جلسٍ تًسعٍ ًَاضىاسي کارتردی (تُك)
عىًان دستگاٌ َا

اداسُ َّاشٌاسی تٌذسویاشْش ،ساصهاى چای وشَس ٍاداسُ جْاد وشاٍسصی ٍشیالت
شْشستاى آستاًِ اششفیِ

شواسُ جلسِ549:

فضای هجاصی  -هذت جلسِ  1:03ساػت

مكان جلسٍ
دستًر جلسٍ

1099 /39 /11

تثییي ششایط جَی چٌذ سٍص آیٌذُ ٍ صذٍس تَصیِ ّای َّاشٌاسی وشاٍسصی (تْه) تشای واستشاى ٍ وشاٍسصاى ششق
استاى گیالى

«پیص تیىي يضعیت جًی»
 وقطٍ َای ًَاضىاسي وطان دَىدٌ وفًذ تدریجي جریاوات کم يتیص واپایدار در مىطقٍ است.
 از عصرامريز ،ضمه افسایص اتر ،تٍ تىايب تارودگي ي يزش تاد ي در ارتفاعات تارش ترف تا اياسط َفتٍ آیىدٌ مُیا است.
 ضایان ذکر است تارودگي ي يزش تاد طي ضىثٍ(تعد از ظُر ي ضة) تا ديضىثٍ از ضدت تیطتری ترخًردار است ي در ارتفاعات تارش ترف مًرد اوتظار است.

زراعت:


هذیشیت تخلیِ آب دس هضاسع وشت دٍم(تاصوشدى ٍالیشٍتی صّىشْا)



اًتمال هاشیي االت وشاٍسصی تِ هىاًْای هسمف



هحافظت اص تزسّای خَدهصشفی دس اًثاسّا اصسطَتت ٍ آفات ٍ جًَذگاى اًثاسی

تاغثاوي:


ػذم ّشگًَِ ػولیات سوپاشی ٍ هحلَل پاشی دس تاغات



جوغ آٍسی ،اًْذام ،ایجاد هَاًغ فیضیىی ٍ استفادُ اص طؼوِ ّای هسوَم تشای هثاسصُ تا ساب ٍ حلضٍى



وٌتشل ،تٌظین دها ،تَْیِ ٍتَجِ تِ استحىام ساصُ ّای گلخاًِ ای



هثاسصُ تا هگس هیَُ هذیتشاًِای تا سػایت تْذاشت تاؽ ،جوغآٍسی ٍ صیش خان وشدى هیَُّای آلَدُ دس ػوك
هٌاسة ،تشداشت ًاسًگی ً ،صة واست صسد چسثٌذُ ٍ جلة وٌٌذُ ٍطؼوِ ّای هسوَم

جلسٍ تًسعٍ ًَاضىاسي کارتردی (تُك)
چای:


حزف ػلف ّای ّشص اص طشیك لطغ ،وٌذى ٍ جوغ آٍسی آًْا جْت جلَگیشی اص گستشش آًْا ٍ حزف هیضتااى
ٍاسط آفت ٍ تیواسی (دس پاییض ٍ صهستاى تشخی آفات سٍی ػلف ّای ّشص صهستاى گزساًی هی وٌٌذ ٍ دس تْاس ٍ
تاتستاى تِ تَتِ چای ٍ تشي سثض آسیة هی صًٌذ)



ػذم اًجام ّشس دس تاغات چای دس ایي ّفتِ (تا تَجِ تِ تَصیِ ّای ػلویّ ،شس تاغات چای اص اٍاخش آرسهاُ
اًجام گیشد)



صّىشی تاغات چای تشای جلَگیشی اص آتشَیی خان

1

سید رضا اتراَیمي

جُاد کطايرزی تىدرکیاضُر

2

محمدجًاد گل محمدی

سازمان چای کطًر

3

مظفر میرتلًک

ًَاضىاسي تىدرکیاضُر

4

علي محجًب

ًَاضىاسي تىدرکیاضُر

5
6

