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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp
Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực
Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 16.0 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C,
tổng lượng mưa là 44.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu
thế tăng, cao hơn so với tuần trước
khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của
nhiệt độ không khí trung bình nằm trong
khoảng ± 1.9°C. Dự báo trong tuần tiếp
theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể
cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy
nhiên cần lưu ý mức độ biến động
khoảng ± 0.6°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 ± 2.2°C. Dự báo trong tuần tiếp
theo, nhiệt độ không khí tối cao trung
bình có thể cao hơn so với tuần này
khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ
biến động khoảng ± 0.7°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung
bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần
trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động
của nhiệt độ không khí tối thấp trung
bình nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo
trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí
tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với
tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu
ý mức độ biến động khoảng ± 0.4°C.

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao
hơn so với tuần trước khoảng 41.4mm.
Mức độ biến động của tổng lượng mưa
nằm trong khoảng ± 4.3mm. Dự báo
trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có
thể thấp hơn so với tuần này khoảng
44mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến
động khoảng ± 0mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 10-20/02, đêm có mưa vài nơi,
sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng khoảng ngày 16-18/02
có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng 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

22.0

14.8

18.4

2.6

Trong tuần

22.0

16.0

19.0

44.0

Tuần tới

23.5

15.1

19.3

0.0

II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 2 năm 2021
được khái quát như sau:
Cây lúa: theo thống kê tuần 1 tháng 2, diện tích lúa sạ giai đoạn đẻ nhánh và tỉa
dặm; lúa cấy giai đoạn hồi xanh và đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển
trong giai đoạn này là 25-30oC, nền nhiệt độ tuần này dao động từ 16.0 - 22.0°C, nhiệt
độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm, nền nhiệt tương đối thấp,
không phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Cần lưu ý một số đối
tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn, người
dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, cần đảm bảo đủ ẩm và dinh dưỡng cần
thiết để tăng khả năng chịu rét cho lúa. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình tuần
kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa giảm; nhiệt độ tối thấp 15 độ C do đó cần tiếp tục
sử dụng các biệp pháp chống rét cho lúa như: phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh
học như KH, PenacP… để tăng khả năng chống chịu cho mạ đồng thời chú ý một số
loại sâu bệnh: bệnh thối thân, nhện gié.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành 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, theo số liệu thống kê tuần này cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 16.0 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm. Với giai
đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh
như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung

bình tăng lên 19.3 độ C và không có mưa, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh
sẹo, rệp sáp.
Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn phát
triển bắp và thu hoạch; thời tiết tuần này có nhiệt độ không khí dao động từ 16.0 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm, tương đối
thấp so với giai đoạn phát triển này của cây ngô; lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh
phấn đen, châu chấu. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế
tăng nhẹ (0.3°C) và lượng mưa giảm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc
hồng hạt ngô, sâu cắn lá.
Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện
thời tiết tuần 1 tháng 2 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 16.0 - 22.0°C, nhiệt độ không
khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm. Cần chú ý bệnh bồ hóng, dơi trong
giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên.
Theo dự báo nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp có xu thế tăng, lượng mưa giảm; cần lưu
ý một số loại bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp.
Cây chè: đang trong giai đoạn thu hái - đốn, 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, nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.0 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình
19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh: bệnh đốm nâu, nhện
nâu. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình tuần tiếp theo có xu thế tăng nhẹ, lượng
mưa giảm cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phồng lá chè
mắt lưới, nhện đỏ.
Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn
khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 2 có nhiệt độ dao động từ
16.0 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm, cần
lưu ý một số sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá. Nền nhiệt độ tương đối thấp, không
phù hợp với mốt số loại rau màu trong khu vực, nhất là những rau chịu rét kém, cần sử
dụng các biện pháp chống rét cho rau màu như: nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon
trắng để tránh mưa rét, bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới
một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP… để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng
chống rét. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng và không có mưa,
cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.
Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát
triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ
có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh
hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực. Theo thống kê,
tuần này khu vực có nhiệt độ dao động từ 16.0 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình
19.0°C, tổng lượng mưa là 44.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá sớm,
bệnh héo khô trên hạt. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ,
cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong
khoảng từ 15.1 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là
0.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nhiệt độ trung
bình tăng nhẹ, tổng lượng mưa giảm. Nhiệt độ tối thấp khoảng 15 độ C, do đó cây
trồng chịu rét kém cần được áp dụng các biện pháp chăm sóc hiệu quả như: tưới đủ ẩm
và đủ dinh dưỡng; bón thêm phân, ka li... đồng thời theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên
cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời.
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