ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺮس دامﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ
در ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی
][ad_1

ﺧﻮدداری از اﺳﺘﻔﺎده از آب ﯾﺦزده در آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺳﺘﺮس و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ در دامﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ
آﺗﺶ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﻠﻮی درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز ﭘﺲ از ﺑﺎرش ﺑﺮف
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای
روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ) ۲۰ﺗﺎ  ۲۳دی( اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ،زارﻋﺎن ،داﻣﺪاران ،ﺑﺮای روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
) ۲۰دی( ﺗﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ) ۲۳دی( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،زﻧﺠﺎن و اردﺑﯿﻞ:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

•

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻊآوری و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮگﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده رﯾﺨﺘﻪ
•
ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﭘﺲ از ﮔﺎورور ﺷﺪن اراﺿﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎرﺗﻦﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه دور ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و از ﺑﯿﻦ
•
ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺮون ﺑﺎغ ﭘﺲ از ﮔﺎورور ﺷﺪن اراﺿﯽ
•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺬف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﺑﺎﻏﺎت درﺟﻪ ﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
•
اﺣﯿﺎ و اﺻﻼح در ﺑﺎﻏﺎت درﺟﻪ دو در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی
•
•

زراﻋﺖ:
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل
•

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی رﻃﻮﺑﺖ در اراﺿﯽ آﯾﺶ دﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﮔﺎوآﻫﻦ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺎورو ﺷﺪن زﻣﯿﻦ
•

داﻣﺪاری و ﻃﯿﻮر:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دام از آب ﯾﺦ زده در آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
•
از اﺳﺘﺮس و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دامﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ
•

زﻧﺒﻮرداری:

•

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪو

•

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﻠﻮی درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز ﭘﺲ از ﺑﺎرش ﺑﺮف

ﺧﻮدداری از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد روز و
•
زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ

•

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 ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ:
•
•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:
ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺑﺮف و وزش ﺑﺎد
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﺷﺎﺧﮏ ﺑﻠﻨﺪ روزاﺳﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ

درﺧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻪ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮ ،ﺑﺎدام ،ﮔﯿﻼس ،آﻟﺒﺎﻟﻮ و….
•

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺑﻪ روش ﭼﺎﻟﮑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻏﺎت

ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺧﺴﺎرت ﺳﺮﻣﺎ
•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

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

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

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
زراﻋﺖ:

•

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
•
در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻦ ﻏﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
•
زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺳﻦ ﻏﻼت
•

ﮐﺸﺖ ﻧﺨﻮد اﻧﺘﻈﺎری در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪل ﭘﺲ از ﮔﺎورو ﺷﺪن اراﺿﯽ

•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
•
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ
•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮز و ﺳﺮﻣﺎ

•

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ

•
ﮐﻨﺪو
•

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 و وزش ﺑﺎد

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﻞ از
•
آﻏﺎز ﺑﺎرش
ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺑﺎرش در روز
•
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﻮه
•
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻪ زﯾﺘﻮنﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوری و اﻧﻬﺪام زﯾﺘﻮنﻫﺎی آﻟﻮده ﭘﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻔﯿﺮهﻫﺎی آﻓﺖ در ﺷﮑﺎفﻫﺎ
ﻫﺮس وﺷﺨﻢ ﭘﺎی درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن

زﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﺳﺎل آﺗﯽ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه روی درﺧﺘﺎن،
در ﺧﺘﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
و درزﻫﺎی ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﻣﻮﻗﺖ،

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 روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی(
•

اﺣﺪاث زﻫﮑﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ
•

ﺿﺮورت دﻗﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻧﺒﺎرداری ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ دﻣﺎی ﻫﻮا ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی ﺟﻬﺖ 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
•

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎرده و ﺟﻮان

ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
•
ﺑﺎغﻫﺎ
•

زراﻋﺖ:

ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا 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
•

ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﺮک و ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺎرش در ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا

ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻫﮑﺸﯽ در ﻣﺰارع آﺑﮕﺮﻓﺘﻪ

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و آﻓﺎت در ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ) ﺑﻪ ﺟﺰ
•
در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ(
•

داﻣﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
•
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرش ﺑﺎران
•

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
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 ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺤﻞ
•
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
•

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ:

اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از
•
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﺎد ﮔﺮم
•

ﻧﻮﻏﺎن داری:

