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V/v chủ động phòng, trừ  

dịch hại cây Gừng 

Cao Lộc, ngày        tháng 9 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. 

 

 Căn cứ kết quả kiểm tra cây trồng của Phòng Nông nghiệp và PTNT và kết 

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

Cao Lộc.  

Hiện nay diện tích sản xuất cây Gừng trên địa bàn huyện Cao Lộc khoảng 

93ha, giai đoạn sinh trưởng phát triển củ. Qua kiểm tra, điều tra, theo dõi bệnh hại 

của các cơ quan chuyên môn phát hiện một số sâu bệnh hại như: Rệp sáp, rệp 

mềm, sâu đục thân, bệnh cháy lá, thối khô, thối nhũn và bệnh héo xanh, xuất hiện 

trên một số diện tích. Tỷ lệ bệnh trung bình 0,5 – 1% thân, lá, cấp 1; cục bộ cao 3 - 

5% thân, lá, cấp 3.  

Để chủ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh 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 

- 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 Gừng tăng cường theo dõi phát hiện sớm bệnh. Chăm sóc, bón 

phân cho cây trồng theo quy trình hướng dẫn nhằm hạn chế sau bệnh phát sinh gây 

hại, đồng thời khẩn trương thực hiện theo khuyến cáo như. 

+ Đối với cây Gừng nhiễm rệp sáp, rệp mềm, sâu đục thân: Sử dụng các loại 

thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học như Abamectin, acimectin, … hoặc một số 

hoạt chất nguồn gốc hóa học như: Buprofezin 10%, Fironil, … để phun trừ. 

+ Cây Gừng bị cháy lá, thối khô (do nấm gây bệnh), thối nhũn (do vi khuẩn 

gây bệnh) các hộ nhổ xử lý, tiêu hủy cây nhiễm bệnh đồng thời sử dụng vôi bột 

bón (đối với diện tích trồng ở ruộng độ ẩm cao) hoặc tưới nước vôi trong (đối với 

diện tích Gừng trên vườn thiếu nước) kết hợp sử dụng một thuốc trừ bệnh có hoạt 

chất trừ nấm khuẩn như: Lino oxto 200WP – Hoàng Đế và chế phẩm Phù đổng 

của Công ty cổ phần sinh học Mùa Vàng, sử dụng theo hướng dẫn sử dụng trên 

bao bì của nhà sản xuất để tưới gốc kết hợp phun đẫm thân, lá.  
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+ Thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp Phòng trừ tổng 

hợp IPM (Trước khi trồng cần xử lý đất diệt tàn dư sâu bệnh hại, bón vôi; chăm 

sóc cắt tỉa, tiêu hủy  thân, lá, cây bị nhiễm bệnh; bón nhiều phân hữu cơ, hạn chế 

phân 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. 

- Tuyên truyền qua hệ thống 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. 

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

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

hại cây Gừng 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 

tuyên truyền về tác hại của sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ. 

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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