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I. Đánh  giá chung  

Hiện nay sản xuất lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn làm đất. Nhiều đối tượng 

gây hại từ vụ Xuân chuyển sang vụ Mùa như chuột, hạt cỏ dại, ốc bươu vàng, các 

sinh vật nấm, vi khuẩn tiềm tàng trong đất và các nguồn sâu bệnh hại khác đang 

sinh sản và phát triển nhanh chóng. Chúng có khả năng sinh sản và là nguồn lây 

lan mầm bệnh nhanh, cạnh tranh dinh dưỡng lớn, gây hại cho sự sinh trưởng, phát 

triển của cây lúa đặc biệt ở giai đoạn đầu vụ. 

II. Chủ trương và biện pháp chỉ đạo 

Căn cứ vào lịch thời vụ gieo cấy, để chủ động hạn chế sự gây hại của các đối 

tượng dịch hại ngay từ đầu vụ và bảo vệ tốt sản xuất vụ Mùa, Ủy ban nhân dân xã 

Trực Đại hướng dẫn các hộ nông dân một số biện pháp diệt trừ các đối tượng dịch 

hại như sau: 

1. Chuột 

Tổ chức diệt chuột đồng loạt: Đợt 1 tập trung từ ngày 05-15/7. 

Đợt 2: Sau khi cấy, tập trung vào hai giai đoạn 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn cây lúa đẻ nhánh rộ 

- Giai đoạn 2: Giai đoạn cây lúa làm đòng 

Tập trung diệt chuột ở ngoài đồng, vùng ven làng và trong khu dân cư là những 

nơi chuột thường cư trú và di chuyển. Áp dụng tổng hợp các biện pháp diệt chuột 

để đạt được hiệu quả cao nhất: 

Biện pháp thủ công: Sử dụng các loại bẫy sập, bẫy lồng, kẹp vạn năng, bẫy 

dính, bẫy bán nguyệt, … đặt trên đường đi của chuột và khu vực có chuột gây hại.  

Biện pháp canh tác: Thường xuyên làm vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ 

bụi để phá nơi cư trú của chuột. Gieo cấy tập trung, gọn thời vụ để hạn chế nguồn 

thức ăn có mặt liên tục trên đồng ruộng. 

Biện pháp sinh học: Bảo vệ và phát triển đàn mèo, sử dụng bả diệt chuột 

Biorat, lượng dùng 2,5 - 3 kg/ha đặt ở cửa hang và lối đi lại, mương, gò, cồn, vườn 

cây, bờ đê,…, mỗi mô 5 - 10 gam.  

Biện pháp hoá học: Sử dụng các loại thuốc trong Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng, ít độc hại với môi trường như: 

Thuốc có hoạt chất Coumatetralyl (Racumin 0.75TP, …) dùng 20 gam trộn với 

380 gam thóc chia thành 7 - 10 mồi. 



Thuốc  Bromadiolone (Cat 0.25WP, Killrat 0.005Wax block) dùng 1 gói 10 

gam thuốc trộn đều với 500 gam (mộng mạ, cơm nguội, tôm tép, cá con). Chia bả 

làm 10 phần, mỗi phần đặt ở nơi chuột đi lại và không bị ngập nước. Thuốc 

Antimice 0.006GB bả trộn sẵn đặt 5 - 10 gam/điểm. Đặt bả vào buổi chiều tối gần 

nơi chuột phá hại, tránh ngập nước. 

Đặt bả: cứ 5 - 10m đặt 1 bả, đạt bả vào buổi chiều tối gần nơi chuột phá hại và 

đặt trên đường chuột đi, tránh ngập nước. 

Chú ý: Thực hiện đặt bả chuột vào chiều tối, sáng sớm thu gom xác chuột và 

bả thừa để đốt hoặc chôn xa nơi dân cư và nguồn nước sinh hoạt. 

- Tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người và 

vật nuôi để diệt chuột. 

2. Ốc bươu vàng 

Biện pháp thủ công: Bắt thủ công ốc trưởng thành, thu trứng đẻ sẵn trên bờ 

ruộng, mương máng, bẹ lá, thân cây, que cọc trên mặt nước, đặc biệt những diện 

tích gần bờ, ven làng, ven lũy mương máng. 

Dùng dây lá khoai lang, lá khoai môn, khoai sọ đu đủ,.. bó thành nhiều bó thả 

xuống mặt nước dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến rồi thu bắt. 

Chăng lưới mắt nhỏ ở đầu các kênh dẫn nước vào ruộng để thu bắt ốc. 

Cắm que cọc làm giá thể để ốc leo lên đẻ trứng sau đó thu trứng. 

Các biện pháp thủ công cần được tiến hành thường xuyên trong suốt vụ, nên 

bắt ốc vào sáng sớm và chiều mát. 

