
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार पुढील पाच ददवसात आकाश अंशतः  ढगाळ ते ढगाळ राहून ददनांक २७ नोव्हेंबर २०२० 

रोजी दजल्हयात तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

हरभरा फाांद्या लागण े

अवस्था   

हरभरा पिकात घाटे अळीचा प्रादभुााव ददसनू येत असल्यास त्याच्या  व्यवस्थािनासाठी ५ % (एनएसकेई) 

ननांबोळी अका  ककां वा  दिनॉलफॉस २५ %  इसी २० मीली ककां वा इमामके्टीन बने्झोएट ५ %  ४.५ ग्राम प्रती 

१० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी करावी.   

करडई वाढीची  अवस्था करडई पिकात माव्याचा प्रादभुााव ददसून यते असल्यास त्याच्या  व्यवस्थािनासाठी  डायमेथोट ३० % १३ 

मीली  ककां वा अपसफेट ७५ %  १० ग्राम प्रती १० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी करावी.   

ऊस उगवण लागवड केलले्या ऊस पिकात आवश्यकतनेसुार िाणी व्यवस्थािन कराव.े  

हळद कंद वाढीची 

अवस्था 

हळद पिकात कां द माशीचा  प्रादभुााव ददसून यते असल्यास त्याच्या व्यवस्थािनासाठी  दिनॉलफॉस २५ % २० 

मीली ककां वा डायमेथोएट ३० % १० मीली प्रती १० पलटर िाण्यात पमसळून आलटून िालटून फवारणी करावी 

व मातीन ेकां द झाकून घ्याव.े (हळद पिकावर कें द्रीय कीटकनाशक मांडळातफे लबेल क्लमे नसल्यामळेु पवद्यािीठ 

पशफारशीत सांशोधनाच ेपनष्कर्ा ददल ेआहते). हळद पिकात िानावरील ठठिके या रोगाच्या व्यवस्थािनासाठी 

अझॅोपक्सस्रोबीन १८.२ % + डायफेनकोनझॅोल ११.४ % एससी १० मीली प्रती १० पलटर िाण्यात पमसळून 

फवारणी करावी.   

संत्रा/मोसंबी फळ वाढीची 

अवस्था 

सांत्रा/मोसांबी बागेत  फळ शोर्ण करणाऱ्या ितांग चा प्रादभुााव ददसनू यते असल्यास त्याच्या व्यवस्थािनासाठी 

बागेत  प्रकाश सािळे लावाव.े सांत्रा/मोसांबी बागेत मगृ बहार सांत्रा/मोसांबी बागते फळ गळ होत असल्याच े

ददसनू यते असल्यास त्याच्या  व्यवस्थािनासाठी पचलटेेड नझांक ५ ग्राम प्रती पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी 

करावी.    

डादळंब काढणी  अवस्था काढणीस तयार असलले्या डानळांबची काढणी कन न घ्यावी.   

दचकू वाढीची पचकू बागते आवश्यकतेनसुार व्यवस्थािन कराव.े 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

दहंगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                      मंगळवार, ददनांक – २४.११.२०२० 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक २५ ते २९ नोव्हेंबर, २०२०) 

ददनांक २५/११  २६/११  २७/११  २८/११  २९/११  

पाऊस ०.०  ०.०  ५.०  ०.०  ०.०  

कमाल तापमान (अं.से.) ३१.० ३१.० २९.० २७.० २९.० 

दकमान तापमान (अं.से.) १५.० १९.० १६.० १७.० १६.० 

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्रता 

(%) 
५१ ५१ ७९ ७८ ६७ 

दुपारची सापेक्ष आर्द्रता 

(%) 
३० ३२ ५७ ६५ ४९ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
९ १० १५ १२ ११ 

वा-याची ददशा 
ईशान्य ईशान्य ईशान्य ईशान्य ईशान्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


फुल शेती वाढीची फुल बागेत तण पनयांत्रण कन न  आवश्यकतनेुसार िाणी व्यवस्थािन कराव.े काढणीस आलले्या फुलाांची काढणी 

कन न घ्याव.े 

भाजीपाला वाढीची िनुलाागवड केलले्या भाजीिाला पिकात  तण पनयांत्रण कन न आपण  िाणी  व्यवस्थािन कराव.े काढणीस 

आलले्या भाजीिाला पिकाची काढणी कन न घ्याव.े  

चारा दपके वाढीची चाऱ्यासाठी रब्बी ज्वारी पिकाची िरेणी कन न १५ ददवस झाल ेअसल्यास िाणी  व्यवस्थािन कराव.े   

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-- नवीन जन्मलले्या गाय व म्हसे याांच्या वासरामध्य ेपवशरे्तः म्हशीच्या नर वासरामध्य ेटाक्सोकैरा व्हीटूलोरम 

या गोलकृमाची लागण होत.े यासाठी जन्मलले्या वासरास वयाच्या ७ व्या ददवशी वा त्यानांतर िायिटझीन या 

जांतनाशक और्धीची मात्रा दणे ेआवश्यक आह.े अन्यथा वासरामध्य ेआवमीश्रीत दगुधरेणारी घट पवष्टा टाकल्या 

जात व प्रसांगी मतृ्यु ओढवतो. 

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

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

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


