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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
Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C,
tổng lượng mưa là 2.7mm. 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 1.3°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 1.0°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 không đổi so với tuần
trước. Mức độ biến động của nhiệt độ
không khí tối cao trung bình nằm trong
khoảng ± 1.5°C. Dự báo trong tuần tiếp
theo, nhiệt độ không khí tối cao trung
bình có thể cao hơn so với tuần này
khoảng 0.2°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 2.7°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 2.2°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
30.7mm. Mức độ biến động của tổng
lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.9mm.
Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng
mưa có thể cao hơn so với tuần này
khoảng 7.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức
độ biến động khoảng ± 1.7mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/11-01/12, có mưa vài nơi, từ
ngày 25/11-01/12 ngày nắng. Đêm trời rét (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
Đặc trưng
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước

25.3

20.4

22.8

33.4

Trong tuần

25.3

17.7

21.5

2.7

Tuần tới

24.0-27.0

14.0-17.0

19.0-22.0

5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2021
được khái quát như sau:
Cây sắn: đang giai đoạn tích luỹ tinh bột và thu hoạch, thống kê số liệu khí tượng
từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 - 25.3°C,
nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý một số sâu
bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng
một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng. Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình
dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần
lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp bột hồng, khảm vi rút.
Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có
múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, thống kê số liệu từ các trạm khí
tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 17.7 - 25.3°C,
nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm. Với giai đoạn phát
triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như:
bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại
thuốc như: Benomyl, Maneb, Daconil, Antracol, Ziflo, … Theo số liệu dự báo tuần tới,
nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, cần lưu ý một số loại
sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.
Cây ngô: hiện nay diện tích ngô đông khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong giai
đoạn xoáy nõn - trỗ cờ, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao

động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là
2.7mm; cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện
diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin
10EC; Ofatox 400EC … Theo số liệu dự báo tuần tiếp lượng mưa dự báo trong
khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.
Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương,
hiện nay diện tích nhãn đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều
kiện thời tiết tuần 2 tháng 11 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ
không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý bệnh khô cành, sâu
đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như:
Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC … Theo dự báo tuần kế tiếp có nhiệt độ
tối thấp dao động trong khoảng 14.0-17.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh
phấn trắng, xén tóc.
Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai
trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến
thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ
trung bình cây chè. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng cho thấy nhiệt độ trong
tuần dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa
là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện
diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Midan 10WP, Anisaf SH01 nồng độ 1%, Mospilan 3EC, … Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo có nhiệt độ trung
bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát
sinh như: bệnh phồng lá chè, nhện đỏ.
Rau màu: diện tích rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác
nhau tuỳ thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê cho thấy tuần 2 tháng 11 có nền nhiệt
độ dao động từ 17.7 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa
là 2.7mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện
tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC;
Gottoc 250EC, … Dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 14.017.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có
khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.
Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển thân lá, thống kê số liệu khí
tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.7 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 2.7mm, cần chú ý
một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muộn, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh
có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước,
Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước, … Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung
bình dự báo tuần tiếp dao động trong khoảng 19.0-22.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh
như: bệnh đốm lá sớm, rầy mềm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tối cao tuần tiếp theo dao động
trong khoảng từ 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C, nhiệt
độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C tổng lượng mưa dự báo trong khoảng
5.0-15.0mm, do đó các cây trồng cần được chú ý sử dụng biện pháp chống rét và
sương muối những ngày có nhiệt độ dưới 15°C đồng thời đảm bảo phòng chống sâu
bệnh hiệu quả.
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