
   
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND - NN 

V/v phòng, trừ dịch hại cây Hồng 

không hạt Bảo Lâm 
Cao Lộc, ngày           tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

          - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

          - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện; 

                                         - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện và kết quả điều tra sâu bệnh hại trên cây trồng của Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Cao Lộc.  

Từ đầu năm đến nay UBND huyện Cao Lộc đã ban hành các Công văn chỉ 

đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc bà con 

nông dân chủ động theo dõi phòng, trừ bệnh thán thư gây hại trên cây Hồng không 

hạt Bảo Lâm. 

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, điều tra, theo dõi bệnh hại của các cơ quan 

chuyên môn phát hiện bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả gây hiện tượng rụng 

quả hàng loạt ở hầu hết các xã trồng Hồng không hạt Bảo Lâm. 

Nguyên nhân phát sinh bệnh gây hại trên quả là do kỹ thuật canh tác, chăm 

sóc của các hộ dân, lạm dụng quá nhiều các chất kích thích sinh trưởng kết hợp 

bón phân vô cơ quá nhiều, không cân đối, đồng thời sử dụng và kết hợp nhiều loại 

thuốc BVTV với nhau là tác nhân chủ yếu làm rối loạn sinh lý của cây trồng, cây 

không còn sức đề kháng các loại nấm bệnh, mặt khác hiện nay cây Hồng không hạt 

Bảo Lâm đang trong giai đoạn tổng hợp đường tạo độ ngọt cho quả (đến 20/9 có 

thể thu hoạch quả) vì vậy các hộ dân không nên bón các loại phân hóa học hoặc 

phun các loại thuốc trừ bệnh kết hợp phân bón lá, thuốc kích thích để trừ bệnh và 

tạo ngọt cho quả; Cùng với tình hình thời tiết mưa kéo dài là điều kiện thời tiết 

thuận lợi cho bệnh trên cây hồng phát sinh, phát triển gây hại trên diện rộng. Kết 

quả kiểm tra các vườn Hồng Bảo Lâm trên địa bàn huyện cho thấy bệnh thán thư 

đang gây hại với tỷ lệ trung bình 5 - 10% quả, cấp 3, cao 20 - 30%, cấp 7,9. Dự 

báo trong thời gian tới bệnh thán thư khả năng phát triển gây hại với mức độ cao 

hơn.  

Để chủ động, hạn chế thấp nhất hiện tượng rụng quả và thiệt hại do bệnh hại 

gây ra; UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 
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- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện trong công tác công tác điều tra, kiểm tra bệnh hại; đồng thời 

tuyên truyền hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra vườn, phát hiện sớm dịch 

hại để chủ động phòng trừ. 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Khuyến nông viên cơ sở, trưởng thôn tuyên 

truyền các hộ trồng Hồng tăng cường theo dõi phát hiện sớm và chủ động phương 

án phòng trừ như sau: 

+ Kiểm tra vườn Hồng thường xuyên để phát hiện bệnh hại kịp thời. Chăm 

sóc, cắt tỉa tạo tán cây trồng theo quy trình hướng dẫn tạo độ thông thoáng nhằm 

hạn chế nấm bệnh phát sinh gây hại, đồng thời khẩn trương thực hiện theo khuyến 

cáo như sau: 

Sử dụng chế phẩm Phù đổng của Công ty cổ phần sinh học Mùa Vàng: pha 

01 gói chế phẩm phù đổng cho 20 lít nước để tưới cho 01 gốc kết hợp phun đẫm 

thân, cành, lá, quả với liều lượng tương tự pha để tưới. Thực hiện chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh theo phương pháp Phòng trừ tổng hợp IPM (sau thu hoạch cần cắt tia, 

dọn dẹp, tiêu huỷ tàn dư tại vườn hồng, phun rửa vườn diệt trừ tàn dư bệnh, bón 

nhiều phân hữu cơ, hạn chế hân vô cơ, bón cân đối đúng giai đoạn, liều lượng, 

phun phòng trừ bệnh đúng thời điểm, đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng cách). 

Lưu ý: Dùng thuốc đúng theo chỉ dẫn trên bao bì và tuân thủ theo nguyên 

tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách. 

- Phát sóng bản tin truyền thanh đến các thôn và tăng thời lượng tuyên 

truyền, hướng dẫn bà con nông dân kiểm tra phát hiện bệnh hại, các biện pháp 

phòng trừ. 

- Khuyến cáo bà con nên đến Trung tâm Dịch vụ dông nghiệp huyện để 

được tư vấn hướng dẫn về liều lượng, cách sử dụng chế phẩm được khuyến cáo. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tăng cường mở rộng tuyến điều tra, điều tra bổ sung nắm bắt tình hình phát 

triển của bệnh hại. 

- Hướng dẫn cho người dân cách nhận biết triệu chứng, quy luật phát sinh 

gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh thán thư. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về tác hại và các biện pháp phòng trừ bệnh 

thán thư hại cây Hồng không hạt Bảo Lâm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Thông báo và phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo cán bộ chuyên 

môn phụ trách nông lâm, cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn, đôn đốc người nông 

dân phòng trừ hiệu quả. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

và UBND xã, thị trấn tăng cường phát sóng bản tin truyền thanh đến các thôn 
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tuyên truyền về tác hại của bệnh thán thư và biện pháp phòng trừ đối với bênh thán 

thư. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của bệnh hại để có 

biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh hại. 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT;  Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc  triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi;        ;                                                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT;                                                                                                    

          

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng    Quy 
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