Biện pháp sinh học: Thả vịt vào mương máng, ruộng lúa đã cứng để vịt ăn ốc 

con. 

Biện pháp hóa học: Sử dụng các thuốc hóa học phun trừ ốc Bươu vàng như: 

Starpumper 800WP, Clodansuper 700WP, PaZol 70WP,…  

 Lưu ý: Thuốc trừ OBV rất độc với động vật thủy sinh nên việc diệt trừ OBV 

phải dùng biện pháp thủ công là chính. Chỉ dùng thuốc trong trường hợp mật độ ốc 

cao và ốc tuổi nhỏ không thể bắt bằng tay. 

3. Cỏ dại 

Biện pháp canh tác: Sử dụng giống có chất lượng cao không lẫn hạt cỏ. 

Thu gom sạch tàn dư cây trồng nhất là cỏ dại đem tiêu hủy. 

Cày bừa kỹ để vùi lấp tàn dư cỏ dại, tạo mặt ruộng bằng phẳng 

Giữ mực nước trong ruộng hợp lý từ 1 - 3cm ở giai đoạn sau cấy đến giai đoạn 

đẻ nhánh để hạn chế hạt cỏ dại nảy mầm. 

Biện pháp thủ công: Chủ động thu sạch cỏ sau khi bừa san phẳng ruộng. 

Làm cỏ sớm, sau cấy 7 - 10 ngày tiến hành bón thúc lần 1 kết hợp làm cỏ sục 

bùn bằng tay hoặc bàn cào răng lược. Điều tiết nước hợp lý, đặc biệt trong giai 

đoạn lúa mới cấy đến đẻ nhánh nên giữ nước đều từ 1 - 3 cm. 



Biện pháp hóa học: Giai đoạn sau cấy nên sử dụng các loại thuốc tiền nảy 

mầm và hậu nảy mầm càng sớm càng tốt.  

Sử dụng các loại thuốc sau: Ankill A 40WP, Prefit 300EC, Sofit 300EC, Heco 

600EC,…  

Chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tính toán đúng lượng thuốc cần pha trên 

bình phun, pha đúng liều lượng, không phun tăng liều, không phun thuốc khi 

ruộng khô, nứt nẻ hoặc khi mực nước trong ruộng lớn (ngập đỉnh sinh trưởng của 

lúa). Không phun thuốc vào lúc sáng sớm còn sương, lúc nắng gắt hay có gió lớn, 

sắp hoặc sau mưa. 

Thuốc trừ cỏ chỉ dùng thuốc cho những ruộng có tiền sử nhiều cỏ, thường 

xuyên mất nước. 

4. Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn 

Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn gây ra thường gây hại nặng trong vụ Mùa 

trên giống nhiễm nhất là vùng trũng và bón nhiều đạm, bón phân không cân đối và 

xảy ra trong những năm mưa gió, bão nhiều gây hại lớn đến năng suất. 

Biện pháp canh tác: Bón vôi từ 15 - 20kg/sào và các chế phẩm vi sinh để xử 

lý tàn dư rơm rạ và nấm bệnh trong đất nhất là những vùng thường xuyên bị bệnh. 

Chọn giống ít nhiễm bệnh, giống lá nhỏ, góc lá hẹp, lá dày và đứng có khả 

năng kháng bệnh.  

Bón phân cân đối, không bón lai rai, không bón phân đạm muộn. Tăng cường 

sử dụng phân NPK, tận dụng bón phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục tối đa. Bón 

lót sâu, bón thúc sớm kết hợp làm cỏ sục bùn tạo giàn lúa khoẻ, hạn chế sự phát 

sinh và lây lan sâu bệnh. 

Khi ruộng lúa bị bệnh cần ngừng việc sử dụng phân đạm, không phun phân 

bón qua lá hoặc chất kích thích sinh trưởng, luôn giữ đủ nước trong ruộng. 

Lưu ý: Sau khi xử lý thuốc hóa học đối với các loại dịch hại cần giữ mực nước 

đều 1 - 3 cm trong thời gian từ 3 - 5 ngày để tăng hiệu lực của thuốc. 

Để bảo vệ tốt sản xuất lúa Mùa ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu 

Ban nông nghiệp, Hội đồng quản trị HTX SXKD DVNN, Công chức văn hóa, các 

ông, bà Trưởng thôn phối hợp tuyên truyền các hộ nông dân thực hiện tốt các nội 

dung trong hướng dẫn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban thường vụ Đảng uỷ,  

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; Uỷ viên UBND 

- Trưởng các đoàn thể chính trị; 

- Ban nông nghiệp; 

- HĐQT HTX SXKD DVNN; 

- Các ông,bà Trưởng thôn; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu VP. 
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