THÁNG 5-2014
I. CÁC NGÀY TIẾT
- Lập Hạ (Sang hè): Ngày 05/05/2014.
(Ngày 07 tháng Tư năm Giáp Ngọ).
- Tiểu Mãn (Duối vàng): Ngày 21/05/2014.
(Ngày 23 tháng Tư năm Giáp Ngọ).
Là tháng đầu mùa hạ, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết đã giảm,
trong tháng này lượng mưa và nền nhiệt độ tăng cao rõ rệt so với tháng 4, chỉ chịu
ảnh hưởng của một vài đợt không khí lạnh yếu, kèm theo sự tác động kết hợp của
các hệ thống thời tiết khác gây ra mưa vừa trên diện rộng, có nơi mưa to. Đề phòng
gió lốc, mưa đá ở vùng núi. Cuối tháng bắt đầu chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng
phía tây, xuất hiện những ngày có thời tiết khô nóng. Nhiệt độ không khí trung bình:
27,0 – 28,00C, cao nhất: 35 – 370C, thấp nhất: 19 – 210C. Tổng lượng mưa phổ biến:
200 – 300 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 80 – 85%. Tổng lượng bốc hơi: 80 –
100 mm. Tổng số giờ nắng: 140 – 160 giờ.
Sông Cầu xuất hiện lũ nhỏ, biên độ mực nước dao động trong khoảng (2,0 –
3,5) mét. Mực nước trung bình tại các trạm thủy 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: (100 – 400) cm.

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT
- Thu hoạch hoa màu vụ Xuân, gặt lúa Xuân và chuẩn bị vụ Mùa.
- Gieo mạ lúa Mùa sớm bằng các giống như: HT6, HT9, VS1, TBR 45, Khang

dân đột biến, Khang dân 18… Lúa lai như: SYN 6, Bio 404, VL 20, TH3-3, Nam ưu
603, Du ưu 600, Thục hưng 6, Nhị ưu 838, Nhị ưu 986, SL8H-GS9, Đại Dương 1,
Q.ưu số 1... Các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để kịp gieo trồng cây vụ
Đông, thời gian gieo mạ từ 25/05 đến 05/06, cấy xong trong tháng 6. Khẩn trương
làm đất cho gieo cấy vụ Mùa.
- Tiếp tục thu hái chăm sóc cho chè, chuẩn bị thu hoạch vải sớm.
* Chú ý: Bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân, rầy nâu hại lúa; rầy xanh, bọ
cánh tơ hại chè, sâu đục quả trên vải nhãn và ruồi đục quả trên một số cây ăn quả.
III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y
- Chống nóng cho trâu, bò, gà, lợn, chọn lọc đàn gà bố mẹ…
- Tiếp tục tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các loại bệnh cho gia súc, gia
cầm. Chú ý phòng bệnh lợn con ỉa phân trắng.
- Chủ động chia đàn ong mật, thu mật.
IV. THUỶ SẢN
- Cho cá Chim trắng đẻ đầu vụ; cho cá Mè, Trắm, Mrigal, Rô hu, Rô phi đẻ
tái phát. Ương san các loại cá giống; thu cá giống vụ xuân; thả cá giống đại trà cho
ao, hồ chứa nhỏ…
- Chăm sóc, phòng bệnh cho cá nuôi, phòng chống lũ lụt trong mùa mưa bão.
V. THUỶ LỢI
- Kết thúc công tác xây dựng công trình thuỷ lợi, công trình phòng chống lụt
bão trước lũ tiểu mãn chậm nhất là 05/05.
- Hoàn thiện và triển khai phương án phòng chống lụt bão.
- Kiểm tra công trình, điều tiết nước tưới cho lúa Xuân muộn.
- Nạo vét tu sửa kênh mương để dẫn nước tưới vụ Mùa.
VI. LÂM NGHIỆP
- Thu hái quả Keo và trồng rừng vụ xuân hè.

VII. DƯỢC LIỆU
- Trồng: Cúc hoa.
- Thu hoạch các loại dược liệu: Ngũ gia bì, Ích mẫu (cây), Hy thiêm, Dạ cẩm,
Nhân trần, hoa Kim ngân, cất tinh dầu Bạc hà.
VIII. Y TẾ
- Phòng chống say nắng, say nóng… cần đảm bảo thoáng mát nơi Lao động,
nơi ăn, ở và nơi học tập.
- Chủ động phòng chống các bệnh cúm do virut, cúm mùa.
- Kiểm tra lại thuốc men, các trang thiết bị, cơ sở, chuẩn bị nhân lực và vật
lực sẵn sàng phòng chống lụt, bão và thảm họa khi mùa mưa bão sắp đến.
- Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm.
- Vận động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá (31/05) và tuần lễ
không hút thuốc lá.
- Chuẩn bị cho trẻ em từ 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A phòng khô
mắt và cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun (ngày 01/06).

