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Kính gửi:   

               - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

          - Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

                    - UBND các huyện, thành phố; 

         - Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi. 
 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT và qua thực tế kiểm tra đồng 
ruộng cho thấy các trà lúa Mùa sinh trưởng phát triển tốt, độ đồng đều cao, đang 
ở giai đoạn từ phân hóa đòng - trỗ bông; dự kiến lúa toàn tỉnh trỗ bông tập trung 
từ ngày 05 - 15/9. Tuy nhiên, trên trà lúa trỗ bông sớm (trước ngày 05/9), sâu đục 
thân 2 chấm đang phát sinh với mật độ rất cao, gấp 3 - 5 lần so với trung bình 
nhiều năm. Nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời, sâu đục thân có nguy cơ gây 
hại làm giảm năng suất nghiêm trọng, nhất là những khu ruộng ven làng, ven 
sông, gần nguồn chiếu sáng, gần khu ruộng bỏ hoang... ở tất cả các huyện trong 
tỉnh. Sâu tập trung gây hại nặng cho trà lúa trỗ bông trước ngày 05/9 và trà lúa trỗ 
bông sau ngày 15/9 (trà mùa trung trỗ muộn), nhất là trà lúa đặc sản trỗ bông 
trong tháng 10.  

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu đục thân 2 chấm gây ra, UBND tỉnh 
yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên 
quan khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông 
dân tự kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa, xác định thời điểm trỗ, mật độ 
trứng sâu đục thân 2 chấm và lựa chọn loại thuốc phun, thời điểm phun thuốc đạt 
hiệu quả tốt nhất. 

2. Tổ chức phun trừ sâu đục thân 2 chấm khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ 1 - 5% số 
bông) cho những diện tích có mật độ trứng ≥ 0,2 ổ/m2; nơi có mật độ trứng ≥ 1 
ổ/m2 phải trừ kép (lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày; ruộng 
trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau). Chỉ sử dụng thuốc đặc hiệu có hoạt 
chất Chlorantraniliprole, Chlofenapyr (Thuốc Prevathon® 5SC, Chlorferan 
240SC,...) để phun trừ. 

3. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; chỉ 
đạo và định hướng cửa hàng cung ứng thuốc bảo vệ thực vật kinh doanh các loại 
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thuốc trừ sâu đục thân 2 chấm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Kiên 
quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định chủ động phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tuyên truyền về cách nhận biết, tác 
hại, biện pháp phòng trừ hiệu quả đối với sâu đục thân 2 chấm và các đối tượng 
sâu bệnh hại lúa. 

5. Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi chủ động đảm 
bảo đủ nước phục vụ phun trừ sâu đục thân 2 chấm để thuốc phát huy được hiệu 
quả phòng trừ. 

6. Ngoài sâu đục thân 2 chấm còn các đối tượng như: Bệnh bạc lá, bệnh 
khô vằn, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu cuối vụ… cần tiếp tục quan tâm 
quản lý theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)  
- Như trên; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;                                                                                            
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1; VP3. 

  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

Trần Anh Dũng 
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