جلسِ تَسعِ َّاضٌاسي كطاٍرزي (تْك)
عٌَاى دستگاُ ّا

اداره هواشناسی واداره جهاد كشاورزي شهرستان تالش

شماره جلسه 43:

هكاى جلسِ

فضاي مجازي  -مدت جلسه  1:30ساعت

1399 /02 /02

دستَر جلسِ

یالى (ایي تَصیِ ّا در سایت WWW.GILMET.IR
تَصیِ ّاي َّاضٌاسي كطاٍرزي (تْك) كاربراى غرب گ

َّاضٌاسي گیالى در دسترس هي باضد)

«پیص بیٌي ٍضعیت جَي»



عي اهرٍز چْارضٌبِ الي اٍایل ّفتِ آیٌدُ:



ًقطِ ّاي َّاضٌاسي ًطاى دٌّدُ فعالیت ساهاًِ كن ٍ بیص ًاپایدار در هٌغقِ است  .بر ایي اساس عي  48ساعت آیٌدُ ،گاّي افسایص

ابرٍ ،زش باد ٍ در بعضي ًقاط بارًدگي (گاّي ضدید) ٍ احتوال رعد ٍ برق پیص بیٌي هي ضَد  .بِ تدریج از ضٌبِ ّفتِ آیٌدُ با ٍرٍد ساهاًِ
بارضي جدید بِ هٌغقِ ،رًٍد كاّص دها ٍ افسایص ابر ٍ در بعضي ًقاط بارًدگي ٍ ٍزش باد (گاّي ضدید) ٍ احتوال رعد ٍ برق تا اٍاسظ ّفتِ
هَرد اًتظار است.

زراعت:


آهادُ ساسی اراضی هستؼذ ضالیشاری ٍ غیز ضالیشاری جْت کطت اًَاع هحصَالت پاییشُ



هذیزیت در بزداضت بادام سهیٌی ،اًبارداری ٍ کٌتزل ضزایط هحیطی جْت جلَ گیزی اس ضیَع بیواریْای قارچی ٍاستفادُ
اس خطک کي ّای صٌؼتی



بَجاری ٍ ضذ ػفًَی بذٍر خَد هصزفی کطاٍرساى قبل اس کاضت هحصَالت پائیشُ



هحافظت اس ضلتَک حول ضذُ بِ کارخاًجات بزًجکَبی کِ در فضای باس جوغ آٍری ضذُ

باغباًي:


خَداری در ػولیات هحلَل پاضی ٍ سن پاضی در درختاى هیَُ



حذف هیَُ ّای تزک خَردُ هزکبات بِ هٌظَر جلَگیزی اس ضیَع بیواریْای هزکبات



هحلَل پاضی کَد کلسین تا قبل اس بزداضت در باغات کیَی در رٍسّای بذًٍِ بارش



تٌظین دها ٍ تَْیِ گلخاًِ ّا ٍ سالٌْای پزٍرش قارچ خَارکی



هبارسُ با آفت سپزدار سفیذ تَت در باغات کیَی ٍ هزکبات بِ رٍش هکاًیکی ٍ درصَرت آلَدگی باال هبارسُ ضیویایی



کٌتزل  ،باسدیذ ٍ پایص باغات خزهالَ ًٍارًگی بوٌظَر ردیابی هگس هیَُ هذیتزاًِ ای



ظت اس گلخاًِ ّا ٍ ًْالْای جَاى در هقابل ٍسش باد
هحاف

جلسِ تَسعِ َّاضٌاسي كطاٍرزي (تْك)

داهداراى:
- 
هرغداري:


-

زًبَرداري:


-

هالحظات

ردیف

ًام ًٍام خاًَادگي

ًام دستگاُ/ادارُ

1

جٌید فالح

جْاد كطاٍرزي ضْرستاى تالص

2

افطیي حویدًژاد

َّاضٌاسي ضْرستاى تالص

3

كراهت سعادتي

ضیالت ضْرستاى تالص

غ

4

ًَرالدیي هیرزایي

كارضٌاس اهَر دام

غ

5

هرین ًَعي

كارضٌاس باغباًي

6

ًسین اسدي دٍست

كارضٌاس زراعت

