
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात ददनांक 18 फेबू्रवारी 2021 रोजी  दजल्हयात काही दिकाणी वादळी 

वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. ददनांक 19 फेबू्रवारी 2021 रोजी दिड 

दजल्हयात एक दकंवा दोन दिकाणी वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

गहू  वाढीची  अवस्था ढगाळ वातावरण, आर्द्जता व काही दिकाणी झालेल्या पावसामुळे उदशरा पेरणी केलेल्या 

गहू दपकात तांिेरा रोगाचा प्रादर्ाजव ददसून आल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासािी झायनेि 

दकंवा मॅन्कोझेि (75 डब््लयूपी) 25 गॅ्रम प्रदत 10 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

गव्हाच्या दपकात उंदरांचा प्रादुर्ाजव ददसून आल्यास याच्या दनयंत्रणासािी  दझंक फॉस्फाईड 

1 र्ाग + गुळ 1 र्ाग + 50 र्ाग गव्हाचा र्रडा व थोडसे गोडतेल दमसळून हे दमश्रण 

उंदराच्या दिळात टाकुन दिळे िंद करावीत. 

हळद काढणी अवस् था सध् याच् या काळात वेळेवर लागवड केलेल्या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, 

पॉदलश करणे ही कामे सुरू आहेत. वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व 

पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट होण्याची शक्यता असल्यामुळे, हळदीची उघडयावर 

सािवण करू नये. 

आंिा  मोहोर  लागणे    

अवस्था 

वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, जुन मध् ये लागवड केलेल् या  केळीच्या िागेत केळीचे झाड 

कोलमडु नये म् हणुन झाडास आाार दयावा. ढगाळ वातावरण, आर्द्जता व काही दिकाणी 

झालेल्या पावसामुळे मृग िाग लागवड केलेल्या केळी िागेत दसगाटोगा रोगाच्या 

व्यवस्थापनासािी प्रोपीकोनाझोल 10 मीली + स्टिकर प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. पाउस, वारा यामुळे िागेत पडलेली फळे गोळा करून नष्ट करावीत. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी आदण र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

औरंगािाद  कृिी हवामान सल्ला                                                                                   शुक्रवार, ददनांक–– 18.02.2021 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक 19 ते 23 फेब्रवुारी , 2021 ) 
ददनांक 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 

पाऊस (दममी) २       ०        ०       ०       ०  

कमाल तापमान (अं.से.) ३०      २९      ३०     ३१      ३३  

दकमान तापमान (अं.से.) १७      १६      १७      १८      १८  

ढग स्टस्थती (आकाश) अंशतःढगाळ  अंशतःढगाळ स्वच्छ  स्वच्छ स्वच्छ  

सकाळची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 

६१    ५७   ४०    ३१    २६    

दुपारची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 

२८    २९    २०    १६    १५    

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 

११   ६  ८  ९  ७  

वा-याची ददशा 
आगे्नय  ईशान्य  पूवज पूवज पूवज 



केळी घड िाहेर पडणे 

अवस्था 

र्द्ाके्ष िागेत पाणी व्यवस्थापन करावे.र्द्ाके्ष िागेत रु्री रोग व्यवस्थापन करण्यासािी योग्य ते 

दनयंत्रण करावे. 

आंिा मोहोर ते फळ 

लागणे अवस्था 

ढगाळ वातावरण, आर्द्जता व काही दिकाणी झालेल्या पावसामुळे आंिा िागेत रु्री व करपा 

रोगाच्या व्यवस्थापनासािी हेक्झाकोनेझॉल पाच दमली प्रदत 10 दलटर पाण्यात दमसळून 

वारणी करावी. आंब्यामधे्य मोहोर फुलण्याच्या अवस्थेमधे्य शक्यतो फवारणी टाळावी 

जेणेकरून परागीकरणावर पररणाम होणार नाही. गरज पडल्यासच तुडतूडयांच्या 

व्यवस्थापनासािी 5 % दनंिोळी अकज  अथवा थायदमथाक्झाम 25 % दोन गॅ्रम प्रदत 10 दलटर 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. पाउस, वारा यामुळे मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करावी. 

र्द्ाके्ष काढणी अवस्था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या र्द्ाक्षांची काढणी करून सुरदक्षत 

दिकाणी सािवण करावी.पाउस, वारा यामुळे र्द्ाक्ष िागेत पडलेले व प्रादुर्ाजवग्रस्त घड गोळा 

करून नष्ट करावीत. 

