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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1131/SNN-BVTV

Hoà Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2015

V/v: Khắc phục hậu quả do mưa lũ,
đẩy mạnh sản xuất vụ Hè thu vụ mùa
và sản xuất vụ Đông năm 2015

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Hiện nay, diện tích lúa vụ Mùa trà sớm đang bắt đầu thu hoạch; trà chính
vụ chắc xanh, trà muộn trỗ bông - phơi màu, diện tích cấy ép đang ôm đòng;
diện tích lúa đã trỗ bông đạt gần 20 ngàn ha (chiếm trên 85% diện tích).
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng Elnino vẫn đang tiếp tục với cường độ mạnh và có khả năng kéo dài đến đầu năm
2016, là đợt El-nino dài nhất từ trước đến nay; Trong tháng 9 và đầu tháng
10/2015 vẫn có khả năng xảy ra từ 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; đặc
biệt đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16-18/9/2015 vừa qua đã gây ngập úng, đổ ngã
cho một số diện tích lúa, cây màu và cây ăn quả, thiệt hại chủ yếu tập trung ở
những diện tích ven sông, suối, mương nước... Dự báo sản xuất vụ Đông 2015
sẽ ấm vào đầu vụ và có 4-5 đợt lạnh vào cuối vụ; các đợt rét đậm, rét hại không
kéo dài, nền nhiệt độ cao hơn TBNN từ 0,5 -10C.
Để kịp thời khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, cũng như chủ động
phòng tránh những bất lợi thời tiết đối với sản xuất vụ mùa, vụ hè thu 2015;
đồng thời đảm bảo vượt mức kế hoạch sản xuất vụ Đông 2015; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn, các cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:
1.1. Đối với diện tích lúa vụ Mùa và cây màu vụ Hè Thu bị ngập úng do
mưa lũ:
- Thu hoạch những diện tích lúa bị đổ nếu đã chín trên 85% số hạt/bông;
dựng buộc lại những diện tích lúa bị đổ rạp, khi dựng chỉ túm khoảng 3-4 khóm
để tạo thuận lợi cho cây lúa trỗ - chín và phòng trừ sâu bệnh thuận lợi, tăng
cường kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh hại đặc biệt là bệnh bệnh khô vằn, bạc lá...
- Với những diện tích lúa bị vùi lấp không còn khả năng phục hồi, cần khẩn
trương vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất ngay sau khi nước rút để chuyển
sang trồng các cây màu vụ Đông ưa ấm như ngô, đậu tương và các cây màu khác.
- Đối với diện tích ngô, cây mía,... bị đổ ngã thì dựng lại cây, tạo rãnh
thoát nước, rửa lá làm sạch bùn đất; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
tạo điều kiện cho cây hồi phục.

