
THÁNG 9-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Bạch Lộ (Nắng nhạt):  Ngày 08/09/2014. 

                                   (Ngày 15 tháng Tám năm Giáp Ngọ). 

   - Thu Phân (Giữa thu):  Ngày 23/09/2014.   

                                      (Ngày 30 tháng Tám năm Giáp Ngọ). 

           Thời tiết vẫn có khả năng chịu ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão và áp thấp 

nhiệt đới gây mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Tuy nhiên, lượng mưa giảm đi 

rõ rệt so với các tháng trước. Thời kỳ giữa và cuối tháng bắt đầu chịu sự tác động 

của không khí lạnh yếu, nền nhiệt độ giảm dần, đêm và sáng có sương mù, ngày 

nắng. Nhiệt độ không khí trung bình: 27,0 – 28,00C, cao nhất: 34 – 360C, thấp nhất: 

20 – 220C. Tổng lượng mưa phổ biến: 100 – 200 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 

80 - 85%. Tổng lượng bốc hơi: 80 – 100 mm. Tổng số giờ nắng: 170 – 200 giờ. 

 Sông Cầu khả năng xuất hiện vài trận lũ nhỏ. Biên độ mực nước dao động từ 

(2,5 – 3,5) mét. Mực nước tại các trạm thuỷ văn xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.  

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

     -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5150 – 5400) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2100 – 2450) cm. 

     -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (180 – 450) cm.  

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Khẩn trương thu hoạch lúa Mùa sớm để trồng cây vụ Đông đúng thời vụ, đối 

với cây ngô phải trồng xong trong tháng 9, sử dụng các giống ngô như: LVN4, 

LVN99, LVN45, NK4300, NK66, NK 6654, NK6326, CP999, CP888, CP989, 

CP333, B9698, B21, B06,... 



 - Chăm sóc bón đón đòng cho lúa Mùa chính vụ.  

 - Tập trung trồng chè giống mới nhân giống bằng giâm cành. 

 - Chăm sóc, chuẩn bị giống cây ăn quả cho kế hoạch trồng năm sau như vải, 

nhãn, bưởi. 

 * Chú ý: Bệnh khô vằn, bọ xít dài, sâu đục thân lúa hai chấm trên trà lúa Mùa 

muộn, sâu khoang, sâu xanh hại rau, bệnh héo xanh hại cà chua, bắp cải... 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Định kỳ tiêm phòng đợt 2 hàng năm: Tiêm phòng Tụ dấu, Dịch tả, Tai xanh, 

Leptospirosa cho đàn lợn, tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc, tiêm Tụ huyết 

trùng cho trâu bò, tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho đàn chó chưa tiêm phòng đợt 

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

 - Phòng, trị bệnh nội, ngoại ký sinh trùng, ký sinh trùng đường máu cho đàn 

trâu, bò. Trồng và chế biến dự trữ thức ăn mùa đông cho gia súc ăn cỏ (Ủ xanh, Ủ 

chua…). 

 - Chống nóng cho đàn ong, loại cầu, chống ong rừng, phòng trị bệnh thối ấu 

trùng. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho cá Chép đẻ vụ thu; tuyển chọn cá bố mẹ các loại đưa vào nuôi vỗ cho 

năm sau. 

 - Ương cá giống thả vụ thu và làm giống lưu cho năm sau. 

 - Phòng bệnh cho các loại thủy sản; thu tỉa cá thịt. 

V. THUỶ LỢI 

 - Tiếp tục trữ nước tại các hồ chứa lớn, vừa và nhỏ, vừa tích nước vừa đảm 

bảo an toàn cho hồ đập. 

 - Chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng các công trình thuỷ lợi theo 

kế hoạch. 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Thu hái quả: Vạng trứng, Bồ đề, Giổi xanh, Dẻ đỏ, Trám (trắng, đen) và tiếp 

tục thu hái hạt Lim xẹt, Mỡ lấy hạt gieo ươm. 

 - Chuẩn bị công tác gieo ươm: Đóng bầu, gieo ươm các loại hạt giống phục 

vụ trồng rừng cho các năm sau. 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Gieo trồng: Bạc hà, Sinh địa vụ thu, Bạch truật, Ngưu tất, Cúc hoa, Đại bi, 

Ích mẫu vụ đông, Đảng sâm. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Vỏ - rễ cây Dâu tằm, Bạch truật. 

VIII. Y TẾ 

 - Chủ động đề phòng bị chó cắn (Đây là mùa phù hợp với bệnh dại phát triển). 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế Giới phòng chống bệnh dại 28/09. 

 - Duy trì các biện pháp phòng chống các bệnh đường ruột, sốt rét, sốt xuất 

huyết… 

 - Tổ chức xúc miệng bằng dung dịch Fluor cho học sinh phổ thông để phòng 

các bệnh răng miệng. 

 - Chuẩn bị và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để 

hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10). 


