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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2017

V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi
khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Kính gửi: Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố
Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 6 từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2017 tại
một số vùng trong tỉnh đã có mưa vừa và mưa rất to kèm theo giông lốc, đã tạo
điều kiện cho bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại trên lúa mùa.
Đến ngày 27/8/2017 diện tích nhiễm 80 ha trong đó nhiễm nặng 2 ha, tỷ lệ hại
trung bình 2-3 % số lá, nơi cao 10-20 % số lá, cục bộ 30-40 % số lá (Lâm Bình,
Chiêm Hoá, Yên Sơn).
Trong thời gian tới theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung
ương, khu vực vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp
suy yếu từ cơn bão số sẽ có mưa vừa, mưa to thuận lợi cho bệnh bệnh bạc lá,
đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát sinh trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất và
sản lượng lúa mùa.
Để hạn chế tác hại của bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thành phố thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phân công cán bộ bám sát cơ sở điều tra, dự tính dự báo tình hình phát
sinh, gây hại bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa mùa; phối hợp với các cơ
quan chuyên môn các huyện thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
2. Một số biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt sau các đợt mưa giông, gió
lốc để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả;
- Khi bệnh mới xuất hiện sử dụng một số các loại thuốc phòng trừ được
đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam:
Xanthomix 20WP, Hỏa tiễn 50 SP, Sasa 20 WP, Staner 20 WP, …
- Trước khi phun thuốc cần giữ mức nước ổn định từ 2-3 cm, nồng độ và liều
lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên nhãn mác và phun lại lần 2 cách 5 - 7 ngày
nếu bệnh vẫn tiếp tục phát sinh. Tuyệt đối không bón đạm, không sử dụng kích
thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đã và đang nhiễm bệnh.
3. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung công văn số 175/TTBVTV-BVTV
ngày 21/8/2017, về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng
trắng lứa 6 hại lúa mùa 2017, của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh
Tuyên Quang.

Yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố nghiêm
túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này và báo cáo kết quả thực
hiện về Chi cục theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng
mắc báo cáo về Chi cục để kịp thời phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT (B/c);
- Lãnh đạo CC;
- Trung Tâm Khuyến nông
- PhòngNông nghiệp và PTNT các huyện (P/h);
- Phòng Kinh tế thành phố
- Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố
- Lưu VT, phòng BVTV.
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