
THÁNG 3-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT  

   - Kinh Trập (Sâu nở): Ngày 06/03/2014. 

                                                           (Ngày 06 tháng hai năm Giáp Ngọ). 

    - Xuân Phân (Giữa xuân): Ngày 21/03/2014.   

                                                          (Ngày 21 tháng Hai năm Giáp Ngọ). 

 Là tháng có số giờ nắng thấp nhất trong năm, có nhiều ngày trời đầy mây, âm 

u và có mưa nhỏ, mưa phùn. Không khí ẩm ướt chiếm ưu thế. Nền nhiệt bắt đầu tăng, 

nhiệt độ trung bình cao hơn tháng trước khoảng 2 – 3 độ. Trong tháng có khả năng 

chịu ảnh hưởng của khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh, gây ra mưa rào và dông rải rác. 

Nhiệt độ không khí trung bình: 20 – 210C, cao nhất: 29 – 310C, thấp nhất: 11 – 130C, 

vùng núi: 9 – 110C. Tổng lượng mưa phổ biến: 50 – 70 mm. Độ ẩm không khí trung 

bình: 85 – 90%. Tổng lượng bốc hơi: 40 – 60 mm. Tổng số giờ nắng: 30 – 50 giờ. 

 Tổng lượng dòng chảy các vùng trong tháng xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, và 

dao động trong khoảng từ (4,5 – 6,0) l/s/km2. Mực nước trên các sông suối dao động 

nhỏ, biên độ dao động trong khoảng (0,7 – 1,3) m.   

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

      -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5030 – 5100) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2000 – 2115) cm. 

     -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (10 – 100) cm. 

 



II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Chăm sóc lúa mới cấy, bón thúc, dưỡng nước. 

 - Chăm sóc vườn chè giống; chú ý phòng trừ sâu bệnh lúa, chè. 

 - Trồng một số cây rau màu như: đỗ tương, sắn, rau… 

 - Kết thúc gieo cấy đối với các huyện phía Bắc trước 10/03. 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Định kỳ tiêm phòng đợt 1 hàng năm: 

 + Tiêm phòng vắc xin Tụ dấu, Dịch tả, Lepto, Tai xanh cho đàn lợn. 

 + Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò. 

 + Tiêm phòng vắc xin cúm, Niu-cát-xơn cho đàn gia cầm. 

 - Theo dõi phối giống và trồng cây thức ăn cho trâu, bò. 

 - Tạo tầng ong chúa, xây tầng chia đàn ong, đề phòng ong bốc bay. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho cá Chép, Trắm cỏ đẻ; nuôi vỗ tái phát cá Chép, cá Trắm cỏ. 

 - Kiểm tra độ thành thục của cá Mè, cá Mrigal.  

 - Ương san cá hương Chép, Trắm cỏ; thu hoạch cá giống lưu.  

 - Thả cá giống chính vụ để nuôi ao, hồ, nuôi cá ruộng vụ xuân hè. 

V. THUỶ LỢI 

 - Tiếp tục thi công các công trình thuỷ lợi, công trình phòng chống lụt bão. 

 - Điều tiết nước tưới phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa vụ Xuân. Xây 

dựng phương án chống hạn cho lúa và hoa màu. 

VI. LÂM NGHIỆP 

 - Tiếp tục ươm cây Luồng, trồng cây phân tán. 

 - Cuốc hố, bón phân và lấp hố trước khi tiến hành trồng rừng 10 -15 ngày. 

 - Chăm sóc phòng trừ sâu, bệnh hại cho cây con trong vườn ươm. Đảo bầu kết 

hợp phân loại cây con. Chỉ tiến hành đảo bầu vào những ngày râm mát hoặc có mưa 

nhỏ. Ngừng chăm sóc cây con 15 - 20 ngày trước khi đem trồng. 

 



VII. DƯỢC LIỆU 

 - Trồng: Ba kích, Bạc hà, Hương nhu trắng, Sinh địa vụ hè, Đảng sâm, Huyền 

sâm, Bình vôi. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Địa liền, Sinh địa, Hoài sơn, Ngưu tất, Ngũ 

gia bì. 

VIII. Y TẾ 

 - Cần ăn chín, uống chín, giữ vệ sinh phòng các bệnh đường ruột như: Tả, lỵ, 

thương hàn, tiêu chảy…; các bệnh ngoài da, tiếp tục phòng bệnh hô hấp. 

 - Người ho kéo dài trên 2 tuần cần lấy đờm xét nghiệm tìm vi khuẩn lao. 

 - Tích cực hưởng ứng ngày Thế Giới phòng chống lao (24/03). 


