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Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
Đến ngày 25/5/2022, toàn huyện có 9.500 ha lúa đã trỗ bông. Thời tiết từ đầu
tháng 5 đến nay rất bất lợi cho lúa xuân trỗ bông, đặc biệt các ngày 24, 25 tháng 5
nền nhiệt độ xuống thấp (25 - 26oC), mưa lớn, nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí
cao tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu bệnh khác
xâm nhiễm gây hại trên trà lúa xuân đang trỗ đến chắc xanh. Theo dự báo của Trạm
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: sâu non cuốn lá nhỏ nở rộ từ ngày 25-30/5 có mật độ
rất cao (từ 100-150 con/m2, cá biệt 200-300 con/m2) gây hại bộ lá công năng trên
diện tích lúa trỗ bông sau ngày 25/5 trở đi, rầy các loại và bệnh khô vằn tiếp tục phát
sinh gây hại... Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt
hại năng suất lúa do sâu bệnh gây ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân
dân xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo công tác phòng
trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân như sau:
1. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:
- Tổ chức quán triệt rõ tình hình bất lợi của thời tiết và cảnh báo nguy cơ mất
mùa sẽ xảy ra nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt đợt phòng bệnh đạo ôn cổ bông
đối với trà lúa còn chắc xanh, đang trỗ và chưa trỗ bông. Khuyến cáo phun phòng
bệnh đạo ôn cổ bông 02 lần cho giống lúa mẫn cảm (BC15, TBR225, Q5, Nếp, Thiên
ưu 8… ), lần 1 khi lúa thấp tho trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn.
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: phun thuốc phòng trừ từ ngày 26-30/5/2022 trên
diện tích trỗ bông sau ngày 25/5/2022.
- Đối với rầy các loại: chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra
đồng ruộng, phun thuốc phòng trừ khi mật độ rầy từ 800 con/m2 trở lên (lúa chưa
trỗ bông) và 1.500 con/m2 trở lên (lúa trong giai đoạn từ trỗ đến chín), không để
xảy ra cháy rầy.
- Đối với bệnh khô vằn: phun thuốc phòng trừ khi tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên.
- Chỉ đạo các hộ nông dân cắt bỏ, tiêu hủy: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, lúa
cỏ … để hạn chế lây lan, gây hại ở vụ sau.
- Loại thuốc, liều lượng sử dụng, kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại
theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; Chỉ đạo
Hợp tác xã SXKDDVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để
phục vụ nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân nhận thức về tầm quan trọng
và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh của đợt này, tránh chủ quan dẫn đến mất mùa
cục bộ.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật huyện, Trạm Khuyến nông huyện: thông báo kịp thời về tình hình sâu bệnh
và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ trên lúa xuân; tiếp tục huy động cán bộ kỹ thuật
tăng cường khẩn trương xuống địa bàn để khoanh vùng diện tích cần phòng trừ bệnh
đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác; phối hợp với chính quyền xã,
thị trấn chỉ đạo quyết liệt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để mất mùa
do sâu bệnh gây ra.
3. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện: Điều tiết nước hợp lý, thuận
lợi cho lúa trỗ bông và công tác phòng trừ sâu bệnh; phối hợp với các địa phương
làm tốt công tác giải tỏa dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp.
4. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện: Chủ động phối hợp với các đơn
vị chuyên môn xây dựng chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng, phát vào
các thời điểm thích hợp, tập trung tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân huyện và hướng dẫn của ngành chuyên môn về công tác phòng trừ sâu bệnh bảo
vệ lúa vụ Xuân năm 2022.
Nhận Công văn, yêu cầu Ủy ban nhân dân, Hợp tác xã SXKDDVNN xã, thị
trấn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Lưu VT, NN.
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