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Số:  25/TT DVNN- BVTV

V/v chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại 
trên trà sớm và trà trung gieo cấy sớm,

vụ mùa năm 2021

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

                     
                           Tứ Kỳ, ngày 03  tháng 8  năm 2021  

              Kính gửi:   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
                        - Chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc HTX DV nông nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế, lúa mùa trên địa bàn huyện trà sớm đang trong giai đoạn 
cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ, sâu cuốn 
lá nhỏ lứa 6 đang vũ hóa rộ, dự báo sâu non gây hại với mật độ trung bình 5- 7 con/m2, 
cao 25-30 con/m2, tập trung gây hại mạnh trên các diện tích lúa trà sớm và trà trung cấy 
sớm tại các xã: Chí Minh, Minh Đức, Quang Khải, Quảng Nghiệp, Dân Chủ....

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, từ ngày 03/8 đến ngày 8/8 trời 
ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ trung bình ngày đêm từ 280C - 380C, từ ngày 09/8 
trở đi trời nhiều mây, có mưa giông. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu bệnh 
phát sinh và gây hại trên lúa mùa.

Thực hiện công văn số 236/TTBVTV ngày 02/8/2021 của Chi cục Trồng trọt 
và BVTV tỉnh Hải Dương, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn giao Ban quản trị HTX DV nông nghiệp, Khuyến nông 
viên cơ sở phối hợp Đài Truyền thanh, Hội Nông dân xã khuyến cáo, hướng dẫn các 
hộ nông dân thực hiện tốt một số nội dung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại 
trên lúa mùa trong điều kiện giãn cách xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch 
bệnh Covid- 19 như sau:

1. Chăm sóc lúa mùa giai đoạn đứng cái làm đòng
Để bón đón đòng đúng thời điểm, hiệu quả nông dân cần thường xuyên thăm 

đồng, kiểm tra khi thấy chóp lá lúa bắt đầu có hiện tượng thắt eo, lá lúa chuyển từ 
màu xanh sang màu vàng chanh hoặc bóc xem đòng nếu thấy có đòng dài 1-2 mm là 
thời điểm bón thúc đón đòng thích hợp.

1.1. Lượng phân bón và loại phân bón:
Có thể sử dụng phân bón Kali (KCl) để bón thúc với lượng 3- 4 kg/sào. Nếu 

dùng phân bón NPK tổng hợp (Loại chuyên bón thúc) cho giai đoạn làm đòng thì 
lượng cần bón nên sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo đủ và cân 
đối giữa các yếu tố dinh dưỡng N, P, K. 



1.2. Điều tiết nước: 
Cần duy trì mực nước trong ruộng từ 3- 5cm, không để ruộng khô hạn, tạo 

thuận lợi cho quá trình làm đốt, làm đòng, phân hóa hoa và trỗ bông. 
* Lưu ý: 
 Vụ mùa thường có mưa giông do đó không nên bón phân đạm ure cho lúa giai 

đoạn này để hạn chế bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đặc biệt là trên các giống lúa 
chất lượng, lúa lai, ruộng xanh tốt, chăm bón mất cân đối. 

Các hộ nông dân chỉ nên bón đạm Ure đối với các diện tích lúa sinh trưởng, 
phát triển kém theo liều lượng 01kg/sào.

2. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6
- Chỉ phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trên các diện tích lúa mùa trà sớm, trà trung gieo 

cấy sớm (Gieo thẳng và cấy mạ sân xung quanh 25/6, cấy mạ dược xung quanh 05/7).
Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đối từ 8/8 - 12/8.
- Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (như Brocom 50WG, 

Emaben 3.6WG...), Flubendiamide (Takumi 20WG...), Indoxacarb (Sunset 300WG...) 
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: 
- Trên các diện tích lúa mùa thuộc trà trung gieo cấy muộn lúa đang trong giai 

đoạn đẻ nhánh tại các xã như: Quang Trung, Tiên Động, Cộng Lạc, Nguyên Giáp, 
Văn Tố,... không cần phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 thời điểm này.

- Ngoài đối tượng sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích lúa mùa trà sớm và trà trung 
sớm cần kiểm tra, phát hiện và phun phòng trị kịp thời các đối tượng bệnh hại như: bệnh bạc 
lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn..., nhất là sau các đợt mưa giông, giống nhiễm bệnh (BC15, 
TBR 225, Bắc thơm số 7...), ruộng cấy quá dầy, ruộng xanh tốt, chăm bón mất cân đối. 

Không phun thuốc tràn lan khi chưa có khuyến cáo của Trung tâm DV nông nghiệp huyện.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các 

đơn vị có liên quan cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện tốt 
các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Chi cục TT- BVTV tỉnh;
- BTV Huyện uỷ;                 Để báo cáo
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ SXNN huyện; 
- Đài phát thanh huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu TT.

                              GIÁM ĐỐC

                     Nguyễn Đình Tính
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