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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:   56  /TB-TTBVTV 

V/v tăng cường chỉ đạo và bảo vệ 

sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày  18  tháng 02 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thị  xã và thành phố Huế. 

                            - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh 

tế các thị xã và thành phố Huế. 

 

 

Vụ Đông Xuân 2018-2019, theo kế hoạch toàn Tỉnh gieo cấy khoảng 

28.687,26 ha lúa. Đến nay đã gieo cấy khoảng 27.893,17 ha, lúa đang giai đoạn 

đẻ nhánh. Thời gian qua, thời tiết tương đối thuận lợi nên nhìn chung cây lúa 

sinh trưởng phát triển tốt. Các đối tượng sinh vật gây hại trên cây lúa như: ốc 

bươu vàng nhiễm 345 ha, mật độ gây hại 3-7 con/m
2
, giai đoạn ốc non-trưởng 

thành. Các đối tượng sinh vật gây hại khác như rệp muội, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh 

đạo ôn lá, ... gây hại mật độ và tỷ lệ bệnh thấp. 

Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, trong tháng 

03/2019, tại Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp 

thấp phía Tây nên thời tiết sáng sớm có sương mù, ban ngày trời nắng nóng, 

chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nông dân thuận lợi trong việc chăm sóc, 

bón phân, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Các đối tượng 

sinh vật gây hại như bệnh đạo ôn, rầy, sâu cuốn lá, ... tiếp tục phát sinh phát 

triển tích lũy và gây hại gia tăng mật độ, tỷ lệ bệnh trên đồng ruộng và có khả 

năng gây hại nặng nếu không tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

trừ kịp thời. 

Để bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và hạn chế thiệt hại do các 

đối tượng sinh vật gây hại. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm tập trung chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn thực hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp các huyện, thị xã bố trí cán bộ về cơ sở tăng cường kiểm tra, 

hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa dặm, duy trì đảm bảo mực nước trên ruộng 

hợp lý và bón phân thúc sớm giúp cây lúa phát triển khỏe ngay từ đầu vụ.  

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp với các địa phương 

(UBND xã, HTX, …) trong công tác điều tra, phát hiện sớm tình hình sinh vật 

gây hại để có biện pháp quản lý, chỉ đạo hướng dẫn nông dân phòng trừ, nhất là 

bệnh đạo ôn gây hại lúa; Khi phát hiện bệnh đạo ôn lá gây hại hướng dẫn nông 

dân ngừng bón phân đạm urê và các loại phân bón lá, giữ mực nước trong ruộng 
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và tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc theo đúng liều lượng, nồng độ hướng 

dẫn trên nhãn thuốc. Sau khi phun trừ 2-3 ngày kiểm tra kết quả phun trừ nếu 

thấy bệnh ngừng phát triển, vết bệnh khô trắng tiến hành chăm sóc để cây lúa 

phục hồi, nếu vết bệnh tiếp tục phát triển tiến hành phun trừ lại lần 2 để khống 

chế nguồn bệnh. 

- Tăng cường công tác điều tra, giám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến 

các đối tượng côn trùng vào bẫy đèn (đặc biệt là rầy lưng trắng, rầy nâu); Khi 

phát hiện rầy lưng trắng cần thu thập mẫu để gửi giám định virus lùn sọc đen 

nhằm có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời khi phát hiện rầy mang nguồn 

virus. 

- Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu cuốn lá 

nhỏ, rầy các loại, chuột, ... để có biện pháp quản lý, chỉ đạo phòng trừ ngay từ 

diện hẹp tránh lây lan trên diện rộng. 

- Tuyên truyền, khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật để phun trừ các đối tượng sinh vật gây hại như sâu, rầy khi mật độ đang còn 

thấp chưa đến ngưỡng phòng trừ, nhằm bảo vệ các loài sinh vật có ích (thiên 

địch); Hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng 

các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), mô hình 3 giảm 3 tăng, ... 

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc buôn bán vật tư nông nghiệp 

(giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, buôn bán 

không đúng quy định, không đảm bảo chất lượng. 

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo sản xuất trong thời 

gian tới. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố Huế quan tâm chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, 

địa phương thực hiện, nhằm bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2018-2019./. 

 

Nơi nhận:        CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                 

- Cục Trồng trọt, Cục BVTV; 

- Trung tâm BVTV khu IV;          (Báo cáo)     

- Sở Nông nghiệp và PTNT;                         

- Ô. Hồ Vang- PGĐ Sở; 

- CCT, các P.CCT; 

- Các phòng, trạm KDTV nội      (Thực hiện) 

địa thuộc Chi cục;          

- Lưu: VT. 
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