
THÁNG 8-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Lập Thu (Đầu thu): Ngày 07/08/2014. 

                                (Ngày 12 tháng Bẩy năm Giáp Ngọ). 

   - Xử Thử (Mưa ngâu): Ngày 23/08/2014.  

                                              Ngày 28 tháng Bảy năm Giáp Ngọ). 

       Thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới và các 

nhiễu động thời tiết khác, có từ 3 – 4 đợt mưa vừa, mưa to đến rất to và dông trên 

diện rộng. Số ngày nắng nóng đã giảm đi so với tháng trước. Nhiệt độ không khí 

trung bình: 27,5 – 28,50C, cao nhất: 35 – 370C, thấp nhất: 23 – 250C. Tổng lượng 

mưa phổ biến: 400 – 500 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 83 – 88%. Tổng lượng 

bốc hơi: 70 – 90 mm. Tổng số giờ nắng: 160 – 180 giờ.   

       Là tháng cao điểm của mùa lũ, trên các sông suối xuất hiện nhiều trận lũ nhỏ và 

vừa, biên độ mực nước dao động trong khoảng từ: (3,0 – 5,0) mét. Cần tiếp tục đề 

phòng gió lốc, dông, sét mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. 

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

       -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5150 – 5600) cm. 

        -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2200 – 2600) cm. 

   -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (200 – 750) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

   - Tập trung chăm sóc lúa, bón phân thúc đòng cho lúa Mùa sớm, bón thúc 

cho lúa Mùa chính vụ. Có kế hoạch đề phòng hạn đối với những diện tích lúa không 

chủ động nước. 

   - Chuẩn bị vật tư, giống phục vụ cho sản xuất vụ Đông. 



           - Trồng chè giâm cành: Từ tháng 8 đến tháng 10; bón thúc cho vải, nhãn và 

cây ăn quả khác. 

 * Chú ý: Phòng trừ sâu bệnh cho lúa như bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy 

nâu, bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân hai chấm; rệp, sâu 

đục thân hại ngô; bọ cánh tơ, rầy xanh hại chè, nhện lông nhung hại vải nhãn... 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ thú y để tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm. 

 - Bình tuyển đàn gia súc, loại thải những con giống không đủ tiêu chuẩn, vỗ 

béo gia súc. 

 - Chống nóng cho ong, phòng ong bốc bay, chống ong rừng. Phòng và điều 

trị các bệnh cho ong trong mùa mưa. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho đẻ tái phát các loại cá: Trôi trắng, Trôi Trường Giang, Mè Vinh, Chim 

trắng, Mrigal, Rô hu, Trắm cỏ, Chép; chuẩn bị ương cá hương các loại để đưa vào 

nuôi lưu sang năm sau. 

 - Chăm sóc cá ruộng vụ thu, phòng bệnh cho cá, đặc biệt là cá Trắm cỏ khi 

thời tiết giao mùa; thu tỉa cá thịt.  

 - Phòng chống lũ, lụt cho các ao, hồ nuôi. 

V. THUỶ LỢI 

 - Bắt đầu tích nước tại các hồ chứa lớn và vừa. 

 - Kiểm tra công tác nạo vét kênh mương bảo đảm dẫn nước tưới cho vụ Mùa. 

 - Lập kế hoạch xây dựng, tu bổ sửa chữa công trình cho năm tiếp theo. 

 - Kiểm tra bảo vệ công trình theo phương án phòng chống lụt bão đã triển khai 

tại địa phương. 

 

 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Trồng rừng vụ thu đến hết tháng 09. 

 - Vệ sinh vườn ươm, tập kết đất màu, phân chuồng hoai (10%) và 2% Supe 

lân hoặc phân NPK (5:10:3) đập nhỏ để trộn hỗn hợp ruột bầu, đồng thời mua vật 

tư, túi bầu, hạt giống để chuẩn bị gieo ươm. 

 - Thu hái hạt Lim xẹt và Mỡ: Thu hái, chế biến, bảo quản hạt giống, theo đúng 

quy trình sản xuất hạt giống của ngành. 

 - Thực hiện khai thác gỗ và lâm sản đến hết tháng 3 năm sau, vệ sinh rừng sau 

khai thác để giảm vật liệu cháy vào mùa khô. 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Gieo trồng bạc hà. 

 - Thu hái hạt sen, lá Vông, Hồi (vụ mùa), Dạ cầm, hoa Hòe, Sa nhân, Ích mẫu 

(quả).  

VIII. Y TẾ 

 - Tiếp tục phòng các bệnh lây truyền do muỗi đốt như: Sốt rét, sốt xuất huyết, 

viêm não… 

 - Duy trì vệ sinh ăn uống và sinh hoạt để phòng các bệnh đường ruột. 

 - Đề phòng các bệnh do dị ứng, thay đổi thời tiết: Hen phế quản, bệnh khớp… 

 - Phòng chống tiêu chảy, các tai nạn trong sinh hoạt, do bơi lội. 

 


