UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 992 /SNN&PTNT-TT&BVTV

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 6 năm 2020

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
vụ Mùa năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan;
- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn,
Tam Đảo, Phúc Yên, Lập Thạch.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệt độ trung
bình từ tháng 6 - 10/2020 trên địa bàn tỉnh phổ biến ở mức cao hơn TBNN
khoảng 0,5 - 1,00C. Nắng nóng diện rộng có xu hướng xuất hiện sớm hơn và các
đợt nắng nóng khả năng tập trung vào tháng 6. Để chủ động kịp thời ứng phó
với diễn biến bất lợi của thời tiết, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020, Sở
Nông nghiệp & PTNT đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp &
PTNT (Kinh tế), UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân:
- Triển khai gieo cấy theo đúng cơ cấu giống cây trồng và thời vụ của Sở
Nông nghiệp & PTNT; chủ động phòng chống nắng nóng cho mạ (sau khi gieo
mạ cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, duy trì đảm bảo đủ độ ẩm trên ruộng
bằng cách đưa nước vào rãnh hoặc tưới lên trên ruộng mạ vào những buổi sáng
sớm và chiều mát, tránh tưới trực tiếp vào lúc nắng nóng).
- Khuyến khích thực hiện phun tiễn chân mạ trước khi cấy 2 - 3 ngày
bằng các loại thuốc trừ sâu như: Karate 2.5EC, Chess 50WG, sattrungdan
95WP…; thuốc trừ bệnh như: Vali 3SL, Validacin 3SL, Lervil 50SL…để giúp
cho cây mạ khỏe, phòng chống một số sinh vật hại trên lúa.
- Làm đất kỹ trước khi cấy, kết hợp xử lý đất bằng vôi bột, các chế phẩm
sinh học (Sumitri, ABI - Trichoderma, AT-YTB,...) để phân hủy nhanh gốc rạ,
hạn chế ngộ độc hữu cơ và bệnh nghẹt rễ trên lúa.
2. Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi: Liễn
Sơn, Tam Đảo, Lập Thạch, Phúc Yên xây dựng phương án tưới đảm bảo đủ
nước cho mạ và lúa, chủ động tiêu nước khi có mưa lớn gây ngập úng.
3. Chi cục Trồng trọt & BVTV phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT
(Kinh tế) các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra hướng dẫn nông dân phòng chống
nắng nóng cho mạ; điều tra dự tính, dự báo phòng chống sinh vật hại lúa Mùa.

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các
đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục Trồng trọt (b/c);
- Cục BVTV (b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TT&BVTV.
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