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تبییي ضشایط جَی چٌذ سٍص آیٌذُ ٍ صذٍس تَصیِ ّای َّاضٌاسی وطاٍسصی (تْه) بشای واسبشاى ٍ وطاٍسصاى ضشق
استاى گیالى

 ىقطَ ُای ٌُاضياسي ىطاه دُيدٍ استقرار جریاىات جيٌتي تا فردا در ميطقَ است.
 تياترایو در ترخي ىقاط ًزش تاد جيٌتي(تَ ًیژٍ ارتفاعات ً داميهَ ُهام مهٌ تي ضهدید) ً ُن يهزو افهسایص ىسهثي دمها
مٌرد اىتظار است.
ُ ن يزو طي ایو مدتم در ترخي ىٌاحي جلگَ ایم پدیدٍ مَ پزص تزيي مي ضٌد.

 تتدریج از پيجطيثَ عصر ً ضة تا ىفٌذ تٌدٍ ٌُای سرد ً ىزس ضهنایي ضهده جریاىهاتم ضهرایا تهرای تارىهدیي ً ًزش تهاد
(پارٍ ای ىقاط ضدید)م رًىد کاُص دمام ارتفاعات ً داميهَ ُها تهارش تهرب ً ترخهي ىهٌاحي مسهتعد جلگهَ ای م لهٌط
ترب ً تاراه یا احتنال تارش ترب تا اًایل رًز ضيثَ مِزا مي ضٌد.

زراعت:
 اًجام ضخن صهستاًِ دس اساضی هستؼذ.
 خَدداسی اص اًجام ػولیات خان ٍسصی پس اص باسش.
 الذام بِ پاوسااصی صّىاص ّاا ٍ الیشٍبای اًْااس .اساتخش هاّیااى ساشدابی ٍ خاٍیااسی ،غازا
دّاای بااا دس ًظااش گااشفتي دسجااِ حااشاست آب ّ،ااَادّی ٍ تؼااَی

هااٌظن آب اسااتخش ٍ

دسصَست بشف ٍ سشهای ضذیذ واّص هیضاى غزا دّی.
تاغثاىي:
 تٌظین ضشایط هحیطی گلخاًِ ّا  ،سااني ّاای پاشٍسش لااس ٍ اًباسّاای ًگْاذاسی هحصاَالت
وطاٍسصی .
 خَدداسی اص واضت ًْال.
 خَدداسی اص اًجام ّشس سٌگیي دسختاى.
 هحلَل پاضی دسختاى هیَُ با استفادُ با وَدّای پتاسِ پس اص تؼذیل ضشایط جَی.
حفظ ىثاتات:
 پایص ٍ وٌتشل ضتِ دس هضاسع ولضا طبك تَصیِ ی واسضٌاساى .

جلسَ تٌسعَ ٌُاضياسي کارتردی (تِك)
 الذام بِ حزف ػلفْای ّشص ٍ پاوسااصی باغاات جْات وٌتاشل ًسال صهساتاى گازساى آفاات ٍ
ػَاهل بیواسیضا .
 حزف سشضاخِ ّای آنَدُ ٍ خطىیذُ دسختاى جوؼیت افات ٍ ػَاهل بیواسی صا.
چای:

 اًجام اًَاع ّشس وف بش ،ووشبش ٍ سشّشس باغات چای دس صَست ًیاص.
 حاازف ػلااف ّااای ّااشص بااشای جلااَگیشی اص صهسااتاى گاازساًی آفااات ،بیواااسی ّااا ٍ
گستشش ػلف ّشص دس فصل پس اص بشداضت ٍ سضذ چای.
دامپرًری:
 اًتمال ضیش دٍضیذُ ضذُ پاس اص دٍضاص ٍ دس حاذالل صهااى هوىاي باِ ایساتگاُ جواغ آٍسی
ضیش.
 هشالبت الصم اص بشُّا ٍ گَسانِّای تاصُ هتَنذ ضذُ دس همابل ٍصش باد.
 تٌظین ٍ تَْیِ دها دس داهذاسی ّا خصَصا بشای گَسانِ ّا
 افضایص بخص اًشطی جیشُ غزایی دام ّاا باا تَجاِ باِ وااّص دهاا ٍ بااسش باشف دس استفاػاات
ٍداهٌِ ّا.
 هواًؼت اص استفادُ دام اص آب ٍ ػلَفِ یخ صدُ دس ضشایط یخبٌذاى.
 بِ تأخیش اًذاختي چشا دس صهاى یخبٌذاى بِ ٌّگام صبح.

مرغداری:
 تٌظین ٍ تَْیِ دها ٍ سطَبت دس هشغذاسی ّا.
 اجتٌاب اص تشاون بیص اصحذ گلِ با تَجِ بِ افضایص ػَاهل بیواسیضا ٍ آنَدگی ّا.
 سػایت فاصلِ جَجِ سیضی دس ساني هشغذاسی ّا.
 گشم وشدى ساني ّای پاشٍسش طیاَس  4۴سااػت لبال اص جَجاِ سیاضی ٍ هطواني ضاذى اص گاشم

جلسَ تٌسعَ ٌُاضياسي کارتردی (تِك)
ضذى سانيّا خصَصاً وف آًْا.
 ػایك بٌذی ٍ دسصگیاشی سامف سااني ّاای پاشٍسش (صاٌؼتی-ساٌتی) جْات وااّص اتاالف
اًشطی.
 تأهیي ٍ رخیشُ ساصی سَخت وافی ٍ اطویٌاى اص سانن بَدى طًشاتَس .
زىثٌرداری:
 الذام بِ ػایك بٌذی وٌذٍّای صًبَس ػسل جْت صهستاى گزساًی ّشچِ بْتش.
 استفادُ اص خویش ضیشیي.
 تٌگ وشدى دسیچِ پشٍاص وٌذٍ ّای صًبَس ػسل.
ضزالت:
 دسیا اص اٍاخشٍلت پٌجطٌبِ هَاج ٍطَفاًی
 استخش ّای خاوی هاّیاى گاشم آبای ،صایذ هاّیااى ٍ تخلیاِ آب اساتخش ّاا ٍ خطاه واشدى
استخش ّا
 استخش هاّیاى گشم آبی هتاشاون ٍ صیٌىاانیَم صایذ هاّیااى بااصاسی ٍ دس صاَست فؼاال باَدى
بشخی حَضچِ ّا غزا دّی ون دس حذ سفاغ ًیااص هاّیااى ٍ تؼاَی

آب باا اساتفادُ اص آب چااُ

ٍ َّادّی حَضچِّا
استخش هاّیاى سشدابی ٍ خاٍیاسی ،غزا دّای باا دس ًظاش گاشفتي دسجاِ حاشاست آب ّ،اَادّی



ٍ تؼَی

هٌظن آب استخش ٍ دسصَست بشف ٍ سشهای ضذیذ واّص هیضاى غزا دّی.
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محسو محند زادٍ

ضزالت آستاىَ اضرفزَ

