
SỔ TAY
QUY TRÌNH KỸ THUẬT

QUẢN LÝ RẦY 
VÀ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA

20

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT
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VÀ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA

TÀI LIỆU ĐƯỢC BIÊN SOẠN THEO:
- “Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa” 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – năm 2006.
- Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa của 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương - năm 2010.
- Tài liệu công bố của Tiến sĩ Hà Viết Cường - Bộ môn Bệnh cây - Trung tâm  

nghiên cứu Bệnh cây nhiệt đới – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - năm 2009.
- Kết quả triển khai dự án KH - CN năm 2010 - 2013: “Xây dựng mô hình quản 

lý Rầy hại lúa theo hướng Hiệu quả - Bền vững” của Chi cục BVTV Nam Định.
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LỜI TỰA
Nhóm rầy hại lúa là một trong những đối tượng dịch hại 

quan trọng, bao gồm nhiều loại: rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy 
xanh đuôi đen, rầy điện quang, rầy nâu nhỏ… Các loại rầy này 
hại lúa theo kiểu chích hút. Rầy gây hại nhẹ làm giảm năng 
xuất lúa, nặng thì làm khô cây, mất hoàn toàn năng xuất. Đặc 
biệt, rầy còn là môi giới truyền virút gây bệnh vàng lùn, lùn 
xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa. Đây là các loại bệnh rất nguy 
hiểm cho cây lúa và hiện nay chưa có thuốc đặc trị.

Thường xuyên xuất hiện gây hại lúa ở các vụ trong năm 
là rầy nâu và rầy lưng trắng. Riêng vụ mùa 2009, rầy lưng 
trắng gây bệnh lùn sọc đen tại Nam Định với diện tích nhiễm 
18.000 ha, trong đó diện tích mất trắng là 8.100 ha. Trước vấn 
đề trên đòi hỏi phải có biện pháp quản lý rầy một cách hiệu 
quả - bền vững đảm bảo an ninh lương thực và môi trường 
sinh thái.

Để giúp cán bộ lãnh đạo, cán bộ khuyến nông, nhân viên 
kỹ thuật và các hộ nông dân quản lý rầy và bệnh do virus hại 
lúa đạt hiệu quả cao; Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định phối 
hợp với Sở Khoa học - công nghệ biên soạn cuốn “Sổ tay quy 
trình kỹ thuật quản lý rầy và bệnh lùn sọc đen hại lúa”. Đây 
là tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn 
và tổ chức chỉ đạo phòng trừ, dập dịch rầy truyền bệnh virus 
hại lúa.

Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến 
và ủng hộ nhiệt tình của Tiến sỹ Hà Viết Cường - Trung tâm 
nghiên cứu Bệnh cây nhiệt đới - Trường Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội và Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương!

Rất mong nhận được sự cộng tác, hưởng ứng tích cực của 
cán bộ và các hộ nông dân trong toàn tỉnh.                                                    

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT NAM ĐỊNH
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Phần 1
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC,  

QUY LUẬT PHÁT SINH GÂY HẠI  
VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RẦY

Rầy nâu là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá; rầy 
lưng trắng và rầy nâu nhỏ là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen. 
Xin giới thiệu cách nhận biết, tác hại và biện pháp phòng trừ 
3 loại rầy gây hại nêu trên như sau:

1- RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGENS) RICE BROWN PLANTHOPPER

Rầy trưởng thành cánh dài   Rầy trưởng thành cánh ngắn  

a. Nhận dạng: 
Rầy trưởng thành cánh dài xâm nhập vào ruộng lúa và đẻ 

trứng trên các bẹ lá hoặc ở các gân lá. Trưởng thành có hai 
loại: cánh dài và cánh ngắn. Rầy cánh dài thường xuất hiện 
vào giai đoạn đầu và giai đoạn lúa chín, di chuyển, phát tán. 
Trứng xếp hình nải chuối. Rầy non tuổi 1 có màu trắng, các 
tuổi sau có màu vàng nâu.  

b. Vòng đời rầy nâu: 
Vòng đời rầy nâu từ 25 - 30 ngày, trong điều kiện nhiệt độ 

25 - 300C. 
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c. Đặc điểm gây hại: 
+ Tác hại trực tiếp: Rầy cám và rầy trưởng thành cánh 

dài hoặc cánh ngắn đều chích hút nhựa cây lúa gây nên hiện 
tượng cháy rầy khi mật độ rầy cao. 

