بسمه تعالی
تاریخ 0318/01/22:
شماره:
صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان زنجان شهرستان خدابنده (سال زراعی ) 98-99
وضعیت جوی چند روز گذشته شهرستان خدابنده(قیدار) از تاریخ  8398/81/88تا :)8398/81/18
در طی چهار روزگذشته بارندگی  3.3میلیمتربوده است .آسمان صاف تا تمام ابری همراه با برف بوده است  .بیشینه دمای رخداده به
میزان  2.2درجه سلسیوس در طی روزنوزدهم ماه وکمینه دمای رخداده به میزان  -8درجه سلسیوس در طی روزبیست ویکم ماه
بوده است .حداکثر سرعت باد به میزان  8متر برثانیه در طی روز نوزدهم ماه جنوب غربی بوده است .کمینه رطوبت نسبی به میزان
 10درصد و بیشینه آن به میزان  12درصد بوده است .کمینه دمای سطح خاک در طی چهارروزگذشته به میزان -01.3درجه
سلسیوس بوده است.
پیش بینی وضعیت جوی :
شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی
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کمینه دمای سطح خاک
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اوایل وقت احتمال
بارش
ابری به تدریج کاهش
ابر

لذا انتظارمیرود کشاورزان  ،باغ داران ،دامداران ،مرغداران،زنبورداران ومراکز پرورش ماهی  ،باتوجه به صدور پیش آگاهی های
ذیل وبا مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی ومروجان مراکز خدمات کشاورزی واستفاده از نظرات کارشناسان کلینیک های
گیاهپزشکی نسبت به اعمال توصیه های ذیل اقدام نمایند.
توصیه های بخش زراعت:
خودداری ازحرس درختان ،خودداری ازمحلول پاشی به مزارع و...
مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی برای ثبت نام در سامانه پهنه بندی
کنترل مداوم درجه حرارت سالنهای مرغداریها

کنترل دما  ،رطوبت و تهویه در گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی

توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم:
حفاظت از و تاسیسات کشاورزی ومراقبت از سیستمهای آبیاری تحت فشار استفاده از ضد یخ دررادیاتور ماشین آالت کشاورزی
مدیریت کف باغ
توصیه های بخش شیالت:
الیه روبی مسیر آب ورودی مزارع پرورش ماهی نصب توری در ورودی آب استخرها اکسیژن دهی با استفاده از دستگاه های
اکسیژن سازجلوگیری ازورودآب گل آلودبه استخرهای پرورش ماهی
کنترل سسیتم فشار هوا و سیستم هوادهی استخرها

توصیه های بخش د امداری و طیور  :برقراری کشیک شبانه دردامداری ها ومرغداری ها با توجه به کاهش دما
آماده سازي انبار علوفه در دامداري ها براي ذخیره غذایي زمستان واستفاده ازعلوفه پرانرژی دردامداری ها

زنبورداری

 :آماده کردن کندوهاي زنبور عسل براي زمستان گذرانی متناسب کردن تعداد قاب ها با جمعیت کلنی ها،

فشرده سازي و شروع به تغذیه جهت ذخیره زمستانه محافظت از کندوها در مقابل بارش و انجام تغذیه مکمل کندوهای زنبور
عسل تغذیه با شربت  1به  1برای جبران عسل برداشت شده دریچه های پرواز کندو مخالف جهت وزش باد قرار گیرد
نام وامضای حاضرین در جلسه:

کارشناسان کشاورزی

حوزه فعالیت

کارشناسان هواشناسی

مسیح اله محمدی

باغبانی -زراعت

صرفی-سلطانی-ایمانی-مالئی -آهوی سیمین

