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CÔNG ĐIỆN  

Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa  

và các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

ĐIỆN: 

-  Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện; 

   -  Trưởng các phòng, ban, ngành chỉ đạo cơ sở; 

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

   -  Giám đốc các HTX sản xuất nông nghiệp; 
 

Theo báo cáo của ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện, hiện nay các loại cây 

trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Trên lúa: trà P6 đang giai đoạn đòng bước 5- bước 7; 

các giống: BT09, ADI 168, LP5, Thái Xuyên 111, ST24, Nếp... đang giai đoạn đòng 

bước 7- trổ le te. Dự kiến các giống lúa ngắn ngày nhưng gieo cấy sớm trỗ từ 10- 

15/4/2021, trà chính vụ sẽ trổ đại trà từ 17-22/4/2021. Cây lạc đang ở giai đoạn tạo củ - 

vào chắc, cây ngô: trà sớm: ngậm sữa - thu hoạch, trà muộn 8 lá - trỗ cờ.  

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, hiện nay một số đối tượng sâu bệnh phát sinh phát 

triển mạnh trên đồng ruộng làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Trên 

cây lúa bệnh bệnh bạc lá do vi khuẩn phát sinh gây hại trên giống Thái Xuyên 111, 

BT09, Bắc Thơm 7..., tỷ lệ phổ biến 5-10%, nơi cao 30-40%, tập trung ở các   xã Trường 

Sơn, Liên Minh, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy,…; sâu cuốn lá nhỏ tuổi 2- tuổi 4, mật 

độ 3-5con/m2, nơi cao 10con/m2, sâu tập trung gây hại ở ruộng xanh non bón thừa đạm; 

bệnh khô vằn phát tán lây lan và gây hại trên diện rộng tỷ lệ hại phổ biến 5-15%, cục bộ 

25-35%; rầy nâu, rầy lưng trắng xen gối lứa, mật độ 50-100 con/m2, nơi cao 200-300 

con/m2, cục bộ ổ 500-1.000 con/m2 ở các xã: Lâm Trung Thủy, An Dũng, Tân Dân, 

Tùng Châu; Chuột cắn phá 1-5%, cục bộ có ruộng 10-20% ven các trục đường lớn, vùng 

dăm cồn, nghĩa trang, gần các trang trại; sâu đục thân gây hại làm dảnh héo cục bộ ổ trên 

đồng ruộng. Trên cây lạc bệnh đốm lá gây hại tỷ lệ 3- 7%, nơi cao 15-20% ở Quang 

Vĩnh, Tùng Châu, Trường Sơn, Hòa Lạc, Tân Dân...; nhóm sâu ăn lá (sâu xanh, sâu 

khoang, sâu cuốn lá) gây hại 3-5con/m2, nơi cao 7-10 con/m2. 

Dự báo trong thời gian tới thời tiết nắng mưa xen kẽ, sáng sớm sương mù, cacs 

đợt không khí lạnh liên tiếp bổ sung từ ngày 15/4 đến hết tháng 4/2021là điều kiện 

thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh phát triển và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ 

bông có khả năng sẽ phát sinh lây lan gây hại nặng trên diện rộng trên tất cả các 

giống lúa vụ Xuân 2021, bệnh bạc lá vi khuẩn tiếp tục lây lan gây hại trên các giống 

nhiễm; rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng mật độ và sẽ gây cháy ổ giai đoạn lúa vào 

chắc nếu không kiểm tra để phòng trừ sớm; sâu cuốn lá tiếp tục gây hại trên các 

ruộng bón thừa đạm làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây; Bệnh khô vằn 

tiếp tục lây lan trên diện rộng. Trên cây lạc các đối tượng: sâu ăn lá, bệnh đốm lá, 

bệnh chết ẻo vẫn tiếp tục gây hại.  

Để chủ động phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, bảo vệ tốt 

kết quả sản xuất vụ Xuân 2021, Chủ tịch UNND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 



- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa: Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, 

các ban ngành liên quan, giám đốc các HTX - NN, phát động toàn dân kiểm tra thăm 

đồng để, xác định chính xác thời gian lúa trổ từng trà, từng giống, từng ruộng để 

phun phòng đạo ôn cổ bông đúng thời điểm, đúng quy trình kỷ thuật.  

+ Trà lúa trổ từ ngày 10-15/4/2021, phun phòng lần 1 bắt đầu từ ngày 

10/4/2021; 

+ Trà lúa trổ từ ngày 17-20/4/2021, phun phòng lần 1 bắt đầu từ ngày 

17/4/2021; 

Phun phòng trừ lần 2 sau lần 1 là 7 - 10 ngày với các loại thuốc đặc trị theo 

hướng dẫn. 

