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

 5:88/ 85/ 80 ساعت 54:1جلسه  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

البته گاهي با شكل گیری  شرایط جوی آرام و پایداری را تا پایان هفته برای استان نشان مي دهندنقشه های هواشناسي  : پیش بیني وضعیت جوی

 ناپایداری های موقتي احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران در برخي نقاط استان وجود دارد.

 حفظ نباتات4
 شخم پاي درختان و جمع آوري بقایاي گیاهی، مدیریت کف باغ و حذف پاجوش هاباغ،  بهداشت رعایت ضرورت اقداماتی چون زیتون، مگس با آفت مبارزه براي 

  کارشناسان مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزي و کلینیک گیاهپزشکیانجام عملیات روغن پاشی علیه شپشک سیاه و پسیل زیتون با نظر 

 میوه کردن خاک وزیر آوري جمعشخم پاي درختان، برداشت میوه هاي باقیمانده و اغ، ب و مدیریت کف بهداشت اي رعایت مدیترانه میوه مگس با مبارزه جهت 
 ریخته شده پاي درختان و پوسیده در انبارهاي نگه داري مرکبات هاي

 تهیه و خرید نهال ها از مراکز مجاز  و داراي مجوز با توجه به زمان کاشت برخی نهال هاي میوه 

 شده کشت گیاهان نزدیک هايگاهپناه خصوصا آنها زمستانی هايپناهگاه بردن بین از و مکانیکی و زراعی هايروش از استفاده با حلزون و مبارزه با راب 

 شی در صورت رویت کشاورزان، باغداران، دامداران و سایر بهره برداران مناطق لوشان و منجیل شهرستان رودبار با توجه به مشاهده خروج پوره هاي  ملخ مراک

 ودبار همکاري داشته باشند.نسبت به اطالع از محل و همکاري در کنترل و مبارزه با آن با مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ر

 اقدام به ضدعفونی با سموم مجاز براي بذور شالی در زمان جوانه دار کردن علیه برخی بیماري هاي بذر زاد 

 

 4منابع طبیعی و آبخیزداری

 

  فروردین روز طبیعت 31رعایت حریم رودخانه ها و پرهیز از استقرار در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها در شرایط بارندگی خصوصا در  

 چوب زراعت و جلگه شرایط در نهال کاشت و انتقال و زمین کردن آماده براي مساعد شرایط  

 فروردین و روز طبیعت 31و در آینده و بویژه در زمان وزش باد  روز دو تا جنگل حواشی در نیاز مورد آتش از مطمئن استفاده 

 3054 تلفن با تماس و سیل بروز یا سوزي آتش وقوع صورت در طبیعی منابع پایگاه ترین نزدیک به اطالع 

 

 4 چای

 آنها گسترش از جلوگیري جهت آنها آوري جمع و کندن قطع، طریق از هرز هاي علف حذف  

 جمع آوري شاخه هاي هرس شده از باغات چاي با توجه به اتمام هرس 

 

 زراعت4
  موجود در فرصت زمانی باقیمانده رواناب از استفاده با  شالیزاري اراضی زمستانه شخمتسریع در 

  فروردین 30پرهیز از خزانه گیري زودهنگام برنج و انجام عملیات زراعی بخصوص خزانه گیري بر اساس تقویم زراعی از 

 بارش از ناشی آب حفظ منظور به مزرعه آب هاي خروجی بستن 

 ها سردهنه ترمیم و آبرسان هاي کانال و ها آببندان الیروبی ها، کرت مرز ترمیم و تعریض 

 اقدام به کوددهی سرک و مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم و جو 
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 4نوغانداری

  اقدام به مبارزه بر علیه آفت حلزون و راب در توتستان ها به روش مکانیکی )از طریق جمع آوري، و شیمیایی )از طریق پاشیدن طعمه مسموم

 متاالنجی( 

  اقدام به تقویت درختان توت از طریق پاشیدن کودهاي شیمیاییN.P.K 

 

 دامداری4

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

 خودداري از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش برف و احتمال وقوع صاعقه در اوایل هفته 

 آبستن دامهاي در ویژه به گوارشی بیماریهاي و استرس از جلوگیري جهت یخبندان شرایط در آبشخورها در زده یخ آب از دام استفاده از ممانعت 

 ها دام به اسکین لمپی واکسن تزریق 

 

 مرغداری4

 ها مرغداري در رطوبت و دما تهویه و تنظیم 

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

 ها مرغداري سالن در ریزي جوجه فاصله رعایت 

 آنها کف خصوصاً هاسالن شدن گرم از شدن مطمئن و ریزيجوجه از قبل ساعت 48 طیور پرورش هاي سالن کردن گرم 

 

 اسامي حاضرین

 در جلسه

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره هادی زاده 1

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره مهاجری 2

 کشاورزی مرکز تحقیقات هواشناسي سدیدی 3

 کشاورزی مرکز تحقیقات هواشناسي دلدار 4

 مدیریت حفظ نباتات علینژاد 5

 مرکز تحقیقات کشاورزی صبح زاهدی 6

 ادراه کل منابع طبیعي اسدی 7

 سازمان چای گل محمدی 8

 مدیریت زراعت فتاحي 9

 مدیریت زراعت اکبرزاده 11

 مرکز نوغانداری اسدپور 11

 اتحادیه دام و طیور علیپور 12

   