+ Tác hại gián tiếp: Là môi giới truyền vi rút gây bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa. 

d. Đặc điểm truyền bệnh: 
Rầy nâu chích hút nhựa cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn 

lá rồi mang mầm bệnh vi rút này trong cơ thể để truyền sang 
cho cây lúa khỏe mạnh khi chúng đến chích hút cây lúa đó. 

Rầy nâu mang mầm bệnh có khả năng truyền bệnh cho 
đến khi chết. 

Cây lúa càng non càng dễ bị nhiễm bệnh, về sau có thể 
không trỗ bông được, năng suất giảm nghiêm trọng hoặc mất 
trắng. Cây lúa già bị nhiễm bệnh thì năng suất bị giảm ít hơn.

Rầy nâu chỉ truyền bệnh khi có nguồn bệnh (lúa bị bệnh, 
lúa chét bị bệnh, cỏ bị bệnh) tồn tại trên đồng ruộng.

2  RẦY LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FURCIFERA) 
    RICE WHITE-BACKED PLANTHOPPER

a. Nhận dạng:
- Rầy trưởng thành màu đen nâu dài 3,5 - 4 mm với 1 dải 

trắng trên mảnh lưng giữa. Cơ thể có màu trắng kem, bụng 
màu đen. Con cái có 2 dạng: dạng cánh ngắn và dạng cánh 
dài; con đực chỉ có 1 dạng cánh dài.

- Trứng rầy lưng trắng có dạng quả chuối tiêu dài và nhọn. 
Rầy đẻ trứng trong bẹ lá hoặc trên gân lá, mỗi ổ từ 2 - 7 trứng; 

Trứng Rầy cám

Rầy nâu trưởng thành 
cánh ngắn

Rầy nâu trưởng thành 
cánh dài
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trứng mới đẻ có màu trong suốt, sau chuyển màu vàng, sắp 
nở có 2 điểm mắt màu đỏ.

- Rầy non có 5 tuổi, mới nở màu trắng đục, càng lớn màu 
càng chuyển sang trắng sữa, hình quả trám hoạt động nhanh 
nhẹn hơn rầy nâu. Đến tuổi 3 xuất hiện các vệt vằn trên lưng.

b. Vòng đời: 
Điều kiện nhiệt độ từ 25 - 290C, ẩm độ 85 - 95% thì các 

pha phát dục của rầy lưng trắng như sau:
-  Thời gian trứng: 3 - 6 ngày
-   Rầy non: 11 - 12 ngày
-   Rầy trưởng thành sống 18 - 30 ngày. Trung bình 1 rầy 

cái đẻ 300 - 350 trứng
c. Đặc điểm gây hại: 
+ Tác hại trực tiếp: Cả rầy non và trưởng thành đều chích 

hút nhựa lúa làm cây lúa khô héo, hạt lúa sẽ lép lửng và quá 
trình chín của hạt bị chậm.

Rầy trưởng thành có tính hướng quang mạnh. Trên đồng 
ruộng rầy lưng trắng du nhập sớm hơn rầy nâu. Từ đầu vụ 
đến giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ mật độ rầy lưng trắng cao hơn 
rầy nâu. Một năm trên đồng ruộng có 6 - 7 lứa rầy lưng trắng 
phát sinh gây hại, trong đó có lứa 2 vào cuối tháng 4 giữa 
tháng 5 hại trên lúa xuân và lứa 5 vào cuối tháng 8 giữa tháng 
9 gây hại nặng cho lúa mùa. Vụ xuân thường gây hại nặng 
hơn vụ mùa. Rầy lưng trắng hại nặng trên các giống lúa lai, 
thuần thơm, ruộng thâm canh cao bón quá nhiều đạm. Điều 
kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ từ 25 - 300C thích hợp 
cho rầy phát triển.

+ Tác hại gián tiếp: Là môi giới truyền vi rút gây bệnh lùn 
sọc đen cho cây lúa. 
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d. Đặc điểm truyền bệnh:
Hiện các các nhà khoa học mới xác định được rầy lưng 

trắng là véc-tơ (môi giới truyền bệnh) lùn sọc đen. Bệnh lan 
truyền theo phương thức bền vững tái sinh*.

