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ضواسُ جلسِ706:

1400 /04 /23

تثییي ضشایط جَی چٌذ سٍص آیٌذُ ٍ غذٍس تَغیِ ّای َّاضٌاسی وطاٍسصی (تْه) تشای واستشاى ٍ وطاٍسصاى ضشق
استاى گیالى



ومطٍ َای ًَاضىاسي وطان دَىذٌ عبًر تىايبي جریاوات واپایذار از مىطمٍ است.



بىابرایه تا پایان َفتٍ در بعضي وماط باروذگي (گاَي رگباری)ي رعذيبرق  ،يزش باد ي در مىاطك مستعذ احتمال بارش تگرگ پیص بیىي مي
ضًد.



ضایان رکر است طي پىجطىبٍ ي جمعٍ با تمًیت واپایذاری ي استمرار جریاوات خىك ضمالي ،عاليٌ بر کاَص وسبي دما ،بر ضذت
بارش َا افسيدٌ ضذٌ ي در برخي مىاطك باروذگي ي يزش باد(گاَي ضذیذ ،پارٌ ای وًاحي مًلتي خیلي ضذیذ) ي رعذيبرق مًرد
اوتظار است.

زراعت:




پشّیض اص اًجام ّشگًَِ ػولیات صساػی دس ٌّگام تشٍص سػذ ٍ تشق ٍ غاػمِ.
هذیشیت سٍاًاب دس وطتّای تْاسُ.
تاص وشدى خشٍجی وشتْا ٍ تٌظین استفاع آب ،تخػَظ دس هضاسػی وِ تَاسطِ لشاس گشفتي دس هشحلِ
صایطی (ظَْس خَضِ ) دس هؼشؼ آسیة ًاضی اصٍسس ٍ خَاتیذگی لشاس داسًذ.

باغباوي:


تٌظین دهای گلخاًِ ٍ سالٌْای پشٍسش لاسچ.



تشهین تطته پای دسختاى تِ هٌظَس حفظ سطَتت خان.



پشّیض اص اًجام هحلَلپاضی دسختاى تا تَجِ تِ ضشایط ًاهساػذ جَی.

حفظ وباتات:


خَدداسی اص اًجام ػولیات سوپاضی دس هضاسع ٍ تاغات.



پایص آفات ٍ تیواسیْای ضایغ هٌطمِ دس هضاسع ٍ تاغات ٍ الذام تِ هثاسصُ تلفیمی پس اص تؼذیل
ضشایط جَی طثك تَغیِ واسضٌاساى.



پایص هستوش تیواسیْای ضایغ هضاسع تادام صهیٌی پس اص پایاى تاسًذگی ٍ هساػذ ضذى ضشایط
جَی ٍ تسشیغ دس وٌتشل تیواسی ٍ هثاسصُ ضیویایی تا ًظش واسضٌاساى.

جلسٍ تًسعٍ ًَاضىاسي کاربردی (تُك)
چای:


تسشیغ دس تشداضت تشي سثض چای چیي تاتستاًِ.



حزف ػلف ّای ّشص یىسالِ ٍ چٌذسالِ اص تاغات چای.



پٌاُ گشفتي تِ هىاى اهي دس صهاى سػذ ٍ تشق احتوالی ٌّگام ػولیات تاغی.

دامپريری:


اًتمال ضیش دٍضیذُ ضذُ پس اص دٍضص ٍ دس حذالل صهاى هوىي تِ ایستگاُ جوغ آٍسی ضیش.



ػذم ٍسٍد دام ّا تِ هٌاطك هشتفغ تا تَجِ تِ احتوال ٍلَع غاػمِ.



هحافظت دام ّا تَسط داهذاساى اص تشخَسد غاػمِ.



ػذم چشا دام ّا دس حاضیِ سٍدخاًِ ّا.



الذام تِ پش وشدى سیلَّای رست ػلَفِ ای تَسط داهذاساى جْت جلَگیشی اص واّص سطَتت ٍ
ویفیت آى تذلیل ٍصش تاد.

مرغذاری:


تٌظین ٍ تَْیِ دها ٍ سطَتت دس هشغذاسی ّا.



اجتٌاب اص تشاون تیص اصحذ گلِ تا تَجِ تِ افضایص ػَاهل تیواسیضا ٍ آلَدگی ّا.



سػایت فاغلِ جَجِ سیضی دس سالي هشغذاسی ّا.



رخیشُ ساصی سَخت هَسد ًیاص هشغذاسی .



اطویٌاى اص سالن تَدى طًشاتَس تذلیل احتوال لطؼی تشق.

زوبًرداری:


الذام تِ تشداضت ػسل دس غَست ضشایط جَی هٌاسة.



اًجام تاصدیذ هستوش ولٌی ّا.



ػذم استمشاس وٌذٍّای صًثَس ػسل دس هجاٍست سٍدخاًِ ّا ٍ دسختاى.



اطویٌاى اص سالن تَدى وٌذٍّای صًثَس ػسل.
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وًغاوذاری:


الذام تِ جوغ آٍسی ٍ هؼذٍم ساصی تمایای السٍّای هشدُ اص سطَح تلٌثاس ٍ تستش پشٍسش ٍ
ضستطَی واهل تلٌثاس تا آب خالع.



الذام تِ ؾذػفًَی تلٌثاس(وف ،دیَاسّا ،سمف ،لَاصم ٍ تستشّای پشٍسش) تا هحلَل فشهالیي  2دسغذ
یا آب ولش یه دسغذ.



الذام تِ ّشس ضذیذ دسختاى تَت( ّشس پس اص تشداضت تشي) تا لیچی دستِ تلٌذ.



الذام تِ آتیاسی هشتة تَتستاى ٍ ٍجیي ػلفْای ّشص پای دسختاى تَت.



الذام تِ وَدپاضی ضیویایی تاتستاًِ( 20دسغذ ًیاص ساالًِ دسختاى) تؼذ اص اتوام ّشس.

ضیالت:


دسیا سٍص پٌجطٌثِ ُ تؼؿی ساػات ًسثتا" مواج .


استخش هاّیاى گشم آتی  :تاتَجِ تِ افضایص اتش ٍ تاساًی تَدى َّا ،واّص غزا دّی ٍ لطغ
وَددّی ٍ دس سٍصّای آفتاتی غزا دّی ًشهالَّ ،ادّی استخش تخػَظ دس ضة



غزا دّی ًشهال  ،تؼَیؽ هٌاسة آب ٍ َّادّی حَؾچِّا دس استخش هاّیاى گشم آتی هتشاون ٍ
صیٌىالیَم .



استخش هاّیاى سشدآتی :غزا دّی تا دس ًظش گشفتي دسجِ حشاست ٍ دس غَست افضایص دها دس ظْش
جیشُ غزائی سا تیطتش دس غثح ٍ غشٍب استفادُ ًوایٌذَّ،ادّی ٍ تؼَیؽ آب  ،استفادُ اص سایثاى
هَلت تش سٍی حَؾچِّا جْت جلَگیشی اص افضایص دها.


استخش هاّیاى خاٍیاسی َّادّی  ،غزا دّی ًشهال ،تؼَیؽ آب.
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