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 234  : جلسه شماره گیالن کشاورزي جهاد سازمان و گیالن هواشناسی کل اداره ها دستگاه عنوان

 5311/ 6/ 4 ساعت 5421جلسه  مدت -فضاي مجازي جلسه مكان

 گیالن استان کشاورزان و کاربران براي کشاورزي هواشناسی هاي توصیه صدور و آینده روز چند جوي شرایط تبیین جلسه دستور

  پیش بیني وضعیت جوی:

نشان دهنده فعالیت سامانه بارشی و خنک در منطقه است. بنابراین ابرناکی، مه آلودبودن هوا، کاهش دما، بارندگی  هواشناسی ینقشه ها

رعدوبرق و مواج بودن دریا تا اواسط هفته پیش بینی می شود. شایان ذکر است تا صبح و وزش باد)بعضی نقاط شدید یا خیلی شدید(، 

 دوشنبه، با تقویت جریانات ناپایدار، بارش ها از شدت بیشتری برخوردار است.

 :زراعت

 بارندگی پایان تا باقیمانده شالیزاري اراضی در برداشت عملیات توقف 

 جلددوگیري  و شددده جمدد  محوطدده در کدده شددالیبوبی  کارخانجددات بدده شددده حمددل شددلتو   از محافظددت بددراي موقدد  بدده و الزم اقدددامات 

 نهاآ ابگرفتی از

 منابع طبیعی4

 ارتفاعات و ها کوهپایه در بویژه وبرق رعد وقوع هنگام در مناسب  و امن هاي مبان در گرفتن پناه و باز مناطق در استقرار عدم  

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

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

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

 4051 تلفن با تماس و سیل بروز یا سوزي آتش وقوع صورت در طبیعی مناب  پایگاه ترین نزدیک به اطالع 

  چای4

 سوم چین در چاي سبز برگ برداشت ادامه 

 احتمالی برق و رعد زمان در چاي باغات در عملیات گونه هر از جلوگیري و مناسب مبان به گرفتن پناه 

 جاري هفته اوایل در پاشی محلول انجام از جلوگیري 

 نوغانداری4

 پاییزه پرورش در کرمها به خورده باران و خیس برگ دادن از خودداري و جوان کرم پرورش اتاق مناسب رطوبت و دما تامین به اقدام 

 داس وسیله به مبانیبی طریق از توت درختان پاي در  هرز علفهاي کنترل و وجین به اقدام 

 آنها کردن معدومو  آلوده هاي سرشاخه آوري جم  و توت درختان بینی باز طریق از( اشجار سفید پروانه) برگخوار  کرم آفت علیه مبارزه به اقدام 

 (اشجار سفید پروانه) برگخوار کرم آفت علیه شیمیایی سموم از استفاده عدم 

  زنبورداری4

 سیالب مسیر هاو رودخانه مجاورت در کندوها استقرار عدم 

 درختان مجاورت در کندوها استقرار عدم 
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 شیالت4

 هفته طول در شدید بارندگی صورت در مسقف غیر سردابی استخرهاي غذادهی عدم 

 هفته طول در( ماهیان کپور)گرمابی ماهیان پرورش خاکی استخرهاي کوددهی عدم 

 هفته طول در نرمال نصف میزان به ماهیان کپور پرورش خاکی استخرهاي غذادهی 

 آب ارتفاع تنظیم و نشدن سرریز جهت به شاندور یک برداشتن طریق از ماهیان کپور خاکی استخرهاي در آب خروج  

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

 هفته طول در ماهیان کپور  گرمابی ماهیان صید عدم 

 سیل مخاطرات از جلوگیري جهت به اي کوهپایه مناطق سردابی استخرهاي آب ورودي در الزم تمهیدات به اقدام 

 انهرودخ آب آلودگی گل بروز صورت در اي کوهپایه مناطق سردابی ماهیان پرورش رسوبگیر استخرهاي برگشتی آب در هوادهی و فیلتراسیون از استفاده 

 هفته طول در شده تخلیه استخرهاي پاشی آهک عدم

 مرغداری4

 ها مرغداري در رطوبت و دما تهویه و تنظیم 

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

 ها مرغداري سالن در ریزي جوجه فاصله رعایت 

 سالن داخل به آب ورود از جلوگیري جهت به گیر آب مناطق در الزم تمهیدات به اقدام 

 دامداری4

 شیر آوري جم  ایستگاه به ممبن زمان حداقل در و دوشش از پس شده دوشیده شیر انتقال 

 دوشنبه و یبشنبه روزهاي در ها دام چراي زمان در برق و رعد با مواجهه در ایمنی نبات رعایت 

 شدید هاي باد وزش زمان در ارتفاعات در ها دام چراي از جلوگیري 

 شده متولد تازه هاي گوساله و ها بره از مراقبت 

 دامداران توسط روزه 3 تب واکسیناسیون به اقدام 

 جاري هفته طول در باران رگبار دلیل به ها رودخانه و ها مسیل حاشیه در دام چراي در احتیاط 

 ها دام خشبی علوفه تامین جهت برنج مزارع کلش و کاه سازي ذخیره به اقدام 

 باغبانی4

 جاري هفته درایام روز طول در آبیاري ساعات کاهش 

 میبرو و ماکرو کودهاي از استفاده با زیتون باغات پاشی محلول مرحله یک  

 درختان در کود و آب از بهینه استفاده جهت ها جوش تنه و ها پاجوش حذف 

 ايگلخانه شرایط در مناسب تهویه و ها گلخانه دماي تنظیم 

 ها گلخانه کنار هاي زهبش و انهار الیروبی  

 احداث جدید هاي باغاتی در میبرو و ماکرو کودهاي با تغذیه انجام 

 مرکبات باغات و زیتون مگس کنترل به مربوط مباحث در باغبانی بخش در نباتات حفظ مدیریت فنی هاي توصیه رعایت 

  حفظ نباتات4

 مرکبات باغات در مبنه حشرات وسایر بالشبها و شپشبها پایش و بازدید 

 بعد به شنبه سه روز از کارشناسی هاي توصیه رعایت با جوان باغات و نهالستانها در مرکبات مینوز با شیمیائی مبارزه 
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 در باغات اي مدیترانه مگسبا  مبارزه و کنترل لوازم نمودن مهیا 

 آلوده مناطق در زیتون میوه مگس با مبارزه و کنترل جهت شنبه سه روز از اي لبه اقدام به سمپاشی  

 بعد به شنبه سه روز از مثمر غیر و مثمر باغات در ریشه سفید کرم علیه شیمیائی و مبانیبی مبارزه 

 اسامي حاضرین

 در جلسه

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره هادی زاده 1

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره مهاجری 2

 کشاورزی هواشناسيمرکز تحقیقات  سدیدی 3

 داری ه نوغانعمرکز توس اسدپور 4

 مدیریت زراعت اکبرزاده 5

 مدیریت امور دام محمد زاده 6

 سازمان چای گل محمدی 7

 مرکز تحقیقات کشاورزی صبح زاهدی 8

 اتحادیه دام و طیور علیپور 9

 اداره کل منابع طبیعي اسدی 11

 مدیریت باغباني پارسافر 11

 نباتاتمدیریت حفظ  علي نژاد 12

 اداره کل شیالت غالمي 13


