
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात पुढील पाच जदवस आकाश स्वच्छ ते ढगाळ राहून जकमान तापमान १५.० ते 

१६.० सें दरम्यान राहील. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस  वेचणी अवस्था कुठल्याही पररस्स्थतीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस जपकाची शेवटची 

वेचणी पूणण झाल्यावर कापूस जपकाचा पालापाचोळा, पराटया  जमा करून त्ांची योग्य ती 

जवल्हेवाट लावावी. 

तूर   फुले लागणे ते 

शेंगा लागणे 

अवस्था 

उशीरा पेरणी केलेल्या तूर पीकाला पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व जपकाच्या 

आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. तूर जपकाच्या  दीघणकालीन वाणात अळ्ांचा 

प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी स्ववनॉलफॉस २५ % २० जमली जकंवा 

इमामेक्टीन  बेन्झोएट ५ % ४.४ ग्राम प्रती १० जलटर  पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

रब्बी ज्वारी  वाढीची  अवस्था रब्बी ज्वारी जपकाला पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी 

व्यवस्थापन करावे. उगवण झालेल्या रब्बी ज्वारी जपकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्ाणव जदसून 

येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी थायामीथोक्झाम १२.६ % + ल्यामडा सायहालोथ्रीन 

९.५ झेडसी ५ जमली जकंवा स्िनेटोरम ११.७ एससी ४ जमली प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून 

फवारणी करावी. 

गहू  पेरणी अवस्था वेळेवर पेरणी केलेल्या गहू जपकाला पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व जपकाच्या 

आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. उशीरा बागायती गहू जपकांची पेरणी १५ जडसेंबर 

पयंत करता येते. उशीरा बागायती गहू जपकांच्या पेरणीसाठी जनफाड-३४, एचडी-२५०१, 

एचडी-२८३३ जकंवा समाधान या वाणाची जनवड करावी. उशीरा बागायती गहू जपकांच्या 

पेरणीसाठी ८०:४०:४० जकलो नत्र, सु्फरद व पालाश खताची जशफारस आहे त्ापैकी पेरणी 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

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

जहंगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                           शुक्रवार जदनांक–११ जडसेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

( जदनांक १२ ते १६ जडसेंबर, २०२०) 

जदनांक १२/१२ १३/१२ १४/१२ १५/१२ १६/१२ 

पाऊस (जममी) ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.) 
३३.०  

३४.०  ३३.०   ३३.०  ३३.०  

जकमान तापमान (अं.से.) १५.०  १५.०  १६.०  १६.०  १६.०  

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ  स्वच्छ  स्वच्छ अंशतः  ढगाळ  अंशतः  ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्णता 

(%) 
५२  ६२  ६६  ७५  ७३  

दुपारची सापेक्ष आर्द्णता 

(%) 
३२  ३३  ३५  ३७  ४५  

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 
७  ९  १०  ९  ५  

वा-याची जदशा 
अगनेय  ईशान्य पूवण  पूवण –अगनेय  दजक्षण  



वेळी अधे नत्र व पूणण सु्फरद व पालाश खत मात्रा द्यावी.  वेळेवर पेरणी केलेल्या गहू पीकाला 

पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

केळी  वाढीची अवस्था मृग बाग लागवड केलेल्या केळी बागेत जसगाटोगा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी 

प्रोपीकोनाझोल १० जमली + स्िकर प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. केळी 

बाग घड बाहेर पडणे अवस्थेत असताना झाडांना काठीचा आधार द्यावा.  

आंबा  वाढीची अवस्था 
आंबा बागेत तण जनयंत्रण करावे.  

र्द्ाके्ष  फुले लागणे 

अवस्था 

आवश्यकतेनुसार र्द्ाके्ष बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे.  र्द्ाके्ष बागेत जपठ्या ढेकूणच्या जैजवक 

जनयंत्रणासाठी व्हटीजसजलयम लकेनी  ४० ग्राम प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 

करावी. 

र्ाजीपाला  वाढीची अवस्था वांगे र्ाजीपाला पीकात  शेंडा आजण फळ पोखरणाऱ्या अळीचा  प्रादुर्ाणव जदसून येत 

असल्यास त्ाच्या व्यवस्थापनासाठी  शेतात एकरी २ कामगंध सापळे लावावे जकंवा  

क्लोरंटर ाजनलीप्रोल १८.५ % एससी ४ मीली जकंवा क्लोरपायरीफॉस २० %  एससी २० मीली 

जकंवा सायपरमेथ्रीन   १० %  ईसी ११ मीली प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 

करावी.रब्बी हंगामात लागवड केलेल्या र्ाजीपाला जपकात पाणी व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती  काढणी अवस्था पुनलाणगवड केलेल्या फुल जपकात तण व्यवस्थापन करून पाणी  व्यवस्थापन करावे. 

काढणीस आलेल्या फुलांची आवश्यकतेनुसार  काढणी करून घ्यावे. 

तुती रेशीम 

उद्योग  

--  ढगाळ हवामानामुळे रेशीम कीटक संगोपनगृहातील तापमान २० अंश च्या खाली असेल तर 

कीटक तुती पाने खात नाहीत तसेच २५ ते २८ सें. मयाणजदत ठेवण्यासाठी  संगोपनगृहात 

कोळसा शेगडी धूर रजहत जकंवा इलेक्टर ीक रूम जहटरचा वापर करावा. तरच रेशीम कीटक 

तुती पाने खारतात व त्ांची चांगली वाढ होते. तापमान मयाणजदत ठेवण्या बरोबर आर्द्ता ८०-

८५ % ठेवण्यासाठी हयु्जमडी फायर चा वापर करावा म्हणजे चांगले कोिाचे उत्पादन वाढ 

होईल.   

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाणलय मंुबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


