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 وشيالت كشاورزي
  603 :جلسه شماره

07 /02 /1401  

 كشاورزان شرق و كاربران براي) تهك( كشاورزي

 .پايدار در منطقه است

و ) موقتي شديد، بويژه ارتفاعات و دامنه ها

 منطقه وجود دارد

 ) و نشا ياب تخت ، خزانه ، بذر پاش

 .جوياقدام به كاشت بادام زميني با توجه به دماورطوبت مناسب خاك وشرايط مساعد 

  يپرورش قارچ خوراك

 )، خشك و افت زده 

 .كشت شده

 ، كارشناسان هيگلبرگها و اقدام به كنترل طبق توص

( كاربرديجلسه توسعه هواشناسي 

كشاورزي جهاد ادارهو ،سازمان چاي كشور بندركياشهر هواشناسي
  شهرستان آستانه اشرفيه

  ساعت 1:30جلسه  مدت - فضاي مجازي

كشاورزي هواشناسي هاي توصيه صدور و آينده روز چند جوي شرايط
  گيالن

پايدار در منطقه استنا كم و بيش استقرار سامانه نقشه هاي هواشناسي نشان دهنده 

موقتي شديد، بويژه ارتفاعات و دامنه ها(رگبار و رعدوبرق  ساعاتو در برخي  وزش باد، افزايش ابر

 .از انتظار نيست

 .در منطقه تداوم دارد اواسط هفته آيندهتا  اين شرايط

منطقه وجود دارد بهاحتمال گسيل گردوخاك  شود طي اين مدت

 برنج  يمناسب خزانه ها 

اب تخت ، خزانه ، بذر پاش( يزازيشال ياراض يآماده ساز ات
 .در كاشت محصوالت بهاره

اقدام به كاشت بادام زميني با توجه به دماورطوبت مناسب خاك وشرايط مساعد 

پرورش قارچ خوراك يكنترل دما و رطوبت در گلخانه ها و سالن ها
 درختان  ي

، خشك و افت زده   ماريب يحذف شاخه ها( باغات  
 هرز باغات يعلف ها ي

 يجو طيشرا ليتا زمان تعد ياز محلولپاش

كشت شده ينهال ها يارينهال و آب يپا يكف باغات ، پاكن

 در خزانه برنج عيشا يهايماريكننرل افات و ب

گلبرگها و اقدام به كنترل طبق توص زشياز ر يدرختان پ يهايمار

  ها دستگاه عنوان
هواشناسي اداره

شهرستان آستانه اشرفيه

فضاي مجازي   جلسه مكان

  جلسه دستور
شرايط تبيين
گيالن استان

  نقشه هاي هواشناسي نشان دهنده

   افزايش ابر گاهيبنابراين

از انتظار نيستدور  احتمال تگرگ

   اين شرايطقابل ذكر است

  شود طي اين مدتخاطر نشان مي

  :زراعت

 يكنترل و هواده 
  اتيدر عمل عيتسر
 در كاشت محصوالت بهاره عيتسر
  اقدام به كاشت بادام زميني با توجه به دماورطوبت مناسب خاك وشرايط مساعد

 
   :باغباني

 كنترل دما و رطوبت در گلخانه ها و سالن ها
 يا  شهير يكودده
  ياصالح و نوساز 
 يحذف و جمع آور
 از محلولپاش يخوددار
 كف باغات ، پاكن يخاك ورز

  

  : حفظ نباتات

 كننرل افات و ب و شيپا
  ماريافات و ب شيپا
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 يفيو ك ياز كاهش كم يريجلوگ

 يروز قبل بهره بردار ٢٠دو هفته تا (، 

 . ريش يجمع آور ستگاهيشده پس از دوشش و در حداقل زمان ممكن به ا

 .تازه متولد شده در مقابل سرما و باد خصوصا در ارتفاعات

 .گوساله ها  در طول هفته

 .احتمال وقوع صاعقه در استان در طول هفته

 .ها يو آلودگ زاي

ها  و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ي

 .در ارتفاعات ژهيبه و ليمس يها ر

( كاربرديجلسه توسعه هواشناسي 

جلوگ يبرا ييايميرشيبصورت غ يهرز از باغات چا

، )ميسولفات پتاس(و پتاسه ) اوره( تروژنهين ياستفاده از كودها
 .پس از اتمام بارندگي) بهاره برگ سبز

