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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn phòng trừ chuột gây hại cây trồng  

 

Đến nay, lúa Đông Xuân chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái, lúa 

nước trời đang giai đoạn đòng - trổ. Do năm nay không có lũ lớn, thời tiết ấm nên 

chuột phát sinh diện rộng và gây hại cục bộ nhiều nơi, hại nặng ở những ruộng ven 

gò đồi, ruộng bị khô nước. Diện tích bị hại cao hơn cùng kỳ năm trước, phân bố ở 

hầu hết các địa phương.  

Để chủ động phòng chống và hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam đề nghị: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các địa phương tổ chức cho nông dân 

đồng loạt ra quân diệt chuột; diệt thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp. 

Chủ động trích nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ cho người dân mua bẫy, 

bả để diệt chuột. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền về tác hại của chuột và hướng 

dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả cho người dân qua các kênh thông 

tin (Đài PT-TH tỉnh, ra thông báo, tập huấn...). 

3. Đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền  

Phối hợp với ngành Nông nghiệp để đưa nhanh và nhiều thông tin về phòng 

trừ chuột đến người sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

 * Các biện pháp diệt chuột cụ thể:  

- Đặt bẫy (Bẫy lồng, bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt...): Bẫy phải đặt ở những nơi 

chuột thường hay qua lại; khi đặt bẫy ngoài ruộng lúa nên đặt dưới bờ ruộng, chỗ 

kín đáo. Đặt bẫy vào tối hôm trước và thu bẫy vào sáng hôm sau. 

-    n p  p d ng t u c và bả: Ưu tiên sử dụng thuốc diệt chuột sinh học, 

hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại. 

  Bả diệt chuột sinh học (ví dụ như thuốc Biorat): Đặt theo lối đi, cửa 

hang  những nơi chuột hay lui tới.  ưu  :  hi mở gói bả ra th  nên dùng hết một 

lần, nếu để lại s  mất hiệu lực.  

  Thuốc sinh hóa, hóa học: Có thể dùng các loại thuốc như Racumin 0,75 

TP, Ratkill 2%DP, Killrat 0,005%, Storm... trộn với thức ăn chuột ưa thích như 

thóc ủ mầm, gạo rang, b p, tôm, cua  làm bả diệt chuột (những thuốc đ  làm 



thành bả s n như Storm... th  không cần trộn mồi). Bả nên đặt vào chiều tối trên 

những tấm lá, giấy nhựa và hôm sau phải thu dọn sạch s . 

Chú ý, đối với biện pháp đánh bả cần phải đảm bảo an toàn cho người, động 

vật nuôi và môi trường. Nghiêm cấm việc dùng điện để bẫy chuột. Xác chuột hoặc 

những động vật khác chết do bả độc phải thu gom để chôn vùi sâu với vôi trong 

đất. 

- Đào  ang bắt c uột: Cần ra quân đồng loạt để đào hang b t chuột. Biện 

pháp này áp dụng ở những vùng gò, đồi, bờ tre, bờ ruộng... là những nơi chuột 

đang ẩn náu. Các địa phương cần tổ chức cho nông dân ra quân đào b t, t m kiếm 

các hang ổ chuột để đào, kết hợp với hun khói, đổ nước... và dùng lưới bao vây. 

Biện pháp này có ưu điểm là b t được nhiều chuột cái sinh sản và chuột con, tuy 

nhiên, cần bảo vệ kênh mương, hồ đập. 

Trên đây là một số nội dung cần triển khai thực hiện để diệt chuột nhằm bảo 

vệ an toàn cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đề nghị UBND các 

huyện, thị x , thành phố, các đơn vị thuộc Sở có liên quan cùng phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- UBND các huyện, TX, TP;   

- Trung tâm  huyến Nông; 

- Phòng NN&PTNT/ T các huyện, TX, TP; 

- Báo, Đài PTTH Quảng Nam; 

- Lưu: VT, TT&BVTV.   
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