
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ ते ढगाळ राहून दकमान तापमान १५.० ते १८.०  सें. 

दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

हरभरा फांद्या लागणे 

अवस्था   

हरभरा दपकात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी शेतात एकरी २ कामगंध सापळे व २० पक्षी 

थांबे लावावेत. हरभरा दपकात घाटे अळीचा प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या  

व्यवस्थापनासाठी ५ % (एनएसकेई) दनंबोळी अका  दकंवा  क्विनॉलफॉस २५ %  इसी २० मीली 

दकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ %  ४.५ ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

करडई वाढीची  अवस्था करडई दपकात माव्याचा प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या  व्यवस्थापनासाठी  डायमेथोट 

३० % १३ मीली दकंवा अदसफेट ७५ %  १० ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी.   

ऊस उगवण लागवड केलेल्या ऊस दपकात आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. ऊस काढणी नंतर 

ऊस दपकाचे पाचट जाळू नये. 

हळद कंद वाढीची 

अवस्था 

हळद दपकात पानावरील दठपके या रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी अॅझोक्विस्ट्रोबीन १८.२ % + 

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

हळद दपकात कंद माशीचा  प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी  

क्विनॉलफॉस २५ % २० मीली दकंवा डायमेथोएट ३० % १० मीली प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून आलटून पालटून फवारणी करावी व मातीने कंद झाकून घ्यावे. (हळद दपकावर 

कें द्रीय कीटकनाशक मंडळातफे लेबल के्लम नसल्यामुळे दवद्यापीठ दशफारशीत संशोधनाचे 

दनष्किा ददले आहेत). 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

जालना कृिी हवामान सल्ला                                                                                           मंगळवार, ददनांक – ०८.१२.२०२० 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक ०९ ते १३ दडसेंबर, २०२०) 

ददनांक ०९/१२  १०/१२  ११/१२  १२/१२  १३/१२  

पाऊस ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

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

दकमान तापमान (अं.से.) १५.०  १६.०  १८.०  १८.०  १७.०  

ढग क्वस्थती (आकाश) 
स्वच्छ ढगाळ स्वच्छ ढगाळ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
४१  ४१  ४८  ५३  ६५  

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
१९  २१  ३०  ३३  ३४  

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
७  ८  १०  ९  ९  

वा-याची ददशा 
अगनेय  अगनेय अगनेय अगनेय अगनेय 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


संत्रा/मोसंबी फळ वाढीची 

अवस्था 

संत्रा/मोसंबी बागेत  फळ शोिण करणाऱ्या पतंग चा प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या 

व्यवस्थापनासाठी बागेत  प्रकाश सापळे लावावे. मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेला पाण्याचा ताण 

बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

डादळंब काढणी  अवस्था काढणीस तयार असलेल्या डादळंबची काढणी करून घ्यावी. 

दचकू वाढीची दचकू बागेत आवश्यकतेनुसार व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती वाढीची फुल बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. 

भाजीपाला वाढीची रब्बी हंगामात लागवड केलेल्या भाजीपाला दपकात पाणी व्यवस्थापन करावे. वांगे भाजीपाला 

पीकात  शेंडा आदण फळ पोखरणाऱ्या अळीचा  प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या 

व्यवस्थापनासाठी  शेतात एकरी २ कामगंध सापळे लावावे दकंवा  क्लोरंटर ादनलीप्रोल १८.५ % 

एससी ४ मीली दकंवा क्लोरपायरीफॉस २० %  एससी २० मीली दकंवा सायपरमेथ्रीन   १० %  

ईसी ११ मीली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.    

चारा दपके वाढीची चारा पीकाला पेरणी करून १ मदहना झाला असल्यास ५० दकलो प्रती हेक्टर नत्र खताची 

मात्रा द्यावी.   

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-- पशुधनातील संपूणा आदथाक स्त्रोत प्रजनन सुलभतेवर अवलंबून असल्यामुळे कालवडी १२ 

मदहन्यास प्रथम माजावर येणे, वघारी/पारड्या १८ मदहन्यास प्रथम माज दाखवणे गायी दरविी 

वासरू देणे, म्हशीच्या दोन सलग वेतात फारतर १४ मदहने अंतर असणे आदण प्रते्यक गायी 

म्हश्ीकडून आयुष्यात १६ वेत दमळदवणे फायद्याचे ठरते.    

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. 

 