3  RẦY NÂU NHỎ (RẦ   Y XÁM) LAODELPHAX STRIATELLUS 
    SMALL BROWN PLANTHOPPER

a. Nhận dạng: 
Về đặc tính sinh học: Rầy nâu nhỏ cũng có các giai đoạn 

phát triển giống với rầy nâu nhưng kích thước nhỏ hơn và 
vòng đời của nó dài hơn do nó thường sinh sống nơi có thời 
tiết mát mẻ hơn. Quá trình phát triển cũng trải qua 3 giai đoạn: 

- Trưởng thành: Trưởng thành rầy nâu nhỏ có kích thước 
nhỏ hơn rầy nâu và rầy lưng trắng, đầu có màu vàng nhạt. 
Đốt lưng của con đực nối với cánh có màu đen và ở con cái 
đốt ngực có màu vàng nhạt ở giữa, màu đen dọc theo rìa sau. 
Có những chấm đen ở giữa cánh nơi cuối thân. Nó cũng có 2 
dạng cánh dài và dạng cánh ngắn. Con trưởng thành có thể 
sống được từ 2 đến 3 tuần. 

- Trứng: Trứng rầy nâu nhỏ màu trắng được đẻ thành khối 
trên gân chính của lá hoặc bẹ lá ở gần gốc lúa, mỗi trứng 
cũng có một mũ trứng chụp lên trên đỉnh. Thời gian ủ trứng 
khoảng 10 ngày.

- Rầy non: Rầy non có màu nâu nhạt đến nâu đậm và tập 
trung ở gốc lúa, chích hút nhựa cây. Thời gian sinh sống của 
rầy non khoảng 18 - 20 ngày. 

b. Vòng đời: 
Vòng đời rầy nâu nhỏ kéo dài trong khoảng thời gian từ 

45 đến 50 ngày.
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c. Đặc điểm gây hại:

+ Tác hại trực tiếp: Về 
cách gây hại: rầy nâu nhỏ 
thường xuất hiện từ giai 
đoạn lúa trỗ trở đi, cả rầy 
non và rầy trưởng thành 
đều gây hại trên bông, 
trên gié và hạt lúa mới 
trỗ thoát; các vết hại trên 
hạt và gié lúa có màu nâu 
sẫm, nâu đen, hạt lúa bị hại lép lửng, hạt gạo bị thui đen, nơi 
bị nặng có thể bị lép hoàn toàn; những nơi có mật độ rầy nâu 
nhỏ cao trên lá xuất hiện lớp muội đen. 

+ Tác hại gián tiếp:  Rầy nâu nhỏ là môi giới truyền vi rút 
gây bệnh đốm sọc vi rút, bệnh lùn sọc đen trên cây lúa và 
bệnh lùn nhám vi rút trên cây bắp (ngô)...

d. Đặc điểm truyền bệnh:
Hiện các nhà khoa học mới xác định được rầy nâu nhỏ là 

véc-tơ (môi giới truyền bệnh) lùn sọc đen. Bệnh lan truyền 
theo phương thức bền vững tái sinh*.

4  QUI TRÌNH KỸ THUẬT QUẢN LÝ RẦY

a. Các biện pháp phòng 
- Vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày, bừa, trục kỹ trước khi 

gieo sạ (cấy); dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước.
- Sử dụng giống lúa kháng rầy, lúa giống có chất lượng tốt, 

không lấy lúa thịt làm lúa giống; có thể sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật để xử lý hạt giống.

- Không gieo sạ và cấy quá dày.
- Để bảo vệ cây lúa non, sau khi gieo mạ, sạ nên cho 

nước vào ruộng và duy trì mực nước thích hợp để hạn chế rầy 
nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ chích hút thân cây lúa.

- Không bón quá thừa phân đạm (urê); tăng lượng phân 
lân và phân kali để nâng cao sức chống chịu của cây lúa đối 
với bệnh. 

Ruộng lúa bị rầy nâu nhỏ phá hại
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- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện 
của rầy nâu, rầy lưng trắng và rầy nâu nhỏ trên cây lúa.

b. Biện pháp trừ bằng thuốc hóa học

* Cách phát hiện và ngưỡng xử lý
- Kiểm tra đồng ruộng:  Kiểm tra ruộng định kỳ 3 ngày 1 

lần; chọn những vùng cánh đồng, khu ruộng, giống thường 
xảy ra cháy rầy. 

