
 1400مهر  18مهر لغايت  14از تاريخ  یکشاورز ی هواشناس  یتوصيه ها

 :   همدانو  زنجان، اردبیل، ن شرقیآذربایجا  ،آذربایجان غربیاستان هاي  
 باد   وزش اثر در تاسیسات و  خوراکی  قارچ پرورش و تولید  مراکز و ها گلخانه  به  خسارت احتمال •

 احتیاط در سمپاشی مزارع جهت کنترل علفهاي هرز مزارع و آفات و بیماریها   •

 آماده سازي بستر کاشت جهت کشت پاییزه محصوالت  •

 بردن شاخه و بقایاي گیاهی از سطح باغات جمع آوري و از بین  •

 ر رعایت اصول فنی در برداشت میوه وحمل و انتقال آنها در بسته بندي هاي مناسب و صحیح به بازا  •

 برداشت سریع محصوالت رسیده سردرختی بعلت وزش باد  •

 تنظیم ورودي و خروجی آب استخرهاي پرورش ماهی هاي سرد آبی  •

 پاییزه محصوالت   آماده سازي بستر  بذر جهت کشت •

جمع آوري و از بین بردن شاخه هاو بقایاي گیاهی از سطح باغات رعایت اصول فنی در برداشت میوه وحمل و انتقال آنها در بسته بندي   •

 هاي مناسب و صحیح به بازار 

 آماده سازي مزارع جهت کاشت پا ییز ه کلزا و غالت  •

 تهیه کودهاي الزم براي محصوالت پاییزه •

 برداشت چغندر قند •

 آماده سازي بستر بذر جهت کشت گندم و جو)خاک ورزي اولیه(  •

 تسریع در برداشت سیب جهت جلوگیري از ریزش میوه  •

 و طیور  تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام  •

 محصول برداشت به موقع انگورهاي رسیده با توجه به خنکی هواي هفته جاري و احتمال سرمازدگی  •

  جهت جلوگیري از کاهش کیفیت آنها در اثر سرماي احتمالی روزهاي اخیري انگور در مناطق سردسیر ابرداشت سریع میوه  •

 مع آوري و حمل محصوالت برداشت شده به محل هاي مناسب در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق سردسیر  ج •

 میوه در باغات انجام محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت    •

 استان هاي گلستان ، خراسان شمالی ، گیالن ، مازندران : 
 پنبه به دلیل احتمال بارش هاي پراکنده از روز سه شنبه تا پنجشنبهتعجیل در برداشت   •

  خودداري از سمپاشی مزارع و باغات تا روز شنبه  •

 .برداشت ذرت علوفه اي بعد از بارشها •

 .نامساعد بودن هواتوقف سمپاشی در مزارع به علت  •

   خنک مناطق ویژه  به  موجی لکه  بیماري  برابر در زمینی سیب و گوجه  مزارع از مراقبت •

 آبیاري جبرانی مزارع پنبه به استثناي مزارع در مرحله باز شدن غوزه با توجه به کمبود بارش دریافتی  •

 تسریع در برداشت انگور به ویژه در ارتفاعات و مناطق خنک استان  •

 دام  نیاز مورد آب تامین و ها دامداري محیطی شرایط و دما تنظیم •

 سازي زمین و همچنین اقدام براي کشت کلزا آماده  •

 ها اي )شبدر و . . . ( و انواع سبزيسازي زمین و همچنین اقدام براي کشت محصوالت زراعی پائیزه )گندم، جو و . . .( ، نباتات علوفه آماده  •

 مهرماه(   25استفاده از کودهاي ازته )کوددهی خاکی( براي درختان تامسون ناول )تا  •

 کودهاي حاوي ازت ، فسفر ، روي و بُر  رس پس از برداشت با  پاشی درختان نارنگی پیشمحلول •

 پاشی درختان مرکبات با کودهاي فسفر و پتاس باال به منظور افزایش کیفیت و سایز  محلول •

 هاي مرکبات ها در باغها و حلزونمدیریت و کنترل لیسک •

 ها  اي در باغمبارزه و کنترل مگس میوه مدیترانه  •

 هاي مرکبات  اغکوبی آفات رایج بمبارزه شیمیایی و کانون •



 لرستان ، ایالم ، چهارمحال و بختیاري ، کرمانشاه ، کردستان و مرکزي : استان هاي 
 تسریع در عملیات کاشت کلزا در مناطق گرم و معتدل استان و آبیاري کلزا  هاي کشت شده در مناطق سرد  •

 شرایط مساعد براي برداشت ذرت علوفه در مناطق سرد   •

 برداشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی در مناطق سرد   •

 زمستانه ره یجهت ذخ  ه یها و شروع به تغذ  یکلن  يفشرده ساز •

 پاکسازي و تنظیم آب ورودي استخرهاي پرورش ماهی سرد آبی قیل از شروع بارشهاي پاییزه •

 آبیاري مزارع زعفران   •

 ا در مناطق گرمسیر تا اواخر هفتهپایان مهلت کاشت کلز •

هاي هواشناسی )کشت جو آبی در نیمه دوم مهر و بینیرعایت تاریخ کاشت غالت پائیزه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و پیش  •

 کشت گندم آبی در دهه سوم مهر تا اواسط آبان(. 

