
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ राहील.   

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस  वेचणी अवस्था कापूस दपकाची वेचणी करून घ्यावी.कुठल्याही पररस्स्थतीत कापसाची फरदड (खोडवा) 

घेऊ नये.  

तूर   फुले लागणे ते 

शेंगा लागणे 

अवस्था 

तूर दपकात अळ्ांचा प्रादुर्ााव ददसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी स्ववनॉलफॉस 

२५ टके्क २० दमली दकंवा  इमामेक्टीन  बेन्झोएट ५ टके्क ४.४ ग्राम प्रती १० दलटर  पाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. दपकाच्या अवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.  

रब्बी ज्वारी  वाढीची  अवस्था पेरणी केलेल्या रब्बी ज्वारीला एक महीना पूणा झाला असल्यास ४० दकलो नत्र खताची मात्रा 

देऊन पाणी व्यवस्थापन करावे. उगवण झालेल्या रब्बी ज्वारी दपकावर लष्करी अळीचा 

प्रादुर्ााव ददसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी  थायामीथोक्झाम १२.६ टके्क + 

ल्यामडा सायहालोथ्रीन ९.५ झेडसी ५ दमली दकंवा स्िनेटोरम ११.७ एससी ४ दमली प्रती १० 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.     

गहू  पेरणी अवस्था गहू दपकात पाणी व्यवस्थापन करावे. 

केळी  वाढीची अवस्था केळी बागेत दसगाटोगा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोपीकोनाझोल १० दमली + स्िकर प्रती 

१० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. केळी बागेत तणाचे दनयंत्रण करावे. केळी 

बागेत झाडांना मातीचा आधार देऊन पाणी   व्यवस्थापन करावे. 

द्राके्ष  फुले लागणे 

अवस्था 

आवश्यकतेनुसार द्राके्ष बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. द्राके्ष बागेत जीए३ @ १० मीली प्रती 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.    

र्ाजीपाला  वाढीची अवस्था पुनलाागवड केलेल्या र्ाजीपाला दपकात  तण व्यवस्थापन करून पाणी व्यवस्थापन करावे.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परर्णी आदण र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

नांदेड कृिी हवामान सल्ला                                                                                               गुरुवार ददनांक–२०.११.२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

( ददनांक २१ ते २५ नोव्हेंबर, २०२०) 

ददनांक २१/११  २२/११  २३/११  २४/११  २५/११  

पाऊस (दममी) ४.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.) 
३२.०  ३४.०  ३२.०  ३२.०  ३२.०  

दकमान तापमान (अं.से.) २०.०  १८.०  १६.०  १६.०  १४.०  

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ  अंशतः  ढगाळ  स्वच्छ  स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
७६  ६६  ५१  ४५  ४६  

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
५९  ४२  ३६  २८  २५  

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
४  १०  ८  ५  ६  

वा-याची ददशा 
अगनेय  ईशान्य  ईशान्य  ईशान्य  ईशान्य  



फुल शेती  काढणी अवस्था फुल दपकात तण व्यवस्थापन करून पाणी  व्यवस्थापन करावे. 

तुती रेशीम 

उद्योग  

--  सत्तर ददवसाच्या अंतराने विााकाठी ५ वेळा तुती छाटणी करावी. प्रते्यक ४५ ददवसाच्या 

अंतराने फांद्या छाटणी करावी व खाद्य द्यावे.पट्टा पंध्दत लागवडीत (५ X ३ २ फुट) काळे मेन 

कापड आच्छादन, द्रवरूप खत दठबक च्या सहाय्याने व पाणी देणे सोईचे होते. ८ टन प्रती 

एकर प्रमाणे ४ टन जून व ४ टन नोव्हेंबर मदहन्यात कुजलेले शेणखत द्यावे. 

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

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

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


