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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo củaBCĐ sản xuất nông nghiệp huyện, hiện nay các trà lúa Hè Thu 

đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Cây đậu: Trà sớm 4 lá – phân cành, trà 

muộn: mọc – 2 lá. Nhìn chung các cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên qua 

kiểm tra trên các trà lúa đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại: Trưởng thành 

sâu cuốn lá nhỏ với mật độ rải rác trên đồng ruộng, cục bộ ở xã Lâm Trung Thủy, Bùi 

La Nhân… nơi cao 1-2con/m2, dự báo sâu cuốn lá nhỏ sẽ nở rộ tuổi 1, tuổi 2 từ ngày 

30/6-3/7/ 2020; Rầy lưng trắng mật độ từ 20-50 con/m2, nơi cao 100-200con/m2, rầy 

tuổi 2- tuổi 5 tập trung ở Bùi La Nhân, An Dũng, Bệnh nghẹt rễ vàng lá, ngộ độc hữu 

cơ gây hại cục bộ 10-15% trên các chân ruộng cao táo, thiếu nước, ruộng chua trũng; 

Sâu cuốn lá lớn 5-7con/m2; bọ trĩ gây hại với tỷ lệ 3-7%; Sâu đục nõn tuổi 3, tuổi 4 

gây hại rãi rác, nơi cao 2% ở những ruộng xanh tốt; Chuột gây hại cục bộ 5-10% tại 

các xã  Thanh Bình Thịnh, Tân Dân, An Dũng… Trên cây đậu: bệnh lỡ cổ rễ, hết cây 

con 1-3%, rệp xanh gây hại với tỷ lệ 3-7%. 

Dự báo trong thời gian tới thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng xen kẽ có mưa rào và 

giông nên các đối tượng sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh gây hại. Đặc biệt là sâu cuốn lá 

nhỏ,sâu đục nõn, bệnh nghẹt rễ vàng lá, rầy lưng trắng...  Để chủ động chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt kết quả sản xuất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp bổ cứu sản 

xuất như sau: 

a. Trên cây lúa: 

* Tập trung chỉ đạo bơm, điều tiết đủ nước cho trà lúa; dặm tỉa, bón thúc cho trà lúa 

gieo cấy muộn đảm bảo cân đối với lượng từ  4-5 kg đạm urê (tuỳ thuộc vào điều kiện đất 

đai và đặc tính của từng giống) để lúa đẻ nhánh thuận lợi, tập trung; 

* Chỉ đạo cán bộ nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở thường xuyên 

kiểm tra đồng ruộng nắm chắc tình hình sâu bệnh đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy 

lưng trắng, sâu đục nõn, bệnh nghẹt rễ vàng lá… trên các trà lúa; Các HTX SXNN 

dịch vụ cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu để phục vụ bà con. 

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phát động toàn dân kiểm tra đồng ruộng, tổ chức 

phòng trừ quyết liệt sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 2-5/7/2020 ở những nơi có mật độ từ 25 

con/m2 trở lên. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: 

+ Virtako 40WG: Pha gói 1,5g cho bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

+ Match 050 EC: Pha 10ml cho bình 18-20 lít nước, phun 1 bình/sào. 

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào. 

+ Gonitor 5WG: Pha 5 gam vào bình 10-12 lít nước, phun 3 bình/sào. 

+ Tasieu 5WG: Pha 5 gam vào bình 10-12 lít nước, phun 3 bình/sào. 



 - Đối với bệnh sinh lý nghẹt rễ, vàng lá, kém phát triển cần điều chỉnh mực 

nước thích hợp (2-3cm), ruộng nào chưa bón lót vôi thì bón bổ sung 20kg vôi bột/sào, 

ruộng đã bón lót vôi thì bón bổ sung 10 kg lân/sào kết hợp cào cỏ sục bùn và phun 

thêm các chế phẩm phân bón qua lá như Cầu Vồng 1, Cầu Vồng 2, KH, Yogen, Siêu 

Lân… để lúa nhanh phục hồi. 

- Đối với chuột: Các xã, HTX nông nghiệp phát động toàn dân tập trung triển 

khai công tác diệt chuột đồng loạt bằng tất cả các biện pháp như: biện pháp thủ công ( 

đào bắt, đặt bẫy)  và biện pháp dùng bã sinh học, hóa học nhằm hạn chế chuột gây hại 

trên đồng ruộng. 

- Đối với bọ trĩ, sâu đục nõn: Kiểm tra và phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục nõn ở ruộng 

có tỷ lệ hại cao bằng một trong các loại thuốc sau:  

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

+ Virtako 40WG: Pha 1,5 gam vào bình 10 lit, phun 2 bình/sào; 

Trên cây đậu: Xới xáo phá váng, bón thúc, vùn gốc cho các trà đậu theo đúng 

quy trình kỹ thuật, đồng thời thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện sớm, 

phòng trừ kịp thời các đối tượng: rệp, sâu khoang, sâu xanh gây hại.  

2. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện phân 

công cán bộ bám sát cơ sở, trực tiếp xuống các địa phương để phối hợp kiểm tra, phát 

hiện những diện tích bị nhiễm sâu bệnh, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp 

thời và có hiệu quả. Hàng ngày báo cáo kết quả diễn biến các đối tượng sâu bệnh và 

tham mưu các biện pháp bổ cứu kịp thời về UBND huyện qua phòng NN - PTNT.  

Yêu cầu chủ tịch UBND, BCĐ sản xuất nông nghiệp các xã, thị trấn, các HTX sản 

xuất nông nghiệp triển khai có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật. Trong quá trình triển 

khai có gì vướng mắc cần phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông 

thôn, Trung tâm ƯDKHKT& BVCTVN để có biện pháp bổ cứu chỉ đạo kịp thời./.  
 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- TT Huyện ủy – HĐND; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN 

 -  Lưu VT, NN 

 -  Gửi: VB giấy + thư điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Đặng Giang Trung 

 
 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-06-26T15:38:15+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-06-26T15:38:46+0700




