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११) हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक दद. ०८.०४.२०२२ 

 

षजल्हा : नाषिक  

मागील अठवड्यातील हवामान 
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पुढील पाच ददवसांचा हवामान ऄंदाज 
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हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृिी सल्ला 

षपक ऄवथथा कृिी षवियक सल्ला 

हवामान सारांि प्रादषेिक हवामान कें र्द्, मुंबइ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान ऄंदाजानुसार दद. ११ व १२ एषप्रल रोजी अकाि 

ऄंितः ढगाळ राहण्याची िक्यता अहे. 

सामान्य सल्ला षपकांना पुरेसे पाणी द्यावे पाण्याचा ताण पडू दउे नये. षपकांना पाणी िक्यतो सकाळी लवकर ककवा संध्याकाळी 

ईषिरा द्यावे. 

जाथत तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढतो तो कमी व्हावा यासाठी षपकांमध्ये तसेच फळबागांमध्ये 

अच्छादनाचा वापर करावा. 

पाणी दणे्यासाठी तुिार ककवा रठबक पद्धतीचा वापर करावा. 

िेतकरी बांधवांनी िेतामधील कामे सकाळी करून घ्यावी दपुारी िेतामध्ये काम करणे टाळावे. 

िेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून ददल्यास काम पण योग्य  होआल अषण योग्य 

सामाषजक ऄंतरही ठेवले जाइल. िेती यंत्रे षनजंतुकीकरण करावीत. 

तोंडाला माथक ऄथवा कापड गुडाळावे. 

संदेि प्रादषेिक हवामान कें र्द्, मुंबइ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान ऄंदाजानुसार दद. ११ व १२ एषप्रल रोजी अकाि 

ऄंितः ढगाळ राहण्याची िक्यता अहे. 

गहू पक्वता 

ऄवथथा 

ईषिरा पक्व होणाऱ्या गहू षपकाची त्वररत काढणी करून मळणी करावी व तयार िेतीमाल सुरषक्षत रठकाणी 

ठेवावा. 

कापणीच्या वेळी दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण 15 टके्क ऄसावे.  

मका पक्वता 

ऄवथथा 

पक्व झालेल्या षपकाची कापणी करावी. कापणी केलेली कणसे प्रखर सूयरप्रकािात वाळवून मळणी करावी व तयार 

िेतीमाल सुरषक्षत रठकाणी ठेवावा. 

कांदा वाढीची 

ऄवथथा 
कांद्यावरील फुल दकडे षनयंत्रणासाठी षपकावर लॅम्बडा  सायलोषिन 5 टके्क इ सी 6 षमली प्रती 10 षलटर पाण्यात 

षमसळून फवारणी करावी.   

वाटाणा िेंगा  

भरणे 

वाटाणा षपकावर िेंगा पोखरणाऱ्या ऄळीचा प्रादभुारव झाल्यास कीडग्रथत िेंगा काढून नष्ट कराव्यात व 

षनयंत्रणासाठी षपकावर 5 % ननबोळी ऄकारची फवारणी करावी 

पिुसंवधरन  तज्ञ पिुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसार जनावरांना प्लुरोषनमोषनया (फुप्फुसांचा दाह)  या  रोगांपासून प्रषतबंधासाठी 

लसीकरण करावे. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवारनुमान : प्रादषेिक हवामान पूवारनुमान कें र्द्, मुंबइ.  

२) मागील हवामान  :  

 

रठकाण : मफुकृषव , राहुरी. थवाक्षरीत  
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दद.  :  ०८.०४.२०२२ प्रमुख ऄन्वेिक, ग्राकृमौस,े ऐएमएफय,ु राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 
 


