
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:     /SNN-CCTTBVTV 

V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Nam Định, ngày     tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:       

- UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; 

                - Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL. 

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố và kiểm 

tra của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến hết ngày 22/02/2021 toàn Tỉnh đã cấy và sạ 

được 65.040 ha lúa Xuân, đạt 90% diện tích (trong đó: cấy 24.120 ha, sạ 40.920 ha)  

và trồng được 10.295 ha cây rau màu, đạt 84% kế hoạch. Các huyện Xuân Trường, Trực 

Ninh, Vụ Bản, Nghĩa Hưng và Hải Hậu hoàn thành cơ bản gieo cấy lúa Xuân trước 

20/02/2021; các huyện còn lại sẽ cơ bản hoàn thành vào ngày 24/02/2021. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: Thời tiết vụ Xuân 2021 

trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 nền nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ và 

không còn rét đậm kéo dài; tuy nhiên có nhiều ngày trời âm u, mưa phùn… là điều 

kiện thuận lợi phát sinh, phát triển các đối tượng sâu, bệnh hại, nhất là bệnh đạo 

ôn và lùn sọc đen hại lúa. Vì vậy, nếu không được chăm sóc kịp thời, đúng kỹ thuật 

và phòng trừ tốt các đối tượng sâu bệnh hại, lúa Xuân 2021 có nguy cơ trỗ bông sớm 

và giảm năng suất. 

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV KTCTTL tập 

trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Khẩn trương hoàn thành gieo, cấy lúa Xuân 2021 xong trước ngày 25/02. 

2. Tăng cường hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện đúng quy trình thâm canh 

lúa Xuân 2021 trong điều kiện vụ Xuân ấm: bón đủ lượng phân lót trước khi cấy hoặc 

sạ lúa; thường xuyên duy trì mực nước nông trong ruộng lúa cấy; không để ngập úng 

hoặc khô hạn đối với những diện tích lúa sạ. Tổ chức bón thúc kịp thời cho lúa theo 

nguyên tắc “nặng đầu - nhẹ cuối”, thời gian hoàn thành bón thúc cho lúa Xuân: Đợt 1 

trước ngày 02/03/2021, đợt 2 trước ngày 10/3/2021. Cụ thể: 

- Đối với lúa cấy:  

+ Sau cấy 7 ngày phải bón thúc 1: Bón (4÷5) kg urea + (2÷3) kg kali/sào. Nếu 
chưa bón lót đủ lượng (20÷25) kg super lân/sào trước cấy thì bổ sung 5 kg super lân. 

Nếu bón phân hỗn hợp NPK: (12÷14) kg NPK Đầu trâu (15:4:16)/ hoặc 
(12÷14) kg NPK Việt Nhật (16:16:8)/ hoặc (15÷17) kg NPK Tiến Nông (12:2:12) . 

+ Sau cấy 15 - 20 ngày phải bón thúc 2, bón xong trước ngày 10/03: Bón toàn 
bộ lượng phân còn lại theo quy trình cho từng nhóm giống lúa, đảm bảo lượng bón 
tương đương (2÷3) kg urea + (2÷3 kg) kali . 

- Đối với lúa gieo sạ:  

+ Khi lúa đạt 2,2 - 2,5 lá phải bón thúc 1. Lượng phân thúc 1: (10÷12kg) NPK 

(15:4:16) Đầu trâu; hoặc (10÷12kg) NPK (16:16:8) Việt Nhật; hoặc (14÷16) kg NPK 

(12:2:12) Tiến Nông. 
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+ Khi lúa đạt 5,0 - 6,0 lá phải bón thúc 2. Lượng phân thúc 2: (13÷15kg) NPK 

(15:4:16) Đầu trâu; hoặc (13÷15kg) NPK (16:16:8) Việt Nhật; hoặc (15÷17kg) NPK 

(12:2:12) Tiến Nông. 

* Lưu ý: Căn cứ vào diễn biến cụ thể của thời tiết và sinh trưởng phát triển 

của lúa, trong tháng 03/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ có hướng dẫn điều chỉnh 

lượng phân bón phù hợp. 

3. Chăm sóc, bảo vệ tốt lượng mạ dư đến ngày 05/03 để dự phòng và cấy dặm; 

hoàn thành trồng cây rau màu Xuân trong tháng 02/2021. 

4. Các công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức tốt công tác 

tạo nguồn và điều tiết nước phục vụ chăm sóc lúa, màu vụ Xuân, nhất là ở những 

chân ruộng cao; có phương án dự trữ nước trong hệ thống kênh mương dự trữ nước. 

5. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen 

trên lúa theo hướng dẫn chuyên ngành BVTV, trước mắt cần làm tốt công tác giám 

sát mật độ rầy, thu thập, giám định virus lùn sọc đen, tập trung diệt chuột, cỏ dại và 

ốc bươu vàng. Đối với rau màu cần xới nhẹ, phá váng, làm cỏ, chú ý phun phòng 

bệnh lở cổ rễ trên cây lạc bằng thuốc có hoạt chất Hexaconazole (Anvil 5SC, Shut 

677WP, Chevin 5SC, Lervil 50SC….), hoạt chất khác (Moren 25WP, Kasumin 2L, 

Amista top 325 SC….). 

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về gieo cấy và thâm canh cây trồng vụ 

Xuân 2021. Trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận:                
- Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh PTK;       để b/c                                     
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;                                                 
- Như trên; 
- Các đ/c lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;  
- Website Sở; 
- Lưu VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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