باسمه تعالی
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
صورتجلسه تهک کشاورزی شماره  ( 2توصیه های هواشناسی کاربردی) مورخه 98/1/18
پیش بینی جوی روز اول:آسمان صاف تا کمی ابری به تدریج از ساعات بعدازظهر افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده در مناطق
غربی و شمالی از ساعات شب
پیش بینی جوی روز دوم  :آسمان ابری با احتمال رگبار پراکنده به تدریج وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوغبار در مناطق شرقی
پیش بینی جوی روز سوم  :آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد با احتمال رگبار پراکنده در برخی نقاط
توصیه های هواشناسی کاربردی از تاریخ  98/1/18تا 98/1/20
پارسیان:
از آبیاری گندم خود داری شودچون احتمال ایجاد ورس گندم وجود دارد.
باتوجه به افزایش فعالیت آفت سرخرطومی حنایی خرما نسبت به تعویض فرمون و بازدید تله ها اقدام شود.
با توجه به بارندگی و وزش باد از سمپاشی مزارع خودداری شود.
میناب:
 -1با توجه به پیش بینی وزش باد طی روزهای آتی کلیه عملیات زراعی شامل کود پاشی و سمپاشی با احتیاط صورت پذیرد.
 -2با توجه به پ یش بینی وزش بد شدید طی روز دوشنبه ،حفاظت از سالنهای مرغداریها و دامداریها و سازه گلخانه ها توصیه می
گردد.
 -3با توجه به پیش بینی وزش باد و بارندگی طی روز دوشنبه حفاظت از کندوها و عدم رها سازی در ساعات اوج وزش باد توصیه
می گردد.
 -4با توجه به ت عدیل شرایط رطوبتی در صورت عدم مشاهده بیماریهای قارچی از استفاده بی رویه از قارچکش ها تا اطالع ثانویه
خوداری گردد.
حاجی آباد:
با توجه به بارندگی و وزش باد از سمپاشی مزارع وباغات خودداری شود.

با توجه به بارش های اخیر و باالبودن رطوبت در طی چند روز گذشته استفاده از قارچ کش مناسب برای مزارع صیفی و سبزی توصیه میگردد.

از آبیاری باغات ومزارع بعلت بارش های موثر قبل وهمچنین بارندگیهای روزهای آتی خودداری گردد.
بعلت سست شدن بافت خاک در حد امکان از تردد بی رویه در باغات جدا" خودداری گردد.
بندرعباس:
 -1باتوجه به پیش بینی بارندگی و افزایش رطوبت نسبی (بعد از اتمام بارندگی و وزش باد) استفاده از کنفیدور و نیسرون (یک در
هزار) برای مبارزه با شیوع شته و کنه توصیه می گردد -2 .با توجه به پیش بینی بارندگی و وزش باد از سم پاشی و محلول پاشی
کودها روی مزارع و باغات خودداری گردد -3.با توجه به پیش بینی بارندگی ( بعد از اتمام نابایداری جوی و وزش باد) استفاده
از قارچ کش ها و ترکیبات مسی جهت جلوگیری از شیوع بیماری لکه برگی نخیالت توصیه می گردد -4 .بعد از اتمام شرایط
نامساعد جوی استفاده از کنفیدور (دو لیتر در هر هکتار) برای مبارزه با شب پره مینوز در صیفی جات همانند بادمجان  ،گوجه ،فلفل
…توصیه می گرددو برداشت محصول با رعایت فاصله زمانی  10الی  14روز بعد از سمپاشی صورت گیرد -5.با توجه به شرایط
نامساعد جوی مبارزه با ملخ صحرایی در منطقه به بعد از اتمام شرایط نامساعد جوی موکول و زنبورداران نیز در مسیرهای سمپاشی
جهت مباره با ملخ صحرایی قرار نگیرند و کندو های خود را به مناطق امن انتقال دهندو همچنین با توجه به نوسانات دمایی از
کندو ها مراقبت الزم صورت گیرد  -6.با توجه به تغییرات دمایی ،تنظیم دمای گلخانه ها ،مرغداری ها ،دامداری هاو انبارها در
دستور کار قرار گیرد -7.با توجه به ناپایداری جوی و بارندگی از آبیاری مزارع و باغات خوداری گردد/.

لینک دانلود توصیه های کشاورزی استان از سایت هواشناسی اداره کل استان هرمزگان قابل دریافت است .

http://www.hormozganmet.ir/images/pishbini/Tahake_Keshavarzy/Dis_Keshavarzy.pdf
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