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THÔNG BÁO
Về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Mùa năm 2022

Theo nội dung Công văn số 25/TT DVNN-BVTV ngày 29/8/2022 của Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ 
Mùa năm 2022. 

Hiện nay, lúa Mùa trà trung đang trong giai đoạn đứng cái - đòng đều, trà trung 
gieo cấy muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh. Qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy: 

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã vũ hóa với mật độ bướm trung bình 0,5 - 1,0 con/m2, 
đặc biệt có những diện tích gần đèn, đường giao thông, ven làng, mật độ 2 - 3 con/m2. 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã chớm xuất hiện gây vàng và cháy chóp lá trên 
các giống nhiễm BC15, TBR 225, Bắc thơm 7... với tỷ lệ bệnh trung bình 5 - 10% số 
lá, cá biệt có một số diện tích nhiễm với tỷ lệ 20 - 30% số lá. 

- Sâu đục thân gây hại rải rác với mật độ thấp trên tất cả các trà lúa.
Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo sản xuất xã hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông 

dân thực hiện tốt một số công việc sau:
1. Chăm sóc lúa giai đoạn đứng cái, làm đòng
- Tiếp tục tháo gạn bớt nước tại các khu triều trũng, duy trì mực nước trên ruộng 

từ 3 - 5 cm để tạo điều kiện cho quá trình làm đòng và phát triển đòng được thuận lợi. 
Tăng cường vệ sinh đồng ruộng, thu vớt sạch rong rêu, cỏ rác, bèo, trứng ốc bươu 
vàng... 

- Đối với các diện tích cấy muộn sau 20/7, trong thời gian tới sẽ bước vào giai đ
oạn làm đòng. Vì vậy, cần khẩn trương bón thúc đón đòng bằng phân Kali với lượng 
từ 2 - 3 kg/sào. Không nên bón đạm Ure cho lúa giai đoạn này, trừ trường hợp ruộng 
lúa quá xấu sẽ chỉ bón không quá 1kg Ure/sào. 

2. Tích cực kiểm tra, phòng trừ kịp thời một số đối tượng sâu bệnh
Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt lưu ý những diện tích xanh non do ch

ăm bón mất cân đối, thừa đạm, ruộng cấy giống nhiễm hoặc gieo vãi mật độ dày để 
phát hiện và phòng trừ kịp thời một số đối tượng sâu bệnh gây hại phổ biến trong thời 
điểm hiện nay: 

2.1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: 
- Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 từ ngày 04/9 - 08/9 (chú ý những diện 

tích gần ánh sáng đèn, ven đường, gần làng). Sau khi phun 2 - 3h nếu gặp mưa nặng 
hạt phải phun lại. Đối với những diện tích có mật độ sâu cao, rải lứa, khuyến cáo các 
hộ nông dân phun lại lần 2 sau 4 - 5 ngày. 



- Trên các diện tích trà trung gieo cấy muộn (sau ngày 20/7) ngoài khung thời gian 
trừ sâu cuốn lá nhỏ, nông dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi phát hiện 
thấy bướm tiếp tục vũ hóa với mật độ từ 3 - 5 con/m2 trở lên thì tiến hành phun trừ sau 
5 - 6 ngày.

- Khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng một trong các loại thuốc như: Dylan 5WG, 
Brocom 50WG, Emaben 3.6WG, Takumi 20WG, Sunset 300WG, Virtako 40WG... 
Liều lượng phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun thuốc vào chiều mát, phun đảm 
bảo 01 bình 16 - 18lít/sào.  

Lưu ý: Tại những ruộng có mật độ bướm cao, hoặc sâu non đã tuổi lớn nên kết 
hợp thuốc có nguồn gốc thảo mộc Dylan 5WG, Brocom 50WG...với thuốc Sunset 
300WG sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao. 

2.2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nhất là trên các diện tích gieo cấy giống nhiễm, 

giống có bản lá to, ruộng chăm bón dư thừa đạm, cần phun phòng bệnh sau các đợt m
ưa giông hoặc khi bệnh chớm xuất hiện. 

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau để xử lý bệnh như: Total 20WP, Starner 
20WP, Ychatot 900SP, Pronopo 200WP... liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in 
trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình 20 - 25 lít/sào, phun thuốc vào chiều mát để tránh thời 
điểm lúa phơi màu, phun nhắc lại lần 2 cho ruộng bị bệnh sau lần 1 từ  5 - 7 ngày. 

2.3. Sâu đục thân hai chấm: 
Cần kiểm tra nhất là các diện tích gần đường, gần đèn, những nơi có mật độ ổ 

trứng cao 0,2 - 0,5 ổ/m2. Khi phun trừ sử dụng một số các loại thuốc như: Virtako 
40WG, Dupont prevathon 5SC... Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên 
bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/sào.

Chú ý: Thời điểm phun trừ đối tượng sâu đục thân hai chấm cho hiệu quả cao 
nhất là giai đoạn đòng già đến thấp tho trỗ. 

3. Diệt trừ chuột phá hại: 
Đề nghị HTX nông nghiệp phối hợp với các thôn và các hộ nông dân tổ chức đ

ánh bắt chuột đồng loạt bằng mọi biện pháp. Chú ý đánh bắt, đặt bẫy, mồi bả cả khu 
dân cư, khu gò đống, khu chuyển đổi. Tuyệt đối không dùng điện đánh bắt chuột dưới 
mọi hình thức. 

Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ mùa, Ban chỉ đạo sản xuất xã yêu cầu HTX DVNN 
phối hợp cùng các thôn và các hộ sản xuất thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, lãnh đạo UBND;
- Ban chỉ đạo sản xuất, HTX NN;
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Thiêm
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