
 1400مهر  21 لغايتمهر  18 از تاريخاستانها   یکشاورز ی هواشناس  یهاتوصيه 

 :   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  •

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

 تسریع در برداشت محصوالت سردرختی  •

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

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

 گردو باغات در طخرا و کنترل کرم  ردیابی •

 تغذیه باغات بالفاصله بعد از برداشت  •

 عایق بندي و محافظت از کندوها در برابر کاهش دماي هوا  •

 تهویه و تنظیم دماي سالن هاي مرغداري   •

 قطع کامل آبیاري باغات بعلت تداوم کاهش دما  •

 محكم نمودن پوشش گلخانه ها و بستن دریچه ها در هنگام وزش باد شدید  •

 درجه سانیگراد  12روشن نمودن سیستم هاي گرمایشی گلخانه ها از شامگاه تا سحرگاه و جلوگیري از کاهش دما به کمتر از   •

 سمپاشی فروست بعد از برداشت میوه در باغات  •

 استان هاي گلستان ، خراسان شمالی ، گیالن ، مازندران :  
 گلخانه ها و تامین سوخت یدک كام پوشش حتنظیم دما و رطوبت و اطمینان از است •

 عایق بندي تاسیسات آبرسانی کشاورزي با توجه به تداوم کاهش دما به ویژه در ارتفاعات و نقاط سردسیر   •

جبران کمبود رطوبت خاک در کشتهاي تاخیري پنبه به دلیل عدم بارش کافی از طریق آبیاري )قطع آبیاري در فاز بازشدن قوزه به   •

 ش نیاز آبی( دلیل کاهش دما و کاه

 عدم برداشت پنبه در اوایل روز و نیز عدم برداشت در زمان بارش و رطوبت باال  •

 هااي )شبدر و . . . ( و انواع سبزياقدام براي کشت محصوالت زراعی پائیزه )گندم، جو و . . .( ، نباتات علوفه  •

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

 رس پس از برداشت با کودهاي حاوي ازت ، فسفر ، روي و بُر )با توجه به شرایط آب و هوایی(پاشی درختان نارنگی پیشمحلول •

 ش کیفیت و سایز میوه )با توجه به شرایط آب و هوایی( پاشی درختان مرکبات با کودهاي فسفر و پتاس باال به منظور افزایمحلول •

 هاي مرکبات ها در باغها و حلزونمدیریت و کنترل لیسک •

 ها )با توجه به شرایط آب و هوایی(اي در باغمبارزه و کنترل مگس میوه مدیترانه  •

 ایی(هاي مرکبات )با توجه به شرایط آب و هوکوبی آفات رایج باغمبارزه شیمیایی و کانون •

 ( پایانی  چین) پاییزه  چین چاي سبز برگ  برداشت •

 شدید هاي باد وزش زمان در ارتفاعات در ها دام  چراي جلوگیري از •

 هفته طول در ماهیان کپور  پرورش خاکی استخرهاي  کوددهی عدم •

 لرستان ، ایالم ، چهارمحال و بختیاري ، کرمانشاه ، کردستان و مرکزي : استان هاي 
 آبیاري مزارع گندم وجو در مناطق سرد استان و کاشت آنها در مناطق گرم و معتدل استان  •

 از برداشت شلتوک  با رطوبت باال خودداري نمایید •

   و انتقال آنها به خارج از باغات میوه قبل از خزان کامل  ه خذف شاخه هاي آلود •

 انجام تهویه و ترمیم پوشش گلخانه قبل از شروع سرما   •



 آمادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و  مترکم سازي کندوها  •

 ادغام یا حذف کلنی هاي ضعیف   •

 گردد.  يقند مضره از مصرف کود ازته خوددار شی از افزا يریدر مزارع چغندرقندجهت جلوگ •

 باغ  در  خاک سطح  زدن برهم  و باغ داخل  شخم عملیات انجام اب هرز هاي علف کنترل •

 نرگس  گل  مزارع در اولیه  هاي آبیاري •

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(

 انجام آبیاري دوم مزارع کشت شده کلزا  •

ها جهت تقویت گیاه و انگیزش  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 خشكی و سرمازدگی جوانه 

 یمانده روي درختان با توجه به روند کاهشی دما و پایان فصل برداشت. تسریع در برداشت محصوالت باغی باق •

 ها( از روي درختان و سطح باغ و سوزاندن آنها.هاي آلوده به زنبور مغزخوار بادام )زنگوله آوري بادامجمع  •

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

 انجام کشت صیفی جات و سبزیها •

 انجام کشت چغندر قند و کلزا  •

 اقدام به برداشت خرماي رسیده •

   انتقال خرماي برداشت شده در اسرع وقت به بازار و  نگهداري آن در سایه و اماکن مسقف   •

