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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:

ارندگی بعضی ساعات بشرایط برای ابرناکی، مه آلود بودن هوا، بنابراین  ، به منطقه است نقشه های هواشناسی نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار

با تضعیف ناپایداری، بارش  م می شود. شایان ذکر است طی دوشنبههتگرگ فرا و نقاط شدید( و احتمال رعدوبرق برخی ،و شببویژه عصر و وزش باد )

هیا م  ماپراکنده مورد انتظار است و مجددا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه با نفوذ توده هوای خنک، شرایط برای بارندگی، وزش باد و کاهش نسبی د

 می باشد.

 :زراعت

 ها کرت فرعی هاي دهنه سازيباز و کشاورزي انهار ترمیم و الیروبی ، ها کرت مرز ترمیم و تعریض 

 موجود هاي خزانه براي جوي متغیر شرایط به توجه با خزانه دماي تنظیم و خزانه پوشش استحکام 

 اصلی زمین در آب میزان کنترل و خزانه اطراف محیط به بارندگی از ناشی مازاد آب هدایت 

 مصرفی کودهاي رفت هدر از گیري جلو و شده توصیه کودهاي از بهینه و درست استفاده 

 نشاکاري عملیات در تسریع و آماده نشاهاي براي زمین به نشا انتقال از قبل روز ندچ خزانه پوشش برداشتن  

 زمینی بادام و حبوبات, جالیزي محصوالت کشت براي زمین سازي آماده 

 باغبانی4

 روز سه زمانی فاصله با زیتون باغات آبیاري 

 زیتون درختان در ها جوش تنه و ها پاجوش حذف 

 درختان پاي هرز هاي علف حذف  

 پاشی محلول عملیات انجام از خودداري  

 قارچ پرورش هاي کارگاه و ها گلخانه دماي تنظیم 

  حفظ نباتات4

  کارشناسی هاي توصیه اساس بر ها شته فعالیتبا مبارزه  به منظوراز باغات مرکبات  بازدید 

 گندم و کلزا مزارعدر  هرز هاي علف با مبارزه به اقدام 

 حلزون و راب خسارت کاهش جهت باغات و مزارع در شیمیائی غیر و شیمیائی مبارزه انجام 

 کارشناسی هاي توصیه اساس بر برگی هاي بیماري سایر و زنگ مبارزه با به منظور گندم مزارع از بازدید 

 مومی شته با مبارزه بمنظور کلزا مزارع از بازدید 

 چای4

 جاري هفته در چایخیز هاي شهرستان در چاي سبز برگ برداشت ادامه 

 کیفیت کاهش از جلوگیري جهت بارندگی از قبل سبز برگ برداشت در تسریع 
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 شیالت4

 شکارچی پرندگان هجوم از جلوگیري جهت به ماهیان کپور بچه خاکی استخرهاي کشی نوار 

 استخرها آب اکسیژنی کمبود رفع جهت به آمور ماهی بچه سازي رها ضمن گرمابی ماهیان پرورش استخرهاي در آزوال آوري جمع 

 شنبه چهار روز تا ماهیان کپور گرمابی ماهیان پرورش استخرهاي کوددهی عدم 

 شدید بارندگی صورت در آال قزل ماهیان پرورش مسقف غیر مزارع در غذادهی قطع 

 سیل مخاطرات از جلوگیري جهت به شنبهدو و یکشنبه روز در اي کوهپایه مناطق سردابی استخرهاي ورودي آب مهار به اقدام 

 شدید  باد وزش صورت در آهک با خاکی ي شده تخلیه استخرهاي کف ضدعفونی عدم 

 هفته طول در ساعت دو مدت به غروب و صبح 6 ساعت نوبت دو در گرمابی ماهیان پرورش استخرهاي در اسپالش هاي هواده نمودن روشن 

 اي جلگه مناطق بندانهاي آب و استخرهاي در بارش از حاصل آب سازي ذخیره به اقدام 

 استخر سطح از پائینتر سانتیمتر 03 حداقل بطوریکه شدید بارندگی صورت در گرمابی و سردابی مسقف غیر استخرهاي آب نشدن سرریز کنترل به اقدام 

 .باشد

 نوغانداری4

 خورده باران و خیس برگ با الروها تغذیه از اجتناب و توت برگ وعده یک سازي ذخیره به اقدام 

 شب و روز طی در رطوبت و دما نوسان از جلوگیري و پرورش سالن و تفریخ اتاق رطوبت و دما کنترل به اقدام 

 صبح هتغذی از قبل پافسول کننده ضدعفونی پودر با الروها بدن عفونی ضد به اقدام بارندگی ایام در ابریشم کرم در بیماریها بروز از پیشگیري جهت به 

 بارنی غیر ساعات در و( عصر یا صبح) روز خنکی ساعات در برگ برداشت به اقدام 

 منابع طبیعی4

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

 ها رودخانه دبی افزایش احتمال و کشاورزي هاي دهنه سر و ها رودخانه در آب حرکت مسیر نمودن باز 

 بارندگی از پس ساعت 0 تا آنها حاشیه در توقف از پرهیز و ها مسیل و ها رودخانه حریم رعایت 

 طبیعی منابع کل اداره سوي از شده مشخص زمان تا مراتع به ورود عدم 

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

 آبخیزداري و جنگل و مراتع اصالح و احیا پروژهاي و ها طرح اجرايدر  هوایی و آب شرایط به ویژه توجه  

  زنبورداری4

 روز سرد ساعات در عسل زنبور هاي کندو از بازدید عدم 

 رغداری4م

 ها مرغداري در رطوبت و دما تهویه و تنظیم. 

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

 ها مرغداري سالن در ریزي جوجه فاصله رعایت 

 دامداری4

 شیر آوري جمع ایستگاه به ممکن زمان حداقل در دوشش از پس شده دوشیده شیر انتقال 
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 نشود آن کیفیت و رطوبت کاهش باعث باد وزش تا نمایند پر وقت اسرع در را خود اي علوفه ذرت سیلوهاي دامداران ذرت، يسیلو ساخت شروع به توجه با. 

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

 دامداران توسط عالمتی شاربن واکسیناسیون به اقدام 

 شده متولد تازه هاي گوساله و ها بره از مراقبت 

 اسامي حاضرین
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