
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात पुढील पाच जदवस आकाश स्वच्छ राहील. आजपासून  पुढील दोन ते तीन जदवस 

जकमान तापमानात 2 ते 4 अं.से. ने घट होण्याची शक्यता आहे..   

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

रब्बी ज्वारी  वाढीची  अवस्था रब्बी ज्वारी जपक फुलोरा ते दाने भरणे अवस्थेत असताना उपलब्धतेनूसार पाणी व्यवस्थापन 

करावे. रब्बी ज्वारी जपकावर माव्याचा प्रादुभााव जदसून येत असल्यास त्याच्या 

व्यस्थापनासाठी डायमेथोएट 30% ईसी 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 

करावी. 

गहू  वाढीची  अवस्था गव्हाच्या जपकात उंदरांचा प्रादुभााव जदसून आल्यास याच्या जनयंत्रणासाठी  ज ंक फॉस्फाईड 

1 भाग + गुळ 1 भाग + 50 भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल जमसळून हे जमश्रण 

उंदराच्या जिळात टाकुन जिळे िंद करावीत. गहू जपकात तांिेरा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी 

 ायनेि जकंवा मॅन्को ेि (75 डब््लयूपी  25 मॅ पम प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून वारणी 

कराची. 

केळी  फळ लागणे    

अवस्था 

मृग िाग लागवड केलेल्या केळी िागेत जसगाटोगा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी 

प्रोपीकोना ोल 10 मीली + स्टिकर प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. केळी 

िागेत फळाची प्रत चांगली राहण्यासाठी केळीच्या घडाणा  ाकून घ्यावे. िागेत पाणी 

व्यवस्थापन करावे. 

आंिा  मोहोर  लागणे    

अवस्था 

आंब्यामधे्य मोहोर फुलण्याच्या अवस्थेमधे्य शक्यतो फवारणी टाळावी जेणेकरून 

परागीकरणावर पररणाम होणार नाही. गरज पडल्यासच तुडतूडयांच्या व्यवस्थापनासाठी 5 

% जनंिोळी अका  अथवा थायजमथाक् ाम 25 % दोन मॅ पम प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

जहंगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                      शुक्रवार, जदनांक–– 05.02.2021 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(जदनांक ०६ ते १० फेबु्रवारी, २०२१  

जदनांक 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 

पाऊस (जममी  ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.  33.0 32.0 31.0 31.0 32.0 

जकमान तापमान (अं.से.  15.0 14.0 12.0 14.0 15.0 

ढग स्टस्थती (आकाश  
स्चच्छ स्चच्छ स्चच्छ स्चच्छ स्चच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%  
59 55 54 57 55 

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%  
35 34 34 30 30 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास  
12 15 12 4 4 

वा-याची जदशा 
ईशान्य ईशान्य ईशान्य ईशान्य ईशान्य 



फवारणी करावी. भुरी व करपा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक् ाकोने ॉल पाच जमली प्रजत 

10 जलटर पाण्यात जमसळून वारणी करावी. 

र्द्ाके्ष  घड वाढणे 

अवस्था 

र्द्ाके्ष िागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. र्द्ाके्ष िागेत भुरी रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी 

उपाययोजना कराव्यात. 

भाजीपाला  वाढीची अवस्था टोमॅटो जपकावरील फळ पोखरणा-या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी  स्टिनॉलफॉस 25% 20 

जमली जकंवा क्लोरॅन्ट्र ाजनलीप्रोल 18.5% 3 जमली जकंवा इन्डोक् ाकािा 14.5% एससी 10 जमली 

जकंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन 5 ईसी 6 जमली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला जपकात तणजनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती  काढणी अवस्था काढणीस तयार असलेल्या गुलाि, शेवंती, जजलारजडया फुलांची काढणी करून घ्यावी. 

फुलजपकात तणजनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे. ऊन्हाळी हंगामात जजलारजडयाची 

लागवड करण्यासाठी रोपवाटीकेत रोपे तयार करावीत. 

तुती रेशीम 

उद्योग  

-- रेशीम कोिाचा ए-मे पड उत्त्म प्रकारे जमळवण्यासाठी जकटक संगोपन कौशल्य आत्मसात 

करणे आवश्य् क आहे. खाद्य ्हणणून तुती पानात पाण्याचे प्रमाण 80 ट्े मयााजदत ठेवणे 

आवश्ययक आहे. हलक्या जजमनीत 6 ते 7  जदवसाला तर भारी जमीनीत 10-12 जदवसाच्या 

अंतराने पाण्याच्या पाळया द्याव्यात. खत मात्रा; विाातून कंम्पोि खत 2 वेळा जुन व नोत्हेंिर 

मजहण्यात 4 टन प्रते्यकी (एकूण 8 टन एकरी  द्यावे ्हणणजे विााकाठी एकरी 25 टन पानाचे 

उत्पादन जमळते. दुस-या विाापासून 250 अंजडपूजाची 5 ते 6 पीके घेणे शक्य होते. 200 जक. 

म पा. कोिाच्या उत्पन्नास रू. 300/- प्रजत जकलो भाव जमळला तरी 60,000/- प्रमाणे 5 जपकाचे 

रू. 3 लक्ष उत्पन्न शेतक-याला जमळते. 

सामुदाजयक 

जवज्ञान 

 भाजी, वरण, भाकरी जकंवा सुप करताना, वाळलेल्या शेवग्याच्या शेंगा, पाने, फुले यांची 

पावडर वापरून लोह, जीवनसत्व क, इटीऑक्सीडंट भरपूर प्रमाणात जमळवा आजण रोग 

प्रजतकारक क्षमता वाढवा. 

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी येथील म पामीण कृिी मौसम सेवा 

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

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


