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KẾ HOẠCH
Phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-SNN-TTBVTV ngày 10/11/2020 của Sở
Nông nghiệp &PTNT về phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2021.
Để chủ động ngăn chặn bệnh lùn sọc đen hại lúa, UBND huyện Lương Tài
xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2021 trên địa
bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Để các địa phương, các HTX dịch vụ nông nghiệp và người dân nhận biết và
chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại của
bệnh gây ra cho sản xuất lúa năm 2021.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan chuyên môn, các địa phương chủ động, linh hoạt trong chỉ
đạo, hướng dẫn; Huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu
quả “Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen” và Sổ tay hướng dẫn phòng
chống rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen do Cục Bảo vệ thực vật ban hành;
- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức, nội dung
phong phú, sát với thực tiễn sản xuất trên địa bàn;
- Có sự phối hợp, thống nhất đồng bộ từ xây dựng kế hoạch đến triển khai
thực hiện của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở để công tác phòng, chống
bệnh lùn sọc đen hại lúa được tiến hành thường xuyên mang lại hiệu quả cao.
II. NỘI DUNG
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Nội dung: Tuyên truyền về nguyên nhân, triệu chứng, đặc điểm phát sinh,
biện pháp quản lý và nguy cơ lây lan; ảnh hưởng, tác hại của bệnh lùn sọc đen đến
sản xuất lúa;
- Hình thức: Tập huấn cho cán bộ cơ sở, nông dân; phát tờ rơi, tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng ...;
- Thời gian thực hiện: Tập trung ngay từ khi triển khai kế hoạch sản xuất
hàng vụ;
- Đơn vị tham mưu: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện; các xã, thị trấn.
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2. Triển khai các biện pháp kỹ thuật
2.1. Vệ sinh đồng ruộng:
Sau khi thu hoạch lúa phải cày vùi gốc rạ ngay; dọn sạch tàn dư thực vật, cỏ
bờ ruộng, mương nước; tiêu hủy lúa chét còn sót để hạn chế nguồn rầy lưng trắng,
nguồn bệnh chuyển sang vụ sau.
2.2. Bố trí thời vụ:
Căn cứ vào lịch gieo cấy của huyện để chỉ đạo gieo cấy tập trung, đồng loạt,
đảm bảo thời gian cách ly giữa vụ xuân và vụ mùa.
2.3. Giám sát rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen:
Thường xuyên thăm đồng, theo dõi rầy lưng trắng trên đồng ruộng từ trước
và trong suốt cả vụ sản xuất; thu mẫu rầy lưng trắng và mẫu lúa nghi nhiễm bệnh
gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để giám định vi rút gây
bệnh lùn sọc đen, ít nhất tại 5 thời điểm trong vụ sản xuất:
+ Trước khi gieo mạ từ 5 đến 10 ngày;
+ Sau cấy hoặc gieo thẳng từ 5 đến 7 ngày;
+ Sau cấy hoặc gieo thẳng từ 15 đến 20 ngày;
+ Sau cấy hoặc gieo thẳng từ 25 đến 30 ngày;
+ Sau cấy hoặc gieo thẳng từ 35 đến 40 ngày.
Sau các thời điểm trên, căn cứ vào tình hình thực tế mật độ rầy lưng trắng trên lúa
vụ xuân, vụ mùa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có hướng dẫn thu mẫu bổ sung.
2.4. Bảo vệ mạ:
- Không gieo mạ ven đường giao thông, nơi có nguồn sáng mạnh dễ thu hút
rầy lưng trắng đến truyền bệnh;
- Che phủ nilon cho mạ xuân để chống rét và chuột hại, đồng thời chống rầy
lưng trắng xâm nhập và truyền bệnh;
- Xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật như: Cruiser Plus 312.5FS,
Kola Gold 660 WP, Sakura 40 WP…;
- Phun thuốc tiễn chân mạ: Với lúa cấy phun trước khi nhổ cấy từ 2 đến 3
ngày; với lúa gieo thẳng phun khi cây lúa có từ 2 đến 3 lá thật. Sử dụng một trong
các loại thuốc: Chess 50 WG, Penalty 40 WP; Lobby 25 WP; Regunta 200 WP ...;
- Khi phát hiện bệnh lùn sọc đen trên ruộng mạ thì tiến hành nhổ bỏ, gieo mạ
khác thay thế.
