Na: 01 Msimu wa kilimo 2017/18

Tathmini ya Kipindi cha Oktoba 1-10, 2017 na matazamio kwa kipindi cha Oktoba 11-20, 2017

MUHTASARI
Maeneo yanayopata misimu miwili ya mvua, wakulima wanaendelea kuandaa mashamba na kupanda mazao.
Mazao katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kagera yalikuwa katika hatua ya palizi hususan wilaya ya Bukoba.






Kutokana na hali ya ukavu inayoendelea hususan maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua na nyanda za juu kaskazini mashariki,
wafugaji wanashauriwa kuchukua hatua stahiki kutokana na upungufu wa maji na malisho.

MIFU MO YA HA LI Y A H EWA KA TIKA
K IPIN DI CH A OK TO BA 1 - 1 0, 201 7

K

atika kipindi tajwa, migandamizo ya hewa iliyo kusini mwa
dunia (St. Helena na Mascarene) iliendelea kupungua nguvu
na hivyo kudhoofisha mkondo wa mgandamizo wa hewa wa Afrika
Mashariki. Migandamizo iliyo kaskazini mwa dunia (Azores na
Siberia) nayo pia iliendelea kuimarika, hivyo kuruhusu ukanda wa
mvua (ITCZ) kushuka kuelekea kusini mwa dunia. Joto la juu
kidogo ya wastani liliendelea katika eneo la kusini-magharibi mwa
Bahari ya Hindi. Kwa upande mwingine joto la bahari lilikuwa juu
ya wastani katika maeneo ya kusini-mashariki mwa Bahari ya
Atlantiki (karibu na pwani ya Angola) na kusababisha hali ya
vipindi vichache vya mvua katika maeneo ya magharibi mwa nchi
na yale yaliyopo katika ukanda wa ziwa Viktoria.

MWEN EN D O W A MVU A K A TIKA K IPIND I
C H A OK TO BA 1- 10, 2017

K

utokana na mifumo ya hali ya hewa, mvua kati ya milimita
(mm) 26 na 150 zilinyesha katika maeneo ya kanda ya ziwa
Viktoria, magharibi na nyanda za juu kaskazini magharibi (hususan
maeneo ya miinuko) na mvua za milimita zaidi 150 zilinyesha
katika baadhi ya sehemu ya ziwa Victoria. Kama inavyoonekana
katika Kielelezo.

Kielelezo. Mwenendo wa mvua katika kipindi cha Oktoba 1 - 10,

TA TH MIN I Y A HA LI YA K ILIMO KA TIK A
K IPIN DI CH A OK TO BA 1 - 10, 2017
akulima katika maeneo mengi yanayopata mvua za vuli
waliendelea na uandaaji wa mashamba isipokuwa katika
mkoa wa Kagera hususan wilaya ya Bukoba ambapo wameanza
kupalilia mazao. Kwa maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua
wakulima wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya msimu
unaotarajiwa kuanza mwezi Novemba na Disemba. Upatikanaji wa
maji na malisho kwa mifugo ulikuwa wa wastani katika maeneo
mengi ya nchi, isipokuwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya
Mwanza, Mara, Simiyu, Shinyanga, Singida, Arusha, Manyara na
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Na: 36. Msimu wa kilimo 2017/18

Tathmini ya Kipindi cha Oktoba 1-10, 2017 na matazamio kwa kipindi cha Octoba 11 - 20, 2017

Dodoma ambako hali ya maji na malisho iliendelea kupungua
kuliko maeneo mengine nchini.

