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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp
Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực
Bắc Trung Bộ dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng
lượng mưa là 27.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu
thế giảm, thấp hơn so với tuần trước
khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của
nhiệt độ không khí trung bình nằm trong
khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp
theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể
thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C
tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động
khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung
bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần
trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động
của nhiệt độ không khí tối cao trung bình
nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong
tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao
trung bình có thể cao hơn so với tuần này
khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ
biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung
bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần
trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động
của nhiệt độ không khí tối thấp trung
bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo
trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí
tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với
tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu
ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm,
thấp hơn so với tuần trước khoảng
39.1mm. Mức độ biến động của tổng
lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.3mm.
Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng
mưa có thể thấp hơn so với tuần này
khoảng 7.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức
độ biến động khoảng ± 3.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-24/11, phía Bắc có mưa vài
nơi, riêng ngày 23/11 có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có
dông. Trời rét. Từ ngày 25-26/11, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày
27/11-01/12, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có
dông. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
Đặc trưng
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước

26.6

21.0

23.8

67.0

Trong tuần

24.9

19.1

22.0

27.9

Tuần tới

25.0-28.0

15.0-18.0

20.0-23.0

10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2021 được
khái quát như sau:
Lúa: đã thu hoạch xong.
Mía: tiếp tục giai đoạn tích luỹ đường, thống kê số liệu từ các trạm khí tượng
trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 11 dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ
không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa là 27.9mm, cần lưu ý một số loại sâu
bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có
thể sử dụng một số loại thuốc như: Hopsan 75EC, Wellof 330EC, Nurelle 25/2,5EC,
Azorin 400WP... Dự báo tuần sau nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.023.0°C, tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần chú ý một số loại sâu
bệnh có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình
hồng.
Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại
cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trống đồi núi trọc và đất thoái hoá
cằn cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại
cây trồng này. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực tuần qua có nhiệt
độ dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa
là 27.9mm và dự báo nhiệt độ tối cao trong khoảng 25.0-28.0°C, cần lưu ý một số loại
sâu bệnh trên cây thông như: bệnh héo rũ, ong ăn lá, bệnh tuyến trùng.

Sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn tích luỹ bột, nhiệt độ thích hợp thời
kỳ này là 25-35oC. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy
nền nhiệt trong tuần dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C,
tổng lượng mưa là 27.9mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng
trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc
như: Visa 5G, Vifu - Super 5G. Theo số liệu dự báo tuần tới có nhiệt độ trung bình
trong khoảng 20.0-23.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần lưu ý
một số sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ.
Ngô: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn
này khoảng 25-28oC. Theo thống kê khu vực Bắc Trung Bộ tuần này có nhiệt độ dao
động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa là
27.9mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện
diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vibasu 10 H, Vicarp 4H.
Dự báo tuần sau nhiệt độ tối thấp trung bình dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C; cần lưu
ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.
Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả
tuỳ thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh
trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau
phát triển là từ 15oC đến 40oC. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là su
hào, các loại cải, súp lơ... Thống kê số liệu khí tượng trong tuần vừa qua cho thấy nhiệt
độ dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa
là 27.9mm; điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau
màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi
phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validacin,
Bonanza, … Theo số liệu dự báo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.023.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả.
Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn chín - thu hoạch. Thống kê số liệu khí
tương từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 19.1 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa là 27.9mm, cần chú ý
một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm
bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc
Propiconazole+Difenoconazole. Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo trong
khoảng 10.0-30.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.
Cây lạc Thu Đông: đang ở giai đoạn đâm tia. Thống kê số liệu khí tượng trong
tuần cho thấy nhiêt độ dao động từ 19.1 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình
22.0°C, tổng lượng mưa là 27.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên
thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc
như: Proclaim 1.9EC, Limater 7.5EC, Pesta 5SL, … Dự báo tuần tới nhiệt độ trung
bình dự báo dao động trong khoảng 20.0-23.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có
khả năng phát triển như: rầy mểm, lở cổ rễ.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo tuần tiếp theo dao động
trong khoảng từ 25.0 - 28.0°C, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C
và nhiệt độ tối thấp trong khoảng 15.0-18.0°C, tổng lượng mưa dự báo trong khoảng
10.0-30.0mm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có
biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.
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