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I. CÁC NGÀY TIẾT 

           - Tiểu Hàn (Chớm rét): Ngày 05/ 01/ 2014.  

                                                                (Ngày 05 tháng chạp năm Quý Tỵ). 

                           - Đại hàn (Giá rét): Ngày 20/ 01/ 2014. 

                                                        (Ngày 20 tháng chạp năm Quý Tỵ). 

 Là tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm. Thời tiết có khả năng 

chịu ảnh hưởng của khoảng 4 - 5 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng 

cường, gây ra 2 – 3 đợt rét đậm, rét hại và xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng 

núi, có ít ngày mưa nhỏ và nhiều ngày rét lạnh khô. Biên độ nhiệt độ giữa ngày và 

đêm chênh lệch từ 10 – 120C. Nhiệt độ không khí trung bình: 16,0 – 17,00C, cao 

nhất: 25 - 270C, thấp nhất: 7 – 90C, vùng núi: 5 – 70C. Tổng lượng mưa: 10 – 20 mm. 

Độ ẩm không khí trung bình: 75 – 80%. Tổng lượng bốc hơi: 60 – 80 mm. Tổng số 

giờ nắng: 40 – 60 giờ. 

       Lượng dòng chảy các vùng trong Tỉnh xấp xỉ dưới trung bình nhiều năm 

(TBNN) cùng thời kỳ, dao động trong khoảng từ (4,0 – 5,0) l/s/km2. Tại trạm thuỷ 

văn Gia Bẩy, mực nước dao động nhỏ, biên độ dao động trong khoảng (1,0 – 1,5) 

mét. 

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

     -  Chợ Mới: Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5000 – 5100) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2035 – 2120) cm. 

     -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (20 – 100) cm. 



 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 * Tập trung gieo cấy vụ Xuân: 

 - Trà Xuân chính vụ, dùng các giống lúa thuần: HT6, SH14, TBR 45, lúa lai: 

SYN6, Bio 404, Nhị ưu 838... gieo mạ từ 15/12 đến 25/12, cấy từ 20/01 đến 05/02, 

tuổi mạ 4 - 5 lá. 

 - Trà Xuân muộn, dùng các giống lúa thuần: HT6, HT9, VS1, TBR 45, Khang 

dân đột biến, Khang dân 18… Lúa lai như: SYN6, Bio 404, VL20, TH3-3, Nam ưu 

603, Du ưu 600, Thục hưng 6, Nhị ưu 838, Nhị ưu 986, SL8H-GS9, Đại Dương 1, 

B-TE1, Q.ưu số1...  

 - Phương pháp gieo mạ Xuân: Áp dụng phương pháp gieo mạ dược, gieo mạ 

dầy xúc có che phủ ni lông, gieo mạ trên khay nhựa (mạ ném); thực hiện cấy mạ 

non… Nên áp dụng kỹ thuật gieo cấy theo phương pháp Canh tác lúa cải tiến (SRI). 

 * Chú ý: Chống rét cho mạ, không gieo mạ và cấy trong những ngày nhiệt độ 

thấp hơn 150C. Ruộng đất cát, tưới tiêu nước không chủ động, độ dốc bề mặt lớn 

không nên gieo thẳng. 

 - Nếu gặp thời tiết ấm cần chú ý theo dõi sinh trưởng của mạ để có biện pháp 

xử lý, điều chỉnh hợp lý, không cấy mạ già ống. 

 - Đẩy mạnh chăm sóc rau màu và khẩn trương thu hoạch cây vụ Đông (ngô, 

khoai lang, khoai tây...) giải phóng đất để gieo cấy lúa vụ Xuân. 

 - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả; chuẩn bị giống để gieo 

trồng vụ Xuân. 

 - Chăm sóc chè trồng mới, chè giâm ở bầu. 

 

 



III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm như: Cúm gia cầm, bệnh 

Tai xanh ở lợn, bệnh Lở mồm long móng gia súc…; vệ sinh tiêu độc khử trùng 

chuồng trại và môi trường xung quanh, tẩy ký sinh trùng cho gia súc, gia cầm. 

 - Che chắn chuồng trại, phòng chống đói, rét cho trâu, bò. Theo dõi phối giống 

cho gia súc. 

 - Chăm sóc đàn gia cầm giống. 

 - Tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm. 

 - Chăn nuôi theo hướng công nghiệp chuẩn bị các loại giống (Lợn: Landrace, 

Duroc, Pietran, Pe-Du..., Gà: CP707, Ross 308, Avian, HybroAA). 

 - Gà thả vườn sử dụng giống: Lương phượng, Tam hoàng, gà mía, Ai cập, 

Hyline, Goldlinine, Isa Browne… 

 - Chống rét cho ong, phòng bệnh thối ấu trùng, bệnh ỉa chảy, tăng cường bổ 

sung thức ăn nhằm duy trì đảm bảo toàn đàn ong qua đông. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Nuôi vỗ thành thục cá Mè, Trắm, Trôi, Chép…; kiểm tra độ thành thục của 

cá chép, trắm cỏ; chuẩn bị cho cá chép đẻ đầu vụ. 

 - Chuẩn bị ao ương san cá bột. 

 - Chống rét cho cá Rô phi, Trê lai, Chim trắng, Lóc bông, ếch Thái Lan…; 

chăm sóc cá giống lưu; thu hoạch cá thịt. 

V. THUỶ LỢI 

 - Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, công trình phòng chống 

lụt bão. Duy tu, bảo dưỡng và tu bổ đê điều, hồ đập. 

 - Tu sửa, nạo vét kênh mương; điều tiết nước tưới tại các hồ chứa phục vụ cây 

trồng vụ Đông, gieo cấy vụ Xuân. 

 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Chuẩn bị hiện trường trồng rừng: Phát dọn thực bì, thực bì được phát toàn 

diện, đánh gốc các loại cỏ dại có khả năng xâm lấn, đâm chồi khỏe. Thực bì xếp 

thành đống, theo dải để khô và đốt. 

 - Chăm sóc cây con ở vườn ươm, phòng chống sương muối. Đối với các loài 

cây Keo, phun thuốc định kỳ phòng chống bệnh phấn trắng. 

 - Tiếp tục thu hái quả: Xoan ta, Lát Hoa, Quế.  

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Gieo trồng: Ích mẫu, Bạch truật, Đương quy, Địa liền, Xuyên quy, Mộc 

hương, Hòe. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Đại bi, Sâm hành, Rẻ quạt, Địa liền, Mạch 

môn, Ngưu tất, Sắn dây, Ba kích, Thổ phục linh, Thiên niên kiện, Sa nhân. 

VIII. Y TẾ 

 - Đề phòng các bệnh tai biến mạch máu não, chảy máu dạ dày. Các bệnh phổi, 

bệnh khớp mãn tính dễ tái phát, tránh ra lạnh đột ngột.  

 - Với trẻ em: Phòng cảm lạnh, viêm phổi; hạn chế đưa trẻ ra gió, giữ ấm cổ, 

ngực, chân, tay.  

 - Làm vệ sinh môi trường, phun thuốc côn trùng, tẩy uế quanh nhà ở, nơi làm 

việc, tạo môi trường sống trong sạch. 

 - Tăng cường công tác giám sát vệ sinh thực phẩm; vận động nhân dân giữ 

gìn vệ sinh môi trường; chuẩn bị tốt các cơ sở cấp cứu điều trị tiếp tục phục vụ các 

hoạt động du lịch và lễ hội năm 2013-2014. 

 


