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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /SNN-TTBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày    tháng 03 năm 2022

V/v Tăng cường chỉ đạo khắc phục hiện 
tượng dưa hấu, dưa lê chết vụ Xuân hè 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Nhóm cây dưa (dưa lê, dưa hấu, dưa chuột,…) là những cây trồng ngắn 
ngày cho hiệu quả kinh tế cao nên đã trở thành cây trồng chính của nhiều địa 
phương trong tỉnh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ở một số vùng chuyên canh, 
nhóm cây này sinh trưởng, phát triển kém và bị nhiễm sâu bệnh nặng dẫn đến 
năng suất quả rất thấp, thậm trí nhiều diện tích mất trắng, đã gây thiệt hại lớn cho 
người trồng dưa. Điển hình như ở Phạm Trấn, Toàn Thắng, Lê Lợi huyện Gia 
Lộc; Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Nguyên Giáp huyện Tứ Kỳ; Thái Tân, Nam Sách,…

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do quá trình chuyên canh 
nhóm cây dưa nhiều năm và tình trạng lạm dụng phân bón hóa học, không cải 
tạo đất nên đất chua, bạc màu và tích lũy nguồn sâu bệnh trong đất. Qua đó đã  
ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng, phát triển của cây dưa và dưa bị nhiễm sâu 
bệnh nặng khi thời tiết bất thuận.

Để giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất dưa, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá và khoanh vùng các vùng trồng dưa 
để chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp khắc phục hiện tượng dưa chết:

1. Đối với những diện tích mà vụ trước, năm trước trồng dưa nhưng 
bị nhiễm sâu bệnh nặng, năng suất thấp hoặc không cho thu hoạch:

Chỉ đạo nông dân không nên tiếp tục trồng dưa trên những diện tích này 
mà chuyển sang trồng các cây trồng khác họ, cây trồng không bị nhiễm cùng 
nhóm sâu bệnh với cây dưa. Ở chân đất trong đồng, tốt nhất nên chuyển sang 
cấy 2-3 vụ lúa liên tiếp kết hợp bón vôi, phân chuồng cải tạo đất. Ở chân đất bãi 
ngoài đê nên chuyển sang trồng ngô, đậu đỗ, …để diệt bơt nguồn sâu bệnh trong 
đất. Sau từ 2-3 năm mới tiếp tục quay lại trồng dưa.

2. Đối với những diện tích mà vụ trước, năm trước trồng dưa nhưng 
bị nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng suất vẫn đảm bảo:

Chỉ đạo nông dân có thể tiếp tục trồng được dưa. Tuy nhiên, cần áp dụng 
đồng bộ giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cho dưa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, 
hạn chế thấp nhất hiện tượng dưa chết. Cụ thể: 

- Gieo trồng đúng trong khung thời vụ. 
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- Trước khi trồng thực hiện tốt các khâu như: vệ sinh đồng ruộng, làm 
sạch cỏ, thu dọn sạch tàn dư cây trồng vụ trước đem tiêu hủy; nhất định phải cày 
phá luống làm lại đất trước khi trồng vụ mới, không nên tận dụng để nguyên 
luống của cây trồng vụ trước, lứa trước; diệt tuyến trùng, nấm bệnh hại dưa sống 
trong đất bằng các chế phẩm chứa hoạt chất Chitosan hoặc nấm đối kháng 
Trichoderma,…

- Tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh nhất là phân chuồng ủ mục 
và bón vôi để cải tạo độ chua, độ tơi xốp đất (tham khảo bảng tính lượng vôi để 
bón cải tạo độ chua kèm theo). Bón phân cân đối theo khuyến cáo kỹ thuật của 
từng giống. Tuyệt đối không bón thúc quả bằng đạm đơn trước khi trời có mưa to.

- Sau 1-2 năm trồng rau, dưa nên cấy ít nhất 1 vụ lúa nước (hoặc ngâm 
nước tối thiểu 1 tháng) để cải tạo đất và giảm nguồn tích lũy sâu bệnh trong đất.

- Thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh 
như: bọ phấn, bọ trĩ, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh nứt thân xì mủ,.. Vì 
đây là những đối tượng thường gây hại nghiêm trọng cho cây dưa, nhất là bọ 
phấn vì loài này không chỉ chích hút làm cho cây còi cọc mà nó còn là môi 
giới truyền bệnh vi-rút hại dưa.

 Lưu ý: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh cho dưa 
phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”. Trong đó, nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc 
nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Thường xuyên luân phiên thuốc và tuyệt đối 
không lạm dụng hoặc phun tràn lan phun theo định kỳ để hạn chế sâu bệnh 
kháng thuốc và để đảm bảo sản phẩm an toàn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở NN (để báo cáo);
- Đài PTTH, Báo HD (để tuyên truyền);                                
- Lưu: VT, TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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BẢNG THAM KHẢO TÍNH LƯỢNG VÔI BỘT 
ĐỂ BÓN CẢI TẠO ĐỘ CHUA CHO ĐẤT

(Kèm theo Công văn số ...../CV-SNN - TTBVTV ngày      /3/2022)

                                  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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