•

ﻫﺮس ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ و آﻓﺖ زده ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری

•

ﺟﻤﻊآوری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ راب و ﺣﻠﺰون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ

•

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
•
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺸﺘﮏ ﭘﺎی درﺧﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
•
وذﺧﯿﺮه رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ  ۴۰روز ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل
•
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎﺷﺖ،ﺟﻬﺖ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران در ﺑﺎﻏﺎت ﻫﺴﺘﻪ دار و داﻧﻪ دار و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮس ﻧﺴﺒﺖ
•
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺣﺸﺮه ﮐﺶ و ﻗﺎرچ ﮐﺶ( ﻃﺒﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
•

زراﻋﺖ:

ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرشﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و آﺑﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺷﻮری ﺧﺎک
•
را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
آﺑﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎکﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ و ﺷﻮر ﻗﻠﯿﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺻﻼح
•
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎک اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻣﻮﺳﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
•

داﻣﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

زﻧﺒﻮرداری:

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

رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ

داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
•

ﺷﯿﻼت:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﺬا دﻫﯽ و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا در زﻣﺎن ﺑﺎرش در ﻣﺎﻫﯿﺎن
•
ﺳﺮدآﺑﯽ
•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

ﻗﺮار دادن ادوات و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت 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 اﺳﺘﺎنﻫﺎی

ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز و ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش
ﺑﺎران و ﺑﺮف و وزش ﺑﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺒﺎﺷﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ در
•
ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﺷﺐ و ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
•

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ

•

زراﻋﺖ:

ﭼﺮای ﺳﺒﮏ ﻣﺰارع ﻏﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻗﻪ دﻫﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺟﻬﺖ
•
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ
ﻋﻠﻒ ﮐﺸﯽ در ﻣﺰارع آﯾﺶ و ﺑﺎﻏﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ
•
در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ

•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی 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

•

ﻫﻮادﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺦ زدﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه

•

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 ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه اﻃﺮاف ﺑﺎغ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ
•
آﻓﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن درﺧﺘﺎن ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
•
ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد.

•
ﺑﺎدام

ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن ﺑﺎدامﻫﺎی آﻟﻮده ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﻧﺒﻮر ﻣﻐﺰ ﺧﻮار

ﻫﻨﻮز از ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﭙﻮﺳﯿﺪه و آﺑﯿﺎری ﺑﻌﺪ از آن
•
ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
ﭘﺎﺟﻮشﻫﺎی اﻧﺎر ﺑﺪون آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺑﺎغﻫﺎی
•
ﺑﺰرگ اﻧﺎرﺣﺬف ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻟﻮده
•
ﮐﻒ ﺑﺎغ و روی درﺧﺘﺎن و ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
•

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران:

اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎزهﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ و ﺑﺪﻧﻪ
•
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻔﺖ ﮐﻦﻫﺎ و ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪﻫﺎ و دﻗﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی رو ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﻪوﯾﮋه روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
•

ﺧﻮدداری از آﺑﯿﺎری در زﻣﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن )ﺑﺎز ﮐﺮدن ۱
ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ (
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﺸﺎء اﻗﺪام
•
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺪارک و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﺸﺎء
اﺳﺖ.
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۱۸ﺗﺎ  ۲۵درﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺧﺘﻼف

دﻣﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﺮﺧﮏ و ﺳﻔﯿﺪک
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ
•
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ دوم اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ )ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ( ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ
•
ﻧﻈﯿﺮ روی آﻫﻦ ،ﻣﺲ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،و ﻧﯿﺘﺮات ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﺮگ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ﻫﯿﻮﻣﯿﮑﯽ و ﻓﻮﻟﻮﯾﮑﯽ در آب ﻗﻄﺮه ای ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ
•
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از آب وﻟﺮم ) ﺑﺎ دﻣﺎی ۲۰-۲۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( و ﺑﺎ
•
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ،ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ،ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺷﻮک ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ.
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺨﺎری در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ داﺋﺮ )ﺑﻮﯾﮋه در
•
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ( ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺷﺐ
ﻫﻨﮕﺎم.
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ،ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
•
 ۲۲و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻃﻮل روز
•

زراﻋﺖ:

ﮐﻠﺰا ﮐﺎران در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻓﺖ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ و ﮐ َﮏ ِ ﮐﻠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
•
ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
•

