جلسٍ تًسعٍ ًَاشىاسي کاربردی (تُك)
عىًان دستگاٌ َا
مكان جلسٍ
دستًر جلسٍ

اداسُ َّاضٌاسی تٌذسکیاضْش ،ساصهاى چای کطَس ٍاداسُ جْاد کطاٍسصی ٍضیالت
ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ
فضای هجاصی  -هذت جلسِ  1:30ساػت

ضواسُ جلسِ444:

1400 /02 /22

تثییي ضشایظ جَی چٌذ سٍص آیٌذُ ٍ صذٍس تَصیِ ّای َّاضٌاسی کطاٍسصی (تْک) تشای کاستشاى ٍ کطاٍسصاى ضشق
استاى گیالى



وقشٍ َای ًَاشىاسي وشان دَىذٌ فعالیت تىايبي ساماوٍ کم ي بیش واپایذار در مىطقٍ است.



بر ایه اساس طي  44ساعت آیىذٌ گاَي افسایش ابر ،باروذگي ي رعذ ي برق پیش بیىي مي شًد.



شایان رکر است بٍ تذریج از جمعٍ ضمه پایذاری جً ،ريوذ افسایش دما ي کاَش ابر تا اياخر َفتٍ آیىذٌ مًرد اوتظار
است.

زراعت:



تاصدیذ هستوش خضاًِ ٍ کٌتشل دها ٍ سعَتت ٍ تَْیِ ی هٌاسة تا تَجِ تِ احتوال افضایص دها .
پایص ًطاّا تا تَجِ تِ احتوال تشٍص تیواسیّای لاسچی ٍ آفات دس خضاًِ ٍ کٌتشل آى عثك تَصیِ ی
کاسضٌاساى .



سشکطی هستوش هضاسع تشًج ٍ الذام تِ کٌتشل تیواسی ّا ٍ آفات دس صَست تشٍص ػالئن تشاساس ًظش
کاسضٌاساى.



خَدداسی اص اًجام ّش گًَِ ػولیات صساػی ٍ تاغی ضاهل ًطاکاسی  ،کَددّی ٍ هشالثتّای دٍسُ

داضت هحصَالت صساػی ٍ تاغی.دس ٌّگام سػذ ٍ تشق.
باغباوي:


کٌتشل هذاٍم دها ٍ سعَتت دس گلخاًِ ٍ سالي ّای پشٍسش لاسچ.



تغزیِ ی هٌاسة دسختاى هیَُ تا کَدّای فسماتِ ٍ پتاسِ تِ هٌظَس ایجاد هماٍهت دس هماتل تٌص
ّای گشهایی.

حفظ وباتات:


تاصدیذ هستوش اص هضاسع صیفی جات ٍ تادام صهیٌی ٍ کٌتشل تٌْگام آفات ٍ تیواسیْای ضایغ هٌغمِ
دس صَست تشٍص ػالئن تا ًظش کاسضٌاساى .
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پایص دسختاى هشکثات اص ًظش آلَدگی تِ هیٌَص  ،پسیل  ٍ...،الذام تِ هثاسصُ دس ضشایظ هساػذ جَی
ٍ عثك تَصیِ کاسضٌاساى .
پایص گلخاًِ ّا اص ًظش آلَدگی تِ هگس سفیذ  ،کٌِ ّا ٍ سایش افات ٍ الذام تِ کٌتشل تا ًظش



کاسضٌاساى.


خَدداسی اص ّشگًَِ هحلَلپاضی ٍ سوپاضی ٍ کَددّی دس ٌّگام سػذ ٍ تشق.

چای:


کَددّی تاغات چای (دٍ ّفتِ لثل تشداضت تشگ سثض چای) تا استفادُ اص کَدّای ًیتشٍطًِ (اٍسُ
تشداضت چیي اٍل (تْاسُ) تشگ سثض چای دس هٌاعك چایخیض.



پٌاُ گشفتي دس هکاى اهي دس صهاى سػذ ٍ تشق احتوالی ٌّگام تشداضت تشگ سثض چای.

دامپريری:


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



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



تضسیك ٍاکسي لوپی اسکیي تِ دام ّا.



تضسیك ٍاکسي ضاستي ػالهتی تِ دام ّا.



هحافظت دام ّا تَسظ داهذاساى ٌّگام ٍلَع سػذٍتشق تِ خصَظ دس هٌاعك کَّپایِ ای.

مرغذاری


تٌظین ٍ تَْیِ دها ٍ سعَتت دس هشغذاسی ّا.



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



سػایت فاصلِ جَجِ سیضی دس سالي هشغذاسی ّا.

زوبًرداری:


الذام تِ اًجام تاصدیذ اص کلٌی صًثَس ػسل دس اخشّفتِ.
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وًغاوذاری:


الذام الذام تِ رخیشُ ساصی یک ٍػذُ تشگ تَت ٍ اجتٌاب اص تغزیِ السٍّا تا تشگ خیس ٍ تاساى
خَسدُ



الذام تِ تٌظین ٍ کٌتشل دها ٍ سعَتت سالي پشٍسش هتٌاسة تا سي السٍی



الذام تِ ضذ ػفًَی تذى السٍّا تا پَدس ضذ ػفًَی کٌٌذُ لثل اص تشگ دّی صثح ،جْت پیطگیشی اص
تشٍص تیواسیْای احتوالی

شیالت:


دسیا تشای فؼالیتْای هشتثظ تا احتیاط هٌاسة.
استخش هاّیاى گشم آتی  :کاّص غزا دّی ٍ لغغ کَددّی تا پٌجطٌثِ َّ،ادّی



استخش،پاکساصی کاًالْای اصلی ٍ ٍسٍدی ٍ خشٍجی استخش.


استخش هاّیاى سشدآتی ٍخاٍیاسی :غزا دّی هتٌاسة تا دسجِ حشاستَّ ،ادّی ،تٌظین ٍسٍدی ٍ
خشٍجی آب دس هٌاعك کَّپایِ ای.

تًصیٍ عمًمي:الذام تشای تیوِ هحصَالتی چَى تشًج ،هاّیاى گشم آتی ،چای ٍ پشتمال تاتَجِ تِ ضشایظ جَی فصل
جاسی ٍ جْت جثشاى خساسات احتوالی ،تا پایاى اسدیثْطت.

1

محمذجًاد گل محمذی

سازمان چای کشًر

2

فاطمٍ مىجمي

جُاد کشايرزی آستاوٍ اشرفیٍ

3

علي محجًب

ًَاشىاسي بىذرکیاشُر

4

کمیل ضیابخش

مذیریت بحران جُاد کشايرزی

5

محمذ محمذزادٌ

جُاد کشايرزی آستاوٍ اشرفیٍ

6

محسه محمذ زادٌ

شیالت آستاوٍ اشرفیٍ
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