
SỞ NÔNG NGIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TT&BVTV-BVTV Nghệ An, ngày     tháng     năm  2021 
              

V/v  theo dõi và phòng trừ rệp xơ trắng hại mía 

 
      Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;       

- Các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

 

Hiện nay trên các vùng nguyên liệu mía trong tỉnh rệp xơ trắng đã phát sinh gây 

hại với tỷ lệ cây bị hại phổ biến 2 - 5%, nơi cao 10 -15%. Toàn tỉnh có trên 48 ha mía 

nhiễm rệp, diện tích nhiễm ở các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu,... Dự báo với điều kiện 

thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, mía bước vào giai đoạn vươn lóng - tích lũy 

đường là những điều kiện rất thuận lợi cho rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng 

trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía. 

Để chủ động phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại do rệp xơ trắng gây ra. Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các 

Công ty mía đường thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Phân công cán bộ điều tra, theo dõi sát tình hình phát sinh, gây hại của rệp. 

Kịp thời tham mưu các biện pháp kỹ thuật phòng trừ và phối hợp với các ban, ngành 

trên địa bàn để tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả. Nhất thiết 

không để rệp lây lan, gây hại nặng trên diện rộng.  

- Tổ chức chỉ đạo phòng trừ trên những diện tích có tỷ lệ, mức độ rệp gây hại 

cao bằng các biện pháp sau: 

+ Biện pháp thủ công: Bóc tỉa lá già tạo cho ruộng mía thông thoáng, cắt bớt lá 

nhiễm rệp đem tiêu hủy để  hạn chế nguồn phát sinh, lây lan  

+ Biện pháp hoá học: Chỉ sử dụng thuốc hóa học để phun trừ trên những diện 

tích có tỷ lệ hại cao (20% cây bị rệp gây hại trở lên). Sử dụng các loại thuốc có hoạt 

chất như: Thiamethoxam (Actara 25WG,...) Acetamiprid + Thiamethoxam (Goldra 

250WG,...);  Dimethoate (Bini 58 40EC, Diditox 40 EC ...),... Khi phun cần chú ý đảm 

bảo đủ lượng nước thuốc theo khuyến cáo, phun ướt đều mặt dưới của lá (nơi rệp cư 

trú) để đảm bảo hiệu quả cao. 

Vậy Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, đơn vị liên 

quan thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 
- Trung tâm BVTV vùng khu 4 (để báo cáo); 
- Sở NN&PTNT (để báo cáo); 
- Các công ty mía đường (để phối hợp); 
- Lãnh đạo Chi cục (để biết); 
- Lưu VT. 

 

                       
 
 

                  Nguyễn Tiến Đức 
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