
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार जजल्हयात पुढील जदवस आकाश स्वच्छ राहील. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा घाटे वाढीची   

अवस्था   

हरभरा जपकात घाटे अळीचा प्रादुभााव जदसून येत असल्यास त्याच्या  व्यवस्थापनासाठी 5 % 

(एनएसकेई) जनंबोळी अका  जकंवा  क्विनॉलफॉस 25 %  इसी 20 मीली जकंवा इमामेक्टीन 

बेन्झोएट 5%  4.5 ग्राम प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. हरभरा जपकात 

उपलब्धतेनुसार व  जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

करडई  फुलधारणा  करडई जपकात माव्याचा प्रादुभााव जदसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी  डायमेथोट 

30 % 13 मीली जकंवा अजसफेट 75 %  10 ग्राम प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 

करावी. करडई जपकात उपलब्धतेनुसार व  जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन 

करावे. 

ऊस  लागवड हंगामी ऊस पिकाची लागवड करावी. 

हळद  - - 

संत्रा/मोसंबी  फुलधारणा / 

काढणी अवस्था  

फुलधारणा अवस्थेत असलेल्या आंबे बहार संत्रा मोसंबी बागेत िाणी व्यवस्थािन करावे. संत्रा 

मोसंबी फळ बागेत खोडांना बोडोजमश्रण लावावे.काढणीस तयार असलेल्या मृग बहार संत्रा 

मोसंबी फळांची काढणी करावी. 

डाजळंब  फुलधारणा 

अवस्था 

फुलधारणा अवस्थेत असलेल्या आंबे बहार डापळंब बागेत िाणी व्यवस्थािन करावे. 

जचकू  वाढीची अवस्था  जचकू बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती  वाढीची  फुल जपकात तण जनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे. 

भाजीपाला  वाढीची  अवस्था   भाजीिाला पिकात (पमरची, वांगी, भेंडी) रसशोषन करणा-या पकडीचं्या व्यवस्थािनासाठी 

िायरीप्रॉक्झीफेन 5 % + फेनप्रोिॅथ्रीन 15 % 10 पमली पकंवा डायपमथोएट 30 % 13 पमली 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

नांदेड  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.) 32.0 31.0 30.0 30.0 30.0 

जकमान तापमान (अं.से.) 18.0 17.0 16.0 15.0 16.0 

ढग क्वस्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
69 65 65 60 59 

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
46 47 45 35 35 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 
7 9 13 10 14 

वा-याची जदशा 
आग्नेय आग्नेय दक्षिण दक्षिण ईशान्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. जमरची जपकात भुरी रोगाचा  प्रादुभााव जदसून 

येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी  मायक्लोबु्यटजनल 10% डबू्लपी  10 ग्राम  प्रती 10 

जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.     

चारा जपके  वाढीची  रब्बी हंगामात पेरणी केलेल्या चारा जपकात पाणी व्यवस्थापन करावे.  

पशुधन   नैसपगिक तसेच लागवडीसाठी तयार केलेल्या गवताच्या सुधाररत जातीिासुन मूरघास बनवत 

असताना 3 ते 3.5 % या प्रमाणात ऊसाच्या मळीचा वािर करावा. मूरघास तयार करण्यासाठी 

योग्य  पिकाची कािणी पिक फुलो-यात असताना तसेच एकदल तृणधान्य  चारा पिकाच्या 

कणसातील दान्यामधे्य दुध भरण्याच्या अवस्थेत करावी.  

सामुदाजयक 

जवज्ञान  

 बालसंगोपन हे अजतशय आव्हानात्मक काया आहे. त्यामुळे नवजववाहीत दाम्पत्यांनी पूवा 

तयारीजनशी पालकत्वाची जबाबदारी क्वस्वकारावी. अशी तयारी करत असतांना ते 

शारीररक,मानजसक व आजथाकदृष्टया सक्षम असावे.तसेच त्यांना बाल संगोपनाजवियी 

शास्त्रोक्त माजहती असणे अतं्यत आवश्यक आहे.  

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा 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. 

 


