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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

         Nam Định, ngày    tháng 4 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 gian qua thời tiết diễn biến thuận lợi cho lúa, màu sinh trưởng phát 

triển nhanh. Hiện nay bệnh khô vằn đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, nhất là 

trên diện tích lúa tốt sớm, cấy và sạ dày, tỷ lệ bệnh nơi cao 7-10%, cục bộ 15-20%. 

Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ. Bệnh 

đạo ôn lá đã gây hại cục bộ trên giống nhiễm như BC15, TBR225, Nếp, Khang dân 

18, BT7..., tỷ lệ bệnh nơi cao 5-7%, cá biệt 20-30%. Toàn tỉnh có 533 ha nhiễm 

bệnh đạo ôn lá, trong đó có 07 ha nhiễm nặng, thấp hơn cùng kỳ năm trước, các 

huyện, TP đã hướng dẫn, đôn đốc phòng trừ đạt hiệu quả cao cho 2.986 ha,tuy 

nhiên vẫn còn một số diện tích phun trừ chưa đảm bảo nên còn xuất hiện vết bệnh 

cấp tính. Chuột gây hại cục bộ trên lúa, gây hại mạnh diện tích ven làng, gò bãi.  

Trên cây màu: sâu cuốn lá, sâu khoang gây hại mạnh trên cây lạc, mật độ  

phổ biến 5-10 con/m2, cao 20-30 con/m2. Sâu keo mùa thu có mật độ 1-3 con/m2, 

cao 5-7 con/m2 và sẽ tiếp tục gia tăng mật độ trong thời gian tới.  

Trước tình hình trên, để đảm bảo giành kết quả cao trong sản xuất vụ Xuân 

2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT; 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 thông tin tuyên truyền, điều tra phát hiện, xác định 

những diện tích có mật độ sâu bệnh cao để tổ chức phòng trừ kịp thời theo nguyên 

tắc “4 đúng”.  

- Đối với bệnh khô vằn: phun trừ cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện.  

Sử dụng thuốc có hoạt chất Pencycuron (Moren 25WP,…), hoạt chất 

Hexaconazole (Anvil 5SC, Chevin 5SL, Lervil 50SC,  Shut 677WP, A-V-T Vil 

5SC,…), hoạt chất khác (Amistar top 325SC,  Nevo 330EC, Camilo 150SC, 

Validacin 5SL,…).  

- Đối với bệnh đạo ôn lá: Không bón thêm phân hóa học, không phun thuốc 

kích thích sinh trưởng cho những diện tích đã nhiễm bệnh. Tiếp tục phun trừ cho 

một số diện tích giống nhiễm xuất hiện vết bệnh cấp tính và diện tích đã phun trừ 

mà vết bệnh chưa dừng. 

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 600 WP, Mixperfect ...).  
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- Theo dõi và phun trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ lứa 2  cho những diện tích có mật 

độ sâu từ 20 con/m2 trở lên, tập trung chủ yếu diện tích cấy sớm, xanh tốt, ven làng. 

Lưu ý:  

+ Do sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có mật độ thấp, phân bố cục bộ, diện gây hại 

hẹp nên chỉ phun trừ khi lộ sâu tuổi 2, 3; tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và 

ô nhiễm môi trường.   

+ Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối 

hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. 

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

- Đối với sâu cuốn lá, sâu khoang hại lạc: phun trừ trên những diện tích có 

mật độ sâu ≥ 10 con/m2. Sử dụng thuốc có hoạt chất Emamectin (Dylan 2EC, Eagle 

50WG,…); hoạt chất khác (Takumi 200WG, Ammate® 150EC,...).  

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

thành phố. Phổ biến tuyên truyền các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc 

BVTV chỉ được buôn bán, kinh doanh, sử dụng các thuốc BVTV chứa hoạt chất 

Glyphosate đến ngày 30/6/2021 theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 

số 10/2020/TT- BNNPTNT; sau thời hạn trên, tổ chức, cá nhân vẫn còn lượng 

Glyphosate tồn đọng phải thu hồi và tiêu hủy ngay theo đúng quy định./.  

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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