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     Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2022 
 

     

   Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 
 

 

Qua kiểm tra sản xuất tại các huyện, thành phố, trên trà lúa mùa muộn 

giai đoạn làm đòng đến trỗ bông một số đối tượng sâu bệnh hại đang phát sinh 

gây hại: Rầy nâu và rầy lưng trắng (rầy) lứa 6 đang gây hại mật độ phổ biến 

500-700 con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2; sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang gây 

hại mật độ phổ biến 4-5 con/m2, nơi cao 8-10 con/m2; sâu đục thân 2 chấm gây 

hại giai đoạn lúa trỗ bông-chín sữa, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số bông bạc, bệnh bạc 

lá, đen lép hạt tiếp tục phát sinh gây hại tăng sau các đợt mưa kèm theo dông. 

1. Để hạn chế sâu bệnh gây hại trên trà lúa mùa muộn, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành 

phố tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nhân dân theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh 

hại trên ruộng và tổ chức phòng trừ hiệu quả, cụ thể: 

- Tăng cường cán bộ kiểm tra trên trà lúa làm đòng - trỗ bông - chín sữa, 

theo dõi sát diễn biến phát sinh của sâu bệnh trên lúa; đôn đốc hướng dẫn nhân 

dân tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân bệnh lem 

lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn những nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao. 

- Đôn đốc nhân dân tranh thủ những ngày có thời tiết thuận lợi đẩy nhanh 

tiến độ thu hoạch lúa mùa và khẩn trương làm đất, gieo trồng cây vụ đông trong 

thời vụ tốt nhất.  

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp 

phòng trừ, như sau: 

a) Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 tiếp tục phòng 

trừ đến ngày 18/9/2022. 

b) Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 7 thời điểm phòng trừ từ ngày 25/9 

đến 02/10/2022 giai đoạn chín sữa-sáp trên trà lúa mùa muộn (ở những diện tích 

bị ngập úng, ven sông, ven suối). 

c) Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục hướng dẫn nhân phòng 

trừ ở những ruộng bị nhiễm bệnh đặc biệt những ruộng gieo cấy giống lúa lai 

bản lá to, chịu thâm canh giai đoạn lúa đòng già-trỗ bông-phơi màu. 

* Biện pháp phòng trừ: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc 

lá thực hiện theo hướng Văn bản số 211/TTBVTV-KT ngày 31/8/2022 của Chi 
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cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về khôi phục sản xuất và phòng trừ sâu bệnh 

trên cây trồng vụ Mùa năm 2022. 

d) Sâu đục thân 2 chấm:  

Biện pháp phòng trừ: Khi mật độ trứng sâu khoảng 0,5 ổ/m2 ở giai đoạn 

làm đòng và theo dõi trưởng thành sâu đục thân 2 chấm xuất hiện trước khi lúa 

trỗ từ 5 - 7 ngày, thì sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phun phòng trừ: 

Virtako® 40WG, Minecto® Star 60WG; TT Checker 270SC; Enasin 32WP…, 

nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.  

đ) Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên các giống nhiễm như: BC15, 

Nếp, HT1, Thiên Ưu 8... đặc biệt tại các vùng núi cao như huyện Na Hang. 

- Biện pháp phòng trừ:  Phun phòng trừ bệnh sớm bằng các loại thuốc đặc 

trị như: Ninja 35SE, Filia 525 SE, Nativo 750WG... liều lượng thuốc sử dụng 

theo khuyến cáo in trên nhãn mác. Những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá cần phun 

phòng đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trỗ, phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. 

e) Bệnh đen lép hạt gây hại làm cho hạt lúa bị lửng hoặc lép hoàn toàn, 

vỏ trấu lốm đốm mầu nâu. Bệnh thường gây hại ở giai đoạn lúa trỗ bông đến 

chín sữa khi nhiệt độ thấp ẩm độ không khí cao, lượng mưa lớn và số ngày 

mưa nhiều. 

- Biện pháp phòng trừ: Bệnh đen lép hạt lúa làm ảnh hưởng trực tiếp đến 

năng suất và chất lượng của hạt lúa. Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh 

như: Tilt Super® 300EC; Latimo super 500WP; Supergold 266ME, Furama 

480SC…, nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.  

Chú ý: Đối với lúa giai đoạn chín sáp việc sử dụng thuốc BVTV hóa học phải 

đảm bảo đủ thời gian cách ly thuốc trước khi thu hoạch, tốt nhất nên chọn các loại 

thuốc có thời gian cách ly ngắn từ 3-7 ngày để tránh tồn dư trong sản phẩm. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp các huyện, thành phố quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 

có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời liên hệ với Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật (Phòng Kỹ thuật, điện thoại: 02073.822.752) để phối 

hợp giải quyết./.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;        (B/c) 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Chi cục;  

- Trung tâm Khuyến nông;  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;    (P/h) 

- Phòng Kinh tế thành phố;                                      

- Lưu VT, Phòng KT (DH). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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