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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Văn bản số 3749/BVTV-QLT ngày 27/12/2019 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô. 

Năm 2019, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại ngô trên tất cả các 

mùa vụ tại các địa phương trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp với các huyện, thành phố điều tra, rà 

soát diện tích, sự phân bố, mật độ, tỷ lệ cây bị hại, theo dõi chặt chẽ tình hình 

phát sinh gây hại sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác. Tuy đã được 

chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ kịp thời nhưng diện tích ngô năm 2019 nhiễm sâu 

keo mùa thu là 497,9 ha, trong đó nhiễm nặng 32 ha. 

Đến ngày 31/01/2020, toàn tỉnh đã trồng được 1.019,4 ha/8.128 ha ngô 

xuân, dự  báo trong thời gian tới, sâu keo mùa thu sẽ tiếp tục phát sinh và gây 

hại ngô trên địa bàn tỉnh. 

Để sớm 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, các 

đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cách nhận biết, 

xác định thời điểm phòng chống phù hợp, hiệu quả đối với sâu keo mùa thu để 

nông dân chủ động thực hiện. Tiếp tục thực hiện những chỉ đạo, hướng dẫn của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tại các văn bản sau: Văn bản số 701/SNN-TTBVTV 

ngày 04/5/2019 về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây 

trồng khác; Văn bản số 1353/SNN-TTBVTV ngày 23/8/2019 về việc tập trung 

ứng phó với sâu keo mùa thu. 

- Những vùng chủ động nước có thể luân canh ngô - lúa ngay sau vụ ngô 

để diệt nhộng trong đất, làm đất kỹ cũng góp phần diệt nhộng trong đất, hạn chế 

nơi trú ẩn của sâu keo mùa thu.  

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 3-7 lá để 

phát hiện ổ trứng, ngắt tiêu hủy trước khi phát triển thành sâu non. Làm sạch cỏ 

dại xung quanh vùng trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu. 



 

- Sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô để diệt sâu 

non. Hạn chế sử dụng thuốc hóa học để bảo vệ thiên địch của sâu keo mùa thu 

như: Ong ký sinh, bọ đuôi kìm,… 

- Bẫy bả, bẫy đèn: Sử dụng bẫy dính màu vàng có pheromone giới tính, 

bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy đèn để tiêu diệt con trưởng thành. 

- Thuốc bảo vệ thực vật phòng chống sâu keo mùa thu thực hiện theo Văn 

bản số 3749/BVTV-QLT ngày 27/12/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc sử 

dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.  

(Có pho to Văn bản kèm theo) 

Sử dụng các nhóm hoạt chất để xử lý sâu keo mùa thu như sau: Bacillus, 

Indoxacap, Lufenuron, Emamectinbenzoate, Spinetoram, các loại thuốc thương 

phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: V.K 16WP, 32WP; Vi-BT 16000WP, 

32000WP ; Comazol 16000 IU/mg WP; Delfin WG 32 BIU; Thuricide HP, OF 

36 BIU; Aickacarb 250SC; Match 050EC; Obaone 95WG; Radiant 60SC… 

 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương theo dõi 

chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên cây ngô vụ xuân. 

Định kỳ tổng hợp diện tích nhiễm, tỷ lệ hại và tham mưu, chỉ đạo các biện pháp 

phòng, chống sâu keo mùa thu phù hợp với tình hình thực tế. 

- Xây dựng và thực hiện mô hình phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu 

trên cây ngô để đánh giá, lựa chọn biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất.  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Báo Tuyên Quang, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng 

dẫn nông dân kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu. 

- Phối hợp với các đơn vị thanh, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật trên địa bàn; phát hiện kịp thời, 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. 

2.2. Chi cục Quản lý chất lượng NLS & Thuỷ sản 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra chất lượng giống, vật tư, 

phân bón phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy định.   

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông sản, xử lý nghiêm theo qui định các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng vật 

tư nông lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất.  

 



 

2.3. Trung tâm Khuyến nông 

-  Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên 

quan tuyên truyền về tình hình phát sinh và gây hại của sâu keo mùa thu hại trên 

ngô xuân để nhân dân biết và chủ động phòng chống. 

- Chỉ đạo hệ thống Khuyến nông cơ sở lồng ghép các chương trình tập 

huấn tuyên truyền cách nhận biết, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp 

phòng, chống sâu keo mùa thu và các biện pháp thâm canh theo đúng kỹ thuật 

để cây ngô cho năng suất và hiệu quả cao. 

- 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. 

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; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Đài PT&TH tỉnh;      (Phối  

- Báo Tuyên Quang;     hợp) 

- Các chi cục: TTBVTV, QLCL NLS & TS;    (Thực 

- Trung tâm Khuyến nông;                              hiện) 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (LG 18) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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