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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच षदवस आकाि काही षठकाणी अंितः ढगाळ राहण्याची िक्यता आहे.  

षद. १६  ते १८ मे रोजी जोराचे  वारे व षवजाच्या कडकडाटा सह काही षठकाणी हलका ते  मध्यम 

पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला १. पिकाांमधे्य िाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आपण साचलेल्या िाण्याचा पनचरा  करावा . 

२. जोराच्या वारा व िाऊसािासून होणाऱ्या सांभाव्य नुकसान टाळण्याकरीता उिायोजना कराव्यात. 

३. जनावरे सुरपक्षत पिकाणी बाांधावीत.   

४. पवजेचा िूवाानुमानाकरीता दापमनी मोबाईल अॅिचा वािर करावा.  

५. िडणा-या िावसाचे िाणी शेतात सािवण्यासािी उिाय योजना करावी. 

६. शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा िट्टा वाटून पदल्यास काम िण योग्य  

   होइल आपण योग्य सामापजक अांतरही िेवले जाईल. शेती यांते्र पनजंतुकीकरण करावीत.  

   तोांडाला मास्क अथवा कािड गुडाळावे. 

७. िावसाचा अांदाज घेवुनच पिकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

सांदेश षद. १६  ते १८ मे रोजी जोराचे  वारे व षवजाच्या कडकडाटा सह काही षठकाणी हलका ते  मध्यम 

पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान िूवाानुमान : प्रादेपशक हवामान िूवाानुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  :  

 

 

पिकाण : मफुकृपव , राहुरी. 

पद.  : १३/०५/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


