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Số:        /TTBVTV  
V/v Tập trung phòng, chống dịch hại  

đầu vụ Mùa 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Nam Định, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

       - Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; 

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

 

Hiện nay nguồn rầy lưng trắng tồn tại trên ký chủ phụ (lúa chét, mạ dược, 

mạ đặc sản) cao hơn so với vụ Mùa 2019, cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt, 

sắp có mưa giông lớn là điều kiện thuận lợi để rầy tăng nhanh mật độ trong thời 

gian tới và nguồn bệnh lùn sọc đen sẵn có trên đồng ruộng tạo nguy cơ phát sinh 

dịch bệnh lùn sọc đen trong vụ Mùa 2020. Ngoài ra Chuột, Ốc bươu vàng và cỏ 

dại có xu hướng phát sinh gây hại mạnh trong vụ Mùa 2020. 

Để đảm bảo tổ chức tốt sản xuất, chủ động hạn chế thấp nhất nguy cơ phát 

sinh dịch hại trên lúa vụ Mùa 2020, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật trân trọng 

đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, 

thành phố và Ban Nông nghiệp các xã/thị trấn khẩn trương hướng dẫn thực hiện tốt 

một số việc sau: 

1. Tập trung hoàn thành việc gieo cấy lúa Mùa 2020 

  - Thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng hạn chế nguồn bệnh Lùn sọc đen, 

thường xuyên giữ đủ nước trong ruộng để thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy xác 

thực vật. 

- Gieo cấy lúa theo đúng lịch chỉ đạo nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, 

dịch hại trên lúa. Hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 15/7. 

2. Chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu vụ 

- Phun tiễn chân mạ trước khi nhổ mạ cấy từ 2-3 ngày; trừ rầy trên những 

diện tích ruộng bỏ hoang bằng thuốc đặc hiệu để chống rầy xâm nhập, lây truyền 

bệnh lùn sọc đen (các địa phương nên tổ chức phun trừ rầy theo tổ, đội hoặc HTX 

với hình thức dịch vụ hay thuê khoán tập trung tại các thôn/xóm để phun trừ rầy 

đồng loạt, tiết kiệm công và thuốc BVTV). Sử dụng thuốc có hoạt chất 

Thiamethoxam (Amira 25WP, Onera 300WG, Impalasuper 25WG..); hoạt chất 

khác (Chess 50WG, Topchest 550WG, TV Pymeda 350WP, Cytoc 250WP, Gold 

Tress 10WP,..)… 

        - Đối với lúa gieo sạ cần chủ động xử lý hạt giống (thuốc: Kola 600FS; Cruiser 

plus 312,5FS; Gaucho 600FS;...), phun thuốc trừ rầy sau khi xuống giống từ 15 - 20 

ngày (khi trên ruộng có mật độ rầy và mẫu rầy phân tích có kết quả dương tính).  
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- Tổ chức thu thập mẫu rầy, mẫu lúa để giám định virus lùn sọc đen theo đúng 

Kế hoạch số 1256/KH-SNN ngày 02/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Tuyên 

truyền, tập huấn, quản lý giám sát bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2020. 

- Tích cực diệt chuột (Nghiêm cấm việc sử dụng thuốc ngoài danh mục, 

thuốc cấm, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người và vật nuôi); 

tổ chức thu bắt Ốc bươu vàng và phòng trừ cỏ dại đảm bảo hiệu quả, bảo vệ các 

đối tượng nuôi trồng thủy sản, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng. 

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp ở các 

huyện, thành phố, nhất là hoạt động quảng cáo ở cấp xã; chỉ đạo các đại lý, hộ 

kinh doanh VTNN cung ứng và hướng dẫn nông dân sử dụng VTNN theo hướng 

dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV./.   

Nơi nhận:  
   - Cục TT, Cục BVTV, TT BVTV phía Bắc; 
   - VP3 UBND tỉnh; 
   - Lãnh đạo Sở NN&PTNT;    
   - Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Sở; 
   - Trung tâm Khuyến nông; 
   - UBND, Phòng NN-PTNT các huyện,  
      Phòng Kinh tế TP; 
   - Trung tâm DVNN 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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