
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार पुढील पाच ददवसात जालना दजल्हयात पुढील पाच ददवसात अंशतः  ढगाळ ते ढगाळ राहून 

जालना दजल्हयात पुढील २ ददवसानंतर दिमान तापमानात २ ते ३ सें. ने घट तर  पुढील ३ ददवसानंतर िमाल 

तापमानात थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

दपिांचे नाव अवस् था िृदि हवामान सल् ला 

हरभरा फांद्या लागणे 

अवस्था   

हरभरा दपिात घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासा ी शेतात एिरी २ िामगंध सापळे व २० पक्षी 

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

व्यवस्थापनासा ी ५ % (एनएसिेई) दनंबोळी अिा  दिंवा  क्विनॉलफॉस २५ %  इसी २० मीली 

दिंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ %  ४.५ ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी िरावी. 

हरभरा दपि पेरणी िरून ४५ ददवस झाले असल्यास जदमनीच्या प्रिारानुसार पाणी 

व्यवस्थापन िरावे.    

िरडई वाढीची  अवस्था िरडई दपिात माव्याचा प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या  व्यवस्थापनासा ी  डायमेथोट 

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

िरावी. 

ऊस उगवण ऊस िाढणी नंतर ऊस दपिाचे पाचट जाळू नये. 

हळद िंद वाढीची 

अवस्था 

हळद दपिात पानावरील द पिे या रोगाच्या व्यवस्थापनासा ी अॅझोक्विस्ट्रोबीन १८.२ % + 

डायफेनिोनॅझोल ११.४ % एससी १० मीली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी िरावी.  

हळद दपिात िंद माशीचा  प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासा ी  

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

दमसळून आलटून पालटून फवारणी िरावी व मातीने िंद झािून घ्यावे. (हळद दपिावर 

नानाजी देशमुख िृिी संजीवनी प्रिल्प, 

 

वसंतराव नाईि मरा वाडा िृिी दवद्यापी , परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

जालना  िृिी हवामान सल्ला                                                                                           मंगळवार, ददनांि – १५.१२.२०२० 

 
 

हवामान घटि 

हवामान अंदाज  

(ददनांि १६ ते २० दडसेंबर, २०२०) 

ददनांि १६/१२  १७/१२  १८/१२  १९/१२  २०/१२  

पाऊस ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

िमाल तापमान (अं.से.) २९.०  २९.०  २९.०  २९.०  २९.०  

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

ढग क्वस्थती (आिाश) 
अशंतः ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ ढगाळ 

सिाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
५८  ६२  ६२  ५८  ५२  

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
३४  ३३  ३७  ३४  ३०  

वा-याचा वेग (दिमी / 

तास) 
६  ८  ९  १०  ९  

वा-याची ददशा 
अगनये  परू्व  ईशान्य  ईशान्य  परू्व  

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


िें र्द्ीय िीटिनाशि मंडळातफे लेबल के्लम नसल्यामुळे दवद्यापी  दशफारशीत संशोधनाचे 

दनष्किा ददले आहेत). 

संत्रा/मोसंबी फळ वाढीची 

अवस्था 

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

व्यवस्थापनासा ी बागेत  प्रिाश सापळे लावावे. मृग बहार संत्रा/मोसंबी बागेला पाण्याचा ताण 

बसणार नाही याची िाळजी घ्यावी. 

डादळंब िाढणी  अवस्था िाढणीस तयार असलेल्या डादळंबची िाढणी िरून घ्यावी. 

दचिू वाढीची दचिू बागेत आवश्यितेनुसार व्यवस्थापन िरावे. 

फुल शेती वाढीची फुल बागेत पाणी व्यवस्थापन िरावे. 

भाजीपाला वाढीची वांगे भाजीपाला दपिात तुडतुड्याचा  प्रादुभााव ददसून येत असल्यास त्याच्या  

व्यवस्थापनासा ी सायपरमेथ्रीन २५ % इसी ३ मीली दिंवा बीटा सायफु्लदथ्रन ८.४९ % + 

इदमडाक्लोदप्रड १९.८१ % ओडी ४ मीली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी िरावी. 

ढगाळ वातावरण व आदातेमुळे भाजीपाला दपिात रोगाचा प्रादुभााव ददसून येत असल्यास 

त्याच्या व्यवस्थापनासा ी बुरशीनाशिाची फवारणी िरावी.      

चारा दपिे वाढीची चारा पीिाला पेरणी िरून १ मदहना झाला असल्यास ५० दिलो प्रती हेक्टर नत्र खताची 

मात्रा द्यावी.   

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-- पशुधनाचे थंडीपासून संरक्षण िरण्यासा ी शेळ्या,मेंढ्या तसेच िोबंड्याच्या शेडला 

बारदाण्याचे  पडदे लावावे, त्यामुळे पहाटेच्या थंड वाऱ्यापासून त्यांचे संरक्षण होईल. 

िोबंड्याच्या शेडमधे्य इलेक्टर ीि बल्ब लावावे.       

सदर िृिी सल्ला पदत्रिा वसंतराव नाईि मरा वाडा िृिी दवद्यापी , परभणी येथील ग्रामीण िृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार िरून, नानाजी देशमुख िृिी संजीवनी प्रिल्प िायाालय मंुबई 

येथून प्रसाररत िरण्यात आलेली आहे. 

 


