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Số: 4150 /SNN&PTNT-TT
V/v bổ sung thông tin làm cơ sở đề
xuất hỗ trợ hạt giống dự trữ quốc gia.

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số
14761/UBND-NN gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất hỗ trợ giống cây
trồng từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 20202021; trong đó tỉnh Thanh Hóa đề xuất cấp 200 tấn giống lúa, 200 tấn giống ngô và
20 tấn giống rau các loại.
Để có cơ sở cho Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và PTNT xin bổ sung
một số thông tin và đề xuất cơ cấu, chủng loại giống như sau:
1. Về thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh:
1.1. Cây lúa:
- Diện tích thiệt hại trên 70% là 4.613,5 ha, trong đó: Bị hạn hán không gieo
cấy được: 2.519,6 ha, bị thiếu nước, hạn hán ảnh hưởng lớn đến năng suất 1.635,2
ha, bị chết do hạn hán 236,7 ha, bị ảnh hưởng của bão số 7 là 222 ha.
- Diện tích bị ảnh hưởng dưới 70% là 7.570 ha, do thiếu nước chăm sóc ảnh
hưởng đến năng suất.
1.2.Cây ngô:
- Diện tích thiệt hại trên 70% là 5.150,2 ha, trong đó: Bị hạn hán không gieo
trồng được 2.566 ha, bị thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất 1.630 ha, bị chết do
hạn hán 15 ha, bị ảnh hưởng bão số 7 là 467,2 ha.
- Diện tích bị ảnh hưởng dưới 70% là 4.855 ha, do thiếu nước chăm sóc ảnh
hưởng đến năng suất.
- Diện tích trồng lúa phải phá bỏ chuyển sang trồng ngô 472 ha
1.3. Cây rau
- Diện tích thiệt hại trên 70% là 2.574,4 ha, trong đó: Bị hạn hán phải gieo
trồng lại: 1.809 ha, bị ảnh hưởng của bão số 7 là 765,4 ha.

2. Đề xuất cơ cấu giống hỗ trợ:
Để đảm bảo cơ cấu bộ giống phù hợp với điều kiện, đặc điểm sản xuất của
Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp đề nghị cơ cấu giống hỗ trợ như sau:
- Giống lúa: Số lượng 200 tấn, phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020 2021, trong đó khoảng 120 tấn các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7,
Hương thơm số 1, Thiên ưu 8, HN6 và 80 tấn các giống phục vụ chế biến tốt
như Q5, Khang dân đột biến, nếp 97.
- Hạt giống ngô: Số lượng 200 tấn phục cho sản xuất vụ Đông Xuân 20202021, trong đó khoảng 120 tấn ngô nếp, tập trung vào các giống HN88, HN68,
MX10; khoảng 80 tấn giống ngô có sinh khối lớn, năng suất cao tập trung các
giống CP111, CP333, SSC2095, LVN 4, LVN 61
- Hạt giống rau đậu các loại: số lượng 20 tấn, phục vụ cho sản xuất vụ Đông
năm 2020, tập trung vào các loại cải ăn lá, cải củ, cải bắp, xu hào, đậu cô ve, cô
vơ...
Kính đề nghị Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và quan
tâm, xem xét ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT,TT.
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