زﻧﺒﻮرداری:

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪو
•
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دﻣﺎ
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﺷﯿﻼت:

از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﻗﺰلآﻻ در ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد اول روز ،ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺮی،
•
اوﻗﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮد و ﺧﺎک 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:

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن
•
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرش و وزش ﺑﺎد
ﺷﺪﯾﺪ و در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮدداری در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺑﺮف و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺟﻮان در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در
•
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﭘﺎﮐﺴﺎزی راه آب ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت

•

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺬور و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ

•

اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻬﺎل از ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر

•

اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﮕﯿﺮی اراﺿﯽ ﺷﯿﺒﺪار

•

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻒ ﺑﺎغﻫﺎ

•

ﺧﻮدداری از ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه

•

زراﻋﺖ:

•

ﺧﻮدداری از ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ

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

•

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 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری

•

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ

•
ﮐﻨﺪو

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ

•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت 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 ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد
•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار

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

ﺟﻤﻊ آوری ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻏﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع آﻓﺎت

•

زراﻋﺖ:

•

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ آﻓﺖ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ وﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن

•

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز

•

زﻧﺒﻮرداری:

اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ 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 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ

•

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ:

•

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ:

•

ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ در اﺳﺘﺎن

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺟﻮان در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در روز

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮس ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ.

•

ﺧﻮدداری از ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﺎﺷﺖ و
•
ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
•

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ

وﺟﻮد ﻧﺪارد.
•

ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ ،ﺑﺎﻏﺪاران اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
•
ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
زراﻋﺖ:

•

آﺑﯿﺎری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم،ﮐﻠﺰا و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
•
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم زود ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻮد ﺳﺮک ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ
•
اﺳﯿﺪ )ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻪزﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
•
اﻧﺪ.
•
•

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۶ﺗﺎ  ۸ﺑﺮﮔﯽ ﺷﺪه

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺟﻬﺖ وﺟﯿﻦ و ﺗﻨﮏ ﮐﺮدن ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم،ﮐﻠﺰا و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم روز
•

ردﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻦ ﮔﻨﺪم در ﻣﺰارع زود ﮐﺎﺷﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ و ذرت ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزان
•
از آﺗﺶ زدن ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه

•

زﻧﺒﻮرداری:

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎ و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی 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:

•

اﺣﺘﯿﺎط در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎد

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
•

ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻟﻮده درﺧﺘﺎن و ﺧﺮوج از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت

•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ درﺧﺘﺎن

•

ﺧﻮدداری از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ در ﮐﺸﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

•

ﺧﻮدداری از دادن ﮐﻮد اوره ﺑﻪ درﺧﺘﺎن

•

زراﻋﺖ:

•

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ آﻓﺎت و اﻣﺮاض از ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺟﻬﺖ
•
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻧﮓ زرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﯽ
ﻟﮑﻪای ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﮐﻠﺰاﮐﺎران از ﮐﻮد ﺳﺮک ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﻣﺰارع ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
•
ﮐﻨﻨﺪ.
•

ﮔﻨﺪمﮐﺎران از ﮐﻮد ﺳﺮک اوره در ﻣﺰارع ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

•

ذرتﮐﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻨﺪمﮐﺎران و ﮐﻠﺰاﮐﺎران از ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
•
ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ

ﻋﻠﻒﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎرزه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
•

داﻣﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری:

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﻮﯾﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ و داﻣﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
•
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﯾﯽ
داﻣﺪاران در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری دام ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ
•
ﺑﺎﺷﻨـﺪ ﮐﻪ دﻣـﺎ و رﻃـﻮﺑﺖ ﺑـﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
•

ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﻤﯽ

•

زﻧﺒﻮرداری:

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻠﻮﻧﯿﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ
•
آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪوﻫﺎ ،ادﻏﺎم ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﻗﺎبﻫﺎی
•
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
•

درزﮔﯿﺮی و اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﮐﻨﺪوﻫﺎ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز

•

ﺷﯿﻼت:

•
ﻣﺎﻫﯽ
•

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاد دﻫﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﭘﺮورش

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮد آﺑﯽ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﮐﻪ دﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮد آﺑﯽ ﺟﻬﺖ
•
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در دوره ﺳﺮﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ وزن و
•
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮد آﺑﯽ
•

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی:

•

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻪ ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی

•

ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎ

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
][ad_2