 .آغاز برداشت برگ سبزچاي در برخي مناطق چاي خيز

شده پس از دوشش و در حداقل زمان ممكن به ا ده
تازه متولد شده در مقابل سرما و باد خصوصا در ارتفاعات يها ها و گوساله الزم از بره

گوساله ها  در طول هفته يها خصوصا برا يدما در دامدار
احتمال وقوع صاعقه در استان در طول هفتهرگبار واز ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به 

 .به دام ها يواكسن آنتروتوكسم

 .ها يدما و رطوبت در مرغدار

يماريعوامل ب شيازحد گله با توجه به افزا شياز تراكم ب
 .ها يدر سالن مرغدار يزيفاصله جوجه ر

يزير ساعت قبل از جوجه ٤٨ وريپرورش ط يها
 

ريزنبور عسل در مجاورت درختان و مس يعدم استقرار كندوها
 .زنبور عسل يدر هنگام كوچ كندو ها ي

 .زنبور عسل يمستمر از كندو ها

 
  :چاي

 هرز از باغات چا يحذف علف ها
 .عملكرد

  استفاده از كودها
بهاره برگ سبز نيچ
 آغاز برداشت برگ سبزچاي در برخي مناطق چاي خيز

 

  :دامپروري

 دهيدوش ريانتقال ش
 الزم از بره مراقبت
 دما در دامدار هيو تهو ميتنظ
 از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به  يريجلوگ
 واكسن آنتروتوكسم قيتزر

 
  :مرغداري

 دما و رطوبت در مرغدار هيو تهو ميتنظ
 از تراكم ب اجتناب
 فاصله جوجه ر تيرعا
 ها كردن سالن گرم

.خصوصاً كف آنها
 

 :يزنبوردار يها هيتوص

 عدم استقرار كندوها
 يمنينكات ا تيرعا
 مستمر از كندو ها ديبازد انجام

  

 :ينوغاندار 
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 .   ييايم

 .تخم نوغان و پرورش كرم جوان

با توجه به  يخاك ياستفاده از آب باران و زهكش  جهت پر نمودن استخرها 

جهت  يگرم آب انيبچه ماه  يخاك ي

 . ينو بارا يابر يدر روزها

 .با در نظر گرفتن درجه حرارت آب

   :يساخته و بتن ش
  .حوضچه ها  يآب و هواده ي

  كشور  چاي سازمان

  جهاد كشاورزي آستانه اشرفيه

  هواشناسي بندركياشهر

  مديريت بحران جهاد كشاورزي

  آستانه اشرفيه جهاد كشاورزي 

  شيالت آستانه اشرفيه

( كاربرديجلسه توسعه هواشناسي 

ميو ش يكياقدام به مبارزه با آفت راب و حلزون به دو روش مكان

تخم نوغان و پرورش كرم جوان خياسباب و لوازم تفر يو ضدعفون يبه آماده ساز

 ."آرام"درياباموج كوتاه 

استفاده از آب باران و زهكش  جهت پر نمودن استخرها    :آبي گرم
 .رو شيمنابع آب در سال پ

ياستخرها يدر استخر   ، طناب كش يماه  بچه ي

در روزها ينرمال ، قطع  كودده  يمهار هجوم پرندگان ، غذا ده
  :يسرداب

با در نظر گرفتن درجه حرارت آب هيمنظم آب،  تغذ ض

شيپ يو كپور متراكم در حوضچه ها ياريخاو
يالزم در كنترل ورود آب و خروج  مينرمال  ، تنظ

سازمان  محمدي گل

جهاد كشاورزي آستانه اشرفيه  فاطمه منجمي 

هواشناسي بندركياشهر  علي محجوب

مديريت بحران جهاد كشاورزي  كميل ضيابخش

جهاد كشاورزي   محمد محمدزاده

شيالت آستانه اشرفيه  محسن محمد زاده
  

  

 اقدام به مبارزه با آفت راب و حلزون به دو روش مكان

 به آماده ساز اقدام
 

  :شيالت
  درياباموج كوتاه

گرم ماهيان استخر
منابع آب در سال پ  تيمحدود

 يو رهاساز  ديخر

مهار هجوم پرندگان ، غذا ده
سرداب  انيپرورش ماه

  ضيتعو  ،يدههوا

خاو انيپرورش ماه
 نرمال  ، تنظ يغذا ده

گل محمدجواد  1

فاطمه منجمي   2

علي محجوب  3

كميل ضيابخش  4

محمد محمدزاده  5

محسن محمد زاده  6
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