- Kiểm tra trứng: Lấy 3-5 khóm lúa ngẫu nhiên nhìn kỹ 
từng bẹ lá và gân lá chính, đếm số trứng rầy. Nếu thấy trứng 
màu trắng trong đó là trứng mới đẻ; nếu có màu nước thép 
là trứng sắp nở; nếu trứng màu đỏ hoặc màu vàng là trứng bị 
ký sinh. Trên 1 khóm lúa có từ  6 -7 ổ trứng chưa nở cần phải 
theo dõi chặt chẽ. 

- Kiểm tra rầy: Điều tra 5-10 khóm/điểm, kiểm tra ít nhất 
5 điểm theo đường chéo góc, điểm quan sát cách bờ ít nhất 
2m. Quan sát ở gốc lúa nơi gần mặt nước đếm số rầy/khóm.

- Phun thuốc trừ rầy khi trứng nở được 80% với mật độ 50 
con/khóm trở lên.

* Thuốc sử dụng
- Giai đoạn lúa chưa trỗ dùng các loại thuốc nội hấp và 

thuốc ức chế sinh trưởng: Applaud 25WP, Aperlaur 250WP, 
Wofara 300WG, Asarasuper 250 WDG, Dantotsu 16WSG, 
Actara 25WG, Conphai 10WP...

- Giai đoạn từ đòng già-ngậm sữa, chắc xanh: Chỉ dùng 
các loại thuốc tiếp xúc có hoạt chất Fenobucarb (Bassa 
50EC, Azora 350EC, Bascide 50EC, Nibas 50ND...) và 
nhóm Chlorpyrifos Ethyl (Victory 585EC, Medophos 750EC, 
Dragon 585EC...). Phải rẽ lúa 4 hàng/băng; nếu lúa tốt, mật 
độ rầy cao, rẽ 3 hàng/băng và phun trực tiếp vào nơi cư trú 
của rầy. 

- Sau phun 3 ngày đối với rầy lưng trắng; 1 ngày với rầy 
nâu cần kiểm tra ruộng, nếu mật độ rầy còn trên ngưỡng 
phòng trừ phải phun lại.

*Chú ý: không phun sớm bằng thuốc thuộc nhóm 
Pyrethroid sẽ gây hiện tượng tái phát rầy vì thuốc này diệt 
hết thiên địch.
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Phần 2
BỆNH LÙN SỌC ĐEN, VÀNG LÙN,

LÙN XOẮN LÁ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
1. BỆNH LÙN SỌC ĐEN

a. Tác nhân:
Bệnh lùn sọc đen do vi rút có tên SRBSDV (Southern 

Rice Black-Streaked Dwarf Virus) gây nên.
b. Nhận dạng:
Triệu chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:
- Lá lúa bị xoắn vặn (a, b, c);
- Trỗ không thoát với hạt bị biến màu nâu (a). 
- Có các nốt phồng màu trắng chạy dọc gân của lá (d), 

phiến lá (d), thân (e). 

- Các nốt phồng lúc đầu trắng sau chuyển màu nâu đến 
đen (e, f). 

c. Cách lan truyền: 
- Rầy lưng trắng và rầy nâu nhỏ là môi giới truyền vi rút 

gây bệnh cho cây lúa. Trong đó rầy lưng trắng có thể lan 
truyền bệnh từ lúa - lúa và từ lúa - ngô; còn rầy nâu nhỏ chỉ 
lan truyền bệnh từ lúa - lúa. 

- Bệnh lan truyền theo phương thức bền vững tái sinh.
(Nói chung các virus truyền theo phương thức bền vững 

tái sinh có thể được phòng trừ hiệu quả vì véc tơ côn trùng 
không thể truyền virus ngay sau khi chích nạp trên cây bệnh 
mà phải qua giai đoạn nhân số lượng virus trong cơ thể rầy).
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2. BỆNH VÀNG LÙN

a. Tác nhân gây bệnh: 
   Bệnh vàng lùn là một dạng triệu chứng do vi rút gây 

bệnh có tên RGSV (Rice Grassy Stunt Virus) gây nên. 
b. Nhận dạng: 
Triệu chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau: 
- Màu sắc của cây lúa bệnh: Lá lúa từ xanh nhạt - Vàng 

nhạt -Vàng cam - Vàng khô. 
- Vị trí lá bị vàng: Lá dưới bị vàng trước, lần lượt đến các 

lá bên trên. 
- Vết vàng trên lá: Từ chóp lá vàng dần vào bẹ.
- Đặc điểm của lá lúa bị bệnh: Lá có khuynh hướng 

xòe ngang.
- Bệnh làm giảm chiều cao cây lúa và giảm số dảnh của 

bụi lúa mắc bệnh.
- Ruộng lúa bệnh ngả màu vàng, chiều cao cây không 

đồng đều. 

