
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC 

TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:      / HD-TTBVTV      Thái Bình, ngày     tháng 4 năm 2021 

                                                                      

HƯỚNG DẪN 

  Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2021 

 

Từ ngày 01/5 - 05/5/2021 trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục 

thân 2 chấm, rầy các loại nở rộ, bệnh đạo ôn hại cổ bông có nguy cơ gây hại cao 

trên các giống nhiễm, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời thì sâu bệnh sẽ 

gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa Xuân. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh trên 

đồng ruộng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ 

thuật sau: 

*Thời gian tổ chức phòng trừ: Từ ngày 01/5 - 05/5/2021 

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ trên những diện tích có mật độ sâu 20 con/m
2
 

trở lên, chủ yếu trên trà lúa trỗ bông sau ngày 30/4 trở đi.  

        * Đối với sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại 

thuốc sau: Ammate 150EC pha 5ml; Takumi 20WG pha 4 gam; Director 70EC pha 

25ml; Clever 150SC pha 6ml (300WG pha 3 gam); Thamaten 150SC pha 8ml; 

Sunset 300WG pha 3,8gam; Match 50EC pha 10 ml; Map Dona  265 EC pha 20 

ml; Bite 30SC pha 8 ml; August 350 WG pha 3 gam; Abacard-HB 50EC pha 25 ml; 

Emingold 160SC pha 5,4 ml; Indogold 150SC pha 7,5 ml; AMATE USAMY 150SC 

pha 8ml; ... với 16 - 20 lít nước phun cho 1 sào để phòng trừ. 

        Vùng có mật độ sâu cao, sâu non nở kéo dài nên sử dụng một trong các loại 

thuốc như Dylan10WG; Angun 5WG; Topsix 82WG ...  phối hợp với các loại 

thuốc trừ sâu cuốn lá khác để tăng hiệu quả phòng trừ.  

 2. Sâu đục thân 2 chấm:  

 - Vùng có nguồn sâu đục thân 2 chấm cao khuyến cáo nông dân nên sử dụng 

một trong các loại thuốc như: Prevathon 5SC; Virtako 40WG; Voliam Targo 063 

SC... để phòng trừ, lịch phòng trừ cùng với sâu cuốn lá nhỏ.  

  3. Rầy các loại: Ở đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ này cần kết hợp với phòng 

trừ rầy cho những ruộng có mật độ rầy 800 con/m
2
 trở lên để hạn chế công phun 

thuốc và nguồn rầy cho lứa sau. Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các 

loại thuốc như: Penalty40WP; Oshin 20WP; Midan10WP; Sutin 5EC; Chess 



 

 

50WG; Palano 600WP; Hasuper 300WP; Laroma 700WG; Applaud-bas 27WP ... 

để phòng trừ. 

         4. Bệnh đạo ôn cổ bông: 

Các giống lúa nhiễm bệnh như lúa BC15, TBR225; Q5; Thiên ưu 8; nếp…  

toàn bộ diện tích lúa trỗ bông trước ngày 5/5 phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ 

bông 2 lần. 

- Lần 1 vào thời điểm lúa thấp tho trỗ 

- Lần 2 khi ruộng lúa trỗ thoát hoàn toàn. 

Diện tích lúa trỗ bông sau ngày 05/5 nếu lúa trỗ gặp không khí lạnh, gặp mưa 

thì phải chỉ đạo phòng trừ trên giống nhiễm. Khuyến cáo nông dân nên dùng một 

trong các thuốc như: FILIA 525 SE; BUMP 650WP; BEAM 75WP; Kasoto 200SC; 

FUARMY 30WP; Bankan 600WP; Fendy 25WP; Map Famy 700WP; Fujione 

40EC; Feliso 360EC ... để phòng trừ. 

* Kỹ thuật pha thuốc và phun thuốc: Thuốc trước khi phun cần được pha 

đều trong chai 0,5 - 1lít đậy nắp, lắc đều cho tan (dung dịch mẹ) sau đó mới cho 

vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước thuốc cần phun. Khi phun 

thuốc phải phun xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá lúa, sau phun 

thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng 

dẫn./. 

    

Nơi nhận: 

- Cục BVTV; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng NN các huyện; phòng kinh tế TP; 

- Các phòng, trạm trực thuộc; 

- Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp trong tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thanh 
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