạ. 

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./. 
 

 

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 trên; 

- 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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