Cây lúa bị lùn xuống, lá ngả mầu vàng
c. Phương thức lan truyền bệnh:
- Rầy nâu là môi giới truyền vi rút gây bệnh cho cây lúa và 

truyền vi rút cho đến khi chết.
- Cây lúa bị bệnh mang vi rút cho đến khi thu hoạch, lúa 

chét cũng có thể nhiễm bệnh. Khi bị bệnh ở giai đoạn lúa 
non, lúa sẽ không trổ bông, năng suất giảm nghiêm trọng 
hoặc mất trắng.

- Rầy nâu chích hút cây bệnh sau 5 -10 phút là mang 
mầm bệnh trong cơ thể; và khoảng 10 ngày sau là có thể lan 
truyền vi rút gây bệnh sang cây lúa khoẻ khác.
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- Vi rút gây bệnh không truyền qua trứng rầy, đất, nước, 
không khí.

- Rầy nâu cánh dài mang vi rút phát tán đi rất xa nên 
phạm vi lây lan của bệnh rộng, rầy cánh ngắn mang vi rút lây 
lan bệnh trong phạm vi hẹp vì không thể di chuyển xa.

- Hiện chưa có thuốc đặc trị vi rút gây bệnh.

Ruộng lúa bị vàng lùn, lùn xoắn lá.

3. BỆNH LÙN XOẮN LÁ 
a. Tác nhân:  
Bệnh lùn xoắn lá do vi rút có tên RRSV 
(Rice Ragged Stunt Virus) gây nên. 

b. Nhận dạng:

                 Lá xoắn                                 Rách mép lá                             Gân sưng

Triệu chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:
- Cây bị lùn, màu lá xanh đậm; 
- Rìa lá bị rách và gợn sóng, dọc theo gân lá có bướu; 
- Chóp lá bị biến dạng, xoăn tít lại;
- Lúa không trỗ được, bị nghẹn đòng, hạt lép.
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c. Cách lan truyền bệnh:

Cây lúa bị kết hợp cả 2 bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá

Cách lan truyền bệnh như bệnh vàng lùn.
Lưu ý: Có trường hợp trên một bụi lúa đồng thời xuất hiện 

cả hai triệu chứng bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá . 

4. QUI TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN
a. Vệ sinh đồng ruộng
Cày lật đất sớm, vùi gốc rạ để diệt lúa chét, lúa tái sinh; 

dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, tàn dư cây bệnh và 
các kí chủ trên đồng ruộng.

b. Sử dụng giống
- Trong bộ giống đã được Sở Nông nghiệp & PTNT hướng 

dẫn, mỗi huyện nên cơ cấu giống cho phù hợp với địa phương, 
sử dụng giống lúa có chất lượng tốt theo nguyên tắc đa dạng 
về giống nhưng các giống chủ lực không nên quá 30%.

- Những giống nhiễm rầy nếu gieo trồng phải tuân thủ 
theo quy trình thâm canh, quản lí rầy nghiêm ngặt theo hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn.

c. Thâm canh, bảo vệ mạ
- Thực hiện gieo mạ tập trung theo vùng, không gieo mạ 

ở gần những ruộng đang có nguồn bệnh, ven đường giao 
thông, những nơi có nguồn ánh sáng thu hút rầy vào ban 
đêm. Nếu có điều kiện xử lý hạt giống trước khi gieo để hạn 
chế rầy và một số loại bệnh khác.

- Tùy theo hình thức gieo mạ mà đảm bảo chế độ dinh 
dưỡng tốt nhất để mạ sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

 - Tiến hành phun thuốc trừ rầy nội hấp cho mạ trước khi 
cấy 2 đến 3 ngày ở những vùng trước đây đã nhiễm bệnh nặng.



SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

12 13

- Khi bệnh xuất hiện trên mạ, tùy theo mức độ nhiễm bệnh, 
tiến hành tiêu hủy cả luống hoặc cả ruộng sau khi đã phun 
thuốc nội hấp trừ rầy; gieo bổ sung mạ nếu thời vụ cho phép.

d. Thâm canh, bảo vệ lúa
- Bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm, áp dụng 

kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” hoặc “Hệ thống thâm canh lúa cải 
tiến” (SRI) ở nơi có điều kiện để tăng tính chống chịu của lúa 
đối với dịch hại;

- Giai đoạn lúa từ gieo cấy- đứng cái: tăng cường điều tra, 
phát hiện để nhổ, vùi những cây lúa bị bệnh, cấy dặm bằng 
cây lúa khỏe. Chăm sóc để cây lúa mau chóng phục hồi; 
cần bón cân đối phân N-P-K, lưu ý không bón dư thừa đạm. 
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng 
trừ kịp thời khi các lứa rầy xuất hiện, đặc biệt là rầy lứa 2 vụ 
xuân, lứa 4 vụ mùa ở những vùng trước đây đã nhiễm bệnh 
nặng (trừ lứa rầy này sẽ hạn chế rất lớn bệnh lùn sọc đen).

- Giai đoạn lúa từ phân hóa đòng trở đi: thực hiện chăm 
sóc, tưới tiêu hợp lí, kịp thời giúp cây khỏe, tăng khả năng 
chống chịu bệnh. Khi mật độ rầy cao cần tiến hành phun 
thuốc theo đúng hướng dẫn của Chi cục BVTV, sử dụng các 
loại thuốc đặc trị theo nguyên tắc “4 đúng”. Nếu bệnh xuất 
hiện phải nhổ bỏ và vùi cây bệnh. Sau khi thu hoạch lúa ở 
ruộng bị bệnh cần tiến hành cày vùi ngay ruộng đó.

- Khi có xác nhận của Trạm Bảo vệ thực vật và chính 
quyền điạ phương, ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen 
không còn khả năng cho năng suất cần tiêu hủy cả ruộng lúa 
bị bệnh. Trước khi tiêu hủy phải phun thuốc trừ rầy bằng loại 
thuốc tiếp xúc; sau tiêu hủy tiến hành cấy, gieo thẳng lại nếu 
còn thời vụ. Trường hợp hết vụ gieo cấy, chuyển sang trồng 
cây khác nếu điều kiện cho phép.

Ruộng lúa bị bệnh lùn sọc đen gây hại
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Phần 3
TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY 

VÀ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA
Để phòng trừ rầy truyền bệnh lùn sọc đen một cách có 

hiệu quả, cấp ủy và chính quyền cần tập trung chỉ đạo để 
thực hiện các biện pháp phòng trừ, dập dịch một cách đồng 
bộ. Cụ thể:

1. Thành lập và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 
phòng trừ rầy, các bệnh virus hại lúa do rầy gây ra; phối hợp 
lực lượng có liên quan (Nông nghiệp, Tài chính - kế hoạch, 
Khoa học - công nghệ...) và Hệ thống chính trị ở địa phương 
để thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng trừ, 
dập dịch rầy và bệnh lùn sọc đen trên địa bàn. Ban chỉ đạo 
phải giao ban hàng tuần, báo cáo kịp thời với cấp trên có 
thẩm quyền về tình hình dịch bệnh ở địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền, giúp nông dân có kiến thức 
về cách phát hiện và phòng trừ rầy và bệnh lùn sọc đen trên 
lúa, tuyên truyền phổ biến các điển hình tiên tiến trong phòng 
trừ dịch bệnh.

3. Tăng cường hoạt động của mạng lưới BVTV cơ sở, thiết 
lập Hệ thống bẫy đèn ở từng vùng sinh thái để dự báo sự xuất 
hiện của rầy. Tích cực giám sát dịch bệnh trên đồng ruộng; 
thông tin về tình hình và dự báo dịch bệnh phải được chuyển 
đến nông dân kịp thời và thường xuyên qua hệ thống truyền 
thanh và các phương tiện thông tin khác ở cơ sở.

4. Khi dịch bệnh xảy ra cần tổ chức thực hiện kịp thời 
các khâu:

- Phun xịt thuốc trừ rầy đồng loạt (theo hướng dẫn ở cuốn 
sổ tay này).

