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९५) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सषमती ी साताहाषहक बक क षद. २६ फेबु्रवारी, २०२१ 

 

षिल्हा : नंदुरबार  

 

हवामान घटक 
पुढील पा  षदवसां ा हवामान अंदाि  

(२७ फेबु्रवारी,२०२१ ते ०३ मा च,२०२१) 

षदनांक २७ २८ ०१ ०२ ०३ 

पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ 

षकमान तापमान (अं.से.) १८ १९ २० १९ १९ 

ढग स्थिती (आकाश) षनरभ्र  षनरभ्र षनरभ्र षनरभ्र षनरभ्र 

सकाळ ी सापेक्ष आद्रचता (%) ३८ ४१ ३४ ३० १३ 

दुपार ी सापेक्ष आद्रचता (%) १६ १८ १३ १२ ०८ 

वाऱ्या ा  वेग (षकमी/तास) ८ ८ ७ ८ ६ 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
 

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

हवामान अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेविक हवामान कें द्र, म ुंबई याुंचेकडून प्राप्त हवामान 

अुंदाजान सार, प ढील पाच वदवस कमाल तापमान ३५ वडग्री सेल्सियस तर वकमान 

तापमान १८  ते २०  वडग्री सेल्सियस दरम्यान राहण्याची िक्यता आहे.  

ववस्ताररत शे्रणी हवामान अुंदाजान सार ४ ते १० माचच २०२१  दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात 

कमाल आवण  वकमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची िक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

वपकाुंवर फवारणी वारा िाुंत असताना करावी. सवच वपके वेळेवर आुंतरमिागत करून 

तणववरहीत ठेवावीत.  वपकाुंवर वकडीचा आवण रोगाुंचा प्राद भाचव होऊ नये वेळेवर पीक 

सुंरक्षण करावे. 

संदेश प ढील पाच वदवस वजल्ह्यात हवामान कोरडे राहुण्याची िक्यता आहे. 

हरभरा 
पक्वता  ते 

काढणी   

वजरायती हरभरा पररपक्व झाला असल्यास काढणी व मळणी करून घ्यावी. हरभरा 

उन्हात ६-७ वदवस वाळवून कोरड्या व हवेिीर जागी साठवणूक करावी. पीक ओलसर 

असताना काढणी करु नये.  

गहू  

वाढी ी ते 

पक्वता  

अवथिा  

उविरा पेरलेले गहू वपकास पेरणीनुंतर ८० ते ८५ वदवसाुंनी दाणे भरण्याच्या अवस्थेत चौथे 

पाणी द्यावे. वेळेवर पेरलेल्या गहू वपक पक्वता अवस्थेत असल्यास काढणी करून स रवक्षत 

वठकाणी ठेवावे. 

रबी ज्वारी  
पक्वता  

अवथिा  

उविरा पेरलेले रबी ज्वारी वपक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असल्यास पाणी देण्याची 

व्यवस्था करावी. वेळेवर पेरलेले वपक पक्वता अवस्थेत असल्यास काढणी करून स रवक्षत 

वठकाणी ठेवावे. 

भुईमुग  उगवण  

पेरणीनुंतर नाुंग्या आढळून आल्यास बी टोकून ते ताबडतोब भरावेत. भ ईम ग पेरणीनुंतर 

४-५ वदवसाुंनी एक पाणी (आुंबवणी) द्यावे, म्हणजे राहीलेले वबयाणे उगवून येईल. नुंतर 

जवमनीच्या मगद राप्रमाणे ८ ते १० वदवसाचे अुंतराने १० ते १२ वेळा पाण्याच्या पाळ्या 

द्याव्यात. 

रबी मका  काढणी  

मका वपकाची काढणी कणसावरील आवरण वपवळसर पाुंढरे आवण टणक झाल्यावर 

करावी. त्यासाठी ताटे न कापता कणसे सोलून ख डून घ्यावीत आवण सोललेली कणसे २ ते 

३ वदवस उन्हात चाुंगली वाळवावीत. 

