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پیش بینی وضعیت آب و هوای شهرستان تا پایان هفته جاری:

بنابر پیش بینی مرکز پیش بینی و پیش آگاهی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتاً
پایدار ،گاهی وزش باد در ساعات حوالی ظهر و بعدازظهر در سطح شهرستان پیش بینی می گردد .ضمناً در این مدت تا پایان
هفته در ساعات اواخر شب لغایت اوایل صبح دماهای زیر صفر و یخبندان پیش بینی می گردد.
بر این اساس به کشاورزان ،باغداران ،واحدهای پرورش دام و طیور و گلخانه داران شهرستان توصیه می شود:

 )1باتوجه به شرایط دمایی منطقه گلخانه داران و سالن های پرورش دام و طیور و نیز سالن های پرورش قارچ کنترل و نظارت
کافی نسبت به مصرف بهینه انرژی و تنظیم دما داشته باشند.
 )2باتوجه به پیش بینی احتمال یخبندان برای ساعات شب و اوایل صبح طی این مدت جهت جلوگیری از یخ زدگی لوله و
اتصاالت الزم است شبکه های آبیاری و لوله های انتقال از آب تخلیه گردد.
 )3باتوجه به پیش بینی احتمال یخبندان برای ساعات شب و اوایل صبح طی این مدت آبیاری مزارع گندم ،جو و زعفران
انجام نشود.
 ) 4با توجه به سرد شدن دما و به خواب رفتن درختان ،باغداران می توانند عملیات هرس ،چالکود و کانالکود رابه تدریج
آغاز نمایند ضمناً پس از انجام عملیات هرس از چسب پیوند جهت پوشاندن محل زخم های ایجاد شده روی درختان
استفاده شود.
)5در واحدهای پرورش طیور قبل از جوجه ریزی نسبت به عملکرد صحیح سیستم گرمایشی ،موتور ژنراتور برق اضطراری و
دیگر تجهیزات اطمینان حاصل گردد.
)6در واحدهای پرورش طیور  44ساعت قبل از جوجه ریزی اقدامات الزم در خصوص گرمایش سالن ها و اطمینان از گرم بودن
سالن ها به ویژه کف سالن ها صورت گیرد.
)7تنظیم دمای سالن ها و اعمال حداقل تهویه در واحدهای پرورش طیور به هنگام شب و اوایل جوجه ریزی به منظور خروج
گازهای مضر و پیش گیری از بیماری های تنفسی صورت گیرد.
)4واحد های پرورش طیور جهت واکسیناسیون برای جلوگیری از بیماری های نیوکاسل و آنفوالنزای پرندگان به کارشناسان
شبکه دامپزشکی مراجعه نمایند.

)9به باغداران توصیه می شود جهت کاهش آفات و بیماری ها نسبت به جمع آوری شاخه های آلوده و آتش زدن آن ها اقدام
نمایند.
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