
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार जजल्हयात पुढील जदवस आकाश स्वच्छ ते अंशतः  स्वच्ह राहील पुढील चार ते पाच जदवसात 

हळूहळू जकमान तापमानात २ ते ४ अं.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा घाटे वाढीची   

अवस्था   

उजशरा पेरणी केलेल्या हरभरा जपकात उपलब्धतेनुसार व जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी 

व्यवस्थापन करावे. 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.  

करडई फुलधारणा  करडई जपकात उपलब्धतेनुसार व  जपकाच्या आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

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.  

ऊस लागवड हंगामी ऊस पिकाची लागवड 15 फेबु्रवारी पयंत करावी. 

संत्रा/मोसंबी फुलोरा अवस्था फुलोरा अवस्थेत असलेल्या आंबे बहार संत्रा मोसंबी बागेत िाणी व्यवस्थािन करावे. आंबे 

बहार मोसंबी बागेत 400:400:400 ग्राम प्रती झाड नत्र, सु्फरद व पालाश व आंबे बहार संत्रा 

बागेत 500:500:500 ग्राम प्रती झाड नत्र, सु्फरद व पालाश खताची मात्रा देऊन बागेत पाणी 

व्यवस्थापन करावे. बागेत सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची फवारणी करावी.   

रब् बी  वारी फुलोरा ते दाणे 

भरणे अवस् था 

पक्ष्ांपासून ज्वारी जपकाच्या कणसांचे संरक्षण करण्यासाठी (उदा. ररळ लावणे, आवाज 

करणारी पंख्यासारखी स्वयंचजलत यंते्र बसजवणे, बुजगावणे उभे करणे इत्यादी) उपाययोजना 

कराव्यात. 

डाजळंब  फुलोरा अवस्था फुलोरा अवस्थेत असलेल्या आंबे बहार डाप ंब बागेत िाणी व्यवस्थािन करावे. डाळीबं बागेत 

1% बोडो जमश्रणाची फवारणी करावी.    

जचकू  काढणी अवस्था  काढणीस तयार असलेल्या जचकू फळांची काढणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

परभणी कृिी हवामान सल्ला                                                                                     मंगळवार, जदनांक: ०९ फेबु्रवारी २०२१ 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(जदनांक १० ते १४ फेबु्रवारी २०२१ ) 

जदनांक 
१०/०२ ११/०२ १२/०२ १३/०२ १४/०२ 

पाऊस ०  ०  ०  ०  ०  

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

जकमान तापमान (अं.से.) 12.0 13.0 14.0 15.0 15.0 

ढग क्वस्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 

55 58 60 65 67 

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 

24 20 25 32 33 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

6 6 8 10 12 

वा-याची जदशा 
पवुव आग्नेय पवुव आग्नेय आग्नेय दक्षिण आग्नेय 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


फुल शेती  वाढीची  फुल जपकात तण जनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या 

फुलांची काढणी करावी. 

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

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

प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  टोमॅटोवरील रसशोिण करणा-या 

जकडीचं्या व्यवस्थापनासाठी सायांटर ाजनलीप्रोल 10.26% 18 जमली  प्रती 10 जलटर पाण्यात 

जमसळून फवारणी करावी.     

चारा जपके  काढणी   काढणीस तयार असलेल्या चारा जपकांची काढणी करून घ्यावी.  

पशुधन  -- सध्या जकमान तापमानात झालेल्या घटीमुळे पशुधनाचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी 

शेळ्या,मेंढ्या तसेच कोबंड्याच्या शेडला बारदाण्याचे  पडदे लावावे, त्यामुळे पहाटेच्या थंड 

वाऱ्यापासून त्यांचे संरक्षण होईल. कोबंड्याच्या शेडमधे्य इलेक्टर ीक बल्ब लावावे.    

सामुदाजयक 

जवज्ञान  

- फळे भाज्या प्रजिया करून वाळवल्यास त्यांचा रंग, गंध आजण चव जटकून राहते. बाजारात 

फळे भाज्यांचे भाव कमी झल्यानंतर जनजालीकरन करून मुल्यवधानातून चांगला फायदा 

जमळवता येतो.  

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. 

 


