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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp 
chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2019 

Nam Định, ngày     tháng 7 năm 2019 

 

 Kính gửi:  

         - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố; 

                                  - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; 

                                - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
 

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

tra của Sở Nông nghiệp & PTNT: Đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy 

cho 75.924 ha (100% DT) lúa Mùa và trồng 9.120 ha cây màu Hè thu. 

Kết quả giám định virus từ ngày 01/6 - 16/7 có 02/74 mẫu rầy dương tính với 

virus lùn sọc đen, chiếm 2,7% (tại Giao Thủy, Nam Trực), thấp hơn so với cùng kỳ 

vụ trước; Tuy nhiên bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện trên 1,2 ha lúa tại Lai Châu, tỷ lệ 

bệnh phổ biến 5-7%, cao 10-15%, cục bộ 25% số cây; Ở một số tỉnh giáp ranh, qua 

xét nghiệm tỷ lệ dương tính với virus lùn sọc đen > 30%. Trên địa bàn tỉnh rầy lứa 4 

sẽ nở rộ từ 27/7-02/8 trùng với giai đoạn rất mẫn cảm với bệnh lùn sọc đen hại lúa. 

 Ngoài ra, sâu keo mùa thu đang gây hại trên ngô với mật độ trung bình 1-2 

con/m2, cao 5-7 con/m2 và tiếp tục gia tăng mật độ (Phương Định, Thị trấn Ninh 

Cường, Trực Hùng - Trực Ninh; Mỹ Tân - Mỹ Lộc; Liên Bảo - Vụ Bản...).  

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: Thời tiết từ nay 

đến ngày 10/8 diễn biến phức tạp, khó lường, nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao hơn 

từ 0,5 - 1,5oC so với TBNN, nhiều khả năng xảy ra giông, lốc và mưa lớn trên diện 

rộng ở các tỉnh phía Bắc. 

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

nghiệp & PTNT, Công ty KTCTTL các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện tốt một số nội dung về chăm sóc, bảo vệ cây trồng như sau: 

1. Duy trì mực nước nông cho ruộng lúa từ sau cấy đến khi kết thúc đẻ nhánh 

hữu hiệu, không để ruộng khô hạn; Khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý cho từng 

vùng, chú ý không để ngập úng những diện tích lúa gieo sạ. Chủ động các biện pháp 

phòng chống mưa úng: Chuẩn bị các máy bơm dã chiến, máy bơm di động để chống 

úng cho lúa, màu khi có mưa lớn xảy ra; Chăm sóc, bảo vệ lượng mạ dự phòng đến 

hết ngày 05/8/2019. 

2. Tổ chức chăm bón kịp thời cho lúa, màu sau gieo cấy đảm bảo nguyên tắc bón 

phân sớm, tập trung (nặng đầu, nhẹ cuối), bón cân đối; tuyệt đối không bón đạm lai 

nhai, bón muộn. Trước mắt khẩn trương bón thúc lần 1 cho những diện tích lúa đã 

cấy từ 7 - 10 ngày, lượng phân đạm được bón tập trung chủ yếu cho lần thúc 1 để 

hạn chế bệnh bạc lá lúa và đốm sọc vi khuẩn. Tăng cường sử dụng phân bón hỗn hợp 

(NPK) của các doanh nghiệp uy tín, chất lượng như: Lâm Thao, Văn Điển, Việt 

Nhật, Bình Điền, Phú Mỹ, Ninh Bình.  

- Lượng phân bón sử dụng cho 01 sào Bắc bộ: 
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+ Phân lân: Đảm bảo bón đủ 15 kg/sào. Những diện tích bón lót chưa đủ 15 

kg/sào cần bón bổ sung 5 kg super lân ở lần thúc 1. 

+ Phân đạm urê: Lúa lai cần đảm bảo lượng bón 8 - 9 kg/sào (phía Nam tỉnh bón 9 

kg/sào, phía Bắc tỉnh bón 8 kg/sào), lúa thuần từ 6 - 7 kg/sào, lúa đặc sản từ 4 - 5 kg/sào.   

+ Phân kali: Đảm bảo lượng bón từ 5 - 6 kg/sào.  