कांदा  
पक्वता 

येण्या ी  

राुंगडा काुंदा काढणीच्या १० ते १५ वदवस अगोदर पाणी देणे बुंद करावे. वपकाची काढणी 

५० टके्क पाती ुंच्या माना पडल्यानुंतर करावी.  



 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, 

  डॉ. हेडगेवार सेवा सषमती, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  
   

दूरध्वनी : ०२५६४ २६०५४४  ईमेल: : kvk_ndb@yahoo.com 
 

अवथिा   

पपई  
वाढी ी 

अवथिा 

मावा वकडीचा प्राद भाचव वदस न येताच वनयुंत्रणासाठी १५ वदवसाुंच्या अुंतराने १० वम. वल. 

डायवमथोएट वकुं वा १० वम. वल. वनमाकच  प्रवत १० वलटर पाण्यातून फवारावे. 

केळी   
फळ वाढी ी 

अवथिा 

केळी बागेभोवती २ मी. अुंतरावर सजीव क ुं पनाच्या दोन ओळी लावाव्यात. सजीव 

क ुं पणासाठी िेवरी वकुं वा गजराज गवत इत्यादी ुंचा याुंचा वापर करावा. बागेत चारही 

बाज ने सवजव क ुं पण करावे. 

आंबा   

मोहोर 

फुटण्या ी ते 

फळ 

येण्या ी 

अवथिा  

तापमानात वाढ होऊन आद्रचतेत घट होण्याची िक्यता असल्याने, अिा वातावरणात 

फळधारणा झालेल्या आुंबा बागेमधील वाटाणा ते स पारी आकाराच्या फळाुंची गळ 

होण्याची िक्यता असते. ही फळगळ कमी करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेन सार 

आठवड्याच्या अुंतराने फळे स पारीच्या आकाराच्या अवस्थेपयंत द्यावे. 

टरबूि  
वाढी ी 

अवथिा 

लागवडीनुंतर ३०,४५ व ६० वदवसाुंनी ५० वकलो प्रवत हेक्टर नत्र खताची मात्रा तीन समान 

हप्त्यात ववभागून द्यावी व भर लावावी. 

कुकु्कटपालन  
बडच फू्ल 

काळिी  

परसातील क क्क ट पालनामधे्य हे करावे: 

1. आपल्या क क्क टपालनामधील पक्षाुंचा स्थलाुंतरीत पक्षाुंिी सुंपकच  टाळा. 

2. पक्ष्ाुंच्या पाण्याची व खाद्याची भाुंडी दररोज स्वच्छ ध वा. 

3. क क्क ट पक्ष्ाुंच्या ख राड्यात स्वच्छता ठेवा. 

4. पक्षाुंना वनयवमतपणे लसीकरण करुन घ्या. 

5. आपलेकडील पक्षी आजारी पडल्यास वकुं वा मरत क झाल्यास त्याची मावहती 

तात्काळ नवजकच्या पि वैद्यकीय अवधका-यास दया. 

 

परसातील क क्क ट पालनामधे्य हे करु नये: 

1. क क्क टपक्ष्ाुंची ववष्ठा व नाकातील स्त्राव याुंसोबत सुंपकच  येऊ देऊ नका. 

2. पक्षाुंना िक्यतो हाताळू नका, हाताळल्यास हात साबणाने स्वच्छ ध वा. 

3. आपल्या पक्षाुंचे पाणी व खाद्य घराबाहेर उघडयावर ठेऊ नका. 

4. पररसरात इतर प्रजातीचे पक्षी / प्राणी येणार नाहीत, याची काळजी घ्या. 

 हवामान अुंदाज आवण कृषी सल्ला पाहण्यासाठी “मेघदुत” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 
 

स्त्रोत    

१) हवामान पूवाचन मान : प्रादेविक हवामान पूवाचन मान कें द्र, म ुंबई. 

२) मागील हवामान  : उपलब्ध नाही  

 

वठकाण : कृवष ववज्ञान कें द्र, नुंद रबार  

वद.  : २६/०२/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-

षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, 

नंदुरबार 
 

 


