تَفیِ ّای وارتزدی َّاؽٌاعی غزب گیالى (تِ هزوشیت ؽْزعتاى تالؼ) تاریخ فذٍر 1400/04/09 :ؽوارُ 81:

پیؼ تیٌی ٍضؼیت خَی 09تیز تا 14تیز : 1400

وقطٍ َای ًَاضىاسی وطان دَىدٌ گذر امًاج کم ي بیص واپایدار اس مىطقٍ است.
بز ایه اساس تا ايایل َفتٍ آیىدٌ گاَی افشایص ابز ي يسش باد ي در بعضی وقاط رگبار ي
رعدي بزق ي احتمال تگزگ پیص بیىی می ضًدَ .مچىیه طی ایه مدت کاَص وسبی دما مًرد
اوتظار است.
سراػت


هذیزیت ٍ تٌظین تْیٌِ هقزف آب در هشارع ؽالیشار



رػایت افَل تْذاؽتی ٍ دعتَرالؼول ّای هزتثط تا پیؾگیزی ٍ هماتلِ تا وزًٍا در هحیط وؾت ٍ وار



ؽزٍع سهاى وٌتزل تیَ لَصیه ػلیِ ًغل دٍم آفت عالِ خَار تزًح



اعتفادُ درعت ٍ تْیٌِ اس وَدّای تَفیِ ؽذُ



هذیزیت هحقَالت خالیشی ٍ تادام سهیٌی ٍ آتیاری در فَرت لشٍم



تاغثاًی:



احتیاط اس اًدام ػولیات هحلَل پاؽی ٍ عن پاؽی در تاغات هیَُ



هحافظت اس تاعیغات وؾاٍرسی اس خولِ گلخاًِ،اًثارّا ٍهاؽیي آالت وؾاٍرسی



هحلَل پاؽی وَدّای ریش هغذی هَرد ًیاس در تاغات طثك تَفیِ وارؽٌاعاى



اًدام ّزط تاتغتاًِ ویَی ٍ عایز تاغات هیَُ اس خولِ فٌذق ٍ هزوثات ٍ غیزُ



ات
اًدام هثارسُ ؽیوایی ػلیِ ؽپؾه ٍ تا لؾه ّای هزوة



اًدام ؽیوایی ػلیِ وزم عفیذ ریؾِ در تاغات هیَُ



اًدام تِ هَلغ آتیاری در تاؽ ّای هیَُ تخقَؿ در تاؽ ّای خَاى .



هحلَل پاؽی وَد ّای ریش هغذی هَرد ًیاس درختاى ٍ تا ًظز وارؽٌاعاى فٌی .



تٌظین ٍ وٌتزل دها ٍ رطَتت گلخاًِ ّا ٍ وارگاّْای لارذ خَراوی تا تَخِ تِ ًَعاًات دهایی



حذف ؽاخِ ّای اضافی خؾهٍ ،خیي ػلفْای ّزس ،پاخَػ ّا ٍ ًزوْا درولیِ تاغات هیَُ ٍ
ًْالغتاًْا.



اعتفادُ اس تادؽىي ّا تالخـ درختاى عزیغ الزؽذ ٍ غیز هثوز (فٌَتز ،واج ٍ عزٍ )...در تاغات
خذیذ اال حذاث



هثارسُ تا ػلفْای ّزس تاغْا خقَفا در هحذٍدُ تاج درخت در عاػات آرام رٍس
وارؽٌاعاى  :حویذًضاد(َّاؽٌاعی تالؼ)-اعذی دٍعت(خْاد تالؼ)-هیزسایی(خْادتالؼ)ًَ-ػی(خْادتالؼ)

ایي تًصیٍ َادر عایت ادارُ ول َّاػًاعی گیالى در دعتزط هی تاؽذ WWW.GILMET.IR



تٌظین دٍر آتیاری در تاغات هیَُ هتٌاعة تا ٍضؼیت خان ٍ ؽزایط دهایی خان



هثارسُ تا ػلفْای ّزس تاغْا خقَفا در هحذٍدُ تاج درخت در عاػات آرام رٍس



پزٍرػ دٌّگاى دام -طیَر ٍ سًثَر ػغل:



رػایت هظایل تْذاؽتی در دٍؽؼ ٍ اًتمال بُ هَلغ هحقَالت(ؽیز) تِ هزاوش خوغ آٍری



در دعتزط تَدى آب وافی ٍ خٌه در عاػات اٍج گزها اعتفادُ اس هِ پاػ ٍ پٌىِ عمفی در عاػات
اٍج گزها



اًدام تاسدیذ هغتوز اس وٌذٍ ّا



هذیزیت تخن ریشی هلىِ سًثَر ػظل تِ خاطز ٍرٍد ؽْذ ٍ ًثَد حدزُ خالی تزای تخن ریشی هلىِ



تٌظین ٍ تٍِیِ دها ٍ رطَتت در هزغذاریْا خلَگیزی اس تزاون تیؼ اس حذ گلِ



تزای پیؾگیزی اس اًتؾار اتتال ٍ اًتؾار تیواری وزًٍا رػایت هَارد سیز ضزٍری هی تاؽذ



لثل ٍ تؼذ اس تواط تا ّز ًَع دام_طیَر ٍ سًثَر ػغل تِ فَرت مر تة دعتْا را تا آب ٍ فاتَى ؽغتِ
ٍ اس دعت سدى تِ چؾوْا خَداری ًوائیذ



در فَرت داؽتي تیواری اس تواط هغتمین تا حیَاًات خَداری ؽَد .



ٍعایل ٍادٍات هَرد اعتفادُ را حتوا ضذ ػفًَی ًوائیذ



در تواط تا افزاد در ٍاحذّای پزٍرػ یا خارج اس آى فافلِ حذالل یه ًٍین هتزی تا آًْا را رػایت
فزهائیذ

وارؽٌاعاى  :حویذًضاد(َّاؽٌاعی تالؼ)-اعذی دٍعت(خْاد تالؼ)-هیزسایی(خْادتالؼ)ًَ-ػی(خْادتالؼ)

ایي تًصیٍ َادر عایت ادارُ ول َّاػًاعی گیالى در دعتزط هی تاؽذ WWW.GILMET.IR

