
THÁNG 7-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Tiểu Thử (Nắng oi): Ngày 07/07/2014. 

                                  (Ngày 11 tháng Sáu năm Giáp Ngọ). 

   - Đại Thử (Nóng nực): Ngày 23/07/2014. 

                               (Ngày 27 tháng Sáu năm Giáp Ngọ). 

 Những ngày nóng bức xen kẽ những đợt mưa lớn là đặc trưng chủ yếu của 

thời tiết, nền nhiệt độ vẫn cao, có khoảng 1-2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở 

nhiều nơi. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1 – 2 hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới. Là 

một trong các tháng có lượng mưa cao nhất trong năm. Có khoảng 3 - 4 đợt mưa to 

đến rất to và dông trên diện rộng. Cần chủ động đề phòng gió lốc, dông, sét mạnh, 

lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Nhiệt độ không khí trung bình: 28,0 – 29,00C, cao 

nhất: 36,0 – 38,00C, thấp nhất: 24 – 260C. Tổng lượng mưa phổ biến: 400 – 500 mm. 

Độ ẩm không khí trung bình: 84 – 88%. Tổng lượng bốc hơi: 80 – 100 mm. Tổng số 

giờ nắng: 150 – 170 giờ. 

 Sông Cầu có khả năng xuất hiện lũ lớn. Đỉnh lũ năm tại Trạm thủy văn Gia 

Bẩy có khả năng xấp xỉ báo động cấp III.  

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

      -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5200 – 5700) cm. 

      -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2250 – 2700) cm. 

    -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (250 – 900) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Tập trung cấy hết diện tích lúa vụ Mùa, làm cỏ bón thúc lúa Mùa sớm. 

 - Gieo mạ Bao thai dự phòng cho diện tích hay bị úng ngập từ 05/07 - 10/07, 

cấy xong trước 15/08. 



 - Chăm sóc rau, màu các loại. 

 - Bón thúc cho chè, cây ăn quả. 

 - Chuẩn bị đất trồng chè giâm cành. 

 * Chú ý: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá lớn, bệnh khô vằn, bệnh lùn sọc đen, 

tập đoàn rầy hại lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ hại chè, nhện lông 

nhung hại vải. 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Chống nóng và tẩy giun sán cho đàn gia súc, gia cầm đề phòng bệnh Tụ 

huyết trùng cho trâu, bò bùng phát và phòng bệnh cho đàn dê. 

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

trình chăn nuôi. 

 - Chống nóng cho đàn ong, thu mật bạch đàn, loại cầu. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho cá Mè, Mrigal, Rô hu, Chim trắng đẻ tái phát; tiếp tục ương san cá giống. 

 - Thả cá ruộng vụ thu, phòng bệnh tôm, cá và các loài thủy sản đặc sản; thu 

tỉa cá thịt. 

V. THUỶ LỢI 

 - Kiểm tra toàn bộ các hồ, đập chuẩn bị sẵn sàng chống lũ. 

 - Chủ động kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão tại cơ sở, 

phòng mưa lũ lớn. 

 - Xây dựng phương án chống úng cho lúa và hoa mầu. 

VI. LÂM NGHIỆP 

 - Chăm sóc, tra dặm rừng trồng năm thứ nhất (sau khi trồng 1 - 2 tháng). 

 - Nội dung chăm sóc: Trồng dặm những cây bị chết, phát dây leo cây bụi, xới 

đất, vun gốc quanh hố đường kính rộng 0,8 m, sâu 4 - 5 cm. 

 - Ươm cây Luồng để trồng rừng hè thu (tháng 5 - 8) năm sau. 

 



VII. DƯỢC LIỆU 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Hồi (vụ mùa), Sa nhân, Dạ cầm, Kim ngân, 

Ké đầu ngựa, Cam thảo nam. 

 - Cất tinh dầu Hương nhu. 

VIII. Y TẾ 

 - Chủ động phòng chống không để xảy ra dịch sốt rét, sốt xuất huyết. 

 - Sử dụng nguồn nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt. 

 - Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, chống muỗi đốt. 

 - Hưởng ứng ngày dân số thế giới (11/07), vận động sinh đẻ có kế hoạch. 

 - Hưởng ứng các hoạt động nhân ngày phòng chống viêm gan Thế Giới 28/07. 


