توسعه هواشناسي کاربردی (تهک)
عنوان دستگاه ها

اداره کل هواشناسی گیالن و سازمان جهاد کشاورزي گیالن

شماره جلسه444 :

فضاي مجازي -مدت جلسه  5441ساعت

5911 /7 /02

مكان جلسه
دستور جلسه

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

پیش بیني وضعیت جوی :نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرارجوی پایداردر منطقه است .بنابراین تا پایان هفته غالبا آسمان آفتابی
و روند افزایش دما پیش بینی می شود.
چای4


ادامه برداشت برگ سبز چین پاییزه

زنبورداری4


استفاده از دارو جهت مبارزه و پیشگیري از کنه واروآ و بیماري نوزما



فشرده سازي جمعیت زنبور عسل



تعویض کندوهاي فرسوده



انجام بازدید مستمر از جمعیت زنبور عسل

منابع طبیعی4


پرهیز از برافروختن آتش غیرضروري در مناطق جنگلی و حاشیه آنها و مطمئن شدن از خاموش شدن آنها پس از استفاده



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

زراعت4


شناسایی و آماده سازي اراضی براي کشت دانه روغنی کلزا و سایر محصوالت کشت پاییزه



مدیریت بادام زمینی برداشت شده و انتقال محصول از سطح مزارع به انبار و یا خشک کن ها و کنترل شرایط محیطی انبار جهت جلوگیري از بیماري هاي
قارچی



انجامعملیات خاکورزي و آماده سازي اراضی جهت کشت گندم وجو

نوغانداری4


اقدام به پاکسازي محیط داخلی سالن پرورش کرم بالغ از بقایاي الروهاي مرده ،سپس شستشو و ضدعفونی آن با محلول ضدعفونی کننده فرمالین  ۲درصد یا
محلول کلر  4درصد در پرورش پاییزه

دامپروری4


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



اقدام به کشت گیاهان علوفه اي به عنوان کشت دوم در مزارع جهت تامین علوفه دام.

توسعه هواشناسي کاربردی (تهک)
مرغداری4


تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداري ها



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



رعایت فاصله جوجه ریزي در سالن مرغداري ها

باغبانی4


با توجه به شرایط آب و هوایی باغ هاي که برداشت محصول را بطور کامل انجام داده اند نسبت به هرس  ۲5درصد تاج درخت اقدام نمایند.



باغداران زیتون نکات بهداشتی را در زمان حمل و نقل محصول به کارخانجات روغن کشی رعایت نمایند تا از آلودگی محصول ممانعت بعمل آید.



جمع اوري میوه هاي ریخته شده پاي درختان به منظور رعایت بهداشت باغ



حذف پاجوش و هرس شاخه هاي خشک در باغات فندق



محلول پاشی با کود فروست در باغات جهت افزایش باردهی درختان میوه



مصرف کودهاي کلسیمی باغات میوه جهت افزایش سفتی بافت میوه و افزایش خاصیت انبارداري



رعایت توصیه هاي مدیریت حفظ نباتات در خصوص آفات و بیماریها ي مرکبات و زیتون

حفظ نباتات4


انجام اقدامات الزم از قبیل نصب کارت زرد چسبنده ,تله هاي جلب کننده ،جمع آوري میوه هاي آلوده ،الرو و شفیره هاي آفت در محل جمع آوري موقت میوه
و رعایت بهداشت باغ بر اساس توصیه هاي کارشناسی جهت کاهش خسارت مگس میوه زیتون
بازدید منظم از باغ و انجام اقدامات الزم از قبیل جمع آوري میوه هاي ترک خورده و ریخته شده پاي درختان  ،نصب کارت زرد چسبنده ،تله هاي جلب کننده و
در صورت نیاز طعمه پاشی بر اساس نظر کارشناسی جهت کنترل مگس مدیترانه اي




رعایت بهداشت و مبارزه با علف هاي هرز کف باغات
مبارزه با آفت شپشک سپردار توت در باغات به روش مکانیکی



1

هادی زاده

اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

2

مهاجری

اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

3

سدیدی

مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزی

4

گل محمدی

سازمان چای

5

محمد زاده

مدیریت دام و طیور

اسامي حاضرین

6

صبح زاهدی

مرکز تحقیقات کشاورزی

در جلسه

7

اسدی

اداره کل منابع طبیعي

8

فتاحي

مدیریت زراعت

9

اسدپور

مرکز توسعه نوغان

11

علیپور

اتحادیه دام و طیور

11

پارسافر

مدیریت باغباني

12

علي نژاد

مدیریت حفظ نباتات