تقویت گیاه و انگیزش  ها جهت  پاشی درختان میوه با ترکیبات فروت ست، پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ انجام محلول •

 هاي زایشی براي سال آینده و افزایش مقاومت درخت به تنش خشکی و سرمازدگی.        جوانه 

تسریع در برداشت محصوالت باغی باقیمانده روي درختان و محصوالت زراعی )لوبیا و ذرت( با توجه به روند کاهشی دما و وزش باد طی   •

 چند روز آینده.  

 ها( از روي درختان و سطح باغ و سوزاندن آنهاي آلوده به زنبور مغزخوار بادام )زنگوله هاآوري بادامجمع •

 تسریع در برداشت محصوالت زراعی بویژه ذرت به دلیل شروع روند کاهشی دما.  •

 کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ.  •

 ي ها. کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداري ها و دامدار •

 استان هاي خوزستان ، هرمزگان و بوشهر :  
 تنظیم دور آبیاري برنج ، ذرت دانه اي و چغندر قند   •

 اقدام به هوادهی به منظور جلوگیري از تجمع رطوبت  •

 موکول کردن کشت تا زمان شروع بارش  •

 اطمینان از روشن بودن تهویه •

 پایش دقیق بیماري هاي خاکزاد و بیماري هاي برگی •

 روز  طول  در باد  وزش به   باتوجه   بیشتر احتیاط با پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام •

 با  بیشتر  احتیاط  با  مرکبات  شانکر باکتریایی  مثل  باکتریایی  و  قارچی   بیماریهاي  کنترل  و  جلوگیري   جهت  مسی   هاي  کش   قارچ  از  استفاده •

 .   باد  وزش به  توجه 

 . اي دوره  و  منظم صورت به  نخیالت باغات، مزارع، آبیاري زمان و دوره  تنظیم •

 .  دمایی تغییرات به  توجه  با  ها دامداري و ها  مرغداري ها، گلخانه  مناسب تهویه  •

 . ارتفاعات در  جوي ناپایداري احتمال به  توجه   با ها رودخانه   مسیر و ارتفاعات در ها دام چراي عدم •

 .  باد  افزایش به   توجه  با  روز خنک ساعات و صبح اوایل  در نخیالت، محصوالت برداشت در تسریع •

  وزش   به   توجه   با   میري  بوته   از  جلوگیري   جهت  اصلی  زمین  در   کاشت  از  قبل   ها  کش  قارچ  با  گوجه  و  فلفل  بادمجان،  هاي  نشاء  عفونی  ضد  •

 . روز طول  در باد

 : دیز  و بویراحمدکهگیلویه و ، اصفهان ، قم،  وبیجن خراسان ، استان هاي فارس 
 آماده سازي زمین جهت کاشت محصوالت شتوي  •

 مساعد بودن شرایط جوي برداشت یونجه •

 کاهش دور ابیاري در مزارع  •

 مبارزه تلفیقی با افات مزارع   •

 برداشت خرما  •



 برداشت لیمو ترش  •

 آماده سازي زمین جهت کاشت محصوالت شتوي  •

 با نظر کارشناسان حفظ نباتات   مبارزه با آفات مزارع ذرت و پنبه  •

 کاهش دور آبیاري مزارع   •

 مبارزه با آفت پسیل و تریپس در باغات مرکبات  •

 وهیدر م یدگیاز ترک يریدر درختان انار جهت جلوگ ياریدور آب میتنظ •

 جمع آوري میوه هاي آلوده به کرم گلوگاه انار و انهدام آنها •

 ادغام یا حذف کلنی هاي ضعیف •

 .زه یپائ  کشت جهت ي کشاورز آالت نیماش يساز آماده  •

 .مناطق ه یکل در غالت کشت شروع و يساز آماده  •

 . مناسب کش قارچ  از استفاده  با غالت  بذور  یعفون ضد  •

 ر ی باغ ها بخصوص درختان گردو در مناطق سردس ياریاز اب يخوددار •

 ازته يکودها یو محلول پاش  یوات یح يبا کودها یکودده عدم •

 انار هاي زودرس مناطق مختلف استان با توجه به کاهش دما و احتمال ترکیدگی انارها. برداشت  سریع  •

