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 وضعيت هواي درروزهاي گذشته تاريخ
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 حداقل
 سطح

 خاك
سر
 عت

سم
 ت

 كمينه
بيشين

 ه
 5cm 10cm 30cm 50cm 100cm بيشينه كمينه

 4 13.5 15.0 16.6 18.0 20.3 88 26 0.0 5.8 11.8 23.6 8.0 210 5 کمی ابري تاابري  20/02/1402

 1 10.7 11.2 12.3 13.1 15.1 68 20 0.0 7.4 12.5 26.4 8.0 130 4 کمی ابري  21/02/1402

 5 13.9 15.6 17.5 19.0 21.1 56 20 0.0 7.4 9.6 27.9 11.8 280 16 صاف همراه با وزش باد شديد 22/02/1402

 5 14.1 15.9 17.7 18.6 20.0 71 21 0.0 6.8 8.1 27.3 9.9 220 12 همراه با وزش باد شديدصاف  23/02/1402

روز آینده 4پیش بینی   

  پیش بینی وضع هوا در روزهاي آینده تاريخ
)اروميه(دماي هوا باد  

 
حداقل  رطوبت نسبی%

دماي 

 سطح

 پديده هاي مهم جوي

 بيشينه کمينه بیشینه کمینه m/ sسرعت سمت

  4 60 35 21 7 12تا  5 جنوب غربی قسمتی تا نيمه ابري، رگبار باران و رعدوبرق، گاهی وزش باد و کاهش دما 24/02/1402

  3 70 40 18 6 12تا  5 شمال شرقی قسمتی تا نيمه ابري، بعدازظهر رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، گاهی وزش باد  25/02/1402

  3 60 30 19 7 12تا  5 شمال شرقی ابري، در برخی ساعات رشد ابر، گاهی وزش بادصاف تا کمی  26/02/1402

  6 50 25 25 10 14تا  5 جنوب غربی صاف تا قسمتی، گاهی وزش باد 27/02/1402

توصیه های 

کشاورزی
 

، هدايت آبهاي جاري به انهار تغذيه باغات با سولفات آمونيوم همراه با آبياري -آبياري باغات انگور براي شروع رشد-کنترل و باز بينی تاسيسات و تجهيزات گلخانه اي جهت جلوگيري از خسارت باد   -تغذيه باغات ميوه با توجه به آناليز خاکی و برگی سال گذشته :غبانیبا

 جهت تغذيه  سفره هاي زيرزمينی.

مبارزه  -و مبارزه در صورت مشاهده ذرخوار کلزابپايش سنک  –گلرنگ و کاملينا عوامل خسارت زاي پايش  –مبارزه با علفهاي هرز و سن  و ساير عوامل خسارتزاي گندم و جو -براي محصوالت )زراعی و گلخانه اي (در سامانه سماک   QR: ثبت نام و درخواست کد حفظ نباتات

مبارزه با کرم سفید  -تهیه بذر و نشاء سالم از مراکز معتبر –مبارزه با کرم آلو براساس اطالعيه پيش آگاهی -انگور مبارزه با سفيدک حقيقی  -مبارزه با عوامل خسارتزاي حبوبات-آگاهی با در نظر گرفتن شرايط جوي با عوامل خسارتزاي چغندرقند بر اساس اطالعيه پيش 

 ضدعفونی بذور محصوالت بهاره .- ی تکنینک های گیاه پزشکی ریشه به صورت مکانیکی و استفاده از سموم با استناد به توصیه ها

 آبياري مزارع غالت آبی-قند و کلزا رآبياري چغند-رعايت اصول وتاريخ کشت محصوالت بهاره  - ارزن و سورگوم  آغاز کشت ذرت—کشت حبوبات آبی)لوبيا(سبزي و صيفی و کدو آجيلی اقدام شود زراعت

 آماده سازي و تجهيز ادوات مورد استفاده در مرحله کاشت و داشت-ها دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداريها و گاوداري کنترل  :وصیه هاي عمومیت

% و در 13کيلوگرم در هکتار کود  فسفات  400تا 300نماييد.هنگام آماده سازي بستر کاشت گياهان زراعی کشاورزان عزيز در صورت عدم مصرف سولفات پتاسيم در هنگام کاشت ،از کلروپتاسيم پودري بصورت محلول در آب هنگام آبياري استفاده   شرکت خدمات حمایتی:

 % به ازاي هر درخت بصورت چالکود يا نواري مصرف شود.13باغات ميوه  يک تا دو کيلوگرم  در هکتار فسفات 

 رآبياري چغند- پايش سنک بذرخوار کلزا و مبارزه در صورت مشاهده-هدايت آبهاي جاري به انهار جهت تغذيه  سفره هاي زيرزمينی -مبارزه با علفهاي هرز و سن گندم، جو  -ان محصوالت کشاورزيدر سامانه سماک  توسط توليد کنندگ  QRثبت نام و درخواست کد پیامکی: 

 و غالت آبی کلزا،قند 
 

           عليلو                حاجی زاده                   ابراهيمی               پاشايی             عبدالعظيم زاده  کارشناسان  کشاورزي:          مطيعی           صابري  پيش بين:          عباسعلی نژاد               موظف            سليمانی     ناسان هواشناسی کشاورزي:  کارش

استان آذربايجانغربي  اداره كل هواشناسي  


