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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày      tháng     năm 2021

Kính gửi: 
                     - Các phòng, ban, ngành liên quan;

-  UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp.

Hiện nay, lúa đại trà đang ở giai đoạn đòng già - thấp tho trỗ, nhìn chung 
lúa sinh trưởng, phát triển tốt, các đối tượng dịch hại được kiểm soát tốt, không 
gây hại trên diện rộng.

Ngày 20/8/2021, UBND huyện đã có Công văn số 1692/UBND-
TTDVNN chỉ đạo công tác phòng trừ dịch hại cuối vụ Mùa năm 2021. Tuy 
nhiên do thời tiết diễn biến bất thường (xuất hiện các trận mưa giông, nhiệt độ, 
độ ẩm không khí tăng cao) thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh, đặc 
biệt đây là thời kỳ rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng 
cây lúa.

 Theo báo cáo của Trung tâm DVNN huyện, hiện nay các đối tượng Sâu 
cuốn lá nhỏ lứa 7, Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, Sâu đục thân bướm 2 chấm 
đang phát sinh gây hại với mật độ cao trên diện rộng. Đặc biệt, Sâu cuốn lá nhỏ 
lứa 7 trưởng thành đang vũ hoá rộ, mật độ trung bình 1-3 con/m2, chỗ cao 5-10 
con/m2; mật độ trứng 30-50 quả/m2 có nơi 80-100 quả/m2. Ngoài ra, Bệnh bạc lá 
- đốm sọc vi khuẩn cũng đang phát sinh gây hại, nếu phòng trừ không tốt sẽ lây 
lan gây hại trên bộ lá đòng làm giảm năng suất rất lớn. Các đối tượng khác như 
Sâu đục thân bướm 2 chấm, Bệnh khô vằn, Bệnh Lem lép hạt, Rầy nâu- Rầy 
lưng trắng cũng đang phát sinh gây hại trên lúa đại trà.

Để phòng trừ tốt các đối tượng dịch hại cuối vụ, UBND huyện yêu cầu 
UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo các Hợp tác xã 
Dịch vụ nông nghiệp cần tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo, tham mưu 
chỉ đạo và hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Đối với công tác phòng trừ dịch hại 

1.1. Sâu cuốn lá nhỏ
Với mật độ trứng từ 30- 50 quả/m2 chỗ cao lên tới 80-100 quả/m2 là mật 

độ rất cao, sâu gây hại trên diện rộng, nếu phòng trừ không tốt có thể gây trắng 
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lá đòng và làm giảm năng suất. Vì vậy các ngành, các địa phương cần đặc biệt 
lưu ý đối tượng này. Thời gian phun từ 29/8-3/9, loại thuốc và kỹ thuật phun 
theo hướng dẫn của Trung tâm DVNN huyện.

1.2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn
 Hiện nay, Bệnh đã phát sinh và lây lan nhanh trên các giống nhiễm như 

BTS7, Nếp Hương, Q5,… Trong những ngày qua, đã xuất hiện các trận mưa 
giông đặc biệt giai đoạn cây lúa đòng già - trỗ bông làm cho lá đòng bị cháy làm 
giảm khả năng quang hợp, làm giảm năng suất rất lớn nếu bị bệnh nặng. Vì vậy, 
yêu cầu các ngành, các địa phương cần tích cực tuyên truyền khuyến cáo Nhân 
dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhất là các giống nhiễm bệnh ở các 
ruộng bị hại năm trước, vụ trước để phát hiện bệnh sớm khi bệnh chớm xuất 
hiện và phun phòng kịp thời sau các trận mưa, giông.

1.3. Đối với Sâu đục thân 2 chấm
Trưởng thành vũ hóa rải rác từ trung tuần tháng 8 đến nay gây bông bạc 

cho trà lúa Mùa sớm. Vì vậy, các địa phương có diện tích lúa Mùa sớm cần phun 
trừ sâu đục thân 2 chấm khi lúa thấp tho trỗ. Chú ý các diện tích có mật độ ổ 
trứng từ 0,3 ổ/m2 trở lên cần phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. 

Ngoài ra một số đối tượng khác sẽ tiếp tục gây hại từ nay đến cuối vụ như: 
Rầy nâu, Rầy lưng trắng, Bệnh khô vằn, Bệnh lem lép hạt,.... Vì vậy, yêu cầu 
các ngành, các địa phương tiếp tục theo điều tra và hướng dẫn nông dân phòng 
trừ theo hướng dẫn của Trung tâm DVNN huyện.

2. Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tích cực tuyên 
truyền các văn bản hướng dẫn để Nhân dân phòng trừ dịch hại.

3. Các ngành, các địa phương tăng cường điều tra đồng ruộng, phát hiện 
kịp thời các đối tượng dịch hại, hướng dẫn Nhân dân phòng trừ hiệu quả. Đảm 
bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng, phát triển đặc biệt lúa đang giai đoạn trỗ bông, 
phơi màu đồng thời nâng cao hiệu lực phòng trừ dịch hại.

Trên đây là một số nội dung công tác chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2021 
trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Hợp tác xã 
Dịch vụ nông nghiệp, các phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn các hộ 
nông dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.   
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;                     
- Thường trực HĐND huyện;                      
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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