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V/v trả lời bà con ở ấp Hòa Bình,
xã Hòa Hiệp về cách diệt ruồi.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 04 tháng 5 năm 2016 Chi cục Bảo vệ thực vật nhận được câu hỏi có nội
dung: Bà con chúng tôi đã có câu hỏi gởi vào ngày 5/4/2016 đề nghị ngành chức năng hỗ
trợ, hướng dẫn cách diệt ruồi. Đến nay đã gần 01 tháng nhưng bà con vẫn chưa nhận được
câu trả lời của các ngành các cấp. Tình trạng ruồi đen trên địa bàn ấp Hòa Bình hiện nay
không có dấu hiệu thuyên giảm (dù đã có 2 cây mưa lớn) mà ngày càng dày đặc, đen nhà
đen ngõ, ám ảnh cuộc sống của bà con cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã dùng nhiều cách để
diệt ruồi nhưng không hiệu quả. Tình trạng này có nguy cơ lây nhiễm bệnh từ ruồi rất cao,
ảnh hưởng cuộc sống của bà con. Mong các ngành sớm quan tâm giải quyết để bà con an
tâm sinh sống.
Chi cục Bảo vệ thực vật có ý kiến trả lời thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật
như sau:
- Theo một số tài liệu, ruồi là loài côn trùng ăn tạp, có sức sinh sản khá nhanh và
mạnh nhất là trong điều kiện nắng nóng. Thức ăn của ruồi là rác rưởi, nước thải, phân của
người và động vật. Ruồi hoạt động chủ yếu vào ban ngày, khi không tìm thức ăn, ruồi
thường trú đậu ở sàn nhà, tường, bờ rào, thảm cây thấp,... Phòng chống ruồi sinh sản và
phát triển bằng cách triệt bỏ các nguồn thức ăn của ruồi như thường xuyên vệ sinh nhà ở,
vệ sinh môi trường, quản lý và xử lý các loại chất thải. Đồng thời triệt phá các nơi sinh
sản của ruồi ở chuồng gia súc, hố xí, hố rác bằng cách xây gạch hoặc nện chặt đất, đậy
kín... Ngoài ra cần tích cực diệt ruồi trưởng thành bằng phương pháp đập, bẫy, dùng bẫy
dính, mồi độc... nhưng cần chú ý phải bảo đảm an toàn cho người và các động vật nuôi.
- Bà con nông dân có thể sử dụng các sản phẩm có trong danh mục được phép sử
dụng có bán ở các cửa hàng thuốc thú y như: Tấm keo dính; phun tinh dầu sả để xua đuổi;
phun thuốc Fendona 10SC hoặc Agita 10WG để trừ ruồi quanh nhà; có thể lựa chọn một
trong các loại thuốc như Permecide 50EC, Permethrin 50EC, Proly 2,5SC,… để phun
quanh chuồng trại, bãi rác, vườn,… nơi có ruồi sinh sản và trú ẩn. Tuyệt đối không tự ý
dùng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa trong quá trình sản xuất để phun diệt ruồi.
- Tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp nông dân sản xuất trồng trọt chủ yếu là cây cao su,
khoai mì. Qua khảo sát, chưa có hộ sản xuất nào dùng phân chuồng chưa hoai mục để bón
cho cây trồng, do đó chưa phát hiện điều kiện trong lĩnh vực trồng trọt để phát sinh mạnh
loài ruồi. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét các nguyên nhân thuộc điều kiện
chăn nuôi gia súc gia cầm, … làm bùng phát loài ruồi để hướng dẫn người dân xử lý.

Trên đây là ý kiến của Chi cục Bảo vệ thực vật báo cáo Sở xem xét./.
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Digitally signed by
Nguyễn Văn Hồng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tỉnh Tây Ninh
Tây Ninh, VN
Date: 5.5.2016 15:20

2

