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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3475/UBND-NN ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Vĩnh Lộc về việc tổ chức diệt chuột đồng loạt để bảo vệ sản xuất, môi trường và 

sức khỏe con người. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vĩnh Lộc hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống chuột bảo vệ cây trồng năm 2023 như sau: 

1. Xác định thời điểm tổ chức các đợt diệt chuột 

a. Phòng chống chuột được tiến hành đồng loạt, thường xuyên, liên tục theo 

từng đợt và đều khắp. Tập trung vào những đợt:  

- Giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất (khi đồng trắng), tốt nhất ở thời kỳ 

đổ ải, làm đất. 

 - Sau trận mưa lớn; các trận lũ lụt chuột di chuyển còn đang sống co cụm ở 

những nơi đất cao. 

- Từ đầu đến giữa vụ sản xuất; đối với cây lúa sử dụng các biện pháp phòng 

chống vào trước thời kỳ làm đòng, riêng biện pháp đào hang bắt chuột thời kỳ này có 

hiệu quả vì chuột cái đẻ - nuôi con. 

b. Phòng trừ chuột hại trong suốt cả vụ bằng bẫy hàng rào cản và bẫy cây trồng.   

2. Các biện pháp kỹ thuật 

2.1. Biện pháp canh tác: 

- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá hang 

ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột. 

- Bố trí thời vụ hợp lý gieo trồng và thu hoạch đồng loạt, cắt đứt nguồn thức 

ăn để chúng phải đói và khi gặp mồi chúng không thể không ăn. Nếu có thể, giữ 

mực nước cao trong ruộng tùy giai đoạn sinh trưởng để hạn chế chuội hại hoặc làm 

tổ ven bờ. 

2.2. Biện pháp vật lý, cơ học: 

- Biện pháp sử dụng các bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy bán 

nguyệt, bẫy ống tre, bẫy lật, bẫy di động, …  



Yêu cầu bẫy phải nhạy, đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh hoặc vuông góc với đường 

đi, nơi có nhiều chuột hoạt động, rắc thêm vật liệu tương tự nơi đặt bẫy chỉ để lộ mồi 

để tránh sự phát hiện nhậy bén của chuột... 

- Tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước (nếu gần nguồn nước, đất 

thịt), hun khói hoặc soi đèn; 

- Dùng rào cản bao quanh ruộng hoặc bẫy hàng rào cản; 

- Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột. 

2.3. Biện pháp sinh học: 

- Khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi mèo, chó săn để diệt chuột. 

- Không săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như mèo, rắn, chim cú 

mèo, chim cú lợn… 

2.4. Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột: 

Nguyên tắc:  

- Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021. Ưu tiên sử dụng các 

loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường; chỉ dùng thuốc hóa học khi 

chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt an toàn trong quá trình sử dụng 

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. 

- Trước khi đánh bả độc cần thông báo rộng rãi cho dân xung quanh vùng biết, cần 

phải nhốt gia súc, gia cầm cho tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt mồi, thu nhặt chuột chết.  

Một số loại thuốc diệt chuột đang phổ biến hiện nay:   

a) Gimlet 0.2GB:  

Cách dùng: Chia bả thành các mô nhỏ 10-15 gr/mô, các nhau 5m. Đặt vào lúc 

chiều tối gần hang chuột hoặc trên đường đi lại của chuột. 

Liều lượng sử dụng: 5-6 kg/ha, nếu mật độ chuột nhiều đặt nhắc lại 3-5 ngày 

sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu hết mồi. Lưu ý: Không đặt bả vào lúc trời mưa, chỗ 

đọng nước. 

b) Hicate 0.08AB:  

Cách dùng: Đặt bả ở những nơi chuột thường qua lại, cắn phá, dọc bờ ruộng, 

miệng hang chuột; cách nhau 2-3m. 

Liều lượng sử dụng: Sử dụng 4 kg/ha, nếu mật độ chuột nhiều đặt nhắc lại sau 

3 - 5 ngày đặt bả lần trước. 

c) Antimice 0.006GB: 

Cách dùng: Chia bả thành các mô nhỏ 10-15gr, mỗi mô cách nhau 5m, đặt bả 

vào lúc chiều tối gần hang chuột hoặc đường đi lại của chuột 

Liều lượng sử dụng: 5kg/ha, nếu mật độ chuột nhiều, đặt nhắc lại sau 3-5 ngày 



d) Vifarat 0.005% AB:  

Cách dùng: Đặt 5-10 gr/mô, các mô cách nhau 5-10m tùy thuộc vào mật độ 

chuột cao hay thấp. 

Liều lượng sử dụng: 200 bả/ha. 

Ngoài ra, có thể sử dụng một số loại thuốc trừ chuột như: Racumin 0.75TP, 

Hicat 0,25% dạng bột, Linh miêu 0.5WP; 0.2GB... Cách dùng và liều lượng theo 

hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

3. Công tác tổ chức, thực hiện 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương xây 

dựng phương án, kế hoạch phòng trừ chuột phù hợp. Tập trung chỉ đạo kiên quyết, 

triệt để; tổ chức phát động toàn dân diệt chuột thường xuyên, liên tục đặc biệt là khi 

đổ ải, chưa gieo trồng cây màu. Tăng cường tuyên truyền tới toàn dân thông qua kênh 

truyền thanh thông tin ở địa phương các biện pháp phòng trừ chuột. Trong quá trình 

thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cán bộ kỹ thuật của Trung 

tâm (Đồng chí Phạm Thị Hương  - 0943.044.689 và đồng chí Trịnh Thị Linh – 

0988.303.968) để được tư vấn, hướng dẫn./.  

   

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TT.HĐND, UBNB huyện (để B/c); 

- PCT UBND huyện phụ trách kinh tế (để B/c); 

- Phòng NN&PTNT huyện;  

- Đài truyền thanh huyện (Đưa tin); 

- Lưu: TTDVNN 

GIÁM ĐỐC 
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