hn ch n mc thp nht tình hình sâu bnh hi lúa hè thu 2018, trong thi gian này các ngành chc
nng, phng, xã th xã Hng Lnh ang tp trung phân công cán b bám sát c s cùng vi bà con
nông dân ch ng trong vic phát hin và phòng tr các loi dch hi.

Phòng Kinh t, TT ng dng KHKT và bo v cây trng vt nuôi, Khuyn nông xã Thun Lc kim tra sâu bnh
x ng Thôn Tân Hòa
Hin nay, hn 920 ha lúa Hè thu phát trin tt và ang trong giai on nhánh. Qua kim tra thc t ti các cánh
ng ã có mt s i tng sâu bnh ang phát sinh gây hi sâu cun lá nh mt 1-3 con/m2, ch yu giai on nhng;
ry lng trng mt trung bình 25-30 con/m2 và xut hin bnh m nâu, nn chut gây hi trên 1 s din tích cao
táo.
ch ng công tác chng hn và phòng tr các i tng sâu bnh,bo v an toàn sn xut cho v hè thu nm 2018,
UBND th xã Hng Lnh ang ch o Phòng Kinh t, Trung tâm ng dng KHKT, chuyn giao công ngh và bo
v cây trng vt nuôi, UBND các phng, xã, HTX dch v nông nghip ch ng cung cp ngc cho lúa. ng thi,
tp trung ch o phân công cán b thng xuyên bám ng rung, phát hin chính xác thi im xut hin ca sâu
bnh, tp trung phòng tr sâu cun lá nh, ry nâu, ry lng trng, tin hành ly mu ry lng trng, mu lúa gi phân
tích xác nh vi rút lùn sc en Phng Nam, theo dõi phòng tr sâu cun lá nh và sâu c thân hng dn bà
con nông dân phòng tr hiu qu kp thi, hiu qu. Tng cng dit chut trc khi giai on lúa làm òng t nay n cui
tháng 7.
Tích cc bám sát c s, tng cng kim tra ng rung, khuyn cáo bà con nông dân các bin pháp phòng tr
hiu qu ang là gii pháp mà cp y, chính quyn và các nghành chc nng th xã Hng Lnh trong ch o sn
xut hè thu m bo mt v thng li toàn din./.

Thu Hng –Cm Hà

