
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 जपकावरील घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी इमामेकटीन बेंझोएट ५% एस.जी. ४ गॅ्रम 

जकंवा क्लोरॅनटर जनलीप्रोल १८.५% एस.सी. २.५ जमली यापैकी एका कीटकनाशकांची प्रजत १० 

जलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी घ्यावी. 

रब्बी ज्वारी दाणे लागणी  ते 

दाणे भरणी 

अवस्था 

रब्बी ज्वारी जपकामधे्य पानावरील करपा रोगाचा प्रादुभााव जदसून आल्यास त्याच्या 

व्यवस्थापनासाठी कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५०% डब््लयू.पी. ४० गॅ्रम प्रजत १० जलटर पाण्यात 

जमसळून फवारणी करावी.  

रब्बी भुईमूग  आऱ्या  अवस्था भुईमूग जपकावरील जटक्का रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोजपकोनाझोल २५% ई.सी. १० जमली 

जकंवा काबेन्डाजझम ५०% डबू्ल्य.पी. १० गॅ्रम प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून फवारणी करावी. 

उस वाढीची अवस्था सुरु ऊस लागवडीसाठी खोल नाांगरणी नांतर २ ते ३ वेळा उभी आडवी वखरणी करून घावी 

व शेवटच्या वखरणीपूवी हेक्टरी २५ टन कां पोस्ट ककां वा कुजलेले शेणखत जकिनीत किसळून 

घ्यावे. सुरु ऊस लागवडीसाठी को. सी. ६७१, को. ८६०३२, को. ९४०१२, को. एि. ७१२५, को. 

८०१४, को. ७४०, को. ७२१९, इत्यादी वाणाांची कनवड करावी.  

जलंबू  वाढीची अवस्था जलंबू बागेतील झाडांच्या आळ्यामधे्य  पाला-पाचोळ्याचे आच्छादन करून घ्यावे जेणेकरून 

बाष्पीभवनाने होणाऱ्या पाण्याचा ऱ्हास कमी होण्यास मदत होईल. बागेस ८ ते १० जदवसाच्या 

अंतराने पाणी द्यावे. 

आंबा फुलोरा ते फळ 

धारणा   अवस्था 

आंबा बागेतील भुरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी पुढील बुरशीनाशकांपैकी एका 

बुरशीनाशकाची १५ जदवसांच्या अंतराने आलटून पालटून फवारणी करावी. काबेनडॅझीम 

४६.२७% एस.सी. १० जमली जकंवा जडनोकॅप ४८% ई.सी. ५ जमली जकंवा जकंवा हेिाकोनॅझोल 

५% एस.सी. २० जमली  जकंवा अझोक्सिस्ट्रॉबीन २३% एस.सी. १० जमली जकंवा पेनकोनॅझोल 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

उस्मानाबाद 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.) ३२.० ३२.० ३१.० ३०.० २९.० 

जकमान तापमान (अं.से.) १७.० १७.० १६.० १५.० १५.० 

ढग क्सस्थती (आकाश) 
स्वछ स्वछ स्वछ स्वछ स्वछ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
६५ ६८ ६४ ६० ५८ 

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
४६ ४७ ४५ ३५ ३५ 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

१३ १५ १५ १२ २२ 

वा-याची जदशा 
अगे्नय अगे्नय दजक्षण अगे्नय ईशान्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


१०% ई.सी. ५ जमली यापैकी एक बुरशीनाशक प्रजत १० जलटर पाण्यामधे्य जमसळून फवारणी 

करावी.   

    भाजीपाला 

 

-- भाजीपाला जपकामधे्य पाणी व्यवस्थापन करावे. 

वांगी जपकात शेंडा व फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी सायपरमेथ्रीन १०% ई.सी. 

५ जमली प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून स्वछ वातावरणामधे्य फवारणी करावी. तसेच 

प्रादुभाावीत फळे व शेंडे आळ्यासजहत गोळा करून नष्ट करावीत.  

भेंडी कपकात फळे पोखणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी क्लोरानटर ाकनलीप्रोल १८.५ % 

एस.सी. २.५ किली ककां वा सायपरिेथ्रीन १०% ई.सी. १५ किली प्रकत १० कलटर पाण्यात किसळून 

फवारणी करावी. 

पशुधन 

व्यवस्थापन 

-- मै्हसवगीय पशुधनावर उवाांचा प्रादुभााव कदसून येत आहे. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी 

पशुधनाच्या शरीरावर व गोट्यािधे्य जेथे भेगा आहेत अशा कठकाणी कनांबोळी तेल १५ किली + 

करांज तेल १५ किली + २ ग्राि शरीराचा साबण + १ कलटर पाणी या प्रिाणात द्रावण तयार 

करून व्यवस्स्थत ढवळून फवारावे. 

सदर कृिी सल्ला पजिका 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. 

 


