
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार पुढील पाच ददवसात आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

हरभरा उगवण तण दनयंत्रणासाठी हरभरा दपकात हलकी कोळपणी करून घ्यावी. 

करडई उगवण तण दनयंत्रणासाठी करडई दपकात हलकी कोळपणी करून घ्यावी. 

ऊस उगवण ऊस दपकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

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 फळ वाढीची 

अवस्था 

संत्रा/मोसंबी बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेत 

फळ गळ होत असल्याचे ददसून येत असल्यास त्याच्या  व्यवस्थापनासाठी जीए३ @ २० मीली 

प्रती दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.    

डादळंब फळ वाढीची 

अवस्था 

डादळंब बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. डादळंब बागेतील खोडावरील फुटवे 

कडून घ्यावे.    

दचकू फांद्या वाढीची   

अवस्था 

द्राके्ष बागेला पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. आवश्यकतेनुसार द्राके्ष बागेत 

पाणी व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती वाढीची फुल बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस आलेल्या फुलांची काढणी 

करून घ्यावे. 

भाजीपाला वाढीची पुनलाागवड केलेल्या भाजीपाला दपकात  तण दनयंत्रण करून आदण  पाणी  व्यवस्थापन 

करावे. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

उस्मानाबाद कृिी हवामान सल्ला                                                                                      मंगळवार, ददनांक – १७.११.२०२० 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक १८ ते २२ नोव्हेंबर, २०२०) 

ददनांक १८/११  १९/११  २०/११  २१/११  २२/११  

पाऊस ०.० ०.० ०.० ०.० ०.०  

कमाल तापमान (अं.से.) ३२ ३३ ३१ ३१ ३० 

दकमान तापमान (अं.से.) १९ २० २० २० २१ 

ढग क्सस्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
७४ ८६ ८४ ७७ ७१ 

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
४० ३६ ४२ ३९ ३९ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
१२ १३ १४ १३ ६ 

वा-याची ददशा 
अगे्नय अगे्नय अगे्नय अगे्नय अगे्नय 
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चारा दपके वाढीची चाऱ्यासाठी रब्बी ज्वारी दपकाची पेरणी करून १५ ददवस झाले असल्यास पाणी  व्यवस्थापन 

करावे. 

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-- नवीन जन्मलेल्या गाय व मे्हस यांच्या वासरामधे्य दवशेितः  म्हशीच्या नर वासरामधे्य 

टािोकैरा व्हीटूलोरम या गोलकृमाची लागण होते. यासाठी जन्मलेल्या वासरास वयाच्या ७ 

व्या ददवशी वा त्यानंतर पायपटझीन या जंतनाशक औिधीची मात्रा देणे आवश्यक आहे. 

अन्यथा वासरामधे्य आवमीश्रीत दुगधरेणारी घट दवष्टा टाकल्या जात व प्रसंगी मृतु्य ओढवतो. 

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. 

 


