
 

 

 باسمه تعالی  

 اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
 31/02/1402 صورتجلسه تهک کشاورزی ) توصیه های هواشناسی کاربردی( مورخ

 افزایش لحظه ای سرعت باد /احتمال بارش پراکنده باران بویژه در ارتفاعات/آسمان نیمه ابریپیش بینی روز اول : 

 افزایش لحظه ای سرعت باد /احتمال بارش پراکنده باران بویژه در ارتفاعات/آسمان نیمه ابریپیش بینی روز دوم : 

 وزش بادابری،  قسمتیصاف تا  م : آسمانسوپیش بینی  روز 

 

     

 

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

http://hormozganmet.ir/uploads/recommend/Dis_Keshavarzy.rar 
 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی :صفایی پور         کارشناسی هواشناسی کشاورزی :   کارشناس پیش بینی : خوارزمی                   

 

 02/03/1402تا  31/02/1402 ه های هواشناسی کاربردی از تاریختوصی

 حاجی آباد:

 اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد

 تنظیم نورگلخانه ها به دلیل ابرناکی 

 رعد و برقرگبار باران و خودداری از چرای دام در ارتفاعات و حاشیه رودخانه های فصلی به دلیل 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی ومحلول پاشی مرکبات به دلیل بارش پراکنده باران

بازدید و پایش مستمر مزارع گندم جهت مبارزه و کنترل سن مادر و زنگ زرد با توجه به شرایط محیطی مناسب جهت شیوع 

 آفات و بیماری

 میناب:

 تنظیم دور آبیاری باغات انبه و مرکبات

 مبارزه با مگس میوه انبه

 جمع آوری بقایای محصول در مزارع گوجه فرنگی

 تسریع در برداشت گندم

 برداشت انبه سبز در طول روز

 جلوگیری از تردد دامها در مسیر رودخانه های فصلی

 بستک:

ها، ها، مرغداریپاشی به دلیل وزش باد.تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهپاشی و سماحتیاط در انجام عملیات محلول

ها با توجه های پوشش گلخانهها و ترمیم نایلونهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی.محافظت از گلخانهسالن

ها با توجه به نوسانات دمایی.احتیاط ها و مرغداریرل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداریبینی وزش باد وباران.کنتبه پیش

از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه.محافظت از کندوهای زنبورعسل در 

ها جهت محافظت از کشپاشی باالخص با حشرهزمان سممقابل باران و وزش باد.هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در 

 زنبورهای عسل.
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