ـﺎورزی
ـﯽ ﮐﺸـ
ـﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـ
ﺗﻮﺻـ
ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ دوم دی
][ad_1

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪ ﯾﺦ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺎرش ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای
روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ) ۱۰ﺗﺎ  ۱۴دیﻣﺎه( ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺎﻏﺪاری ،زراﻋﺖ ،داﻣﺪاری،
زﻧﺒﻮرداری و … ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،زﻧﺠﺎن و اردﺑﯿﻞ:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

•

ـﺘﺎن
ـﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳـ
ـﺎﺷﯽ و ﺳـ
ـﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘـ
ـﺎم ﻋﻤﻠﯿـ
ـﺎط در اﻧﺠـ
اﺣﺘﯿـ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه
و و ﺧـﻮدداری در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺎرش ﺑـﺮف و در اﺳـﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎط در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدداری در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺮف و وزش
ﺑﺎد و در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺧﻮدداری در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش
ﺑﺎران و ﺑﺮف و وزش ﺑﺎد
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

ﺟﻤﻊآوری و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮگﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده رﯾﺨﺘﻪ
•
ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎرﺗﻦﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه دور ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و از ﺑﯿﻦ
•
ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺮون ﺑﺎغ
•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت

•

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﻞ از

آﻏﺎز ﺑﺎرش
•

زراﻋﺖ:

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ
•
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی رﻃﻮﺑﺖ در اراﺿﯽ آﯾﺶ دﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
•
از ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺎورو ﺷﺪن زﻣﯿﻦ
ﭘﺨﺶ ﮐﻮد داﻣﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺨﻢ در اراﺿﯽ آﯾﺶ آﺑﯽ ﭘﺲ از
•
ﮔﺎورو ﺷﺪن زﻣﯿﻦ
•

داﻣﺪاری و ﻃﯿﻮر:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دام از آب ﯾﺦ زده در آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
•
از اﺳﺘﺮس و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دامﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ

ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
•
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
•

زﻧﺒﻮرداری:

•

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪو

•

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﻠﻮی درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز ﭘﺲ از ﺑﺎرش ﺑﺮف

اﺳﺘﻔﺎده از اﮔﺰاﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ واروآ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
•
ﺑﺎ روش ﺑﺨﺎردادن و اﺳﭙﺮی
ﺧﻮدداری از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد روز و
•
زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
•
ﺑﺎد

ﺧﻮدداری از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻼبﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و

•

ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ

•

ﺷﯿﻼت:

•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آب ﺑﺎران )رواﻧﺎب( ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ

•

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﯽ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪ ﯾﺦ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺪان ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
•
ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ:
•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
•
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺪان در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و در اﺳﺘﺎن
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد و ﺧﻮدداری در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ
اﺣﻤﺪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﻞ از
•
آﻏﺎز ﺑﺎرش
•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت

ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺖ
•
ﺷﺪه )ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ( ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺟﻮان در ﺑﺮاﺑﺮﺳﺮﻣﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
•
)ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﺑﺮﻓﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﺳﺘﺮس
ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮذرت ،ﭼﻐﻨﺪر ،ﭘﯿﺎز و
•
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ
•
•

زراﻋﺖ:
ﮐﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﺨﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت

اﻧﺘﻈﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ

در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺰارع ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن

ﺧﺎک
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
•
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
•

زﻧﺒﻮرداری:

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮز و ﺳﺮﻣﺎ

•

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ

•
ﮐﻨﺪو

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ

•

ﺷﯿﻼت:

•

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﯽ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻊآوری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

ﺧـﻮدداری از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘـﺎﺷﯽ و ﺳـﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳـﺘﺎن
•
ﻣﺎزﻧﺪران در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران
•
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﻞ از

آﻏﺎز ﺑﺎرش ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در

اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
•

ﺿﺮورت دﻗﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻧﺒﺎرداری ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ دﻣﺎی ﻫﻮا ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی ﺟﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﻮه ﭘﺮﺗﻘﺎل در اﻧﺒﺎر
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
•
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
•
ﺑﺎغﻫﺎ
•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻزم در ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺰارع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﯽ ،رﯾﺸﻪای

ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﮐﺒﺎت ) اوره ﺑﺎ
•
ﻣﺎﮐﺮوﮐﺎﻣﻞ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ذﺧﯿﺮه

ﻏﺬاﯾﯽ در زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

ﺧﻮدداری از ﻫﺮس زودﻫﻨﮕﺎم درﺧﺘﺎن ﻫﻠﻮ و ﺷﻠﯿﻞ

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎرده و ﺟﻮان

•

زراﻋﺖ:

ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﺮک و ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا )
•
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی (
•

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و آﻓﺎت در ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا

ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺰارع در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻓﺖ و آﺛﺎر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
•
ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت ﮐﮏ در زﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و دوﺑﺮﮔﯽ ﮐﻠﺰا ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن
•

داﻣﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

زﻧﺒﻮرداری:

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﮏ ﮔﺮده ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
•
ﺗﺨﻢرﯾﺰی و اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﻮی ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ
رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ
•
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻮزﻣﺎ و ﮐﻨﻪ واروار

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺎبﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎه و آﻟﻮده
•
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ
•

ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﮐﻒ ﮐﻨﺪو از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

ﻗﺮار دادن ادوات و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺤﻞ
•
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
•

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

ﺑﺎﻏﺪاران ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺑﯿﻞ ﭘﺎی
•
درﺧﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺧﻮد
•
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻏﺪاران ﻫﻠﻮ و آﻟﻮ ) ﺳﯿﺎه رﯾﺸﻪ( ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای
•
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ.
•

ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره اﻧﺒﺎرداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه در

روزﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺸﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
•

ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺎه رﯾﺸﻪ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ

ﻗﺎرچ ﮐﺶﻫﺎی راﯾﺞ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﻧﮑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺲ از رﯾﺰش ﺑﺮگﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
•

ـﺒﺰﯾﺠﺎت
ـﺰارع ﺳـ
ـﺎ در ﻣـ
ـﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـ
ـﻮﻧﻪ آﻓـ
ـﺎ ﻫﺮﮔـ
ـﺎرزه ﺑـ
ﻣﺒـ

)ﮐﺎﻫﻮ،ﮐﻠﻢ ،ﮐﺮﻓﺲ ،ﺑﺎﻗﻼ و ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ(
•

زراﻋﺖ:

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮی ،ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
•
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺬر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺸﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار  ۱ﺗﺎ  ۱.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در
ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻠﺰا و ﮔﻨﺪم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮی ،ﻧﺴﺒﺖ
•
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﺳﺮک ) ازﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ( اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻠﺰاﮐﺎر در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺴﺎرت ﺣﻠﺰون و راب ﺟﻬﺖ
•
ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورزان ﮐﻠﺰاﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎق ﺳﯿﺎه)ﻓﻮﻣﺎ(
•
ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰارع و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺮاﮐﺰ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
•

داﻣﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
•
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
•

زﻧﺒﻮرداری:

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﮏ ﮔﺮده ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
•
ﺗﺨﻢ رﯾﺰی و اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﻮی ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ
•

رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ

داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
•

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺎبﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎه و آﻟﻮده

ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ
•

ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﮐﻒ ﮐﻨﺪو از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

ﻗﺮار دادن ادوات و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺤﻞ

ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎ

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،ﻗﻢ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﻤﻨﺎن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
•
از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎد
•
ﮐﺸﺎورزی و ﮐﻠﯿﻨﮏﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ،ﭘﺘﺎﺳﻪ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻪ روش
•
ﭼﺎﻟﮑﻮد در ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
ﺟﻤﻊآوری و ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه )اﻧﺎر ،اﻧﺠﯿﺮ،
•
ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ و… (.درﮐﻒ ﺑﺎغ ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ
آﻓﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺒﺎر

و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﺧﻮداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ
•
ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪو
•
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک
•
ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﺮای زﻧﺒﻮرﻫﺎ
•

ﺷﯿﻼت:

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺨﻬﺎ و ﻫﻮادﻫﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب
•
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آب ﺑﺎران)رواﻧﺎب( ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ از آب ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
•
ﯾﺦ زدﮔﯽ
ﻗﺮار دادن ادوات و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺤﻞ
•
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
•
در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺧﺸﮑﻪ ﺑﺮی ﮐﻠﯿﻪ درﺧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده
•
ﮐﻒ ﺑﺎغ و روی درﺧﺘﺎن و ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن
•
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮردو ﯾﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ آبﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ
ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاب درﺧﺘﺎن و ﺧﻮدداری از ﻗﻄﻊ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﯾﺸﻪﻫﺎی
•
درﺧﺘﺎن ﻓﻌﻼ ً از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺎل ﮐﻮد ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮد ﺧﻮدداری ﺷﻮد
و ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺎﻧﺪن ﮐﻮدﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﺎزه ﺧﺎرج از ﺑﺎغ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮم ﮔﻠﻮﮔﺎه اﻧﺎر و ﻣﮕﺲ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
•
ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻓﺖزده روی درﺧﺘﺎن ،ﮐﻒ ﺑﺎغ و ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺰان ﺷﺪه اﻧﺎر و
ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﻮان درﺑﺎغﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ
•
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻏﺪاران ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
•
ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
•

