
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP& PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 
 

Số:     /TB-CCTTBVTV 

V/v Phun trừ bệnh đạo ôn lá và quản lý 

dịch hại đầu vụ Xuân 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
   

            Nam Định, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

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

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

Thời tiết những ngày qua có mưa nhỏ, sáng có sương, ẩm độ không khí cao kết 

hợp lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây 

hại. Qua kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt & BVTV, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp các huyện, thành phố; hiện nay bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện trên giống nhiễm: 

Q5, BC15, TBR225, X21, Nếp…tại Hiển Khánh (Vụ Bản); Xuân Ninh, Xuân Thượng 

(Xuân Trường); Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng); Hải Đông (Hải Hậu); Giao 

Thịnh, Giao Tân (Giao Thủy)… Tỷ lệ bệnh nơi cao 5-7%, cục bộ 10-15%.  

Thời tiết những ngày tới tiếp tục có mưa kết hợp lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối 

đẻ nhánh, cây giao tán, khép hàng, ít ánh sáng, nhất là sau bón phân, lúa sinh trưởng, 

phát triển tốt là giai đoạn mẫn cảm cho bệnh đạo ôn lá phát sinh, lây lan nhanh. 

Để hạn chế tác hại do bệnh đạo ôn gây ra, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp các huyện, thành phố; Ban nông nghiệp các xã/thị trấn trong toàn tỉnh thực 

hiện tốt một số việc sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông dân 

phát hiện kịp thời bệnh đạo ôn lá và tranh thủ thời tiết thuận lợi dùng thuốc đặc hiệu 

phòng trừ theo nguyên tắc “4 đúng” khi bệnh chớm xuất hiện, nhất là các giống nhiễm 

như: BC15, Q5, LQ164, QR1, Khang dân 18, TBR 225, Nếp, Thiên ưu 8, Đài thơm 8... 

Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (Beam 75WP, Bamy 75WP, Kabim 

30WP, Kasai-S 92SC, Flash 75WP, Filia 525SE,...); hoạt chất khác (Bump 650WP, 

Bumrosai 650WP, Bankan 600WP, Mixperfect 525SC,...). Sau phun thuốc 5-7 ngày, 

kiểm tra nếu còn vết bệnh cấp tính phải phun lại.  

Lưu ý: Những ruộng bị nhiễm đạo ôn lá phải ngừng bón phân đạm, không 

phun các loại chất kích thích sinh trưởng và phân qua lá.  

 - Những ruộng bị nặng nên ngắt bỏ lá bệnh đem tiêu hủy trước khi phun 

và phun lại sau 5 ngày.   

- Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun lại. 

2. Đối với chuột: Tích cực tiêu diệt bằng biện pháp thủ công như đào bắt kết 

hợp với các loại bẫy. Tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm 

cho người, vật nuôi để diệt chuột.  



2 
 

  

3. Chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen: Theo dõi chặt chẽ biến động rầy 

lưng trắng lứa 1 đang nở rộ, tăng cường công tác thu thập mẫu rầy, mẫu lúa, giám 

định virus để có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra nhổ vùi dảnh, khóm 

lúa bị bệnh hạn chế sự lây lan, phát tán nguồn bệnh lùn sọc đen. 

4. 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 không được cung ứng và 

hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV cấm sử dụng chứa hoạt chất 

Chlopyrifos Ethyl và Fipronil./.  

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; 
   - 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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