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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH 

ĐIỆN 

UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố 
 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV và kiểm tra thực tế đồng 

ruộng cho thấy các trà lúa Xuân sẽ trỗ tập trung từ ngày 5-15/5 (trong đó đến 

ngày 10/5 có khoảng 54% DT lúa trỗ; đến 15/5 có trên 90% DT lúa trỗ). 

Thời gian qua, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đã nở rộ với mật độ rất cao, lứa sâu 

kéo dài, phổ biến 50 - 70 con/m2, cao 200 - 300 con/m2, cục bộ 1.000 con/m2 (gấp 

3 - 4 lần so với năm 2019, quy mô phân bố trên diện rộng); trong khi đó đợt cao 

điểm phòng trừ sâu (22-27/4) gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa 

nhiều ngày, nhiều diện tích lúa phun xong gặp mưa hoặc phun không đúng chủng 

loại thuốc hướng dẫn nên hiệu quả phòng trừ kém, nơi mật độ sâu cao 70 - 100 

con/m2, cá biệt >300 con/m2 (Giao Tiến, Giao Hải, Giao Thịnh - Giao Thủy; Hải 

Châu, Hải Phú, Hải Bắc, Hải Thanh - Hải Hậu;…).  

Ngoài ra, thời tiết trong thời gian tới còn có mưa xen kẽ, ẩm độ cao, biên 

độ nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn; đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo 

ôn cổ bông phát sinh, gây hại trên diện rộng, nhất là các giống nhiễm trỗ trước 

10/5, diện đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trỗ gặp mưa. 

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp các huyện, thành phố và Ban Nông nghiệp các xã/thị trấn tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm 

tra đồng ruộng, xác định thời điểm lúa trỗ bông để phòng trừ sâu bệnh theo 

nguyên tắc “4 đúng”: 

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 

những diện tích có mật độ sâu từ 50 con/m2 trở lên, hoàn thành trước ngày 

05/5/2020.  Do sâu tuổi lớn nên chỉ sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb 

(Clever, Sunset, Obaone, Ammate®, Divine, Indogold, Ebato, ...); hoạt chất 

Emamectin (Golnitor, Haeuro, Hagucide,...); nhóm khác (Director, Takumi,…) 

- Tổ chức phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa bắt đầu trỗ (trỗ 3-5% số 

bông, ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau) cho các giống nhiễm 

như: Đài thơm 8, X21, BC15, Khang dân 18, Q5, QR1, Nếp, Thiên ưu 8... đặc biệt là 

những diện đã nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trỗ gặp mưa. 



 Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (Beam, Kabim, Kasai-S, Filia, 

Bamy...); hoạt chất khác (Bankan, Bumrosai, Mixperfect, Nativo,...theo hướng 

dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV). Khi lúa bắt đầu trỗ nếu không kịp phun 

phòng cần phải phun thuốc ngay khi lúa vừa trỗ bông xong. Không nên sử dụng 

loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ 

bông do hiệu quả phòng trừ rất thấp. 

2. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở; tăng cường công tác điều tra, 

nhất là đối với vùng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao để kịp thời hướng dẫn phun 

trừ lần 2 đồng thời tổ chức các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các cửa 

hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, báo cáo kết 

quả phòng trừ về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt & BVTV)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh PTK;  
- Văn phòng UBND tỉnh;                     
- Cục TT, Cục BVTV; (để B/c) 
- Các đ/c lãnh đạo Sở;  
- Trung tâm BVTV phía Bắc;  
- UBND, Phòng NN-PTNT,  
- Trung tâm DV NN các huyện, TP 
- Một số đơn vị có liên quan; 
- Website Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

   GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 
     Nguyễn Doãn Lâm 
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