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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực 

Nam Trung Bộ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng 

lượng mưa là 63.3mm. 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 1.9°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 2.1°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°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 tăng, cao hơn so với tuần 

trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình có thể thấp hơn so với tuần 

này khoảng 1.8°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 5°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí tối thấp trung bình 

nằm trong khoảng ± 2.9°C. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp 

trung bình có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ 

biến động khoảng ± 0.5°C. 
 



 

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao 

hơn so với tuần trước khoảng 8mm. Mức 

độ biến động của tổng lượng mưa nằm 

trong khoảng ± 21.1mm. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể 

thấp hơn so với tuần này khoảng 25.8mm 

tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động 

khoảng ± 4.2mm. 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 01/01/2023, có mưa, mưa rào rải 

rác và có nơi có dông; riêng khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận  phía có mưa rào và 

dông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 02-11/01/2023, có mưa, mưa rào rải rác 

và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng từ chiều tối và đêm 04-07/01 có mưa vừa, 

cục bộ có mưa to đến rất to. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG) 

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ 

Đặc trưng 
Nhiệt độ không khí (°C) Lượng mưa 

(mm) Tối cao Tối thấp Trung bình 

Tuần trước 26.0 22.8 24.4 55.3 

Trong tuần 27.3 17.8 22.5 63.3 

Tuần tới 24.0-27.0 21.0-24.0 22.5-25.5 25.0-50.0 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2022 được 

khái quát như sau: 

Cây 

trồng 
Mùa vụ 

Đặc trưng 

sinh trưởng 
Khuyến cáo/Lưu ý 

Lúa 

Mùa trà 

chính vụ 

Chắc xanh - 

chín – thu 

hoạch 

Tổng hợp các trạm khí tượng trong khu vực cho 

thấy nhiệt độ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ 

không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 

63.3mm. Trong tuần do ảnh hưởng của không khí 

lạnh tăng cường nên đêm và sáng trời rét đã gây 

ảnh hưởng đến quá trình xuống giống lúa Đông 

Xuân. Lưu ý sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem 

lép hạt, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại 

trên lúa Mùa, lúa Thu Đông ở giai đoạn ngậm sữa 

– chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; 

chuột, ốc bưu vàng tiếp tục phát sinh và gây hại 

phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên các trà lúa, 

hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - 

đẻ nhánh rộ. Người dân cần chủ động các biện 

pháp phòng, chống và tránh để lây lan diện rộng; 

diệt chuột và thu lượn ốc bưu vàng liên tục bằng 

nhiều biện pháp. 

Đông 

Xuân trà 

sớm 

Mạ - đẻ 

nhánh 

Đông 

Xuân trà 

chính vụ 

Xuống 

giống – mạ 



Ngô 

Vụ mùa 

2022 

PTTL – trỗ 

cờ - phun 

râu 

Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này 

là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm 

đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 

17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 

22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm; tổng lượng 

mưa trong tuần không cao, người dân cần chú ý 

đảm bảo đủ nước cho ngô, đồng thời lưu ý một số 

sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát 

hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón 

hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng. 

Đông 

xuân 

2022 - 

2023 

Cây con – 

phát triển 

thân lá 

Sắn 

ĐX 

2021-

2022 

Thu hoạch 

Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho 

thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.8 - 27.3°C, 

nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng 

mưa là 63.3mm, cho thấy điều kiện thời tiết tương 

đối thích hợp cho sắn sinh trưởng và phát triển 

trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý bệnh thối 

củ sắn, rệp sáp có dấu hiệu phát sinh gây lại, người 

dân cần chủ động thường xuyên kiểm tra đồng 

ruộng, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp 

dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả. 

Hè Thu 

2022 

PTTL – củ 

non – thu 

hoạch 

Mùa 

2022 
PTTL 

Rau 

màu  

Nhiều giai 

đoạn 

Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời 

tiết trong tuần tương đối phù hợp cho các loại rau 

màu sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý một số sâu 

bệnh như bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện 

diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời sử dụng các loại 

thuốc trừ sâu phù hợp và theo tiêu chuẩn cho phép. 

Thường xuyên vun đất, đắp chân để cây được cứng 

cáp, không bị ảnh hưởng của mưa gió. 

Thanh 

Long  

Chăm sóc - 

thu hoạch 

Đối với những vườn cây đang chăm sóc cần phải 

đảm bảo đủ nước cho Thanh Long. Tổng hợp số 

liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực thống kê 

tại bảng 1 cho thấy tổng lượng mưa tương đối thấp, 

người dân cần bổ sung thêm nước cho cây trồng và 

lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp 

sáp; khi phát hiện bệnh cần nhanh chóng khoanh 

vùng xử lý, tránh tình trang lây lan diện rộng, 

những thân cành bị hư hại quá nhiều cần cắt bỏ và 

tiêu hủy. 

Sầu 

riêng  
Chăm sóc 

Tùy vào giai đoạn phát triển của cây, thời tiết và 

nhu cầu cấp nước ở nơi trồng để điều chỉnh thời 

gian tưới và lượng nước tưới phù hợp. Theo thống 

kê tại bảng 1 nhiệt dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt 

độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 

63.3mm, cho thấy tổng lượng mưa tương đối thấp; 

người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho cây 

trồng, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại 

như: bệnh thán thư, rệp sáp, bệnh nấm hồng...khi 

phát hiện cần khoanh vùng tránh để lây lan diện 



rộng và sử dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả. 

Hồ tiêu 
 

Nuôi quả - 

chắc quả - 

Thu hoạch 

Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm 

vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho 

cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy nhiệt 

độ dao động từ 17.8 - 27.3°C, nhiệt độ không khí 

trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 63.3mm. 

Trong tuần cây tiêu sinh trưởng và phát triển bình 

thường; cần tưới nước đầy đủ cho cây phát triển, 

lưu ý một số sâu bệnh như: cần lưu ý mốt 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 trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép. 

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động 

trong khoảng từ 24.0 – 27.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 21.0 – 24.0°C nhiệt 

độ không khí trung bình 22.5 – 25.5°C, tổng lượng mưa là 25.0 – 50.0 mm, do đó, có 

thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây 

trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu 

quả. 
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