
हवामानाचा 

इशारा 

जिल हयात पढुील पाच दिवसात हवामान कोरड ेराहील. दकमान तापमानात ककिंचीत घट होईल. 

जपकािंचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल ला 

कापसू वेचणी अवस्था वेचणीस तयार असललेया कापसू जपकाची वचेणी करून घ्यावी. 

तरु  कळी लागण ेत े

फुलधारणा 

अवस् था 

तरु जपकावर अळयािंचा प्रािरु्ााव दिसनु आल यास याच या व यवस् थापनासाठी दिनॉलफॉस २५ 

टक के २० जमली ककिं वा इमामके टीन बने झोएट ५ टक के ४.४ ग्रमॅ प्रती १० जलटर पाण यात 

जमसळून फवारणी करावी.   

करडई परेणी अवस् था बागायती करडई जपकाची परेणी केली नसल यास िजमनीत वापसा यतेाच बागायती करडई 

जपकाची परेणी करावी. परेणी १५ नोव हेंबर पयतं करून घ् यावी. परेणीपवूी जबयाण यास 

३ ग्रमॅ थायरम ककिं वा बावीस् टीन प्रती दकलो जबयाण यास जबिप्रक्रीया करावी. 

केळी वाढीची अवस् था केळी बागते जसगाटोका रोगाच या व यवस् थापनासाठी प्रोपीकोनझॅोल १० जमली  जस्टकर 

प्रती १० जलटर पाण यात जमसळून फवारणी करावी. केळी बागतेील तणािंच ेजनयिंत्रण कराव.े  

द्राक्ष वाढीची अवस् था द्राक्ष बागतेील रोगग्रस् त फािंिया, फळे व पान ेकाढून घ् यावते.  

सिंत्रा /मोसिंबी फळ वाढीची 

अवस् था 

सिंत्रा / मोसिंबी फळबागते अन नद्रव यािंच या कमतरतमेळेू फळगळ दिसनू यते असल यास ००:००:५० १० ग्रमॅ 

प्रती जलटर पाण यात जमसळून फवारणी करावी. सिंत्रा / मोसिंबीच या डोडािंना बोडेपसे् ट लावावी.  

डाळळिंब फळ वाढीची 

अवस् था 

डाळळिंब बागते डराब झालेली व रोगग्रस् त फळे काढून न् ट करावी. रोगाचा प्रािरु्ााव दिसनु आल यास 

याच या व यवस् थापनासाठी रोगनाशकाची फवारणी करावी.  

फुलशतेी  काढणी / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस तयार असलले या फुलािंची काढणी करून घ् यावी. 

नानािी िेशमडु कृिी सिंिीवनी प्रकलप, 

 

वसिंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान घटक 

हवामान अिंिाि  

(दिनािंक १२ त े१६ नोवहेंबर, २०१९) 

दिनािंक १२/११ १३/११ १४/११ १५/११ १६/११ 

पाऊस (जममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान 

(अिं.स.े) 
३२.० ३३.० ३३.० ३२.० ३२.० 

दकमान तापमान 

(अिं.स.े) 
१८.० १८.० १७.० १८.० १९.० 

ढग जस्थती 

(आकाश) 
स् वच छ स् वच छ स् वच छ स् वच छ अिंशत: ढगाळ 

सकाळची सापके्ष 

आद्राता (%) 
७७ ७० ६५ ६९ ६५ 

िपुारची सापके्ष 

आद्राता (%) 
४८ ४५ ३९ ४३ ४४ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
०४ ०६ ०६ ०५ ०४ 

वा-याची दिशा 
पवूा पवूा पवूा पवूा ईशान य 



पशधुन 

व यवस् थापन 

-- गोचीड व गोचीडामाफा त प्रसारीत होणारा थायलरेीओसीस हा आिार गोवगीय पश ु

जवशिेत: सिंकरीत पश ुयामध य ेआढळून यते आह.े यामध य ेशरीराच ेतापमान वाढ, गळया 

र्ोवतालच या िबडया डालील ळलिंम फग्रिंथींची सिु ही लक्षण े दिसतात अशा पशधुनास 

तात काळ ळलिंम फग्रिंथीची काचपट्टी अथवा रक तकाचपट्टीची तपासणी करून योग य तो 

औिधोपचार करून घ् यावा.  

सिर कृिी सलला पजत्रका वसिंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी यथेील ग्रामीण कृिी मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ 

सजमतीचया जशफारशीवरून तयार करून, नानािी िशेमडु कृिी सिंिीवनी प्रकलप कायाालय मुिंबई यथेनू प्रसाररत करणयात आलेली 

आहे. 

 


