
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार जजल्हयात पुढील पाच जदवसात हवामान स्वच्छ ते अंशतः  ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा घाटे धरणे ते 

दाणे भरणे 

अवस्था 

हरभरा पीकावरील घाटेअळीच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरॅन्ट्र ानीलीप्रोल १८.५ एससी ३ जमली 

प्रजत १० लीटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

अद्रक काढणी अवस्था    काढणीस तयार असलेल्या आद्रक जपकाची काढणी करावी. 

जवस  काढणी अवस्था    काढणीस तयार असलेल्या जवस जपकाची काढणी करून मळणी करावी. 

बटाटा वाढीची अवस् था बटाटा जपकावर रसशोिण करणार् या जकंीचं्या व्यवस्थापनासाठी ंायजमथोएट (३० टके्क) 

१५ जमली जकंवा अ ॅजसटामीप्रीं २-३ गॅ्रम प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

तसेच जपवळ्या व जनळया रंगाचे जचकट सापळे प्रते्यक ४-५ ओळीनंंतर लावावेत. 

मोसंबी वाढीची अवस्था संत्रा/मोसंबी फळबागेत जंंक्या रोगाचा प्रादुभााव जदसून येत असल्यास याच्या 

व्यवस्थापानासाठी अलाइट २५ गॅ्रम प्रती १० लीटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

ंाजळंब वाढीची अवस्था ंाळीबं जपकामधील बुरशीजन्य रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन फुटव्यांवर कॉपर 

ऑक्झीक्लोराईं २५ गॅ्रम + स्ट्रेप्टोसायक्लीन १ गॅ्रम प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून 

प्रजतबंधात्मक फवारणी करावी.  

भाजीपाला वाढीची अवस् था जमरची जपकावरील भुरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी काबेन्डाझीम ५० टके्क ंबू्लपी १० गॅ्रम 

प्रजत १० लजटर पाण्यात मजसळून फवारणी करावी.टोमटॅो पजकावरील करपा रोगाच्या 

व्यवस्थापनासाठी सायमोक्झानील १० जमली १० लीटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

तुती रेशीम वाढीची अवस्था तुती बागेत केसाळ अळी (जबहार हेअरी कॅटर जपलर) याचा प्रादूभााव जहवाळयात जदसून येतो. 

यामधे्य पानांवर पंुजक्यात  २०० ते ३०० अळया अंंयातून फुटुन बाहेर येतात व पानांवर 

उपजजजवका करतात. यामुळे पानांची चाळणी झालेली जदसते. त्यामुळे याच्या 

व्यवस्थापनासाठी जकटकनाशके फवारणी करण्यापेक्षा भौजतक पध्दतीने  म्हणजे हाताने 

प्रादूभाावग्रस्त पाने तोंावीत व अळया रॉकेलमधे्य बुंवून नष्ट कराव्यात. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवांा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

औरंगाबाद  कृिी हवामान सल्ला                                                                                      मंगळवार, जदनांक ०२.०२.२०२१ 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(जदनांक ०३ ते ०७ फेबु्रवारी २०२१ ) 

जदनांक ०३/०२ ०४/०२ ०५/०२ ०६/०२ ०७/०२ 

पाऊस ०  ०  ०  ०  ०  

कमाल तापमान (अं.से.) ३२  ३०  २९  २८  २८  

जकमान तापमान (अं.से.) १५  १५  १४  १३  १२  

ढग स्स्थती (आकाश) स्वच्छ स्वच्छ अंशतः  ढगाळ स्वच्छ  स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 

५३  ५४  ५०  ४८  ४८  

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 

२९  २४  ३२  २९  ३०  

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

१०  ११  ९  ११  १३ 

वा-याची जदशा आगे्नय  आगे्नय  पजिम नैऋत्य नैऋत्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


पशुसंवधान ------ शेतक-यांनी जनावरांच्या उत्तम आरोग्यासाठी व अजधक दुग्धोत्पादनासाठी जदवसा मुक्त 

संचार गोठयाचा वापर करावा व संध्याकाळी जनावरे बंजदस्त गोठयात बांधावीत.    

इतर 

------ 

शेतक-यांनी शक्यतो काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची सकाळ व 

संध्याकाळच्या वेळेस काढणी करावी. तसेच काढणी केलेला भाजीपाला वाहत्या पाण्यात धूवून 

घ्यावा. ज्यामुळे मातीचे कण, सुक्ष्मजंतू व उष्णता या बाबी कमी करता येतील. यामुळे 

भाजीपाला साठवणूक करणे सोयीचे ठरते. तसेच शेतक-यांनी आजथाक फायदयासाठी 

ंागाळलेला, खरचटलेला, कुजका, दबलेला भाजीपाला वेगळा करुन बाजारपेठेत जवक्रीस 

पाठवावा. 

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मराठवांा कृिी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

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

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


