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                    Kính gửi: 

                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                       - Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý chất lượng                     

                                        NLS và Thuỷ sản;                                 

            - Trung tâm Khuyến nông. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống sâu 

keo mùa thu hại ngô; 

Thực hiện Văn bản số 2089/UBND-NLN ngày 23/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu. 

Theo điều tra, dự tính dự báo, hiện nay sâu keo mùa thu đã và đang phát 

sinh, gây hại mạnh trên ngô hè thu; qua thống kê sơ bộ đến ngày 15/8 sâu keo 

mùa thu đã gây hại tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, diện tích nhiễm là 

186/4.410,7 ha (trong đó nhiễm nặng 25 ha), mật độ trung bình 3-5 con/m
2
, nơi 

cao 8-10 con/m
2
.  

Ấu trùng sâu keo mùa thu thường phát sinh gây hại mạnh vào cuối mùa hè 

hoặc đầu mùa thu, ở mật độ cao, khi hết thức ăn sâu non tuổi lớn có thể di trú, 

phát tán theo đàn hoặc tập trung trên những đám cỏ hoang. 

Trên ngô, sâu keo mùa thu gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển 

của cây, sâu non ăn rách nát hết phần lá ngô, đục vào nõn, ăn lá xoắn nõn, ngọn 

hoặc cắn đứt đỉnh sinh trưởng, cây lớn sâu hại hại bẹ lá và thân, đục vào bắp. Cây 

con bị hại nặng có thể bị chết hoặc không phát triển được, không trỗ cờ và ra bắp 

nếu không được phòng trừ kịp thời ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng.  

Dự báo trong thời gian tới sâu keo mùa thu tiếp tục phá hại mạnh trên cây 

ngô tại các địa phương trong toàn tỉnh.  Để chủ động phòng, chống sâu keo mùa 

thu đạt hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị chuyên môn, hệ thống cán bộ làm công tác dự 

tính dự báo ở cơ sở tăng cường bám sát đồng ruộng, nắm chắc diễn biến của sâu 

keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác để tuyên truyền, chỉ đạo, hướng 

dẫn nông dân phòng trừ kịp thời phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 1013/SNN-TTBVTV ngày 

24/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng, chống sâu keo mùa thu 

trên ngô hè thu, ngô đông. 

- Nắm chắc khung thời vụ gieo trồng ngô đông để chỉ đạo, hướng dẫn người 

dân đồng loạt xuống giống để tạo điều kiện thuận lợi xử lý khi có dịch hại xảy ra; 

tổ chức vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ trước khi gieo trồng. 

- Bám sát thời kỳ sinh trưởng của ngô, chỉ đạo phun phòng trừ khi cây 

ngô có từ 3-6 lá, phun kép 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày để đạt hiệu quả 

cao nhất. Nếu diện tích ngô bị nhiễm nặng không có khả năng phục hồi cần phá 

bỏ để làm thức ăn cho gia súc và để triệt tiêu một lượng lớn trứng và sâu non.  

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dự tính, dự báo, 

theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên ngô và 

các cây trồng khác; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống 

sâu keo mùa thu hiệu quả như: biện pháp canh tác, biện pháp sinh học, biện 

pháp hoá học... 

- Chủ động điều tra, đánh giá mức độ nhiễm sâu keo mùa thu trên các 

giống ngô đang trồng tại địa phương nhằm phát hiện các giống ngô có khả 

năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để hướng dẫn, khuyến cáo nông dân 

lựa chọn sử dụng thay thế các giống ngô bị nhiễm nặng. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, 

Trung tâm Khuyến nông tuyên truyền về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh 

gây hại cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu keo mùa thu. 

- Thường xuyên thông tin, nắm bắt tình hình, diễn biến sự phát sinh gây 

hại, diện tích nhiễm, biện pháp phòng trừ của sâu keo mùa thu với các đơn vị 

Trung ương cũng như các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

3. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thuỷ sản 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc kinh 

doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng kém 

chất lượng hoặc lợi dụng nâng giá làm ảnh hưởng đến sản xuất. 

4. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tích cực tuyên truyền về tình hình 

phát sinh và gây hại của sâu keo mùa thu hại trên ngô hè thu, ngô đông để nhân 

dân biết và chủ động phòng chống đạt hiệu quả. 

- Xây dựng các mô hình thử nghiệm các biện pháp quản lý tổng hợp sâu 

keo mùa thu để theo dõi, đánh giá và tuyên truyền, nhân rộng. 
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- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhận biết và các 

biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ 

môi trường. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc kịp thời phản ánh với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Cục BVTV;                       Báo cáo  

- Giám đốc Sở;                              

- Các PGĐ Sở; 

- Báo Tuyên Quang;      Phối 

- Đài PT-TH tỉnh;           hợp                            

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT, TTBVTV. (LG18) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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