
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार मराठवाडयात पुढील पाच ददवसात आकाश ढगाळ राहील. पुढील दोन ददवसात वाऱ्याचा 

वेग अदिक राहील . दजल्हयात वादळी वाऱ्यासह तुरळक दठकाणी मुसळिार ते खूप मुसळिार पावसाची शक्यता 

आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागणे, 

फुलिारणा ते 

बोडं वाढीची 

अवस् था  

मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

शेतात पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच कापूस दपकात साचलेल्या पाण्याचा 

दनचरा करावा. 

तुर फांदया फुटणे ते 

कळी लागणे 

मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

शेतात पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच तूर  दपकात साचलेल्या पाण्याचा 

दनचरा करावा. 

रब् बी  वारी पेरणी पूवा मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

रब्बी ज्वारीची  पेरणी पावसानी उघड ददल्यानंतर व शेतात वापसा झाल्यानंतर करण्यात 

यावी   

सुयाफूल पेरणी पूवा मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

सुयेफुलची पेरणी पावसानी उघड ददल्यानंतर व शेतात वापसा झाल्यानंतर करण्यात यावी   

केळी वाढीची अवस् था मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

केळी बागेत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच केळी बागेत साचलेल्या 

पाण्याचा दनचरा करावा. 

आंबा वाढीची अवस् था मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

आंबा बागेत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच आंबा बागेत साचलेल्या 

पाण्याचा दनचरा करावा. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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र्द्ाक्ष छाटणी अवस् था मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

र्द्ाके्ष बागेत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच र्द्ाके्ष बागेत साचलेल्या पाण्याचा 

दनचरा करावा. 

दसताफळ फळवाढीची 

अवस् था 

मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

सीताफळ बागेत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच सीताफळ बागेत 

साचलेल्या पाण्याचा दनचरा करावा.  

भाजीपाला वाढीची / 

काढणी अवस् था 

मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच भाजीपाला दपकात साचलेल्या पाण्याचा 

दनचरा करावा. पाऊसानी उघडीप ददल्यास काढणीला आलेल्या भाजीपालाची काढणी 

करून घ्यावी. 

फुलशेती वाढीची / 

काढणी अवस् था 

मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवाानुमानानुसार 

शेतात पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच फुलशेती दपकात साचलेल्या 

पाण्याचा दनचरा करावा. पाऊसानी उघडीप ददल्यास काढणीला आलेल्या फुलाची काढणी 

करून घ्यावी. 

पशुिन 

व् यवस् थापन 

-- मुबलक पाऊस व त् यामुळे वाढणारे बाहयपररजीवी (ऊवा, दपसवा, गोचीड व चावणा-या 

दकटकवगीय माशा) यांचा प्रादुभााव पशुिनास त्रस् त करत आहे. ् हणून पशुपालकांनी या 

कालाविीमध् ये ५ दनंबोळी अका  दकंवा वनस् तीज य दकटकनाशक (कडूदनंबतेल १५ दमली  

कारंज तेल १५ दमली  २ गॅ्रम मऊ साबण  १ दलटर पाणी) हे र्द्ावण आठवडयाच् या अंतराने 

पशुिनावर, गोठयामध् ये, सभोवताली असलेले पा याचे डबके / खाच खळगे/ नाली व 

शेणाच् या दढगा-यावरती फवारावे. हे वनस् तीज य दकटकनाशक दकटकरोिक व दकटक/ 

गोचीडांचे दजवनचक्र तोडून त् यांची संय या घटव यासाठी मदत करते.   

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाालय मंुबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