- Tiêu hủy triệt để lúa bị bệnh lùn sọc đen.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng trừ, dập dịch theo 

văn bản hiện hành của Thủ tướng chính phủ và của địa 
phương, đảm bảo ngân sách địa phương phục vụ công tác 
phòng trừ dịch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, 
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sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, nghiêm cấm 
việc kinh doanh thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, tăng giá 
thuốc trong thời gian có dịch và những vi phạm quy định về 
quảng cáo thuốc.

- Khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân tham gia 
tích cực và có hiệu quả trong công tác phòng trừ dịch bệnh; 
kỷ luật nghiêm khắc tập thể, cá nhân không nghiêm túc chấp 
hành sự chỉ đạo của cấp trên làm cho dịch bệnh lây lan.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân về cơ cấu giống cây 
trồng, cơ cấu giống lúa và các biện pháp canh tác như: xuống 
giống tập trung, không gieo cấy nhiều giống lúa trong một 
vùng, sử dụng giống kháng rầy, ứng dụng Hệ thống thâm 
canh lúa cải tiến (SRI) và quản lý dịch hại theo IPM .

* MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐẶC HIỆU TRỪ RẦY

APPLAUD
 25SC

APERLAUR
250WP BASSA

 50EC

MEDOPHOS 750EC

               585EC



Trûáng rêìy non Trûáng rêìy sùæp núã Rêìy non múái núã

THUÖËC ÀÙÅC HIÏåU TRÛÂ RÊÌY CHÑNH HIÏåU NHÊÅT BAÃN

SAÃN PHÊÍM CHÑNH HIÏÅU

NHÊÅT BAÃN

25SC
T/P hoaåt chêët: Buprofezin 25% (w/v)

ÀÙÅC ÀIÏÍM - CÖNG DUÅNG
� 25SC chûáa
hoaåt chêët Buprofezin coá taác
àöång võ àöåc tiïëp xuác, thêëm sêu
maånh, ûác chïë quaá trònh löåt xaác
cuãa sêu haåi; hiïåu lûåc trûâ rêìy rêët
cao vaâ keáo daâi.
� 25SC laâ
thuöëc àùåc hiïåu chuyïn duâng
trûâ rêìy haåi luáa. Thuöëc coá hiïåu
quaã rêët cao àöëi vúái caã trûáng
rêìy, rïåp (laâm trûáng bõ ung,
khöng núã àûúåc).

HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG
Trûâ rêìy haåi luáa.
- Lûúång duâng vaâ caách pha phun: 0,4 lñt/ha. 
Pha 7 - 10 ml thuöëc vúái bònh 10 lñt nûúác. Phun ûúát àêîm àïìu
thên, laá cêy luáa.
- Thúâi àiïím phun: Phun thuöëc khi rêìy múái xuêët hiïån. 
- Lûúång nûúác phun: 400 lñt/ha.
Thúâi gian caách ly: Ngûâng phun thuöëc 7 ngaây trûúác khi thu

hoaåch. Khöng thaã vêåt nuöi vaâo khu vûåc xûã lyá thuöëc.

HIÏÅU QUAÃ KEÁO DAÂI

CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở 145 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội
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Rêìy nêu nhoã Àêìu rêìy nêu nhoãRêìy nêu nhoã trïn 
thên, laá cêy luáa

ÀÙÅC ÀIÏÍM - CÖNG DUÅNG
� 50EC chûáa

hoaåt chêët Fenobucarb coá
taác àöång tiïëp xuác, võ àöåc
maånh meä; hiïåu lûåc trûâ
rêìy rêët cao, nhanh vaâ
keáo daâi. 

� 5 0 EC
laâ thuöëc àùåc hiïåu
chuyïn duâng trûâ rêìy haåi
luáa.

HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG
Trûâ rêìy haåi luáa.

- Lûúång duâng vaâ caách
pha, phun: 1 - 1,5 lñt/ha.
Pha 20 - 25 ml thuöëc vúái bònh 8 - 10 lñt nûúác. Phun ûúát
àêîm àïìu thên, laá cêy luáa.

- Thúâi àiïím phun: Phun thuöëc khi rêìy múái xuêët hiïån.
- Lûúång nûúác phun: 600 lñt/ha.
Thúâi gian caách ly: Ngûâng phun thuöëc 14 ngaây trûúác khi thu
hoaåch. Khöng thaã vêåt nuöi vaâo khu vûåc xûã lyá thuöëc.

