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Số:          /UBND-NN 
 Về việc tập trung chỉ đạo 

phòng trừ sâu, bệnh gây hại 

trên lúa vụ Mùa năm 2022. 

                

                  Hậu Lộc, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

  
 

      Kính gửi:  

   - UBND các xã, thị trấn; 

   - Thủ trưởng các ngành liên quan đến sản xuất nông nghiệp. 
 

 

 Hiện nay, cây lúa vụ mùa sinh trưởng, phát triển khá tốt và đang ở giai 

đoạn làm đòng, ôm đòng, một số diện tích lúa trên đất lúa màu đã trỗ bông phơi 

màu. Dự kiến diện tích lúa sẽ trỗ tập trung từ ngày 20-25/8/2022 (riêng các xã 

vùng Đông kênh De và diện tích lúa gieo sạ tại Thị Trấn cây lúa đang trong giai 

đoạn cuối đẻ nhánh). Thời tiết vụ Mùa diễn biến phức tạp nắng, mưa xen kẽ nên 

trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: sâu cuốn lá 

nhỏ mật độ trưởng thành xuất hiện từ 1-2 con/m
2
 tập trung ở các xã Lộc Sơn, 

Hoa Lộc, Tuy Lộc, Thành Lộc; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát triển và gây 

hại trên các giống lúa Bắc Thịnh, BT7, LT2, Thiên ưu 8, BC15 tại các xã Tuy 

Lộc, Cầu Lộc, Liên Lộc. Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại từ cấp 1 đến cấp 3, 

tập trung chủ yếu ở những chân ruộng sâu trũng, hẩu bùn, bón phân không cân 

đối và diện tích lúa gieo sạ quá dày. Chuột gây hại gia tăng trên những chân 

ruộng thiếu nước, gần gò đồi, gần các khu trang trại. 

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tình hình chuột và sâu bệnh 

gây ra cho sản xuất lúa vụ Mùa năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc yêu 

cầu, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, 

thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây: 

 1.  ối với       ác xã, t ị trấn. 

 - Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa vụ Mùa năm 

2022 theo Thông báo số 24/TB-TTDV NN ngày 12/8/2022 của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện. 

- Chỉ đạo HTX NN, cán bộ khuyên nông viên cơ sở điều tra cụ thể diện 

tích lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 20 con/m
2
 trở lên tiến hành phun 

thuốc phòng bằng các loại thuốc như: Prevathon 5SC, Vitarko 40 WG, Takumi 

20 WG; thời gian triển khai phun thuốc từ 15-20/8/2022;  

- Đối với sâu đục thân 2 chấm cần tổ chức kiểm tra, thăm đồng phân loại 

những diện tích bón thừa phân đạm, xanh tốt, ven làng có mật độ ổ trứng từ 0,5 
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ổ/m

2
 tiến hành phun thuốc phòng trừ bằng các loại thuốc Prevathon 5SC, 

Vitarko 40 WG, Voliam Targo 063 SC; thời gian triển khai phun thuốc từ 15-

20/8/2022. 

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Trên những diện tích lúa đã trỗ, khi 

kiểm tra cụ thể mật độ rầy từ 1.000 con/m
2
 trở lên cần tiến hành phun thuốc 

phòng trừ Ram 75 WP, Chess 50 WG, LK Setup 75 WP.  

- Đối với bệnh Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Đối với những diện tích đã 

nhiễm bệnh tập trung phun thuốc phòng trừ triệt để, hạn chế bệnh lây lan ra diện 

rộng bằng các loại thuốc: Xantocin 40 WP, Totan 200 WP, Sạch khuẩn 215 WP 

cần phun thuốc nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. 

- Tập trung tổ chức đánh chuột đồng loạt trên toàn bộ diện tích lúa Mùa từ 

ngày 20-25/8/2022 bằng các loại thuốc Rat K 2%DP, Diof 5 DP, Racumin 0,75 

TP để đạt hiệu quả cao; đồng thời phát động các tổ chức đoàn thể tham gia tổ 

chức đánh chuột bằng các biện pháp thủ công để giảm thiệt hại do chuột gây ra.  

- Trong thời gian từ nay đến cuối vụ Mùa năm 2022 tình hình các loại sâu 

bệnh tiếp tục gia tăng mật độ và gây hại cho diện tích các loại cây trồng vụ Mùa 

nên tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã, HTX NN bám sát đồng ruộng 

để hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ sâu bệnh đúng đối tượng và đạt hiệu 

quả cao. 

2.  ối với  ác ngành liên quan đến sản xuất nông ng iệp: 

-   i n  n    u    i  u ện: Tập trung điều tiết nguồn nước tưới hợp 

lý cho diện tích các loại cây trồng vụ Mùa đạt kết quả cao; đồng thời tiếp tục 

đôn đốc các xã tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy trên hệ thống trục tiêu 

chính để tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. 

-  rung tâm  ị   vụ  ông ng iệp  u ện: Định k  tổ chức giao ban đội 

ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở tập trung hướng dẫn cho các hộ nông dân 

các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ các loại sâu, bệnh đạt kết quả cao. 

Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình các loại sâu, bệnh gây hại 

lúa Mùa năm 2022; nhất là sâu đục thân, rầy các loại gây hại lúa vụ Mùa năm 

2022 để tham mưu UBND huyện đưa ra các giải pháp phòng trừ đạt kết quả cao. 

- Phòng  ông ng iệp và     : phối hợp với các ngành có liên quan 

kiểm tra tình hình sản xuất ở cở sở để tham mưu cho UBND huyện các giải pháp 

trong chỉ đạo sản xuất vụ Mùa đạt kết quả cao.  

-  rung tâm  ăn  óa, thông tin, t ể t ao và du lị    u ện: thường 

xuyên phát thanh, tuyên truyền các thông báo, hướng dẫn của các cơ quan 

chuyên môn phục vụ trong sản xuất vụ Mùa năm 2022 cho bà con nông dân nắm 

bắt thực hiện đạt kết qủa cao. 
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Trên đây, là một số công việc cần thiết trong việc phòng trừ các loại sâu 

bệnh gây hại trên cây trồng vụ Mùa năm 2022. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện ./. 
    

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Th/tr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành có liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 

 

 

KT.     Ị   

  Ó      Ị   

 

 

 

 

 

 rịn   ao Sơn 
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