
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Vụ Đông xuân 2019-2020 toàn tỉnh gieo cấy 26.018 ha lúa. Hiện nay, cây 

lúa đang ở giai đoạn ôm đòng - trỗ bông, trà sớm bắt đầu chín sữa. Thời gian 

qua điều kiện thời tiết nắng ấm giúp cây lúa rút ngắn thời gian sinh trưởng so 

với dự kiến 5-7ngày. Đến ngày 30/3/2020 diện tích lúa đã trỗ  trên 20.000 ha 

(đạt trên 80 %); Cây lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Bên cạnh đó, có nhiều 

đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại như: Bệnh đạo ôn lá (DTN 796 ha), khô 

vằn (DTN 803 ha), đốm sọc vi khuẩn (DTN 200 ha), sâu cuốn lá nhỏ (121 ha), 

đáng chú ý rầy nâu và rầy lưng trắng bắt đầu nở và gây hại một số vùng ở Gio 

Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong,... với mật độ phổ biến 750-800 con/m
2
, nơi cao 

1.000-1.500 con/m
2
, rầy chủ yếu tuổi 1-2. 

Theo dự báo điều kiện thời tiết trong thời gian tới ngày nắng nóng, chiều 

tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 25-27
0
C, cao 31-

33
0
C, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, đặc 

biệt là rầy nâu và rầy lưng trắng bùng phát và gây hại nặng trên diện rộng, ảnh 

hưởng rất lớn đến năng suất lúa cuối vụ. 

Để chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại có hiệu quả, hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ bám sát cơ sở, chỉ đạo 

sản xuất, điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu 

bệnh gây hại lúa cuối vụ như: Rầy các loại, Đạo ôn cổ bông,... nhằm hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng 

lương thực. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm 

Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc 

UBND các xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo các HTX, tổ hợp tác và bà 

con nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn. 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tăng cường thời lượng phát trên hệ thống 

truyền thanh địa phương về tình hình sâu bệnh gây hại và biện pháp phòng trừ 

để người dân biết và thực hiện kịp thời. 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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V/v chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh 

hại lúa trước, trong và sau trỗ 

         Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2019 



- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát 

việc phòng và trừ các đối tượng sâu, bệnh hại lúa trước, trong và sau trỗ. 

Một số biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể: 

+ Tăng cường theo dõi và phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa 

trỗ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, 

Propiconazol+Tricyclazole... như: Beam, Fillia, Map Famy... theo liều lượng khuyến 

cáo. Phun lần 2 sau khi lúa trỗ 5-7 ngày trên những chân ruộng có nguy cơ nhiễm 

bệnh nặng (Những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ, hoặc phòng trừ 

chưa tốt, vùng ổ dịch, những vùng gieo trồng giống nhiễm như HC95, IR38, VN10, 

TBR225, P6, Thiên Ưu 8..., trên ruộng bón phân không cân đối, vùng có áp lực bệnh 

cao...).  

- Kiểm tra và phòng trừ bệnh khô vằn tránh để bệnh lây lan ra diện rộng bằng 

các loại thuốc có hoạt chất Validamyxin, Hexaconazole như: Valydan 3DD, 

Vivadamy 3SL, Anvil 5SC...  

Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top, Tilt 

supe... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép, khô vằn.  

- Phun thuốc phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn (nên phun phòng sau những 

trận mưa và trước khi lúa trỗ) bằng các loại thuốc có hoạt chất Ningnanmycin, 

Bronopol như Diboxylin, Bonny, Xantoxin, Starner,... 

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy và sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. 

Đối với rầy cần tiến hành phun thuốc ngay ở những nơi có mật độ từ 1.000 

con/m
2
 trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine, Thiamethoxam,  

Fenobucarb,...  như: Chess 50WG, Actara 25WG, Bassa 50EC,...; để phun thuốc 

có hiệu quả cần đi chậm, rẽ lúa thành từng băng và phun vào gốc lúa nơi rầy tập 

trung đồng thời phải đảm bảo lượng nước thuốc 30 lít/sào trở lên; đối với những 

ruộng có mật độ rầy quá cao thì sau 3 ngày kiểm tra lại nếu mật độ vẫn cao tiến 

hành phun lần 2; chú ý thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn 

cho nông phẩm. Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun thuốc trừ sâu ở những nơi có mật 

độ khoảng 10-20 con/m
2
 trở lên, phun ngay khi sâu đang ở tuổi 1-2.  

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như: Bệnh thối thân 

thối bẹ, lúa von, nhện gié,... để có biện pháp xử lý kịp thời.  

Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình phòng trừ dịch hại về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) để tổng hợp, phối hợp xử lý. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên thăm đồng để 

kiểm tra, phát hiện, dự tính dự báo chính xác, nắm bắt thông tin và chỉ đạo, 

hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp 

phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, hiệu quả. 



- Chỉ đạo các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thành phố, thị xã 

hướng dẫn biện pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại phù hợp với tình hình 

thực tế địa phương; Thường xuyên nắm thông tin trên địa bàn báo cáo UBND 

huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan biết để chỉ đạo thực hiện. 

3. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng chuyên mục 

BVTV trên trang nông nghiệp để cảnh báo, tuyên truyền về các đối tượng sâu 

bệnh hại trước, trong và sau khi lúa trỗ. 

- Chỉ đạo mạng lưới Khuyến nông cơ sở, cử cán bộ phối hợp với các Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các 

huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người nông dân 

phòng trừ tốt đối tượng dịch hại nói trên.  

4. Đề nghị các cơ quan truyền thông 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tăng cường công tác tuyên 

truyền sâu rộng về tình hình dịch hại và các biện pháp phòng trừ để người dân 

tiếp cận và thực hiện có hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tinh; 

- Cục BVTV;          B/c 

- VP Tỉnh uỷ;                      

- VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm BVTV vùng Khu 4; 

- Đài PTTH và Báo Q.Trị; 

- GĐ, PGĐ Trần Thanh Hiền; 

- Trung tâm Khuyến nông;  

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng KT thành phố, 

thị xã; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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