THÁNG 2-2014
I. CÁC NGÀY TIẾT
- Lập Xuân (Đầu xuân): Ngày 04/ 02/ 2014.
(Ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
- Vũ Thuỷ (Ẩm ướt): Ngày 19/ 02/2014.
(Ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).
Thời tiết đặc trưng là lạnh và ẩm, có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Có
khoảng 3 - 4 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng cường, gây ra một hai
đợt rét đậm, rét hại. Thời kỳ cuối tháng bắt đầu có ngày có mưa và dông. Biên độ
nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch từ 8 – 10 độ. Nhiệt độ không khí trung bình:
17 – 180C, cao nhất: 27 – 290C, thấp nhất: 9 – 110C, vùng núi: 6 – 80C. Tổng lượng
mưa phổ biến: 20 – 40 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 80 – 85%. Tổng lượng bốc
hơi 40 – 60 mm. Tổng số giờ nắng: 30 – 50 giờ.

Lượng dòng chảy các vùng trong tháng xấp xỉ dưới TBNN cùng thời kỳ, dao
động từ (3,0 – 4,5) l/s/km2. Mực nước tại trạm thuỷ văn Gia Bẩy dao động nhỏ, biên
độ dao động từ (0,5 – 1,2 ) mét và có khả năng đạt giá trị nhỏ nhất trong năm.
Dự báo mực nước sông Cầu tại:
- Chợ Mới: Mực nước thay đổi trong khoảng: (5030 – 5070) cm.
- Gia Bảy: Mực nước thay đổi trong khoảng: (2000 – 2095) cm.
- Chã:

Mực nước thay đổi trong khoảng: (20 – 130) cm.

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT
- Các huyện phía Nam gieo mạ từ 25/01 đến 05/02, cấy trong tháng 02.
- Các huyện phía Bắc gieo mạ trong tháng 02, cấy kết thúc trước 10/03.
- Gieo thẳng từ 20/02 đến 25/02, chọn những chân ruộng chủ động nước,
tương đối bằng phẳng để gieo thẳng. Áp dụng gieo thẳng theo hàng bằng công cụ
máy kéo tay thủ công để ruộng lúa thông thoáng, tiết kiệm được lượng hạt giống.
- Tập trung cấy xong lúa Xuân trong khung thời vụ, trên chân đất chủ động
nước dùng giống lúa ngắn ngày gieo thẳng trong Trà Xuân muộn. Tranh thủ thời tiết
ấm bón thúc cho Trà Xuân chính vụ.
- Trồng lạc, đậu đỗ các loại, ngô vụ Xuân trên diện tích đất một vụ lúa, đất soi bãi.
- Trồng cây ăn quả vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất như: Cam, quýt,
nhãn, vải...
- Chăm sóc và bón thúc cho chè, chè giâm cành ở bầu.
- Chăm sóc và bón phân bổ sung cho cây ăn quả, cần lưu ý nhãn, vải.
* Chú ý: Dòi đục nõn, bọ trĩ hại lúa và mạ; bệnh sương mai, sâu tơ, sâu xám
hại rau màu; nhện lông nhung, sương mai hại vải.
III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y
- Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thú y để tiêm phòng đợt 01/2014.
- Phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Theo dõi và phối giống cho trâu, bò.
- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo qui trình chăn
nuôi.
- Triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó.
- Kiểm tra giám sát tình hình dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm
trong dịp tết. Có kế hoạch bổ sung đàn.
- Áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn ong.

IV. THỦY SẢN
- Cho cá Chép đẻ chính vụ, cá Trắm đẻ đầu vụ; ương san cá bột lên cá hương.
- Nuôi vỗ cá bố mẹ Rô phi, Mrigal, Rô hu, Mè.
- Chăm sóc, thu hoạch cá giống lưu; thu hoạch cá thịt.
- Chuẩn bị ao để thả giống nuôi cá thịt đầu vụ, trồng các loại cây làm thức ăn
cho cá.
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
- Trồng cây phân tán và trồng Tre Bát độ (Tre Điềm trúc) bắt đầu từ vụ Xuân
cho đến tháng 04.
- Ươm cây Luồng để phục vụ trồng rừng hè thu (tháng 05 - 08) năm sau.
- Tiếp tục chăm sóc cây con ở vườn ươm, phun thuốc phòng chống sâu bệnh
phấn trắng và bệnh lở cổ rễ cho các loài: Bạch đàn, Vạng trứng, Muồng đen, Xoan
ta, Lát hoa, Lim xanh, Mỡ. Mỗi tháng phun thuốc trừ sâu bệnh hại 1 lần, khi có hiện
tượng sâu bệnh hại phát sinh mạnh, phải tăng cường biện pháp phòng chống để ngăn
ngừa dịch có thể xảy ra.
VII. DƯỢC LIỆU
- Gieo trồng: Ba kích, Ích mẫu, Hà thủ ô đỏ, Sa nhân, Hương nhu trắng, Hoài
sơn, Địa liền, Sâm hành, Đương quy, Bạch truật, Sinh địa, Ý dĩ, Hòe.
- Thu hoạch các loại dược liệu: Ngưu tất, Sắn dây, Hoài sơn, Thổ phục linh,
Bạch hổ, Cẩu tích.

VIII. Y TẾ
- Đề phòng các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp: Cúm, sởi, viêm màng
não mô cầu, quai bị… do thời tiết thất thường, độ ẩm không khí cao.
- Đề phòng các Tai nạn và ngộ độc do ăn uống, vui chơi trong dịp tết và lễ hội
đầu xuân.
- Hoàn thành tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi
trước tháng 03.
- Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

