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THÔNG BÁO 

V/v tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện  pháp chăm sóc,  

bảo vệ cây trồng vụ Xuân 2022 
 

Theo báo cáo của Ban nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông nghiệp: Đến 

nay  toàn xã đã cấy và sạ được khoảng 345,0 ha lúa Xuân, đạt 95% diện tích 

(trong đó: Cấy 56,5 ha, sạ 288,5 ha).  Liên tục trong thời gian qua thời tiết rét đậm 

kéo dài gây bất thuận cho quá trình sinh   trưởng và phát triển của mạ và lúa mới 

cấy, sạ. Nhiều diện tích mạ nền, nhất là những              diện tích gieo mỏng bùn, không che 

hoặc che không đúng kỹ thuật tuổi mạ bị kéo dài, sinh trưởng kém, đang có hiện 

tượng chết chòm rải rác. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Từ 

nay đến hết tháng 2 sẽ tiếp tục xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại và 

kèm theo mưa ẩm. Nhiệt độ dự báo dao động từ 13 - 18oC, nhất là có một số ngày 

nhiệt độ bình quân xuống dưới 110C không thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển 

của mạ và lúa mới  cấy, sạ. 

Trước tình hình trên, UBND xã Trung Đông đề nghị Ban nông nghiệp. 

HTX dịch vụ nông nghiệp và các cơ sở xóm, đội tập trung cao chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Dừng gieo, cấy, dặm tỉa, bón phân đạm khi nhiệt độ xuống dưới 150C. 

2. Che phủ nilon đúng kỹ thuật để chống rét, bảo vệ mạ khi trời còn rét 

đậm, rét hại. Tiếp tục duy trì độ ẩm trên mặt luống, tốt nhất là để rãnh có 

nước và cần  kiểm tra độ kín của nilon. Đối với những diện tích mạ nền gieo 

mỏng bùn, sinh trưởng kém phải tưới nước bùn loãng và dùng các chế phẩm dinh 

dưỡng qua lá như ET, KH để phun hoặc có thể dùng 50-100 gam Super Lân pha 

loãng với nước phân chuồng hoai mục để tưới cho 1m2 mạ nhằm tăng cường phát 

triển bộ rễ, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết. Những diện tích mạ có 

hiện tượng chết chòm phải  khẩn trương cấy nhanh khi trời ấm; Nếu thời tiết còn 

rét, chưa cấy được phải đặt gọn ra ruộng và che phủ nilon. 

        3. Chăm sóc, bảo vệ tốt lượng mạ dư thừa đối với những hộ đã cấy xong 

để   dự phòng và cấy dặm tỉa sau rét; Chủ động gieo mạ dự phòng bằng các giống 

lúa ngắn ngày để bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy, sạ bị chết rét. 

4. Đối với diện tích lúa mới cấy: Cần duy trì mực nước mặt từ 3-5cm với 

phương châm lấy nước làm áo nhằm tăng cường khả năng chống chịu rét, tuyệt 

đối



không được để ruộng khô hạn. Đợi khi thời tiết nắng ấm trở lại thì mới tiến 

hành   chăm sóc bình thường. 

5. Đối với diện tích lúa mới sạ: Tiếp tục duy trì nước ở rãnh để đảm 

bảo mặt luống luôn đủ ẩm, tránh đọng nước trên bề mặt luống khiến mầm bị 

chết. 

6. Tăng cường kiểm tra, phát triển của cây lúa để chủ động phương 

án cấy, dặm hoặc gieo cấy lại đối với những diện tích lúa có nguy cơ bị chết,  

đảm bảo thời vụ và mật độ. 

Trên đây là Thông báo V/v tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện  pháp chăm 

sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân 2022. UBND xã yêu cầu Ban nông nghiệp, HTX 

dịch vụ nông nghiệp và các cơ sở tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực 

hiện tốt nội dung thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban nông nghiệp; 

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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