ÀÙÅC TRÕ RÊÌY HAÅI LUÁA

SAÃN PHÊÍM CHÑNH HIÏÅU

NHÊÅT BAÃN

THUÖËC ÀÙÅC HIÏåU TRÛÂ RÊÌY CHÑNH HIÏåU NHÊÅT BAÃN

50EC
T/P hoaåt chêët: Fenobucarb 50% (w/v)

CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở 145 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội
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THUÖËC ÀÙÅC HIÏåU TRÛÂ RÊÌY

SÊU GÒ CUÄNG CHÏËT.

T/P hoaåt chêët: Chlorpyrifos ethyl 530 g/lñt 
+ Cypermethrin 55 g/lñt 

585EC

Rêìy lûng trùæng trûúãng
thaânh caánh daâi

Rêìy nêu trûúãng thaânh 
caánh ngùæn

Rêìy lûng trùæng trûúãng
thaânh caánh ngùæn 

ÀÙÅC ÀIÏÍM - CÖNG DUÅNG
� 585EC laâ thuöëc

trûâ sêu, rêìy höîn húåp göìm 2 hoaåt
chêët Chlorpyrifos ethyl vaâ
Cypermethrin. Phöí diïåt sêu
haåi rêët röång, coá taác àöång tiïëp
xuác, võ àöåc, xöng húi cûåc maånh
vaâ keáo daâi.

� 585EC laâ thuöëc
àùåc hiïåu chuyïn duâng trûâ rêìy
haåi luáa.

HÛÚÁNG DÊÎN SÛÃ DUÅNG
Trûâ rêìy haåi luáa.

- Liïìu lûúång vaâ caách pha, phun: 0,6 lñt/ha. Pha 10 - 15 ml
thuöëc vúái 8 - 10 lñt nûúác. Phun ûúát àêîm àïìu thên, laá cêy luáa.

- Thúâi àiïím phun: Phun thuöëc khi rêìy múái xuêët hiïån.
- Lûúång nûúác phun: 400 - 600 lñt/ha.

Thúâi gian caách ly: Ngûâng duâng thuöëc 14 ngaây trûúác khi thu
hoaåch. Khöng thaã vêåt nuöi vaâo khu vûåc xûã lyá thuöëc.

ÀÙÅC TRÕ RÊÌY HAÅI LUÁA
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THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY 

APERLAUR 250WP

- LIỀU LƯỢNG:
Pha gói 18g thuốc với bình 16-20 lít nước. 
Phun kỹ vào gốc lúa để thuốc tiêp xúc trực tếp với rầy

- THỜI ĐIỂM PHUN:
Phun khi Rầy mới xuất hiện tuổi 1-2. 
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             THUỐC TRỪ SÂU- RẦY 

MEDOPHOS  750EC

LIỀU DÙNG:  0,2 - 0,5 lít/ha, pha từ 0,8-10ml thuốc
  với bình 16 lít nước, phun ướt đều 
  tán lá cây trồng.
THỜI ĐIỂM PHUN: 
  Phun khi sâu non mới xuất hiện
  tuổi 1 - 2.
THỜI GIAN CÁCH LY: 
  14 ngày sau khi phun thuốc. 



SỔ TAY
QUY TRÌNH KỸ THUẬT

QUẢN LÝ RẦY VÀ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
ThS. Trần Văn Hội
Chi cục trưởng, Chi cục BVTV

BAN BIÊN SOẠN
Trần Ngọc Chính
Phó Chi cục trưởng, Chi cục BVTV
Ninh Đình Thắng
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Hải
Trưởng trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa

TRÌNH BÀY
Nguyễn Quốc Việt 
Cán bộ phòng Kỹ thuật

In 1.000 bản khổ 10.5 x 20.5cm. 
Tại công ty Cổ phần In Hải Hưng. 
Số 5 đường Thanh Bình - Tp. Nam Định

Tài liệu phục vụ Dự án KH&CN năm 2010 - 2013: “Xây dựng 
mô hình quản lý rầy hại lúa theo hướng hiệu quả - bền vững”
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Trụ sở: 201 Cù Chính Lan - Tp. Nam Định
ĐT: 0350 3646 094 * Fax: 03503 639 587

“Cuøng vôùi noâng daân trong tænh 
höôùng tôùi neàn noâng nghieäp haøng hoùa  
hieäu quaû, beàn vöõng, ñaûm baûo an ninh 

löông thöïc vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng”

AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THUỐC




