UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1283/SNN-TTBVTV
Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường điều tra phát hiện và phòng,
trừ bệnh cháy đầu lá trên cây hồi.

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Trồng trọt và BVTV,
Chi cục Kiểm Lâm; Trung tâm Khuyến nông.
Theo số liệu điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh, hiện
nay trên cây hồi bị nhiễm bệnh cháy đầu lá, mép lá do nấm Pestalotia sp. gây ra.
Tỷ lệ hại trung bình 5 – 10%, cao 20 – 30%, cục bộ 40 – 50%; cấp bệnh 3, 5;
diện tích nhiễm trên 1.200 ha tại huyện Văn Quan và Tràng Định. Nấm bệnh
phát triển thuận lợi ở điều kiện ẩm độ cao, có mưa, nhiệt độ cao. Vì vậy, dự báo
trong thời gian tới bệnh có khả năng phát sinh và gây hại mạnh.
Để giảm thiểu thiệt hại do bệnh cháy đầu lá hồi gây ra, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt
một số nội dung sau:
1. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ
diễn biến của thời tiết, mở rộng tuyến điều tra, nắm bắt tình hình bệnh hại trên
địa bàn; Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ rừng chủ động phòng
trừ bệnh cháy đầu lá hồi.
- Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức triển khai phòng trừ
bệnh hại cháy đầu lá hồi trên địa bàn có hiệu quả, tránh để thiệt hại tới năng
suất, chất lượng quả hồi.
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo diễn biến tình
hình bệnh cháy đầu lá hồi trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn phòng trừ bệnh cháy đầu lá trên cây hồi.
- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên
quan tổ chức hướng dẫn phòng trừ có hiệu quả.
- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tăng
cường điều tra, nắm chắc diễn biến của bệnh và hướng dẫn chủ rừng các biện
pháp phòng trừ kịp thời.
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3. Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông
- Chỉ đạo đội ngũ Kiểm lâm viên, Khuyến nông viên thường xuyên theo
dõi, kiểm tra tình hình phát triển của rừng hồi trên địa bàn quản lý.
- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường tuyên truyền,
hướng dẫn chủ rừng chủ động phòng chống bệnh cháy đầu lá hồi.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc triển khai thực
hiện, theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng
mắc đề nghị báo cáo ngay về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật theo địa chỉ: số 76, đường Lê Hồng Phong, phường Tam
Thanh, TP Lạng Sơn; Email: langsonbvtv@gmail.com; số điện thoại
02053.710.225 để có hướng xử lý kịp thời, hiệu quả./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TSKTTH.

Đinh Thị Thu
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