
THÁNG 10-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Hàn Lộ (Mát mẻ): Ngày 08/10/2014. 

                                                 (Ngày 15 tháng Chín năm Giáp Ngọ). 

   - Sương Giáng (Sương sa): Ngày 23/10/2014. 

                                                (Ngày 30 tháng Chín năm Giáp Ngọ). 

 Thời tiết mát mẻ, nền nhiệt độ giảm đi rõ rệt, đêm và sáng có sương mù, trời 

chuyển lạnh, ngày nắng. Chịu ảnh hưởng của khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh gây 

mưa, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ không khí trung bình: 24,5 – 25,50C, cao 

nhất: 32 – 340C, thấp nhất: 17 – 190C, vùng núi: 15 – 170C. Tổng lượng mưa phổ 

biến: 50 – 100 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 78 – 83%. Tổng lượng bốc hơi: 80 

– 100 mm. Tổng số giờ nắng: 130 – 150 giờ.  

 Trên các sông suối vẫn còn khả năng có lũ nhỏ, số trận lũ trên các sông suối 

giảm đi rõ rệt, biên độ mực nước dao động trong khoảng (1,5 – 2,0) m. Tổng lượng 

dòng chảy trong tháng dao động trong khoảng (8 – 12) l/s/km2. 

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

     -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5100 – 5250) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2100 – 2250) cm. 

     -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (50 – 250) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Ngô Đông trồng muộn nhất trước 05/10, song phải trồng bằng ngô bầu và 

dùng giống ngắn ngày như: LVN4, B.06, CP999... 

 - Tập trung chăm sóc bón thúc cho cây vụ Đông, trồng một số cây rau màu 

ngắn ngày có hiệu quả. 



 - Tổ chức chiết ghép cây ăn quả, giâm chè cành tại vườn ươm. 

 - Phòng trừ sâu bệnh, chống hạn cuối vụ cho lúa Mùa chính vụ, có kế hoạch 

chuẩn bị đất cho trồng cây vụ Xuân trên đất thường bỏ hóa vụ Xuân. 

 * Chú ý: Sâu đục thân, sâu cắn gié, bọ xít trên lúa, chuột hại; bệnh huyết dụ, 

rệp hại ngô. 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Phối giống cho trâu, bò, dự trữ thức ăn vụ đông cho gia súc ăn cỏ (rơm, cỏ 

khô, phụ phẩm nông nghiệp). 

 - Tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo qui trình. 

 - Vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường xung quanh. 

 - Chống rét cho ong, phòng bệnh bào tử trùng, xây tầng. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Nuôi vỗ giai đoạn tích cực các loại cá bố mẹ: Chép, Trắm, Mè; nuôi cá giống 

lưu. 

 - Thu tỉa cá thịt, Baba, ếch Thái Lan; chuẩn bị đưa ếch Thái Lan vào trú đông. 

V. THUỶ LỢI 

 - Thường xuyên kiểm tra bảo vệ công trình trong mùa mưa lũ. 

 - Tiếp tục trữ nước tại các hồ chứa, cấp nước tưới cho cây trồng vụ Đông. 

 - Khởi công xây dựng các công trình thủy lợi. 

 - Xây dựng và triển khai kế hoạch tu bổ sửa chữa các hạng mục công trình bị 

hư hỏng và nạo vét kênh mương nội đồng. 

VI. LÂM NGHIỆP 

 - Thu hái quả Lim xanh và tiếp tục thu hái quả Vạng trứng, Giổi xanh, Dẻ đỏ 

và Trám (trắng, đen) lấy hạt gieo ươm. 

 - Chăm sóc cây con ở vườn ươm, tiếp tục gieo ươm cây giống. 

 - Khai thác chọn đối với cây Luồng đến tháng 2 năm sau. 



 - Chăm sóc lần 2 rừng trồng các năm (1, 2, 3) và lần 1 năm thứ 4 đến hết tháng 11. 

 Nội dung chăm sóc: 

 + Chăm sóc rừng trồng các năm (1, 2, 3): Phát dây leo cây bụi, xới cỏ vun gốc 

đường kính rộng 0,8 - 1,0 m, sâu 4 - 5 cm. 

 + Chăm sóc rừng trồng năm 4: Phát dây leo cây bụi, không xới vun gốc. 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Gieo trồng: Sinh địa, Bạch truật, Bạch chỉ; gieo hạt Hương nhu trắng, Ích mẫu. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Cúc hoa, Ích mẫu (quả), Ba kích, Bách bộ, 

Thổ phục linh, Cẩu tích, Đương quy, Thảo quyết minh. 

 - Cất tinh dầu Hương nhu trắng; Lấy hạt Bình vôi để ươm.  

VIII. Y TẾ 

 - Chủ động phòng chống các bệnh đường hô hấp, các bệnh mãn tính dễ tái phát. 

 - Kiểm tra số trẻ dưới 1 tuổi trong diện tiêm chủng tránh để sót trẻ không được 

tiêm chủng đầy đủ.  

 - Tổ chức khám sức khỏe cho Người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao 

tuổi (01/10). 

 - Vận động các gia đình ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh và hợp lý về chất dinh 

dưỡng. 

 - Vận động nhân dân hưởng ứng Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển (16 - 23/10). 


