تَغیِ ّای کاستشدی َّاضٌاسی غشب گیالى (تِ هشکضیت ضْشستاى تالص ) تاسیخ غذٍس 1400/02/22 :ضواسُ 73:
پیص تیٌی ٍضؼیت خَی 22اسدیثْطت تا  26اسدیثْطت : 1400

ًقطِ ّای َّاضٌاسی ًطاى دٌّذُ فؼالیت تٌاٍتی ساهاًِ کن ٍ تیص ًاپایذاس دس هٌطقِ است

 .تش ایي اساس

طی  48ساػت آیٌذُ گاّی افضایص اتش ،تاسًذگی ٍ سػذ ٍ تشق پیص تیٌی هی ضَد .ضایاى رکش است تِ تذسیح
اص خوؼِ ضوي پایذاسی خَ ،سًٍذ افضایص دها ٍ کاّص اتش تا اٍاخش ّفتِ آیٌذُ هَسد اًتظاس است.
صساػت :


تؼشیض ٍ تشهین کشت ّا ٍ الیشٍتی اًْاس کطاٍسصی



استفادُ اص ظشفیت باًک ًطا هکاًیضُ ٍ افضایص سطح کطت هکاًیضُ



استحکام پَضص آى ٍ َّادّی هٌاسة ،تٌظین استفاع هٌاسة پَضص خضاًِ ٍ ًػة دهاسٌح خْت کٌتشل دها



تشداضتي پَضص خضاًِ چٌذ سٍص قثل اص اًتقال تِ صهیي تشای ًطاء ّا ی آهادُ



ایداد صّکص هٌاسة تشای دس اهاى هاًذى اص آب هاصاد خْت اىتقال آب تِ خاسج اص خضاًِ ّا



تسشیغ دس تیوِ هحػَالت کطاٍسصی تخػَظ تشًح



سػایت اغَل تْذاضتی ٍ دستَسالؼول ّای هشتثط تا پیطگیشی ٍ هقاتلِ تا کشًٍا دس هحیط کطت ٍ کاس



آهادُ ساصی صهیي خْت کطت هحػَالت خالیضی ،حثَتات ٍ تادام صهیٌی



کٌتشل ٍ هذیشیت ػَاهل خساستضای هضاسع گٌذم ٍ خَ تا ًظش کاسضٌاس




تاغثاًی:



احتیاط اص اًدام ػولیات هحلَل پاضی ٍ سن پاضی دس تاغات



تٌظین ٍ کٌتشل دها ٍ سطَتت گلخاًِ ّا ٍ کاسگاّْای قاسذ خَساکی تا تَخِ تِ ًَساًات دهایی



اغات خذیذ االحذاث
استفادُ اص تادضکي ّا تاالخع دسختاى سشیغ الشضذٍ غیشهثوش (غٌَتش،کاج ٍ سشٍٍ)...دس ب



احذاث صّکص هٌاسة دس تاغات ٍ ایداد ضثکِ هٌاسة آتشساًی دس تاغات خذیذ االحذاث



هثاسصُ هکاًیکی تا استفادُ اص تشس یا کیسِ کٌفی دس تاغات تشای آفت سپشداس سفیذ تَت



استفادُ اص قین دس ًْالْای تاصُ غشس ضذُ



هحلَل پاضی ػٌاغش غزایی هتٌاسة تا ًیاص دسختاى ( تا ًظش کاسضٌاس)



ٍخیي ػلفْای ّشص کلیِ تاغات ٍ حزف پاخَضْای اضافی



هثاسصُ تا تیواسیْای لکِ غشتالی ضاًکش،تیواسیْای سفیذک سطحی ٍ لة ضتشی دس تاغات داًِ داس ٍّستِ داس



پایص ٍ کٌتشل تیواسیْای لکِ سیاُ دس تاغات داًِ داس اص خولِ گالتی ٍ سیة



کاسضٌاساى  :حویذًژاد(َّاضٌاسی تالص)-اسذی دٍست(خْاد تالص)-هیشصایی(خْادتالص)ًَ-ػی(خْادتالص)

ایي توصیه هادس سایت اداسُ کل َّاضٌاسی گیالى دس دستشس هی تاضذ WWW.GILMET.IR



پشٍسش دٌّگاى دام -طیَس ٍ صًثَس ػسل:



سػایت هسایل تْذاضتی دس دٍضص ٍ اًتقال تثِ هَقغ هحػَالت (ضیش) تِ هشاکض خوغ آٍسی



کٌتشل دها ٍ سطَتت ٍ تَْیِ هٌاسة دس هشغذاسیْا ٍسػایت هسائل تْذاضتی



خَداسی اص استقشاس کٌذٍّای ػسل دس حاضیِ سٍدخاًِ ّای فػلی



اًدام تغزیِ کوکی دس کلٌی ّای صًثَس ػسل



ػذم تاصدیذ دس ساػات سشد سٍص




تشای پیطگیشی اص اًتطاس اتتال ٍ اًتطاس تیواسی کشًٍا سػایت هَاسد صیش ضشٍسی هی تاضذ



قثل ٍ تؼذ اص تواس تا ّش ًَع دام_طیَس ٍ صًثَس ػسل تِ غَست مس تة دستْا سا تا آب ٍ غاتَى ضستِ ٍ اص دست
صدى تِ چطوْا خَداسی ًوائیذ



دس غَست داضتي تیواسی اص تواس هستقین تا حیَاًات خَداسی ضَد .



ٍسایل ٍادٍات هَسد استفادُ سا حتوا ضذ ػفًَی ًوائیذ



دس تواس تا افشاد دس ٍاحذّای پشٍسش یا خاسج اص آى فاغلِ حذاقل یک ًٍین هتشی تا آًْا سا سػایت فشهائیذ

کاسضٌاساى  :حویذًژاد(َّاضٌاسی تالص)-اسذی دٍست(خْاد تالص)-هیشصایی(خْادتالص)ًَ-ػی(خْادتالص)

ایي توصیه هادس سایت اداسُ کل َّاضٌاسی گیالى دس دستشس هی تاضذ WWW.GILMET.IR

