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V/v tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá
nhỏ lứa 2 và một số đối tượng sâu bệnh khác
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Trực, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Đảng ủy, UBND, Ban nông nghiệp các xã, thị trấn.
Đến nay, dàn lúa xuân của huyện sinh trưởng phát triển tốt đồng đều, đang
trong giai đoạn phát triển đòng, dự kiến lúa sẽ trỗ tập trung từ ngày 10 -15/5/2021.
Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh
chính như: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, Rầy các loại, Bệnh khô vằn…, Đây là đợt phun
trừ sâu bệnh chính đại trà, quan trọng, mức độ gây hại lớn. Nếu không được tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo phun trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.
Để chủ động phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và các đối tượng sâu bệnh khác
nhằm bảo vệ an toàn cho dàn lúa xuân, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Tập trung chỉ đạo Ban nông nghiệp, các cơ sở thôn đội khẩn trương kiểm
tra đồng ruộng phát hiện các đối tượng, diễn biến sâu bệnh và sinh trưởng của cây
lúa; tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ kịp thời.
- Ban hành văn bản, thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương và
cơ sở thôn đội để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hộ xã viên tổ chức phun trừ sâu
bệnh, cụ thể:
1.1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2:
Hiện tại, bướm đã và đang vũ hóa rộ, mật độ trứng + sâu non trung bình từ 1520 quả + con/m2, nơi cao 40-60 quả + con/m2, cục bộ > 100 quả + con/m2, trong thời
gian tới mật độ trứng và sâu non còn tiếp tục gia tăng. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 25/5/2021.
- Đối với những diện tích lúa trỗ trước 10/5 phun cho 100% diện tích; những
diện tích trỗ sau 10/5 chỉ phun cho những nơi có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở
lên, khi sâu non nở rộ tuổi 1,2, tránh phun tràn lan làm ảnh hưởng đến kinh tế và
gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian phun trừ tập trung từ ngày 2-5/5/2021
- Thuốc sử dụng: Dùng những loại thuốc đặc trị sâu cuốn lá nhỏ như:
Takumi 20WG, 20SC, Voliam Targo 063SC, Clever 150SC, 300WG, Sunset
300WG, August 350WG, Abacarb-HB50E, Indosuper150SC... dùng 1 gói pha với
16 lít nước phun cho 1 sào.
Những loại thuốc khác như: Director 140EC, Sherdoba 55WG, Tasieu 5WG,

Techtimex 50WG.....dùng 2 gói/16l/sào.
Sau phun 3-5 ngày kiểm tra, nếu mật độ sâu non còn 20 con/m2 trở lên thì
phải phun lại ngay.
1.2. Rầy các loại: Rầy đang nở rộ và sẽ tiếp tục gia tăng mật độ trong thời
gian tới vì vậy cần tiếp tục kiểm tra và phun trừ cho những diện tích có mật độ rầy
từ 30 con/khóm trở nên (1.000 con/m2), khi rầy tuổi 1,2, 3.
- Thời gian phun trừ: Kết hợp phun cùng sâu cuốn lá nhỏ lứa 2.
- Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Apta
300WP (dùng 1 gói); Sutin 50WP, Midan 10WP, Cytoc 250WP, Impalasuper
25WG... (dùng 2 gói) pha với 16 lít nước phun cho 1 sào.
Sau phun 3 - 5 ngày kiểm tra, nếu mật độ rầy vẫn còn trên 1000 con/m2 thì
phải phun lại.
1.3. Bệnh khô vằn: Tiếp tục kiểm tra và phun trừ cho những diện tích vết
bệnh còn cấp tính. Sử dụng các loại thuốc như: Tilt super 300EC, Nevo 330EC,
Moren 25WP, Indar 240F, Anvil 5SC, Lervil 50SC, Galirex 99.9WP... dùng 1 cốc
hoặc 1 gói pha với 16 lít nước phun cho 1 sào. Sau phun, cần kiểm tra nếu vết bệnh
chưa dừng, cần phòng trừ lại ngay, tránh để bệnh leo cao gây hại bộ lá đòng.
1.4. Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng cho những diện tích cấy giống nhiễm
VHC, Nếp, Thiên Ưu 8...những diện tích bị nhiễm đạo ôn lá, những diện tích trỗ
gặp mưa và những diện tích trỗ trước ngày 10/5/2021.
Sử dụng các loại thuốc như: Bump 650WP, Kabim 30WP, Katana 20SC,
Beam 75WP, Kasai-S 92SC, Filia 525SE, Bamy 75WP, Bankan 600WP, Nativo
750WG, Bumrosai 650WP....dùng 1gói/16l/sào.
Thời điểm phun khi lúa trỗ 3 - 5% (lúa trỗ đến đâu phun phòng đến đấy).
Chú ý: - Khi kết hợp các loại thuốc để phòng trừ nhiều đối tượng sâu bệnh cùng
một lúc phải giữ nguyên nồng độ, liều lượng của từng loại thuốc.
- Sau phun chưa đủ 4 giờ nếu gặp mưa thì phải phun lại ngay.
* Trên cây lạc: Tiếp tục kiểm tra, theo dõi và phát hiện sâu bệnh và có biện pháp xử
lý kịp thời theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.
2. Đề nghị Đảng ủy: Tập trung lãnh đạo UBND, Ban nông nghiệp, các tổ
chức đoàn thể, cấp ủy cơ sở thôn đội lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các hộ xã viên
thực hiện tốt việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và các đối tượng sâu bệnh khác
nhằm bảo vệ dàn lúa xuân đạt năng suất cao.
3. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp: Tăng
cường cử Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp về các địa phương để hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc công tác phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và các đối tượng sâu bệnh khác.
4. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh: Phối hợp với các địa
phương đảm bảo đủ nước cho lúa làm đòng, trỗ bông và nâng cao hiệu quả
phòng trừ của thuốc BVTV.

5. Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, HUV phụ
trách xã, thị trấn: Tăng cường về các địa phương phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và các đối tượng sâu bệnh hại khác.
6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động hội viên thực hiện tốt việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và các
đối tượng sâu bệnh khác, quyết tâm giành vụ xuân 2021 thắng lợi toàn diện./.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn tổ chức thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Chi cục TT & BVTV;
- TT huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Các đ/c lãnh đạo UBND huyện;
- Các đc TVHU phụ trách miền;
- Các đồng chí HUV phụ trách xã. TT;
- Như trên;
- Cổng TT ĐT huyện;
- Lưu VT.
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