- Đối với diện tích lạc bị ngập: Khẩn trương thu hoạch nếu đã đủ độ già;
diện tích củ còn non cần khẩn trương rửa lá làm sạch bùn, xới phá váng tạo độ
thoáng khí cho bộ rễ, chủ động phun phòng tránh bệnh thối gốc.
- Với diện tích cây ăn quả trồng ở khu vực trũng, bị ngập nước cần khẩn
trương vét rãnh xung quanh tán để thoát nước, xới nhẹ lớp đất mặt để thông khí,
tưới bổ sung các chế phẩm khích thích ra rễ và chế phẩm Tricoderma để hạn chế
bệnh thối rễ.
1.2 Đối với diện tích gieo cấy lúa Mùa:
- Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện
tích đã chín với phương châm “xanh nhà, hơn già đồng”; chủ động các biện
pháp phòng chống mưa bão vào cuối vụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu thu
hoạch lúa, thu hoạch đến đâu tranh thủ làm đất ngay để gieo trồng các cây vụ
Đông trong khung thời vụ tốt nhất; ưu tiên mở rộng tối đa diện tích ngô, đậu
tương trên đất 2 vụ lúa.
- Các địa phương gieo cấy diện tích lúa trà muộn và cực muộn đang
trong giai đoạn đòng già - chắc xanh: Tăng cường theo dõi rầy cám lứa 7, sâu
cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 5, bệnh khô vằn, bạc lá phát
sinh gây hại để tập trung chỉ đạo phòng trừ đạt hiệu quả.
1.3. Đối với sản xuất vụ Đông 2015: Tăng tối đa diện tích cây vụ đông
trong điều kiện cho phép để bù lại diện tích bị ảnh hưởng do hạn hán, mưa lũ từ
đầu năm đến nay. Tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu tại ''Hội nghị triển
khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Nông nghiệp và thúc đẩy sản xuất vụ Đông
2015'' tổ chức ngày 04/9/2015, cụ thể:
- Rà soát, xác định cụ thể từng loại đất để bố trí sản xuất vụ Đông; phát
huy kinh nghiệm sản xuất của địa phương, chủ động xây dựng phương án chỉ
đạo sản xuất. Tận dụng tối đa diện tích đất 2 vụ lúa, đất bưa bãi, đất đồi thấp, đất
ven sông suối, vườn nhà, đa dạng hoá các loại cây trồng vụ Đông nhằm đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của thị trường, tăng giá trị kinh tế.
- Đối với những cây ưa ấm như ngô, đậu tương, khoai lang: Chỉ đạo kiên
quyết về thời vụ, sử dụng những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, áp dụng
kỹ thuật làm ngô bầu, kỹ thuật trồng đậu tương theo phương pháp làm đất tối
thiểu để tận dụng thời vụ, chăm sóc ngay sau trồng không để cây còi cọc, phát
triển chậm. Nếu gieo hạt cần kết thúc trước 30/9, nếu làm bầu ngô nên đặt bầu ra
ruộng xong trước 05/10/2015. Những nơi thu hoạch lúa mùa sau 05/10, cần chủ
động chuyển sang trồng các cây rau, đậu, bí xanh, bí đỏ…
- Đối với cây khoai tây, cây rau:
+ Các cây rau họ thập tự, họ bầu bí, cần tranh thủ gieo cây giống trong
vườn ươm để có điều kiện chăm sóc và trồng được ngay khi có đất. Tận dụng
tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, mở rộng diện tích, trồng rải vụ tránh hiện
tượng khủng hoảng thừa lúc chính vụ, làm giảm hiệu quả kinh tế; chú ý áp
dụng quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm.
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+ Với cây khoai tây thời vụ trồng tập trung từ 15/10 – 20/11/2015, sử dụng
các giống có thời gian sinh trưởng ngắn đến trung bình (thời gian sinh trưởng từ
85- 95 ngày), đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016
như: Giống Solara, Giống Diamant, Giống KT3. Với những vùng có tiểu khí hậu
lạnh có thể trồng khoai tây trà muộn từ 05/12/2015 đến 15/01/2016 thu hoạch vào
trung tuần tháng 3 năm sau. Áp dụng kỹ thuật trồng khoai tây bằng phương pháp
làm đất tối thiểu để tiết kiệm công lao động và tận nguồn rơm rạ sẵn có trên đồng
ruộng, trả lại dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt chú ý chất lượng nguồn giống khoai
tây đưa vào sản xuất, theo quy định hiện hành giống khoai tây là mặt hàng thuộc
nhóm 2, bắt buộc phải có chứng nhận hợp quy với mỗi lô giống.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về thời
vụ, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông đến hộ nông dân; thanh tra,
kiểm tra các mặt hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát huy tốt vai trò của
đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, tổ dịch vụ bảo vệ thực vật. Tùy điều kiện cụ
thể của từng địa phương mà có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất như:
Hỗ trợ kinh phí tập huấn, xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phòng
trừ sâu bệnh trên cây trồng; hỗ trợ giống, thuốc BVTV; hỗ trợ kinh phí kịp thời
cho nông dân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, có chính sách hỗ trợ
nông dân bình ổn giá vật tư đầu vào và xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ
nông sản cho nông dân
2. Các đơn vị chuyên môn thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm
Giống cây trồng, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tăng cường cán bộ kỹ
thuật xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất, xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, kết hợp với chương trình đào tạo nghề cho
nông dân.
3. Thanh tra Sở; Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức tốt công tác thanh tra,
kiểm tra hệ thống cung ứng dịch vụ nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất trên địa bàn./.
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Nơi nhận :
- Như trên;
- Cục Trồng trọt (để báo cáo);
- Tỉnh Ủy (để báo cáo);
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Đài PTTH, Báo HB;
- TT Giống cây trồng;
- Phòng KH-TC; Thanh tra Sở;
- Trung tâm KN-KN tỉnh;
- Công ty CPDVNN Hoà Bình;
- Phòng NN&PTNT; Phòng K.tế thành phố;

- Trạm BVTV;
- Trạm KNKL;
- Lưu VT; BVTV.
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