H A LI Y A MA JI ILIV YOK U WA KA TIKA K IPIN DI
C H A OK TO BA 1- 10, 2017

K

ina cha maji katika mabwawa na mtiririko wa maji katika mito
viliendelea kupungua katika maeneo mengi ya nchi kutokana
na hali ya ukavu inayoendelea.
MIFU MO YA HA LI Y A H E WA
IN AV YO TA RA JIWA KATIK A KIPIN DI CH A
O K TO BA 11- 20, 201 7

M

igandamizo ya hewa iliyo kusini mwa dunia inatarajiwa
kuendelea kupungua nguvu. Wakati, ile migandamizo
iliyopo sehemu za kaskazini mwa dunia inatarajiwa kuendelea
kuimarika na hivyo kuruhusu ukanda wa mvua wa ITCZ kuendelea
kushuka kuelekea sehemu ya kusini mwa dunia. Joto la bahari la juu
kidogo ya wastani linatarajiwa katika eneo la kusini-magharibi mwa
Bahari ya Hindi na hii inatarajiwa kuendelea kusababisha upepo
wenye unyevunyevu kiasi kuvuma kutoka kusini na kusinimashariki kuelekea katika ukanda wa Pwani na kuleta mvua katika
ukanda huo. Kwa upande mwingine joto la bahari la juu ya wastani
linatarajiwa kusini-mashariki mwa Bahari ya Atlantiki; hii
inatarajiwa kusababisha hali ya ukavu katika maeneo ya Magharibi
mwa nchi pamoja na ukanda wa ziwa Victoria.

Kigoma, Katavi na Tabora) yanatarajiwa kupata vipindi vichache
vya mvua vikiambatana na ngurumo. Maeneo ya kanda ya kusini
(Mkoa wa Ruvuma na kasikazini mwa mkoa wa Morogoro)
yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu na baridi. Maeneo ya Kanda
ya kati (Mikoa ya Dodoma na Singida) yanatarajiwa kuwa
makavu. Maeneo ya Pwani ya kusini (Mikoa ya Mtwara na
Lindi) yanatarajiwa kuwa makavu na vipindi vichache vya mvua.
Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi (Mikoa ya Rukwa,
Songwe, Njombe, Iringa na Mbeya) yanatarajiwa kuwa na hali ya
ukavu kwa ujumla, vipindi vichache vya mvua hususani katika
maeneo ya miinuko.

MA TA RA JIO NA U SH AUR I KA TIKA KIPIN DI
C H A OK TO BA 11- 20, 2017

M

vua zinatarajiwa kuongezeka kwa maeneo yanayopata
misimu miwili ya mvua hususan pwani ya kaskazini na
kanda ya ziwa Viktoria. Wakulima wa maeneo haya wanashauriwa
kuzitumia mvua hizi kupanda. Hata hivyo wakulima wa maeneo ya
Kagera na pwani ya kaskazini wanashauriwa kupanda mazao
yanayostahimili ukame kutokana na mvua za wastani hadi chini ya
wastani zinazotarajiwa. Kwa maeneo yanayopata msimu mmoja wa
mvua pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki, mvua katika
kipindi hiki hazitarajiwi kutosheleza uoteshaji wa mazao ya msimu.
Wafugaji wanashauriwa kuchukua hatua stahiki kwa kuzingatia
ushauri wa maafisa ugani katika maeneo yao.
H A LI Y A MA JI INA VY OT A R A JIWA K A TIKA
K IPIN DI C H A OK TO BA 1 1- 20, 2017

H A LI Y A H EWA INA VYO T A RA JIWA KA TI K A
K IPIN DI CH A OK TO BA 11 - 20, 2017

K

utokana na mifumo ya hali ya hewa, maeneo
mengi yanatarajiwa kuwa . Maeneo ya ukanda ya ziwa
Viktoria (Mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara
na Simiyu) yanatarajiwa kupata vipindi vya mvua
zitakazoambatana na ngurumo. Maeneo ya nyanda za juu
kaskazini mashariki (Mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na
Manyara) yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla na vipindi
vichache vya mvua hususan katika maeneo ya miinuko. Maeneo ya
Pwani ya kaskazini (Mikoa ya Tanga, Pwani, Dar es Salaam,
Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba) yanatarajiwa
kupata vipindi vichache vya mvua , hususani kuelekea mwishoni
mwa kipindi hiki. Maeneo ya Magharibi mwa nchi (Mikoa ya

K

ina cha maji katika mabwawa na utiririkaji wa mito
inatarajiwa kuongezeko kidogo katika maeneo yanayopata
mvua mara mbili kwa mwaka hususan bonde la maji la ziwa viktori.
Watumiaji wa maji wanashauriwa kuyatumia kwa uangalifu.
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