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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số:48 /TB - UBND 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Phong, ngày  12  tháng  8 năm 2021 

                 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chăm bón và phòng trừ sâu bệnh lúa Hè Thu 2021 

 

Hiện nay diện tích lúa Hè Thu gieo cấy trước 10/6/2021, đang ở giai đoạn 

trổ bông - chín sữa chiếm khoảng 80% tổng diện tích gieo cấy, số diện tích gieo 

sau 10/6/2021 và diện tịch bị thiệt hại do mưa lũ phải gieo cấy lại đang giai đoạn 

làm đòng.  

1. Tình hình diễn biến của các đối tượng dịch hại đến ngày 10/8/2021  

Ngày 10/8/2021, Ban nông nghiệp xã đã đi kiểm tra thực tế trên một số xứ 

đồng: Nhà Phan, Cơn Sựa, Hào Hao,.… Kết quả kiểm tra đồng ruộng hiện các 

đối tượng dịch hại vẫn tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Hè thu như: Bệnh khô 

vằn, Đỏ đuôi lươn, Rầy, Sâu cuốn lá,… 

2. Dự báo trong thời gian tới:   

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Dự báo rầy lứa 3 đã phát sinh gây hại từ nay 

cho đến lúc lúa chín sữa trên những chân ruộng gieo dày, bón phân không cân 

đối, vùng sâu trũng. 

+ Sâu cuốn lá: Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 đang ở giai đoạn trưởng 

thành, trứng. Dự báo sâu non của sâu cuốn lá sẽ nở rộ và phát sinh gây hại từ 

15/8/2021. Vì vậy đối với những diện tích gieo sau 10/6/2021 (Tuần Tượng, Tân 

Phong) có khả năng bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng. 

3. Biện pháp phòng trừ 

* Sâu cuốn lá nhỏ: Thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, nếu phát hiện sâu 

cuốn lá trưởng thành (bướm) thì sau 15/8/2021 tiến hành phòng trừ bằng một 

trong các loại thuốc hoá học sau:  

- Clever 150SC: Pha 4,5ml vào bình 12 lít nước, phun 2 bình/sào (500m
2
). 

- Vitako 40WG: Pha 3g vào bình 12 lít nước, phun 2 bình/sào. 

- Voliam Targo 063SC: Pha 10 ml vào bình 12 lít nước, phun 2 bình/sào 

- Angul 5WDG: Pha gói 5g vào 12 lít nước, phun 2 bình/ sào…  

Để phòng trừ có hiệu quả phải phun thuốc khi sâu tuổi 1- tuổi 2, sâu chưa 

cuốn tổ, lá lúa còn xanh (sau bướm rộ 5-7 ngày), phun ướt đẫm lá, thời điểm 

phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Nếu mật độ sâu cao, gối lứa thì sau 3 - 4 

ngày phải phun nhắc lại lần 2. 
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* Rầy nâu, rầy lưng trắng 

 Kiểm tra phát hiện khoanh vùng để phun thuốc khi rầy đang ở tuổi 1-2, 

mật độ rầy còn thấp sử dụng các loại thuốc nội hấp như: 

+ Chess 50WG: pha 7,5g thuốc với bình 10 lít nước, phun 2-3 bình/sào; 

+ Sutin 50SC: pha 15ml thuốc với bình 10 lít nước, phun 2-3 bình/sào; 

+ Applaud 25SC: pha 10ml thuốc với bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào;… 

Giai đoạn sau trổ bông, mật độ rầy cao, sử dụng nhóm thuốc tiếp xúc như: 

+ Bassa 50EC: pha 30 ml thuốc vào bình 10 lít nước, phun 3 bình/sào; 

 Đề nghị Cấp uỷ, BCH các thôn quan tâm chỉ đạo, thông tin về tình hình 

dịch hại và biện pháp kỹ thuật phòng trừ qua hệ thống loa truyền thanh của thôn; 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng dịch hại, hệ 

thống tưới tiêu nước tại các xứ đồng, kịp thời báo cáo về UBND xã (qua đ/c 

Xuân – CB Khuyến nông) để phối hợp với cán bộ Trung tâm bảo vệ cây trồng 

huyện về kiểm tra, hướng dẫn bà con cách xử lý. 

Vậy UBND xã đề nghị Các Ban ngành, đoàn thể; Cấp ủy – Ban chỉ huy; Chi 

hội Nông dân các thôn thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTr Đảng ủy, HĐND, MTTQ xã;  (báo cáo) 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VP. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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