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

 5911/ 8/ 45 ساعت 5425جلسه  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

ساعت آینده، افزایش  84نقشه های هواشناسي نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است. بر این اساس طي     پیش بیني وضعیت جوی:

نقاط مه/مه آلود و گاهي با شكل گیری ناپایداری های موقتي، بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست. به تدریج از روز سه نسبي دما، در بعضي 

برف  ششنبه با نفوذ سامانه ناپایدار جدیدی به منطقه، روند افزایش ابر، کاهش نسبي دما، بارندگي و وزش باد)گاهي شدید( و برای ارتفاعات بار

 ته پیش بیني مي شود.تا اواخر هف

 شیالت4

 احتمالی سیل مهار و باالدست مناطق سردابی استخرهاي به ورودي آب مهار به الزم تمهیدات 

 هفته درطول کپورماهیان پرورش حال در استخرهاي کوددهی عدم 

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

 شدید بارندگی زمان در مسقف غیر سردابی استخرهاي غذادهی عدم 

 اي کوهپایه مناطق در بخصوص هفته  طول در گرمابی ماهیان  شده تخلیه استخرهاي پاشی آهک عدم 

 اي کوهپایه و کوهستانی درمناطق استخرها آب ارتفاع افزایش 

 شنبه سه روز تا صبح اول در ماهیان کپور استخرهاي در صید به اقدام 

 شکارچی پرندگان توسط ماهیان شکار از جلوگیري جهت گرمابی ماهیان بچه  استخرهاي کشی نوار 

 

 4زنبورداری

 نوزما بیماري و وروآ کنه با مبارزه 

 عسل زنبور جمعیت سازي فشرده 

 

 4 چای

 یتکیف و کمیت آمدن پایین و ریشه در غذایی ذخیره کاهش نتیجه در هوایی هاي اندام غذایی ذخیره کاهش دلیل به جاري هفته در چاي سبز برگ برداشت عدم 
 آینده زراعی سال در چاي سبز برگ

 بیماري و آفت واسط میزبان حذف و آنها گسترش از جلوگیري جهت آنها آوري جمع و کندن قطع، طریق از هرز هاي علف با مبارزه 

 (گیرد انجام آذرماه اواخر از چاي باغات هرس علمی، هاي توصیه به توجه با) چاي باغات در هرس انجام عدم 

 خاک آبشویی از جلوگیري براي چاي باغات زهکشی 

 

 4زراعت

 پاییزه کشت محصوالت سایر و کلزا روغنی دانه کشت در تسریع 

 بذور ضدعفونی و جوو گندم کشت تداوم 

 بارندگی زمان در مزارع زهکش و پاییزه محصوالت زراعی مدیریت 
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 4دامپروری

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

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

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

 هارودخانه شدن سیالبی احتمال دلیل به هارودخانه و هامیسل حاشیه در دام چراي از خودداري. 

 هفته طول در  ها گوساله براي خصوصا ها دامداري در دما تهویه و تنظیم. 

 برف بارش احتمال دلیل به دست باال مناطق در خصوصا دامداران توسط کنسانتره و علوفه تامین و دام خوراک ذخیره. 

 دما کاهش به توجه با ها دام غذایی جیره انرژي بخش افزایش. 

 

 4 مرغداری

 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. 

 آنها کف خصوصاً هاسالن شدن گرم از شدن مطمئن و ریزيجوجه از قبل ساعت 84 طیور پرورش هاي سالن کردن گرم. 

 پاییزه هاي بارش نفوذ و حرارتی اتالف کاهش جهت پرورش هاي سالن سقف بندي عایق و ترمیم. 

 ها مرغداري براي کافی سوخت سازي ذخیره و تأمین . 

 کنند اقدام واحدها درزگیري و پوشش به نسبت دام و طیور پرورش روستایی و سنتی هاي واحد. 
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