 عدم  انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی   •

 بازدید از تأسیسات گلخانه و در صورت لزوم مقاوم سازي آن در مقابل وزش باد    •

 تهویه مناسب گلخانه ها با توجه به ماندگاري هواي گرم    •

 تهویه مناسب مرغداري ها و دامداري ها   •

 از کف هوادهی استخر هاي پرورش ماهی و میگو و تعویض آب استخر  •

 تنظیم دماي استخر با کنترل دریچه هاي ورود ي و خروجی آب  •

 پایش مستمر آفات و بیماریهاي  مزارع برنج و ذرت و چغندرقند   •

 خاکورزي اولیه و برنامه ریزي و تهیه نهاده ها جهت کشت کلزا   •

 تعجیل در کشت  سبزیجات و صیفی جات    •

 صیفی جات کشت شدهپاي بوته  سبزیجات و  دهی خاک   •

   محافظت از ریشه هاجهت بستر کاشت سبزیجات   پاشی مالچ    •

 عدم دپو در حجم باال بدلیل جلوگیري از بروز قارچ پوستی کنجد •

 اطمینان از روشن بودن تهویه مطبوع •

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

 عملیات آماده سازي و تهیه بستر جهت کشت محصوالت پاییزه.  •

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد.  •

 مقاومت محصوالت صیفی. مصرف کود هاي توصیه شده توسط کارشناسان جهاد در مزارع صیفی جهت جلوگیري از سرمازدگی پاییزه و  •

 مدیریت مصرف بهینه آب و تنظیم دور آبیاري با توجه به شرایط دمایی .  •

   ياریدور آبرعایت فاصله  •

 برداشت لیمو ترش  •



 کاهش دور آبیاري مزارع با توجه به کاهش دما  •

 و نعنا   ونجه یبرداشت مساعد بودن شرایط جوي براي  •

 و دامداري ها  دما و رطوبت در مرغداري ها ه یو تهو میتنظ •

 جمع آوري میوه هاي سیب  آلوده به کرم سیب ریخته شده پاي درختان  •

 محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها   •

 تسریع در برداشت در مناطق شرق و جنوب استان  •

 برداشت سیب زمینی در مناطق سرد استان •

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

 کلزا و غالت  پاییزه  کشت  عملیات انجام •

 برگها ریزش  از قبل  آینده   سال انگیزي گل  افزایش جهت باغات در ست فروت  کود  از استفاده  •

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

 شدید   باد وزش به  توجه  با باغات شدید  آبیاري  از خودداري و  نهالها براي قیم استفاده  ، بارانی آبیاري سیستمهاي مهار •

 سالنها پوششی سطوح  استحكام کنترل و ها گلخانه  رطوبت و  و تنظیم دما سوخت تامین •

 دور آبیاري براي باغات انار تنظیم  •

 گندم و جو    ییزه کشت پا یاتشروع عمل يمساعد برا یطشرا  •

 تسریع در عملیات برداشت , بسته بندي و انتقال به سردخانه محصوالت باغی (سیب و انگور  •

 .تسریع در برداشت محصوالت باغی باقیمانده روي درختان با توجه به کاهش دما •

 شروع عملیات کشت پاییزه غالت شرایط مساعد براي  •

 : کرمان ،  سیستان و بلوچستان ،  يوخراسان رض استان هاي 
 کاشت شلغم و کلزا و جو علوفه اي وسبزیجات پاییزه در سیستان  •

 الیروبی انهارازهم اکنون اغاز شود.  •

   کشاورزان با دادن کود پوسیده حیوانی زمینهاي زراعی را تقویت نمایند. •

 زعفران )آب اول( در مناطق معتدل و سردسیر انجام گردد.)فریمان، مشهد، تربت، زاوه، نیشابور و ...( آبیاري  •

 خسارت محصوالت باغی و محصوالت جمع آوري شدهاتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم جهت مقابله و جلوگیري از  •

 کشت و آبیاري ارقام گندم تیپ رشدي پاییزه در مناطق سرد انجام شود  •

 و تنظیم دماي مناسب مرغداریها و دامداریها  با توجه به سرماي شبانه   تهویه  •

 هاي زنبور عسل در مكان هاي مناسب با توجه به سرماي شبانه و وزش باد شدیدقرار دادن کلونی •

 خاک انجام آزمایش خاک بدلیل سپري کردن تابستان و بیشترین تبخیر از سطح خاک و افزایش شوري و امالح در سطح    •

جهت خودداري از ایجاد    ارقام کله قوچی و اوحدي بعد از ریزش برگها و رفتن درختان به خواب زمستان، پسته  انجام هرس درختان    •

 آنها از رکود اولیه به ثانویه و سرخشكیدگی  داخالل در روند به خواب رفتن درختان و ورو

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

 کاهشی دما چند روز آینده. 

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

 کاهش دما 

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