 آبیاري منظم و سبک در باغ هاي انار جهت جلوگیري از ترکیدگی انارها . •

 تنظیم دماي گلخانه ها و تامین سوخت جایگزین  •

 : البرز ، سمنان ، تهران ، قزوین استان هاي 
  اي و گوجه فرنگی علوفه  باغی  رسیده همچون ذرتمحصوالت زراعی و  برداشت •

 سیب   کرم گذران زمستان الروهاي انداختن دام به  جهت  سیب درختان تنه   گونی دور بستن •

 سالنها پوششی سطوح  استحکام کنترل و ها گلخانه  رطوبت و  دما کنترل ، سوخت تامین •

 برگها ریزش  از قبل  آینده  سال  براي انگیزي گل  افزایش جهت  درباغات  ست فروت  کود  از استفاده  •

 مراتع  و جنگلها  در احتمالی آتشسوزي با مقابله  براي الزم تمهیدات انجام •

 دما  کاهش و زدگی برق خطر احتمال دلیل  به  ، ظهرها از بعد  در  ارتفاعات در دامها چراي عدم •

 برداشت و جمع آوري سبزي و صیفی در مناطق غربی استان  •

 آوري بارگاه هاي کشمش برداشت انگور و جمع  •

 آب در  محلول اکسیژن افزایش جهت  ماهی پرورش استخرهاي هوادهی •

   يتا اطالع ثانو یمکشت د یاتعدم انجام عمل •

 غالت  ییزه کشت پا یاتشروع عمل يمساعد برا یطشرا •

 برداشت ذرت   يمساعد برا یطشرا •

 شده یزيبا »فرود ست« در درختان برگ ر یمحلول پاش یاتانجام عمل •

 با توجه به کاهش دما  یی،از نوسانات دما یريجهت جلوگ  یفیو ص ي» سلو پتاس« در مزارع سبز ياستفاده از کودها •

 : کرمان ،  سیستان و بلوچستان ،  يوخراسان رض استان هاي 
 عدم آبیاري محصوالت غده اي و ساقه زیر زمینی   •

 تسریع در برداشت  ذرت با توجه به وضعیت دمایی   •

 تسریع در برداشت  صیفی جات  •

 ایجاد آبخور براي زنبورها در مکانهاي مناسب و در صورت امکان تغذیه دستی   •

 ر خود مصرفی آماده سازي بستر کاشت پائیزه وتامین بذور مورد نیاز وبوجاري .ضدعفونی بذو •

 عدم معدوم سازي علف هاي خشک جهت کاهش تنش گرماي سطح خاک مزرعه زعفران  •

 خودداري از آتش زدن کاه و کلش جهت حفظ میکروارگانیزمهاي موجود در خاک  •

 استفاده از قیم براي نهال هاي تازه کشت شده وشاخه هاي درختان به منظور حفاظت در برابر باد  •



 ها به روشهاي تلفیقی صورت گیرد در دامداريها مبارزه با انواع کنه  •

روند    • به  توجه  با  لوبیا(  و  زراعی)سیب زمینی، ذرت  باقیمانده روي درختان و محصوالت  و زراعی  باغی  برداشت محصوالت  تسریع در 

 کاهشی دما چند روز آینده. 

 کاهش دما در صورت امکان قطع ابیاري ، یا انجام ابیاري سبک در باغات پسته به علت    •

 عدم استفاده از کودهاي محلول پاشی داراي محرک رشد در باغات  •

مادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و متراکم سازي کندوها و کاهش فضاي خالی بین شان ها به دلیل آ •

 کاهش دما 

 دامداري ها . انبار مواد غذایی تنظیم دما و تهویه در سالن هاي پرورشی مانند گلخانه ها،  •

 نجام عملیات آفتاب دهی و پالریزاسیون بستر گلخانه ها به منظور کنترل بیماري هاي خاک زي.  •

 … آمادگی و بستر سازي جهت کشت محصوالت مختلف کشاورزي همچون سبزیجات، محصوالت گلخانه ها، سیب زمینی و پیاز و •

 دما  کاهش علت  به   پسته   باغات در سبک ابیاري انجام یا ، ابیاري قطع امکان صورت در •

   باغات در رشد  محرک داراي پاشی محلول کودهاي  از استفاده  عدم •

 دلیل  به   ها  شان  بین  خالی  فضاي  کاهش  و  کندوها  سازي  متراکم  و  گرمتر  مناطق  به   سردسیر  مناطق  از  کندوها  جابجایی  جهت  آمادگی •

 دما  کاهش

 غذایی  مواد انبار.  ها  دامداري ها، گلخانه  مانند  پرورشی هاي سالن در تهویه  و دما تنظیم •

 

 

 
 


