به نام خدا

اداره کل هواشناسی سیستان وبلوچستان

صورت جلسه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) استان سیستان و بلوچستان در بخش کشاورزی سال زراعی 89 -89

جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ  89/30/26برگزارگردید و توصیه های کاربردی و فنی ذیل اعالم گردید.
پیش بینی وضع جوی استان:
یکشنبه  : 89/30/26صاف تا قسمتی ابری وزش باد.
دوشنبه  :89/30/27صاف تا قسمتی ابری وزش باد.
سه شنبه  :89/30/29صاف تا قسمتی ابری وزش باد.
کشاورزان ،باغداران ،دامداران ،مرغ داران ،زنبورداران گرامی با مشورت کارشناسان و مروجان و ناظرین مزارع و کلینیک های گیاه پزشکی با توجه به پیش بینی وضع جوی نسبت به توصیه های ذیل اقدام فرمایند.

زراعی:
 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعت های کاهش سرعت باد. عدم سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع گندم. آبیاری مزارع سبزی و صیفی در شب یا ساعات خنک روز انجام شود. مبارزه با علفهای هرز. تقویت استحکامات و تاسیسات گلخانه ها. تهویه رطوبت و تنظیم دمای گلخانه ها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی. مبارزه با آفات وطغیان آفات بویژه ملخ صحرایی در نیمه جنوبی استان. برداشت محصوالت جالیزی در ساعات ابتدایی روز.باغداری:
 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعت های کاهش سرعت باد. انجام عملیات سمپاسی علیه کنه گرد الود نخلیات درزمانی که شدت وزش باد زیاد نیست اقدام شود. آبیاری منظم باغات و نخیالت در ساعات خنک روز اقدام نمایند. مبارزه با آفات پسیل و پروانه چبخوار در باغات پسته. برای مقابله به موقع با پروانه چوبخوار پسته به ردیابی آفات با تله های فرمونی اقدام گردد. مبارزه با طغیان شته ها و افزایش جمعیت مورچه ها در باغات انار با مشاوره کارشناسان کشاورزی. -محافظت از نهال ها و درختان جوان دلیل وزش باد شدید.

دام داری:
 کنترل دما و رطوبت درگاوداری ها و واحدهای پرواربندی گوسفند. بمنظور کاهش استرس گرمایی  ،دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد. -جهت کاهش استرس گرمایی به ماکیان پرورشی( مرغ ،کبک ،بلدرچین بوقلمون و شتر مرغ) به کاهش تراکم قطعه در واحد سطح اقدام گردد.

زنبورداری:
 استقرار کندوها در زیر سایه درختان بطوریکه ورود و خروج زنبورها مشکل نباشد. -انتقال کندوها به ییالقات و مناطق سرد سیر ،رنگ آمیزی کندو با رنگ های سفید  -قرار دادن خروجی کندوها در جهت پشت به وزش باد.

شیالت:
 دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از  03درجه سانتیگراد نسبت به بازکردن آب ورودی اقدام گردد .ضمنا تغذیه در سااعات خناک و اولیاهروز انجام شود.
حاضرین:
کارشناسان پیش بینی :مالشاهی
کارشناسان هواشناسی کشاورزی :بستانی،
شیالت :شیخ ویسی
جهاد کشاورزی ( باغی ،حفظ نباتات و امور دام)  :میر فتح الهی
نظام مهندسی کشاورزی :داوطلب

