
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ राहील.   

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

हरभरा खत मात्रा हरभरा दपकासाठी २५:५०:२५ दकलो  नत्र, सु्परत व पालास प्रती हेक्टरी खताची मात्रा 

पेरणीच्या वेळी द्यावी. बागायती  हरभरा दपकाची पेरणी नोव्हेंबर च्या पदहल्या 

आठवड्यापयंत करता येते. 

करडई खत मात्रा बागायती करडई  दपकासाठी दशफारस केलेली खताची मात्रा ६०:४०:०० दकलो  नत्र, सु्परत 

व पालास प्रती हेक्टरी असून यापैकी ३०:४०:०० दकलो प्रती हेक्टरी खत मात्रा पेरणीच्या वेळी 

द्यावी.  बागायती  करडई  दपकाची पेरणी नोव्हेंबर च्या पदहल्या आठवड्यापयंत करता येते. 

उस लागवड अवस्था पूवव हंगामी ऊसाची लागवड १५ नोव्हेंबर पयंत करता येते. 

हळद कंद वाढीची  

अवस्था 

हळद दपकात पानावरील दठपके या रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी अॅझोक्सिस्ट्रोबीन १८.२ % + 

डायफेनकोनॅझोल ११.४ % एससी १० मीली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी.   

संत्रा /मोसंबी फळवाढीची 

अवस् था  

संत्रा/मोसंबी बागेत तणनाशकाची फवारणी करणे टाळावे कारण तणनाशकामुळे  

संत्रा/मोसंबी बागेत  फळ गळ होते.  संत्रा/मोसंबी बागेत पानावर सुष्मअन्नद्रव्याची कमतरता 

ददसून येत असल्यास  दचलेटेड दझंक ५० ग्राम + ००:००:५० १५० ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून फावारी करावी. 

डादळंब फळ वाढीची 

अवस् था  

डादळंब फळबागेत तण व्यवस्थापन करावे. डादळंब झाडांना काठीने आधार द्यावा. 

दचकू वाढीची अवस् था  दचकू फळबागेत  तण व्यवस्थापन करावे. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

नांदेड कृिी हवामान सल्ला                                                                                               गुरुवार ददनांक–२९.१०.२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक ३० ऑक्टोबर  ते ०३ नोव्हेंबर, २०२०) 

ददनांक ३०/१० ३१/१० ०१/११ ०२/११ ०३/११ 

पाऊस (दममी) ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.) 
३१.०  ३१.०  ३१.०  ३२.०  ३२.०  

दकमान तापमान (अं.से.) १९.०  १९.०  २०.०  २०.०  १९.०  

ढग क्सस्थती (आकाश) 
स्वच्छ  स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्रवता 

(%) 
८४  ८४  ८२  ८२  ८०  

दुपारची सापेक्ष आद्रवता 

(%) 
५७  ६२  ६१  ५९  ५८  

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
७  ७  ६  ७  ६  

वा-याची ददशा 
उत्तर  उत्तर  ईशान्य  ददक्षण  पूवव  



फुल शेती  काढणी अवस्था काढणीस आलेल्या फुलाची काढणी करून घ्यावी.   

भाजीपाला पुनलावगवड 

अवस्था 

रब्बी भाजीपाला दपकाची  पुनलावगवड करून घ्यावी. भाजीपाला दपकात तण व्यवस्थापन 

करावे. 

चारा दपके लागवड रब्बी चारा दपकाची लागवड करावी.  

तृती रेशीम 

उद्योग  

 तुती लागवड केल्यानंतर दतसऱ्या विाव पयंत छाटणी जदमनीपासून १.२५ फुटा पयंत व एक 

खोड ठेवणे या प्रमाणे केले तर पुन्हा १५-२० विव पररपकव  तुती पाने खाद्य देणे सोईचे होते. 

अंतर मशागत बैलाच्या दकंवा यंत्राच्या सहाय्याने सोईचे होते. 

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 कायावलय मंुबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