2.5. Biện pháp canh tác:
- Hạn chế gieo cấy các giống nhiễm rầy, đặc biệt ở những vùng đã bị nhiễm
bệnh ở vụ trước hoặc vùng có nguy cơ bị bệnh cao;
- Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng sức chống chịu
bệnh lùn sọc đen như: chọn giống tốt, gieo cấy tập trung, đảm bảo thời vụ, mật độ
gieo cấy, bón đủ lượng phân và cân đối N:P:K, không lạm dụng phân đạm; điều tiết
nước hợp lý theo giai đoạn sinh trưởng; quản lý dịch hại thường xuyên ...
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2.6. Trừ rầy lưng trắng và tiêu hủy nguồn bệnh:
* Ngay từ khi gieo mạ, gieo thẳng hoặc cấy lúa: Nếu phát hiện rầy lưng
trắng trên đồng ruộng mang vi rút gây bệnh lùn sọc đen cần phun thuốc trừ rầy
ngay để diệt nguồn rầy mang vi rút, hạn chế lan truyền bệnh.
* Giai đoạn lúa đẻ nhánh:
- Tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện rầy lưng trắng trên đồng ruộng mang vi rút
gây bệnh lùn sọc đen cần phun thuốc trừ rầy diệt nguồn rầy mang vi rút và hạn chế
số lượng môi giới lan truyền bệnh;
- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện và nhổ tỉa tiêu hủy ngay các khóm,
dảnh lúa bị bệnh; đối với lúa giai đoạn trước đứng cái có trên 30% số dảnh lúa bị
bệnh thì tiêu hủy cả ruộng lúa bằng cách cày vùi để diệt mầm bệnh, trước khi cày
vùi phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để tránh phát tán nguồn bệnh sang
ruộng khác;
- Gieo cấy lại nếu còn kịp thời vụ theo lịch thời vụ của địa phương.
* Giai đoạn lúa đứng cái trở đi: Những ruộng hoặc khu vực đã phát hiện rầy
lưng trắng mang vi rút cần phun trừ rầy cám lứa kế tiếp nở rộ, những khu vực còn
lại thường xuyên tổ chức thăm đồng, chỉ đạo phun thuốc trừ rầy khi có mật độ từ
1.000 con/m2 trở lên (đối với lúa trước trỗ) và 2.000 con/m2 trở lên (đối với lúa sau
trỗ) khi rầy đa số tuổi 1,2,3; thường xuyên kiểm tra nhổ vùi cây lúa bị bệnh. Nếu
ruộng lúa bị nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa thì phải tiêu
hủy bằng cách cày vùi cả ruộng, trước khi cày phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng
(nếu có) để hạn chế lây lan nguồn bệnh sang ruộng khác.
3. Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh, buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn;
- Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc bảo
vệ thực vật cung ứng đúng chủng loại thuốc đảm bảo chất lượng, ổn định giá cả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác
thanh kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức
cá nhân kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng, tăng giá thuốc;
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND
huyện theo quy định.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Tăng cường công tác giám sát phòng, chống bệnh lùn sọc đen chủ động, kịp
thời, hiệu quả;
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- Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng; phát hiện rầy lưng trắng, các ruộng, các
vùng bị bệnh lùn sọc đen và hướng dẫn các địa phương, người dân phòng trừ kịp thời;
- Tổ chức in và cấp phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc
đen phương Nam;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại
lúa để nông dân biết, thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn
kỹ thuật gieo cấy, kỹ thuật phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.
3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Đoàn thể huyện
Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ nông dân và hội viên triển khai thực
hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.
4. Đài Phát thanh huyện
Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến Kế hoạch, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tính chất nguy hiểm của
bệnh lùn sọc đen và các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh;
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp kiểm
tra, giám sát tình hình; phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội vận động nhân dân
cùng giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; trực tiếp thực hiện
việc kiểm tra và tiêu hủy nguồn bệnh.
Trên đây là kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2021.
UBND Huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh;
- TT HU, TT HĐND Huyện;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng NN&PTNT, TT DVNN Huyện;
- UB MTTQ và các tổ chức Đoàn thể Huyện;
- Đài PT, Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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