زراﻋﺖ:

ﮔﻨﺪم و ﮐﻠﺰاﮐﺎران در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﮐﻠﺰا
•
ﺑﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻫﻮای ﮔﺮم و
آرام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﺎهﻫﺎی آب ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد،
•
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺸﺖ اﻗﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻏﺪاران ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ
•
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺪاب اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
•
•

زﻧﺒﻮرداری:
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪو

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دﻣﺎ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﺷﯿﻼت:

از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد اوﻟﯿﻪ روز ،ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺮی و
•
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آب اﺳﺘﺨﺮ از ﮔﻞ
•
آﻟﻮدﮔﯽ
•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺳﯿﻼب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش

•

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ

روﺷﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاده در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز در
•
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
•
رﺿﻮی در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در اﺳﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﻮدداری در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش
ﺑﺎد و اﺣﺘﯿﺎط در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
•
از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

ﺧﻮدداری از دادن ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
•
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ
ﮐﺸﺖ ﺑﺬرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻟﮑﺎران در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎکورزی
•
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرشﻫﺎی اﺧﯿﺮ
•

زراﻋﺖ:

•

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺪهای )ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ(

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺧﺎک ورزی
•
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در اراﺿﯽ آﯾﺶ دﯾﻢ
•

ﺷﯿﻼت:

•

ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن رﺷﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎی
•
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﺧﻮدداری از رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ در دﻣﺎی آب اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻤﺘﺮ از
•
 ۱۰درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس
رﻋﺎﯾﺖ آداﺑﺘﺎﺳﯿﻮن و ﺑﺎز ﮐﺮدن آب ورودی اﺳﺘﺨﺮ در ﺻﻮرت رﻫﺎﺳﺎزی
•
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﻫﻮای ﺳﺮد
ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ
•
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺰان ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و رﯾﺰش آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دام از آب ﯾﺦ زده در آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
•
از اﺳﺘﺮس و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دامﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

•

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ

•
ﮐﻨﺪو

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪ ﯾﺦ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
•
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺧﻮدداری در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش
ﺑﺎد و اﺣﺘﯿﺎط در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار

اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺘﮏ دور درﺧﺘﺎن در داﻣﻨﻪﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ
•
ﺑﯿﺸﺘﺮآب
•

ﺟﻤﻊآوری ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻏﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع آﻓﺎت

•

زراﻋﺖ:

•

ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﺮک ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰه

•

زﻧﺒﻮرداری:

•

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ

•

ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﯾﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﯾﮏ زﻧﺒﻮر

•

ﺷﯿﻼت:

ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻫﻮادﻫﯽ
•
ﻣﻨﺎﺳﺐ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎ

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
•
در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و اﺣﺘﯿﺎط در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮدداری در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرش ﺑﺎران و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺘﯿﺎط در
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و وزش ﺑﺎد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺟﻮان در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در روز
•
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

اﻧﺠﺎم ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﯿﻔﯽ
•
وﺳﺒﺰی ﺟﺎت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
•

ﺧﻮدداری ازﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
•
آﻏﺎز ﺑﺎرش
•

زراﻋﺖ:

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا ،ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
•
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی و
•
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
•
•

ﺷﯿﻼت:
ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺰان ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و رﯾﺰش آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
•

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم و ﺧﻮزﺳﺘﺎن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
•
در روزﻫـﺎی دوﺷﻨﺒـﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒـﻪ و در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در روزﻫـﺎی
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ

•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

•

درﺳـﺖ ﮐـﺮدن و ﺗﺮﻣﯿـﻢ ﺗﺸﺘـﮏ درﺧﺘـﺎن ﻣﯿـﻮه ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از

ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻏﺎت دﯾﻢ
ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪک و ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﮕﻮر و درﺧﺘﺎن
•
ﻣﯿﻮه و ﺳﻮزاﻧﺪن آﻧﻬﺎ
•

ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮐﻒ ﺑﺎغ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه روی درﺧﺖ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﻞ از
•
آﻏﺎز ﺑﺎرش
•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت

•

زراﻋﺖ:

•

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺸﺖ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ

•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی

•

دادن ﮐﻮد ﺳﺮک اوره در ﻣﺰارع ﻏﻼت

•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در روزﻫﺎی دارای ﺑﺎرش
•

زﻧﺒﻮرداری:

•

درزﮔﯿﺮی و اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﮐﻨﺪوﻫﺎ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز

•

ﺷﯿﻼت:

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
•
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در دوره ﺳﺮﻣﺎ
•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎ

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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