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 نگیال استان کشاورزان و کاربران براي( تهک) کشاورزي هواشناسی هاي توصیه صدور و آینده روز چند جوي شرایط تبیین جلسه دستور

   پیش بیني وضعیت جوي:

نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است.  بنابراین در اکثر ساعات آسمانی صاف گاهی با افزایش ابر و وزش باد  و  هواشناسی ینقشه ها

، بیش ناپایدار وروند افزایش نسبی دما  تا پایان هفته پیش بینی می شود. شایان ذکر است از عصر سه شنبه تا پایان هفته، به تناوب با عبور جریانات کم 

 دامنه ها( دور از انتظار نیست.  رگبارهای موقتی و پراکنده و احتمال رعدوبرق و همچنین در بعضی ساعات وزش باد جنوبی )بویژه ارتفاعات و

 :زراعت

 رعایت و تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاري 

 استفاده بهینه و درست کودهاي توصیه شده و مصرف کودهاي سرک اوره و پتاس در مرحله وجین 

 دما افزایشی روند به توجه با جالیز و صیفی.  زمینی بادام  آبیاري مزارع 

 باغبانی4

 --------------------------------- 

  حفظ نباتات4

  --------------------------------- 

 چای4

  مرحله دوم )سرک( شامل کودهاي نیتروژنه مثل اوره و پتاسه بصورت مخلوط با خاک جهت بهره وري باالتر و جلوگیري از هدر رفت کودپاشی

 کود در اثر شرایط آب و هوایی هفته جاري در باغات دیم چاي

 محلول پاشی کودهاي سرک )نیتروژنه و پتاسه( باغات چاي ترجیحا در صبح یا غروب 

 اري در ساعات گرم روزجلوگیري از آبی 

 خودداري از محلول پاشی در زمان ورزش باد 

 شیالت4

 روز سه شنبهتا ورش ماهیان گرمابی کوددهی به میزان نصف نرمال استخرهاي پر 

 روز سه شنبهتا با آهک  تخرهاي گرمابی تخلیه شده از ماهیضد عفونی اس 

  غروب به مدت دو ساعت در  6ظهر و  21صبح، 6روشن نمودن هواده هاي اسپالش در استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی در سه نوبت ساعت

 هر نوبت در طول هفته 

  روشن نمودن هواده هاي ایرجت و دمنده هاي دیفیوزر دار در استخرهاي پرورش ماهیان سردابی 

 روشن نمودن هواده هاي کامبوجت در استخرهاي برگشت آب مزارع پرورش ماهیان سردابی 

 .نصب سایبان موقت در مزارع غیر مسقف پرورش ماهیان سردابی در طول هفته 
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 هاي پرورش ماهیان گرمابیغذادهی به صورت نرمال در استخر 

 نوغانداری4

 اقدام به چیدن برگ توت در ساعات خنک روز )صبح و عصر( و خودداري از انباشت برگ در تلنبار 

  زیاد دما و رطوبت در طی روز و شباقدام به کنترل و تنظیم دما، رطوبت و تهویه مناسب در تلنبار پرورش کرم بالغ و جلوگیري از نوسان 

 اقدام به آماده سازي ابزار و لوازم تنیدن پیله)در صورت استفاده از گیاهان محلی، نیمه خشک نمودن در زیر آفتاب 

 منابع طبیعی4

 ارتفاعات و ها کوهپایه در بویژه صاعقه و و برق رعد وقوع هنگام در مناسب  پناه گرفتن در مکان هاي امن و   

 شدید رگبارهاي از پس ها رودخانه اطمینان از باز بودن مسیر حرکت آب در رودخانه ها و احتمال افزایش دبی 

  ساعت پس از بارندگی و رگبار شدید 3رعایت حریم رودخانه ها و مسیلها و پرهیز از توقف در حاشیه آنها تا 

 عیورود به مراتع در زمان مشخص شده با هماهنگی اداره کل منابع طبی 

 تا چند ساعت پس از آن به علت وقوع رانش هاي احتمالی توجه و رعایت در مسیر حمل و نقل به ارتفاعات در مناطق رگبار و بارندگی شدید و 

 پرهیز از برافروختن آتش و اطمینان از خاموش کردن آن پس از موارد نیاز احتمال 

 ش سوزيالع به نزدیک ترین پایگاه منابع طبیعی در صورت وقوع آتاط 

  زنبورداری4

 انجام بازدید مستمر از کندوهاي زنبور عسل 

 مرغداری4

 تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداري ها. 

 از تراکم بیش ازحد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی ها اباجتن 

 رعایت فاصله جوجه ریزي در سالن مرغداري ها 

 ها خصوصا کف آنهاریزي و مطمئن شدن از گرم شدن سالنساعت قبل از جوجه 84هاي پرورش طیور  گرم کردن سالن 

 دامداری4

 انتقال شیر دوشیده شده پس از دوشش و در حداقل زمان ممکن به ایستگاه جمع آوري شیر 

 رعایت نکات ایمنی در مواجهه با رعد و برق در زمان چراي دام ها 

 اقدام به واکسیناسیون شاربن عالمتی توسط دامداران 

 مراقبت از بره ها و گوساله هاي تازه متولد شده 
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