
 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 

   कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  ईमेल: rahuri.amfu@gmail.com 
 

२७) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. ०२/०६/२०२० 

 

षजल्हा : धुळे  

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (२६/०५/२०२० ते ०१/०६/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज 

 (०३/०५/२०२० ते ०७/०६/२०२०) 

२६ २७ २८ २९ ३० ३१ ०१ षदनांक ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 

       पाऊस (षममी) १०१ ८३ २५ १६ ८ 

       कमाल तापमान (अं.से.) ३४ ३० ३१ ३२ ३३ 

       षकमान तापमान (अं.से.) २१ २२ २४ २४ २५ 

       ढग स्थथती (आकाश) ८ ८ ६ १ १ 

       सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ८२ ८२ ७९ ७७ ७५ 

       दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) ४६ ६९ ५१ ४४ ४३ 

       वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) २९ २८ १७ २० १७ 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश/ 

इशारा 

दिनाांक ३ ते ४ जुन रोजी वािळी वाऱ्यासह जोराचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे . दिनाांक ५ ते ७ जुन 

िरम्यान मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

 

1) वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज असल्याने काढणी केलेली पपके सुरपित पिकाणी िेवावीत. 

2) शेतात पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. अपतररक्त पाण्याचा पनचरा करावा. 

3) शेतातील इतर कामे (फवारणी, खत देणे) शक्यतो टाळावीत. 

4) वादळी वाऱ्यापासून बचाव करण्यासािी भाजीपाला व फळपपकांना आधार द्यावा. 

5) जनावरांना झाडाखाली पकंवा कोणत्याही मोठ्या झाडाजवळ बांधू नका, त्यांना सुरपित पिकाणी िेवावे. 

6) जनावरे गोठ्यात बांधावीत आपण चारा उपलब्ध करुन द्यावा. शेडमधे्य पाणी साचू नये याची काळजी घ्यावी. 

जर पाणी सािलेल्या कोरड्या चार्यावर पडले आपण बुरशीचे आक्रमण आढळले तर तो चारा जनावरांना देवु 

नये. 

सांिेश दिनाांक ३ ते ४ जुन रोजी वािळी वाऱ्यासह जोराचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे . दिनाांक ५ ते ७ जुन 

िरम्यान मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेदशक हवामान पूवाानुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  :  

 

दिकाण : मफुकृदव , राहुरी.  

दि.  :  ०२/०६/२०२० 

स्वाक्षरीत   

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


