
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जालना जजल्हयात पुढील पाच जदवस आकाश स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहून जकमान 

तापमान १३.० ते १७.० 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 

तूर जपकाच्या  दीघणकालीन वाणात अळ्ांचा प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास याच्या 

व्यवस्थापनासाठी स्ववनॉलफॉस २५ % २० मीली जकंवा इमामेक्टीन  बेन्झोएट ५ % ४.४ ग्राम 

प्रती १० जलटर  पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

रब्बी ज्वारी  वाढीची  अवस्था रब्बी ज्वारी जपकात खोड माशीचा  प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी 

५ % जनंबोळी अकण  (एनएसकेई) जकंवा  स्ववनॉलफॉस २५ % २० मीली प्रती १० जलटर पाण्यात 

जमसळून फवारणी करावी.उगवण झालेल्या रब्बी ज्वारी जपकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्ाणव 

जदसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी थायामीथोक्झाम १२.६ % + ल्यामडा 

सायहालोथ्रीन ९.५ झेडसी ५ मीली जकंवा स्िनेटोरम ११.७ एससी ४ मीली प्रती १० जलटर 

पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.   

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

आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे.  

केळी  वाढीची अवस्था केळी बागेत फळाची प्रत चांगली राहण्यासाठी केळीच्या घडाणा झाकून घ्यावे. मृग बाग 

लागवड केलेल्या केळी बागेत जसगाटोगा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोपीकोनाझोल १० 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान घटक 
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कमाल तापमान (अं.से.) 
३१.०  

३१.० ३१.० ३१.० ३१.० 
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मीली + 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 रोग व्यवस्थापन 

करण्यासाठी योग्य ते जनयंत्रण करावे. 

र्ाजीपाला  वाढीची अवस्था जमरची र्ाजीपाला पीकात  रसशोिण  करणाऱ्या अळीचा प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास 

त्ाच्या व्यवस्थापनासाठी   पायरीप्रॉक्सीफेन १०% ईसी ४ मीली जकंवा फेनप्रोपाथ्रीन १०% 

ईसी ४ मीली प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. रब्बी हंगामात लागवड 

केलेल्या र्ाजीपाला जपकात पाणी व्यवस्थापन करावे.कांदा जपकात करपा रोगाचा  प्रादुर्ाणव 

जदसून येत असल्यास त्ाच्या व्यवस्थापनासाठी  डायफेन्कोनॅझोल २५% ईसी १० मीली प्रती 

१० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

फुल शेती  काढणी अवस्था पुनलाणगवड केलेल्या फुल जपकात तण जनयंत्रण 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. 


