
हवामानाचा 

इशारा 

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

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

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

ऊन्हाळी 

भुईमूग 

पेरणी ऊन्हाळी भुईमूग जपकाची पेरणी 15 फेबु्रवारीपयंत करता येते. पेरणीपुवी जियाण्यास थायरम 

5 गॅ्रम जकंवा कािेन्डाझीम 2.5 गॅ्रम प्रजत जकलो जियाणे या प्रमाणात जिजप्रजिया करावी. 

रब्बी ज्वारी  दाणे भरणे 

अवस्था 

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

करावे. रब्बी ज्वारी जपकावर माव्याचा प्रादुभा व जदसून येत असल्यास याचाया 

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

करावी.  

गहू  जनसवणी ते दाणे 

भरणे अवस्था 

गव्हाया जपकात उंदरांचा प्रादुभा व जदसून आल्यास याया जनयंत्रणासाठी  जझंक फॉस्फाईड 

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

उंदराया जिळात टाकुन जिळे िंद करावीत. गहू जपकात तांिेरा रोगाया व्यवस्थापनासाठी 

झायनेि जकंवा मॅन्कोझेि (75 डब््लयूपी) 25 गॅ्रम प्रजत 10 लिटर पाण्यात लिसळून फवारणी 

करावी. 

केळी  घड िाहेर पडणे केळी िागेत प्रजत झाड 50 गॅ्रम मु्यरेट ऑफ पोटॅश देऊन िागेस पाणी द्यावे. केळी िागेत 

फळाची प्रत चांगली राहण्यासाठी केळीया घडाणा झाकून घ्यावे.  

आंिा  मोहोर  लागणे    

अवस्था 

आंब्यािधे्य मोहोर फुिण्याच्या अवस्थेिधे्य शक्यतो फवारणी टाळावी जेणेकरून 

परागीकरणावर पररणाि होणार नाही. गरज पडल्यासच तुडतूडयांच्या व्यवस्थापनासाठी 5 

% लनंबोळी अकक  अथवा थायलिथाक्झाि 25 % दोन गॅ्रि प्रलत 10 लिटर पाण्यात लिसळून 

फवारणी करावी. भुरी व करपा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्झाकोनेझॉि पाच लििी प्रलत 

10 लिटर पाण्यात लिसळून वारणी करावी. 

द्राके्ष  घड वाढणे 

अवस्था 

द्राके्ष िागेत पाणी व्यवस्थापन करावे.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

औरंगािाद कृिी हवामान सल्ला                                                                                        शुिवार, जदनांक–– १२.०२.२०२१ 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(जदनांक १३ ते १७ फेबु्रवारी, २०२१) 

जदनांक 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 

पाऊस (जममी) ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३३       ३३      ३३      ३३      ३३  

जकमान तापमान (अं.से.) १५      १६      १७      १७      १६  

ढग स्स्थती (आकाश) अंशतः ढगाळ  स्वच्छ  स्वच्छ  अंशतः ढगाळ  अंशतः ढगाळ  

सकाळची सापेक्ष आद्र ता 

(%) 

६६   ६५  ६७  ७०  ७०  

दुपारची सापेक्ष आद्र ता 

(%) 

२३  २६  २४  २८  ३१  

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

६  ९  ७  ६  ९  

वा-याची जदशा 
आगे्नय  नैऋयाच  नैऋयाच  पजिम  नैऋयाच  



भाजीपाला  वाढीची अवस्था भाजीपािा लपकात (लिरची, वांगी, भेंडी) रसशोषन करणा-या लकडीचं्या व्यवस्थापनासाठी 

पायरीप्रॉक्झीफेन 5 % + फेनप्रोपॅथ्रीन 15 % 10 लििी लकंवा डायलिथोएट 30 % 13 लििी 

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

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

जमसळून फवारणी करावी.     

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

फुलजपकात तणजनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे. गादीवाफयावरील रोपांना पाणी 

द्यावे. 

तुती रेशीम 

उद्योग  

-- रेशीम कोिाचा ए-गे्रड उत्त्ि प्रकारे लिळवण्यासाठी लकटक संगोपन कौशल्य आत्मसात 

करणे आवश्य् क आहे. ाा्य  ्हणून तुती पानात पाण्याचे प्रिाण 80 टके्क ियाकलदत ठेवणे 

आवश्यक आहे. हिक्या जलिनीत 6 ते 7 लदवसािा तर भारी जिीनीत 10-12 लदवसाच्या 

अंतराने पाण्याच्या पाळया ्य ाव्यात. ात िात्रा; वषाकतून कंम्पोस्ट ात 2 वेळा जुन व नोत्हेंबर 

िलहण्यात 4 टन प्रते्यकी (एकूण 8 टन एकरी) ्य ावे ्हणजे वषाककाठी एकरी 25 टन पानाचे 

उत्पादन लिळते. दुस-या वषाकपासून 250 अंलडपूजाची 5 ते 6 पीके घेणे शक्य होते. 200 लक. 

ग्रा. कोषाच्या उत्पन्नास रू. 300/- प्रलत लकिो भाव लिळिा तरी 60,000/- प्रिाणे 5 लपकाचे 

रू. 3 िक्ष उत्पन्न शेतक-यािा लिळते. 

सामुदाजयक 

जवज्ञान 

 कपडयावर ऑईलपेंट आजण नेलपेंटमुळे पडणारे डाग काढण्यासाठी घरगुती पध्दत. डाग 

पडलेल्या भागावर केरोजसन, खोिरेलतेल, गोडतेल जकंवा पेटर ोल कापसाया जकंवा सं्पजया 

साहाय्याने लावा. थोडा वेळ ठेवा आजण िोटाने िाहेरून आत चोळा. डाग पसरू द्यायचे नाही. 

डाग कोरडया कपडयाने पुसुन घ्यावे. कोमट सािणाया पाण्याने धुऊन प्रखर उन्हात डाग 

पडलेला भाग डाग नाहीसा होईपयंत ठेवा. तरीही डाग संपूण पणे न जनघाल्यास जलंिाचा रस 

आजण मीठ चोळा. 3 ते 5 जमजनट तसेच ठेवा. सािनाया पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्या आजण 

उन्हात ठेवा.  

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

योजनेतील तज्ञ सजमतीया जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प काया लय मंुिई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


