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V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh
đạo ôn lá hại lúa vụ Xuân 2022

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Trung tâm Khuyến nông.

Vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cây được trên 91.647 ha lúa, hiện các trà
lúa đang ở thời kỳ đẻ nhánh đến đứng cái, nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển
tốt. Tuy nhiên trên động ruộng bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và đang có xu hướng
lây lan nhanh, gây hại nặng, đặc biệt trên các giống TBR 225, Xi33, P6, Thái
Xuyên 111, AC5, Thiên Ưu 8, Phú Ưu 978, IR 1820,... Toàn tỉnh hiện có trên
815 ha nhiễm bệnh trong đó có 80 ha nhiễm nặng và đã xảy ra hiện tượng cháy
lá cục bộ trên 6 ha. Dự báo trong thời gian tới diễn biến thời tiết đang tiếp tục
thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá như: thời tiết ấm, xen kẽ các đợt không khí lạnh
gây mưa, ẩm độ không khí cao kết hợp với việc bón thúc đẻ nhánh, làm đòng,...
là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh, lây lan gây hại nặng trên
diện rộng, đặc biệt là trên các giống hàng năm có mức độ nhiễm cao như: Xi33,
P6, Vật tư NA6, Thái Xuyên 111, AC5, BC15, TBR 225, Nếp 352, Thiên Ưu
8,... làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa xuân.
Để chủ động phòng hiệu quả bệnh đạo ôn lá hại lúa vụ Xuân 2022. Sở
Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan
chuyên môn thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung chỉ đạo các ban, ngành
và các cơ quan chức năng trên địa bàn phân công cán bộ phụ trách từng vùng, từng
xã cụ thể tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thực hiện các biện pháp chăm
sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa kịp thời, có hiệu quả theo hướng dẫn của Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhằm khống chế bệnh khi đang ở diện hẹp,
không để bệnh lây lan, gây hại nặng trên diện rộng.
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương để kiểm tra, chỉ đạo
công tác theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh hại lúa. Dự tính, dự báo sát diễn biến
phát sinh gây hại của bệnh đạo ôn lá và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ
kịp thời cho các địa phương.
- Tổ chức kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa
bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kém
chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến kết quả phòng trừ.
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- Phối hợp với các địa phương, cơ quan truyền thông để thông tin kịp thời
tình hình dịch hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện.
Tránh để xảy ra tình trạng nông dân không tổ chức phòng trừ do thiếu thông tin.
3. Trung tâm Khuyến Nông: Chỉ đạo, phân công cán bộ kỹ thuật tăng
cường bám sát cơ sở, ưu tiên cho nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn nông dân
phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
3. Phòng quản lý khoa học và công nghệ Sở: Phối hợp với Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật để tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất, công tác chăm sóc
và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị chuyên
môn thuộc Sở tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung nói trên./.
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