- Các đối tượng sâu bệnh khác:  Phòng trừ bệnh khô vằn trên diện rộng, phòng 

trừ sâu cuốn lá nhỏ trên các ruộng lúa có mật độ từ 10 con/m2 trở lên, kiểm tra để 

phòng trừ các ổ rầy có mật độ từ 750con/m2 để hạn chế rầy lây lan, phát tán trên đồng 

ruộng. Tiếp tục phòng trừ bệnh bạc lá trên các giống nhiễm. Trên cây lạc cần phòng trừ 

bệnh đốm lá, bệnh nấm mốc, nhóm sâu ăn lá  khi bệnh chớm phát sinh, sâu non mới nở 

(có biểu hướng dẫn các loại thuốc kèm theo). Thường xuyên theo dõi diễn biến tình 

hình phát sinh các đối tượng sâu bệnh trên các cây trồng để tổ chức chỉ đạo phòng trừ 

kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng. 

 - Tập trung điều tiết đủ nước cho các trà lúa để nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu 

bệnh và thuận lợi cho cây lúa trong quá trình trỗ, phơi mao.  

 2. Giám đốc các HTX, cán bộ nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở 

thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo 

hướng dẫn để phục vụ cho bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. 

3. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện và các 

ngành liên quan 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, đặc biệt là diện tích nhiễm 

bệnh đạo ôn, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời và có hiệu quả. Báo cáo kết 

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

4. Trung tâm văn hóa truyền thông huyện tăng thời lượng tuyên truyền đưa tin 

thường xuyên về tình hình diễn biến các đối tượng sâu bệnh và các văn bản chỉ đạo 

hướng dẫn kỹ thuật của ngành chức năng cho bà con nhân dân thực hiện công tác 

phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật. 

5. Đề nghị các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách cụm, UVBCH Huyện ủy 

phụ trách xã, các phòng, ban ngành phụ trách cơ sở; Ủy ban MTTQ huyện, các Đoàn 

thể phối hợp chặt chẽ với BCĐ sản xuất huyện và các địa phương để triển khai thực 

hiện có hiệu quả công tác sản xuất vụ Xuân năm 2021. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các HTX, Ban Chỉ đạo sản 

xuất nông nghiệp huyện, Phòng NN - PTNT, Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN, các 

thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

điện này./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp - PTNT (B/c); 

- TTr Huyện uỷ - HĐND huyện (B/c); 

- UVBTV Huyện ủy, UVBCH Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Chánh VP cấp ủy chính quyền; 

- Trung tâm văn hóa – truyền thông (Đưa tin); 

- Lưu: VT/NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức 

 



 

HƯỚNG DẪN PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH 

TRÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG  
(Ban hành kèm theo Công điện số: 790 /CĐ-UBND ngày 09  tháng 4 năm 2021) 

Trên Lúa: 

1. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié 

 Kiểm tra, xác định chính xác thời gian lúa trổ từng trà, từng giống, từng ruộng 

để phun phòng đạo ôn cổ bông đúng thời điểm, đúng quy trình kỷ thuật. Phun lần 1 

khi lúa trổ khoảng 1-3% (thời gian phòng trừ dự báo từ ngày 10/4 trở đi), phòng trừ 

lần 2 sau lần 1 là 5- 7 ngày. 

 Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Isoprothiolare, Propiconazole, Tricyclazole, 

Fenoxanil, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn huyện như:  

 - Filia 525SE: Pha 20ml thuốc vào bình 16 lít nước, phun 1,5 bình/ 500m2 

 - Beam 75WP: Pha 8g thuốc vào bình 12lít nước, phun 2 bình 500m2; 

 - Flash 75WP: Pha 15 gam thuốc vào bình 20lít nước, phun 1 bình/ 500m2. 

- Fuji one 40WP: Pha 17g thuốc vào 10lít nước, phun 2-3 bình/ 500m2. 

Phun thuốc khi ráo sương, ráo mù, khô lá, phun ướt đều bộ lá. 

 2. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Thường xuyên giám sát đồng ruộng, khi 

mật độ 750con/m2 cần tiến hành phun bằng một trong các loại thuốc sau: 

 - Lúa giai đoạn trước trổ bông, khi rầy nhỏ (tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3): sử dụng các 

loại thuốc có nhóm hoạt chất nội hấp, lưu dẫn như: Pymetrozine, Clothianidin, 

Acetamiprid, Imidacloprid, Buprofezi: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa 

bàn huyện như: 

 + Chess 50WG: Pha 15 g vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

 + Sutin 5EC:  Pha 30ml (24g) vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

+ Fidur 220EC:  Pha 50 ml vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

 + Ba Đăng 300WP: Pha 30g vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2,... 

  - Lúa giai đoạn sau trổ, mật độ rầy cao, rầy xen gối lứa sử dụng: Bassa 50EC: 

Pha 30 ml thuốc vào 20 lít nước, phun 2 bình cho 1 sào 500m2 

 Lưu ý: Đối với nhóm thuốc tiếp xúc phải rẽ lúa thành băng rộng 0,5-0,6m, điều 

tiết nước hợp lý, phun đảm bảo cho thuốc tiếp xúc với rầy. 

3. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân: sử dụng 1 trong những loại thuốc 

- Voliam Targo 063SC: Pha 10 ml vào bình 10-12 lít nước, phun 2 bình/sào.   

- Virtako 40WG: Pha 1 gói 1,5gam vào bình 10-12lít nước, phun 2 bình/sào. 

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

4. Đối với bệnh khô vằn: Tập trung điều tra phát hiện và hướng dẫn phun trừ 

kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện, sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: 

Validamycin, Azoxystrobin, Difenoconazole, Propiconazole: Các loại thuốc thương 

phẩm hiện có trên địa bàn huyện như:  

- Vida 5WP: Pha 50 g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

- Validacin 5SL: Pha 40ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

- Anvil 5SC:  Pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

- Nevo 330EC: Pha 30ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

- Tilsuper 300EC: Pha 20 ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào500m2; 

5. Bệnh bạc lá: do vi khuẩn gây ra, đặc biệt là trên giống Thái xuyên 111, các 

giống lúa thơm. Bệnh ban đầu gây hại từng chòm như cái nón, cái nong gấm ở những 

nơi bón thừa đạm có bộ lá xanh tốt, sau lan ra cả ruộng.  

 Triệu chứng bệnh:  



- Bệnh xuất hiện gây khô dọc từ đầu chóp lá lan xuống 2 bên mép lá (còn gọi là 

bệnh cháy bìa lá). Bệnh lây lan theo chiều gió. 

- Bệnh nặng: lá lúa cháy đặc biệt lá đòng cháy làm lúa lép lửng cao, giảm năng 

suất nghiêm trọng. 

  Phòng trừ:  

- Phun phòng bệnh bạc lá trên giống Thái Xuyên 111 và các giống khác có triệu 

chứng nhiễm bệnh kịp thời tránh để bệnh nặng rồi mới phun thì hiệu quả phòng trừ sẽ 

không cao và khi khô lá ảnh hưởng đến năng suất sau này của cây. 

- Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị vi khuẩn như Xantocin 40 WP 

Kasuran 47WP, Kasumim 2SL, Streptomycin, ... để phun trừ. Liều lượng theo hướng 

dẫn trên bao bì, Khi phun lá lúa phải khô, bệnh nặng nên phun tăng lượng nước để bộ 

lá được ướt đều thì hiệu quả phòng trừ mới cao, nếu bệnh nặng phun kép 2 lần, lần 2 

cách lần 1 là 5 ngày. 

6. Đối với chuột: Phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, các địa 

phương chủ động bố trí ngân sách để hỗ trợ người dân tham gia diệt chuột; giai đoạn 

này ưu tiên sử dụng các biện pháp thủ công cơ giới, bẫy bã. 

7. Bệnh hoa cúc: 

Bệnh hoa cúc phát sinh gây hại từ giai đoạn lúa phơi màu cho tới khi lúa chín. 

Nấm gây bệnh phát triển trong hạt lúa, làm cho hạt lúa phồng lên và tách vỏ ra, đồng 

thời biến toàn bộ hạt lúa thành một khối bột phấn ban đầu có màu vàng nhạt rồi vàng 

đậm. Bệnh thường phát sinh gây hại mạnh trên các giống lúa lai như Nhị ưu 838, Thái 

xuyên 111trong điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa khi trổ bông. 

Phòng trừ bằng một trong những loại thuốc: 

- Nevo 330EC: Pha 30ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

- Tilsuper 300EC: Pha 20 ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào500m2; 

Trên lạc: 

1. Đối với bệnh nấm mốc đen, mốc trắng: cần nhổ bỏ, thu gom, tiêu hủy 

những cây bị chết, rắc vôi bột vào để hạn chế lây lan. Sau đó tiến hành phun sớm 

bằng một trong các loại thuốc sau: 

+ Ridomil Gold 68 WP: Pha 50 gam thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/ sào; 

+ Anvil 5SC: Pha 25 ml thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào; 

+ Nevo 330EC, Tilt super 300EC: Pha 10ml thuốc/ bình 10 lít, phun 2 bình/sào; 

2. Đối với nhóm sâu ăn lá lạc (sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá): khi mật 

độ cao trên 10 con/m2 dùng một trong các loại thuốc sau: 

+ Proclaim 1.9 EC: pha 10 ml vào bình 10-12 lít nước, phun 2 bình/sào; 

+ Angun 5WG: pha 1,5 gói vào bình 10-12 lít nước, phun 2 bình/sào. 

+ Match 50EC: Pha 10ml thuốc vào bình 10l lít nước, phun 2 bình/sào 500m2; 

Lưu ý: Các loại thuốc BVTV cần chỉ đạo bà con sử dụng tuân theo hướng 

dẫn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc: Đúng thuốc, 

đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc, đúng cách để đạt hiệu quả diệt trừ sâu hại cao 

nhất. 
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