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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

        SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
           
            Số:       /SNN-TTBVTV 

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 

phòng trừ sâu bệnh trên lúa Mùa 

2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Nam Định, ngày      tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: - UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố; 

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

Ngày 23/7/2019, qua kiểm tra đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt & BVTV 

phát hiện đối tượng nghi sâu keo mùa thu gây hại trên lúa Mùa tại Yên Tiến (Ý 

Yên), mật độ rải rác, nơi cao 1-2 con/m2, cục bộ 3-4 con/m2. 

Ngày 26/7/2019, phát hiện đối tượng này cũng gây hại trên lúa Mùa ở 

Xuân Kiên, Xuân Phương (Xuân Trường); Phân bố rải rác, nơi cao 1-3 con/m2. 

Đến ngày 06/8/2019, bắt gặp trên lúa Mùa tại Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng). 

Ngày 07/8/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã mời GS.TS. 

Phạm Văn Lầm (Viện Bảo vệ thực vật), TS. Trần Quyết Tâm - Giám đốc Trung 

tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc về kiểm tra, xác minh và lấy mẫu giám định. 

Kết quả giám định mẫu côn trùng của Trung tâm Giám định kiểm dịch 

thực vật và Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sâu keo mùa thu (Spodoptera 

frugiperda) đã lây lan và gây hại trên lúa Mùa của tỉnh Nam Định. Như vậy, Nam 

Định là tỉnh đầu tiên phát hiện sâu keo mùa thu gây hại trên lúa. 

1. Công tác ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu  

- Ngay sau khi sâu keo mùa thu trên ngô xuất hiện tại Nam Định vào cuối 

tháng 4/2019. Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Công văn số 350/SNN-

TTBVTV ngày 02/5/2019 về việc tập trung phòng trừ sâu bệnh trên lúa Xuân và 

phòng chống sâu keo mùa thu. 

- Trong vụ Mùa 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT có Công văn số 

614/SNN-TTBVTV ngày 17/7/2019; Công văn số 675/SNN-TTBVTV ngày 

31/7/2019 lồng ghép nội dung chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu cùng các đối 

tượng sâu bệnh khác. 

- Đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có Công văn số 

28/TTBVTV về việc điều tra và theo dõi sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh đồng 

thời cử cán bộ điều tra theo dõi, thu thập mẫu sâu keo mùa thu trên ngô; Hướng 

dẫn số 86/TTBVTV ngày 06/5/2019 về Quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo 

mùa thu trên ngô. 

- Ngày 20/6/2019, đã tổ chức Hội nghị tập huấn biện pháp phòng, chống 

sâu keo mùa thu cho lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT; lãnh đạo và cán bộ 

kỹ thuật Trung tâm DVNN các huyện, thành phố; đại diện một số xã, HTX trong 

tỉnh.  
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2. Kết quả công tác chỉ đạo phòng trừ 

 Do tích cực công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn về sâu keo mùa 

thu nên các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác điều tra, phát hiện. 

Ngay khi phát hiện sâu keo mùa thu trên lúa, Chi cục Trồng trọt & BVTV đã kịp 

thời hướng dẫn, khoanh vùng, tổ chức phun trừ kịp thời cho toàn bộ diện tích 

nhiễm (5ha) lúc sâu tuổi nhỏ (tuổi 1 - 3). Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb 

(Clever 150SC, 300WG, Ammate®150EC, Obaone 95WG, Sunset 300WG,...), 

hoạt chất khác (Takumi 20WG, Prevathon® 5SC, Match 050EC, Chlorferan 240 

SC,...). Do được phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu nên hiệu quả phòng trừ cao. Mặt 

khác sâu gây hại vào thời điểm lúa đẻ nhánh rộ, dễ phát hiện và dễ phòng trừ hơn 

so với trên ngô.  

Ngày 20/8/2019, qua thực tế kiểm tra đồng ruộng của Sở Nông nghiệp & 

PTNT, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc và Cục Bảo vệ 

thực vật cho thấy: Sau khoảng 1 tháng từ ngày xuất hiện sâu trên đồng ruộng, đến 

nay sâu keo mùa thu đã hoàn toàn bị khống chế, không còn khả năng lây lan và 

phát sinh gây hại. Tất cả các điểm sâu xuất hiện tại 3 huyện trong tỉnh, lúa đã 

phát triển bình thường, không bị thiệt hại về năng suất.  

Đồng thời, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cử cán bộ kỹ thuật 

phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường 

công tác điều tra mở rộng nhưng tới nay chưa phát hiện sâu keo mùa thu trên lúa 

lây lan sang các địa phương khác. 

3. Các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới 

Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, bảo vệ an toàn dàn lúa 

Mùa từ nay đến cuối vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, Phòng Nông 

nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đặc điểm sinh học, quy 

luật phát sinh gây hại cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa 

thu và những đối tượng dịch hại khác để các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng, 

phát hiện diện tích lúa nhiễm sâu bệnh, phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 

đúng”. 

- Khuyến cáo nông dân áp dụng triệt để các biện pháp sinh học, sử dụng 

bẫy bả để thu bắt và tiêu diệt trưởng thành; sử dụng biện pháp thủ công (thu gom 

và tiêu diệt ổ trứng, sâu non), các biện pháp canh tác vệ sinh đồng ruộng. 

- Tăng cường công tác điều tra phát hiện, giám sát đồng ruộng để tham 

mưu biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; Phối hợp với Chi cục Trồng 

trọt & BVTV khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực một số loại thuốc BVTV phục vụ 

kịp thời sản xuất. 
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- Đồng thời quan tâm phòng trừ một số đối tượng dịch hại chính sau: 

+ Phun trừ sâu đục thân 2 chấm khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ 1-5% số bông) cho 

những diện tích có mật độ ổ 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). Sử dụng thuốc có 

hoạt chất Chlorantraniliprole (Prevathon® 5SC, Voliam Targo 063SC và Virtako 

40WG).  

+ Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 5, bệnh khô 

vằn, bệnh đạo ôn cổ bông,.. tập trung từ ngày 27/8 - 02/9 theo Thông báo số 

160/TB-TTBVTV ngày 15/8/2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV ở các huyện, 

thành phố; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng và hướng 

dẫn nông dân sử dụng những loại thuốc theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt & 

Bảo vệ thực vật./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                                 
   - Cục TT, Cục BVTV;  

   - Đ/c Phó chủ tịch PTK;                  (Để báo cáo)     

   - VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;                              

   - Lãnh đạo Sở NN - PTNT;  

   - TT BVTV phía Bắc;                                        

   - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 

   - Như kính gửi; 

   - Một số đơn vị có liên quan; 

   - Website Sở NN &PTNT, Chi cục TTBVTV; 
   - Lưu: VT, Chi cục TTBVTV.                                                                                                                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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