
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022 
 

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP 

KHU VỰC TÂY BẮC 

Tuần 2 tháng 6 năm 2022 

 

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Tây 

Bắc dao động từ 23.7 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.5°C, tổng lượng mưa 

là 113.7mm. 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 0.1°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 2.7°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

cao hơn so với tuần này khoảng 4°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 ± 3.2°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí tối cao trung 

bình có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 6.2°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 0.1°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình nằm trong khoảng ± 2.2°C. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí 

tối thấp trung bình có thể cao hơn so với 

tuần này khoảng 1.8°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 

62.7mm. Mức độ biến động của tổng 

lượng mưa nằm trong khoảng ± 34.1mm. 

Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng 

mưa có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 36.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức 

độ biến động khoảng ± 16.7mm. 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/6, chiều tối và đêm có 

mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng 

Hòa Bình ngày 22/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 24-27/6, chiều tối 

và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam 

Sơn La và Hòa Bình từ ngày 26-27/6 có nắng nóng. Từ đêm 27/6-01/7, có mưa rào và 

dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình ngày 28/6 có 

nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia). 

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc 

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

(mm) Tối cao Tối thấp Trung bình 

Tuần trước 29.3 23.8 26.6 176.4 

Trong tuần 29.3 23.7 26.5 113.7 

Tuần tới 34.0-37.0 24.0-27.0 29.0-32.0 100.0-200.0 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 6 năm 2022 được khái quát 

như sau: 

Cây 

trồng 
Mùa vụ 

Đặc trưng 

sinh trưởng 
Khuyến cáo, lưu ý 

Cây lúa 

Đông 

Xuân 

2021-

2022 

Đỏ đuôi – 

chín  – thu 

hoạch  

Phần lớn các diện tích lúa Đông Xuân 2021 

trong khu vực Tây Bắc hiện đã cho thu hoạch 

xong, các diện tích còn lại phổ biến trong giai 

đoạn đỏ đuôi – chín – thu hoạch; Lúa Mùa 

2022 chủ yếu trong giai đoạn gieo - cấy - hồi 

xanh. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao 

động trong khoảng 23.7-29.3
o
C, lượng mưa 

của khu vực đạt 113.7mm. Có thể nhận thấy, 

điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần 

tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các 

diện tích lúa Đông Xuân cũng như chăm sóc 

các diện tích lúa Mùa sớm. Người dân cần 

tranh thủ thời tiết khô ráo để tập trung thu 

hoạch nốt các diện tích lúa Đông Xuân để 

tránh thiệt hại do thời tiết gây ra. Sau thu 

hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp ruộng đất, tiêu 

Mùa sớm 
Gieo - cấy - 

hồi xanh 



trừ mầm bệnh còn xót lại để hạn chế sâu bệnh 

hại lây lan sang vụ sau. Sâu bệnh phát sinh gây 

hại trên cây lúa trong tuần chủ yếu: chuột, 

bệnh đạo ôn lá, rầy các loại, ốc bươu vàng… 

gây hại trên các diện tích lúa Mùa. 

Cây ngô Hè thu 
Gieo trồng – 

7 lá 

Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí 

tượng trong khu vực cho thấy. Nhiệt độ trung 

bình trong tuần này của khu vực đạt 26.5
o
C, 

lượng mưa của khu vực đạt 113.7mm. Trong 

giai đoạn này, cây ngô yêu cầu 25.0-30.0
o
C; 

đối với cây ngô mới gieo yêu cầu độ ẩm từ 60-

70%, đất đai tơi xốp, thoáng khí. Với điều kiện 

thời tiết của khu vực trong tuần như trên, cây 

ngô sinh trưởng và phát triển khá tốt. Các đối 

tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong 

tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá, 

bệnh đốm lá, bệnh khô vằn… trong quá trình 

chăm sóc, người dân cần chú ý diễn biến sâu 

bệnh hại để chủ động có các biện pháp phòng 

trừ kịp thời và hiệu quả.  

Cây lạc 
Xuân 

2022 

Chắc củ - thu 

hoạch 

Tuần 2 tháng 6, cây lạc trong khu vực Tây Bắc 

tiếp tục trong giai đoạn chắc củ - thu hoạch. 

Tron tuần này, nền nhiệt độ của khu vực cơ 

bản không thay đổi nhiều so với tuần trước 

(mức biến động của nhiệt độ không khí trung 

bình 0.1
o
C), lượng mưa của khu vực trong 

tuần này giảm đáng kể so với tuần trước 

(lượng mưa tuần này đạt 113.7mm, tuần trước 

lượng mưa đạt 176.4mm). Có thể nhận thấy, 

điều kiện thời tiết trong tuần khá phù hợp cho 

công tác các diện tích lạc củ đã già. Trong điều 

kiện thời tiết tốt, người dân cần tập trung thu 

hoạch các diện tích lạc củ có thể cho thu hoạch 

để chuẩn bị ruộng đất kịp thời gieo trồng vụ 

Mùa 2022 theo đúng khung lịch thời vụ. Sâu 

bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không 

đáng kể do phần lớn các diện tích lạc đã cho 

thu hoạch. 

Cây ăn 

quả có 

múi 

(cam, 

quýt, 

bưởi) 

 
Phát triển 

quả 

Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt 

độ dao động trong khoảng 23.7-29.3
o
C, 

khoảng nhiệt độ khá phù hợp với sinh trưởng 

của cây ăn quả có múi. Trong giai đoạn phát 

triển quả, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, 

lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 

113.7mm, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung 

tại các khu vực thiếu nước. Trong tuần, cây ăn 

quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: 

nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, bọ 



trĩ…người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến 

bệnh và chủ động phòng trừ kịp thời, tránh để 

sâu bệnh gây hại gia tăng gây khó khăn cho 

công tác phòng trừ cũng như gây ảnh hưởng 

đến sinh trưởng của cây và chất lượng của quả 

khi thu hoạch.  

Cây nhãn  
Phát triển 

quả 

Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong 

giai đoạn phát triển quả. Nền nhiệt độ của khu 

vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho sự 

phát triển của cây nhãn. Tương tự như đối với 

cây ăn quả có múi, trong giai đoạn phát triển 

quả, cây nhãn cần rất nhiều nước nên cần chú 

ý tưới nước bổ sung cho cây nhãn trong điều 

kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Ngoải ra, 

để bổ sung dinh dưỡng nuôi quả, người dân 

cần chú ý bón thúc kết hợp với làm cỏ xung 

quanh gốc cây để hạn chế sự cạnh tranh dinh 

dưỡng cũng như hạn chế sự trú ngụ của sâu 

bệnh hại.  

Cây chè  
Phát triển 

búp – thu hái 

Cây chè sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt 

độ từ 20.0-30.0
o
C. Trong tuần này, nền nhiệt 

độ trung bình của khu vực đạt 26.5
o
C, lượng 

mưa của khu vực đạt 113.7mm. Có thể nhận 

thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực 

khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Rầy 

xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ tiếp tục 

là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè 

cần chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời.  

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

khoảng từ 24.0-37.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa là 

100.0-200.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt 

độ và lượng mưa tăng, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của các 

loại cây trồng. Các cây trồng cần được chú ý: tập trung thu hoạch các diện tích cây vụ 

Đông Xuân 2021-2022 để chuẩn bị đất kịp thời gieo trồng vụ Hè thu 2022; Đối với các 

loại cây trồng còn lại chú ý chăm sóc, bón phân, làm cỏ, ngoài ra cần tiếp tục theo dõi 

diễn biến sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng 

trừ hiệu quả.  
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