UBND TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 318/SNN-TT&BVTV

Hoà Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2016

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh trên lúa
vụ Chiêm xuân 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Từ đầu vụ đến nay thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng
phát triển, đến nay diện tích lúa cấy trước tết nguyên đán (khoảng 1.000 ha)
đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; diện tích cấy đến 28/02/2015 (khoảng
12.000 ha) giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối để nhánh, diện tích lúa cấy sau
28/02/2015 đang đẻ nhánh. Điều kiện thời tiết thời gian qua trời nhiều mây,
xen kẽ có mưa nhỏ, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ tăng dần; thuận lợi cho sinh
trưởng của cây trồng cũng như việc chăm sóc lúa; nhưng đây cũng là điều kiện
thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh.
Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và sâu bệnh hại
gây ra, đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất lúa vụ Chiêm xuân năm 2016; Sở
Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung
chỉ đạo tốt một số nội dung sau:
1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp
huyện và chính quyền cơ sở tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số
giải pháp sau:
- Đối với diện tích lúa cấy trà sớm đã đứng cái, bắt đầu phân hóa đòng;
khuyến cáo nông dân bón thúc đợt cuối, chú ý bón đủ lượng kali; sau bón phân
3-5 ngày rút nước để rễ lúa ăn xuống, cứng cây, chống đổ, tạo điều kiện cho
lúa làm đòng và trỗ bông thuận lợi, tăng tỷ lệ hạt chắc.
- Với diện tích lúa Xuân cấy sau tết Nguyên đán cần tập trung chăm sóc,
bón phân đủ, cân đối N-P-K và một số chế phẩm phân bón qua lá, các chất hỗ
trợ sinh trưởng giúp lúa sinh trưởng tốt, đồng đều, đẻ nhánh tập trung.
- Chỉ đạo xử lý kịp thời những diện tích lúa trà muộn bị nghẹt rễ, vàng lá
sinh lý bằng các biện pháp canh tác như điều tiết nước, sục bùn, kết hợp với
bón thúc sớm, tập trung, bón bổ sung phân lân supe hoặc phân hữu cơ khoáng,
kết hợp với phân vi lượng và phân bón lá.

- Tăng cường kiểm tra giám sát đồng ruộng để phát hiện các ổ dịch hại,
xử lý kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; chú ý các đối tượng
chính như: Chuột, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ,
sâu đục thân hai chấm,....

2. Theo dự báo từ trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết
từ nay đến cuối vụ còn diễn biến phức tạp. Để hạn chế thấp nhất tác động bất
thuận của thời tiết và dịch hại trên cây trồng; đề nghị, các địa phương; các đơn
vị chuyên môn thuộc Sở cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đã nêu
tại công văn số 160/SNN-BVTV ngày 26/2/2015 của Sở Nông nghiệp và phát
triển nông thôn V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa và trồng cây màu vụ Xuân
2016.
Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai; đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (để báo cáo);
- Cục Trồng trọt (để báo cáo);
- Cục BVTV (để báo cáo);
- Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng (để b.cáo);
- Phòng KH-TC Sở;
- Trung tâm KNKN;
- Đài PTTH; Báo HB; TTX VN tại HB;
- Công ty CPDVNN Hoà Bình;
- TT Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản;
- Website Sở;
- Phòng NN&PTNT các huyện; phòng K.tế TP;
- Các Trạm TT&BVTV;
- Lưu: VT; TT&BVTV.
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