
هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح نارنجی شماره 11 استان تهران

د هشدار زرد 58 هواشناسی) توصیف سامانه: ماندگاری هوای سرد(ضمن تا
زمان شروع:   پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
زمان پایان:   سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

نوع مخاطره: ماندگاری هوای سرد و ادامه یخبندان به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان
منطقه اثر: استان تهران، به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات

کاهش دمای شبانه، یخبندان و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی، دامداری، دامپروری، مرغداری ها، گلخانه ها  اثر مخاطره: 
توصیه: 1- پوشاندن تنه درختان با محلول التکس و محافظت از نهال های جوان و آسیب پذیر جهت جلوگیری از ترک خوردگی، در برابر 

سرما و یخبندان.
2- کشاورزان می توانند از کودهای پتاسه (سولوپتاس) و ترکیبات بر روی (مانند فروت ست) و کودهای اسید آمینه به صورت غیر مستقیم در 

باالی تاج درختان جهت مقاوم سازی درختان به سرما استفاده کنند.
3- اعالم هشدار به بهره برداران و پیمانکاران عرصه منابع طبیعی و آبخیز داری جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سرما و یخبندان.

4- تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت، بستن دریچه ها و منافذ پوشش گلخانه و دوپوش کردن جداره پائینی گلخانه ها جهت جلوگیری از 
نفوذ سرما.

5- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر سرما با استفاده از پوشش های مناسب و انتقال کندوها به مکان های امن.
6- تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به ماندگاری هوای سرد و یخبندان.

7- تسریع در جمع آوری لوله ها و تجهیزات آبیاری تحت فشار و انتقال ادوات و ماشین آالت کشاورزی به مکان های مسقف.
8- کنترل، بررسی و بازدید ضدیخ در رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها.

9- انتقال دام ها به اماکن سرپوشیده و حفاظت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده در مقابل سرما و سوز باد.
10- بستن دریچه ها و کنترل شرایط محیطی در انبارهای محصوالت کشاورزی.
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