- Cách bón cụ thể như sau: 

* Đối với lúa cấy: Tiến hành bón thúc lần 1 sau cấy từ 7 - 10 ngày.  

+ Đối với diện tích lúa cấy trước 5/7, hoàn thành bón thúc 1 trước ngày 20/7; 

Những diện tích lúa cấy sau 5/7, hoàn thành bón thúc 1 trước ngày 27/7. Lượng bón: 

Lúa lai:  4 - 5 kg urea + 3 kg kali hoặc bón 10 kg N-P-K (16-16-8); 

Lúa thuần: 3 - 4 kg urea + 3 kg kali hoặc bón 8 kg N-P-K (16-16-8); 

Lúa đặc sản: 2 kg urea + 3 kg kali hoặc bón 5 kg N-P-K (16-16-8). 

+ Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái - làm đòng): Bón 2 - 3 kg kali. Chỉ bón bổ 

sung phân đạm (1 kg urea/sào) cho những diện tích lúa còn xấu.  

Những diện tích đã được bón lót 20 kg NPK loại 16-16-8 hoặc 25 kg NPK loại 

5-10-3 thì không cần bón thêm phân kali. 

* Đối với lúa gieo sạ: Bón giảm 20% lượng phân đạm và tăng 15 - 20% lượng 

kali so với lúa cấy để lúa cứng cây, chống đổ tốt.  

+ Bón thúc lần 1 kết hợp tỉa, dặm (khi lúa 2,0 - 2,5 lá): bón 30% lượng phân 

NPK (loại chuyên dùng bón thúc). 

+ Bón thúc lần 2 (khi lúa 5,0 - 6,0 lá): bón 70% lượng phân NPK (loại chuyên 

dùng bón thúc). 

3. Tập trung phòng trừ dịch hại: 

- Tổ chức phun thuốc trừ rầy lứa 4 đồng loạt để phòng ngừa bệnh lùn sọc đen 

tập trung từ ngày 27/7 - 02/8; Các huyện phía Nam tỉnh và những vùng đã xuất hiện 

bệnh lùn sọc đen trong những vụ trước cần tổ chức tốt công tác phòng trừ rầy lứa 4.  

Sử dụng thuốc có hoạt chất Thiamethoxam (Amira 25WP, Onera 300WG, 

Mikhada 20WP…), hoạt chất Imidacloprid (Midan 10WP, Sectox 100WP, Aicmidae 

100WP,...), hoạt chất khác (Dupont™ Pexena™ 106SC, Chess 50WG, TVpymeda 

350WP,…). Sau 3 ngày phun thuốc nếu rầy còn mật độ cao cần tiếp tục phun trừ lại. 

- Rà soát, khoanh vùng, phun trừ sâu keo mùa thu trên ngô cho những diện 

tích có mật độ sâu ≥ 4 con/m2, đa số sâu tuổi 1 - 3. 

 Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (Clever 150SC, Ammate® 150EC, 

Obaone 95WG, Sunset 300WG …); hoạt chất khác (Prevathon® 5SC, Chlorferan 240 

SC, Takumi 20WG, Match 050EC,…). 

- Tích cực phát động và tổ chức diệt trừ chuột, ốc bươu vàng, cỏ dại; Tuyệt 

đối không dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi. 

4. Quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ nhằm đảm bảo thành công các mô 

“cánh đồng lớn” “cánh đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm” cho nông dân. 
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5. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hướng dẫn 

nông dân ghi chép số lượng, chủng loại các vật tư nông nghiệp, địa chỉ cung ứng; Giữ 

lại bao bì, tem nhãn, hóa đơn mua vật tư, hóa chất làm cơ sở giải quyết khi có khiếu 

nại về chất lượng vật tư nông nghiệp và giúp truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. 

6. Triển khai rà soát, thống kê diện tích bỏ ruộng hoang, mô hình cánh đồng 

lớn, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi trong vụ Mùa 2019 và gửi kết quả thống kê 

về Sở Nông nghiệp & PTNT (theo biểu mẫu đính kèm qua Chi cục Trồng trọt & 

BVTV) trước ngày 10/8/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c P.Chủ tịch UBND tỉnh PTK;    (để báo cáo);  

- VP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- 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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