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V/v tăng cường các biện pháp chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2015

Kính gửi : Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Sản xuất vụ mùa năm 2015 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 5 đến trung tuần
tháng 7 liên tiếp có các đợt nắng nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt từ 30-50% so với
trung bình nhiều năm, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo cấy lúa mùa; đến nay vẫn xuất
hiện những đợt nắng nóng với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-1,50c.
Lường trước những khó khăn, ngay từ đầu vụ Ngành Nông nghiệp và PTNT đã cùng
các địa phương chỉ đạo quyết liệt về tiến độ làm đất, gieo cấy lúa khi điều kiện thuận
lợi. Do vậy, mặc dù thời tiết bất thuận nhưng tiến độ và diện tích gieo cấy cơ bản vẫn
đảm bảo kế hoạch; diện tích gieo cấy được 22.611 ha, đạt 96,7% kế hoạch; thời vụ
gieo cấy lúa mùa vẫn được đảm bảo trong khung thời vụ, trong đó trà sớm và chính
vụ cấy trước 10/7 chiếm 45%, diện tích cấy từ 10-25/7 chiếm 50%; diện tích cấy sau
25/7 chiếm khoảng 5%, đây chủ yếu là diện tích cấy ép do chờ nước trời, hay vùng
hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình. Đến nay, lúa mùa trà sớm đang giai đoạn ôm đòng trỗ bông, trà chính vụ phân hóa đòng, trà muộn giai đoạn đẻ rộ, cuối đẻ nhánh - đứng
cái; một số diện tích cấy ép đẻ nhánh. Các trà lúa đang sinh trưởng phát triển khá tốt,
cùng với đó một số đối tượng sâu, bệnh như tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục
thân bướm 2 chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại
cục bộ, mật độ và diện phân bố cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết và dịch hại trên cây lúa từ nay
đến cuối vụ, đảm bảo thắng lợi sản xuất lúa vụ mùa 2015, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hòa Bình đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, chính quyền cơ sở thực hiện tốt các biện pháp:
- Phân công nhiệm vụ, địa bàn cho từng cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã
trong chỉ đạo sản xuất và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cho lúa mùa.
- Bám sát cơ sở để chỉ đạo sản xuất, khuyến cáo và hướng dẫn nông dân các
biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối, đầy đủ, bón thúc đợt cuối đúng thời điểm cây
lúa phân hóa đòng. Thường xuyên thăm đ ng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các
đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt chú ý phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh
khô vằn, tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm,…
- Chỉ đạo xử lý kịp thời những diện tích lúa bị nghẹt rễ, vàng lá sinh lý do ngộ
độc hữu cơ bằng các biện pháp: điều tiết nước, sục bùn, bổ sung phân hữu cơ, kết
hợp với phân vi lượng và phân bón lá để cây lúa sinh trưởng tốt.
- Tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra đ ng ruộng, điều tra, theo dõi diễn
biến mật độ, tỷ lệ hại các đối tượng sâu, bệnh hại chính tại từng thời điểm để phát
hiện các ổ dịch sâu bệnh và xử lý theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật.

- Trong những trường hợp cần thiết, đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ
động trích ngân sách dự phòng để hỗ trợ vật tư, phương tiện giúp nông dân phòng trừ
những đối tượng sâu, bệnh nguy hại, tránh lây lan bùng phát trên diện rộng.
2. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng; phát huy tốt vai trò của đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, các câu lạc bộ
khuyến nông, các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật trong việc hướng dẫn nông dân thực
hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa. Đặc biệt chú ý phòng trừ các đối tượng sâu
bệnh nguy hiểm, nhiều khả năng sẽ bùng phát hại mạnh trên cây lúa trong thời gian
tới như sâu cuốn lá nhỏ, tập đoàn rầy, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm
sọc vi khuẩn, vv.
3. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu để chủ động phòng trừ
những đối tượng nguy hiểm đã nêu. Đ ng thời tăng cường công tác thông tin,
khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.
4. Các đơn vị thuộc Sở: Thanh tra Sở; Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường
phối hợp và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt những trường hợp
kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ ngu n gốc
xuất sứ, lợi dụng để tăng giá bất hợp lý theo quy định hiện hành.
5. Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự báo
sớm, chính xác thời điểm phát sinh, cao điểm gây hại của các đối tượng dịch hại
chính; hướng dẫn biện pháp xử lý cụ thể, phù hợp cho từng đối tượng. Trong trường
hợp cần thiết, cán bộ ngành BVTV sẽ làm việc cả ngày lễ, ngày nghỉ để kịp thời nắm
bắt, xử lý các tình huống phát sinh, kiên quyết không để sâu bệnh phát sinh thành
dịch trên diện rộng
6. Chi cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư; Trung tâm
Giống cây tr ng huy động tối đa lực lượng cán bộ tăng cường cho cơ sở để hỗ trợ
công tác chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch hại.
Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật tổng hợp, báo cáo về
Sở những khó khăn vướng mắc phát sinh trong qua trình chỉ đạo sản xuất để lãnh đạo
Sở biết, chỉ đạo thực hiện./.
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