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 نام خدابه

 توصیه های تهک کشاورزی استان اصفهان 

         1400-1401.........  سال زراعی هفته  .....جلسه شماره 

سازمان جهاد کشاورزی        02/05/1401یکشنبه    

 استان اصفهان

به تا شنبه زهای پنجشنپایداری طی روزهای دوشنبه وسه شنبه است که سبب وزش باد وگردو خاک در نیمه شرقی خواهد شد.طی روبیانگر جو نسبتاً  : تفسیر نقشه استان  تفسیر نقشه

 شرایط بارش های رگباری مانسون در سطح استان خواهیم داشت.

 درجه کاهش داشته باشد 2-3ساعت آینده در نیمه غربی کمینه  24طی   : بینی دماپیش

 

هوای شهر بینی پیش

 اصفهان

دمای واقعی 

 روز گذشته

 دمای واقعی

 امروز

  چهارشنبه شنبهسه دوشنبه شنبهیک

       پدیده

 

 

 

 

  24 25 23 24 23 23 دمای کمینه

  41 41 42 43 43 43 دمای بیشینه

-        

 های تخصصیتوصیه

 استفاده از کود سولوپتاس و اسید هیومیک در آب آبیاری  انگور

 

 آبیاری منظم در ساعات خنک شبانه روز -1 بادام

 استفاده از اسید هیومیک با آب آبیاری -2

 

 آبیاری در ساعات خنک شبانه روز انجام  -1 سیب درختی



         

 استفاده از سولوپتاس در آب آبیاری  -2

 آبیاری در ساعات خنک شبانه روز  انجام  -1 انار

 در آب آبیاری و کود سولوپتاس استفاده از اسید هیومیک  -2

 
 

  



         

 

 

 های عمومیتوصیه

 

 عمومی :

 تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ خوراکی  -

 به دلیل شدت گرما انجام هرگونه تغذیه ومحلول پاشی مواد غذایی در صورت لزوم با احتیاط صورت گیرد ویا متوقف شود.  -

 آبیاری باغات ومزارع در ساعات خنک شبانه روز انجام شود.  -

 خنک کردن دمای سالنهای پرورش طیور، دامداریها و استفاده از مه پاش در خنک کردن دامهای سنگین -

 الت الزم جهت مقابله با کمبود آب در باغات اندیشیده شود.تهمی -

 آبیاری منظم مزارع لوبیا وسیب زمینی -

 تهمیدات الزم در گلخانه ها جهت مقاوم سازی در برابر وزش بادهای شدید -

 حفاظت نهال ها و درختان جوان با نصب قیم در برابر بادهای شدید -

 مرتعداران در مراتع آمادگی مواجه با بارشهای رگباری  را داشته باشند  -

 تسریع در برداشت محصوالت باغی و زراعی در روزهای دوشنبه و سه شنبه  -

 انتقال سریع محصوالت برداشت شده به محلهای فروش ویا نگهداری  -

 مستحکم نمودن سیل بندها جهت جلوگیری از ورود سیالب های احتمالی به باغات ومزارع  -

 با توجه به احتمال بارش ها 

 د به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان رداشت مزارع گندم و جو تسریع گردب -1

 جنوب  از روز سه شنبه به بعد از برداشت مزارع گندم و جو خودداری گردد وبه ویژه مناطق غرب و -2

 نسبت به کنترل آبراهه ها اقدام تا در صورت مسدود بودن بار گردد )مناطق غرب وجنوب (  -3

 در مزارع دیم برداشت شده سریعاً  نسبت به جمع آوری در محصول اقدام گردد )مناطق غرب(  -4

 به مکان سرپوشیده اقدام گردد. کلیه مراکزی که در فضای باز محصول خود را انبار نموده اند نسبت به پوشش مناسب ویا انتقال  -5

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی                                               تهک کشاورزی استان اصفهان                                                                                                     
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