संत्रा / मोसंिी काढणी अवस्था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या संत्रा/मोसंिी फळांची काढणी 

करून सुरदक्षत दिकाणी सािवण करावी.  पाउस, वारा यामुळे िागेत पडलेली संत्रा / 

मोसंिीची फळे गोळा करून नष्ट करावीत. तसेच मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करून त्यावर 

1 % िोडो दमश्रणाची फवारणी करावी. संत्रा / मोसंिी फळ िागेत नागअळीचा प्रादुर्ाजव 

ददसुन आल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासािी इदमडाक्लोप्रीड 17.8 % 3 दमली प्रदत 10 दलटर 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

सामुदादयक 

दवज्ञान 

 मदहला र्दगनीनंो लक्षात िेवा ! मकर संक्रांतीसािी हळदी कंुकवास जाताना ३ पदरी सुती 

मुखपट्टीचा वापर अवश्य करा. 

डाळीिं फुलोरा अवस्था पाउस, वारा यामुळे िागेत मोडलेल्या फांद्यांची छाटणी करून त्यावर 1 % िोडो दमश्रणाची 

फवारणी करावी. 

र्ाजीपाला काढणी अवस्था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या र्ाजीपाला दपकांची तसेच 

टरिूज, खरिूज इत्यादी दपकांची काढणी करून सुरदक्षत दिकाणी सािवण करावी. दमरची 

दपकात रु्री रोगाचा  प्रादुर्ाजव ददसून येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासािी  

मायक्लोबु्यटदनल 10% डबू्लपी  10 ग्राम  प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

पाउस, वारा यामुळे प्रादुर्ाजवग्रस्त र्ाजीपाला गोळा करून नष्ट करावा.   

फुल शेती काढणी अवस्था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या फुलदपकांची काढणी व प्रतवारी 

करून, ती िाजारपेिेत दवक्रीस पािवावी. 

चारा दपके सािवण   वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, काढणी केलेल् या  वारीचा कडिा पावसात दर्जणार नाही 

याची दक्षता घ् यावी. कारण पावसात दर्जल् यास  याची प्रत खालावून सािवण क्षमता कमी 

होते व दर्जलेला कडिा जनावरे खात नाहीत.  

तुती रेशीम 

उद्योग  

-- रेशीम कोिाचा ए-गे्रड उत्त्म प्रकारे ममळवण्यासाठी मकटक संगोपन कौशल्य आत्मसात 

करणे आवश्य् क आेे  ाा्य  ्हणणनन ततती पानात पाण्याेे प्रमाण 0  टके्क मर्ाामित ठेवणे 

आवश्यक आेे  ेलक्या जममनीत 6 ते 7 मिवसाला तर भारी जमीनीत 1 -12 मिवसाच्या 

अंतराने पाण्याच्या पाळर्ा ्य ाव्यात  ात मात्रा; वर्ाातनन कंम्पोस्ट ात 2 वेळा जतन व नोत् ेेंबर 

ममेण्यात 4 टन प्रते्यकी (एकन ण 0 टन एकरी) ्य ावे ्हणणजे वर्ााकाठी एकरी 25 टन पानाेे 

उत्पािन ममळते  ितस-र्ा वर्ाापासनन 25  अंमडपनजाेी 5 ते 6 पीके घेणे शक्य ेोते  2   मक  



ग्रा  कोर्ाच्या उत्पन्नास रू  3  /- प्रमत मकलो भाव ममळला तरी 6 ,   /- प्रमाणे 5 मपकाेे 

रू  3 लक्ष उत्पन्न शेतक-र्ाला ममळते  

सामतिामर्क 

दवज्ञान 

- कपडयावर ऑईलपेंट आदण नेलपेंटमुळे पडणारे डाग काढण्यासािी घरगुती पध्दत. डाग 

पडलेल्या र्ागावर केरोदसन, खोिरेलतेल, गोडतेल दकंवा पेटर ोल कापसाच्या दकंवा सं्पजच्या 

साहाय्याने लावा. थोडा वेळ िेवा आदण िोटाने िाहेरून आत चोळा. डाग पसरू द्यायचे नाही. 

डाग कोरडया कपडयाने पुसुन घ्यावे. कोमट सािणाच्या पाण्याने ाुऊन प्रखर उन्हात डाग 

पडलेला र्ाग डाग नाहीसा होईपयंत िेवा. तरीही डाग संपूणजपणे न दनघाल्यास दलंिाचा रस 

आदण मीि चोळा. 3 ते 5 दमदनट तसेच िेवा. सािनाच्या पाण्याने स्वच्छ ाुऊन घ्या आदण 

उन्हात िेवा.  

पशुान 

व् यवस् थापन  

-- वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू दकंवा िांाू नये. दनवा-याच् या 

दिकाणी िांाावे व पावसात दर्जणार नाहीत याची काळजी घ् यावी. जनावरांच् या गोियाच् या 

छतावर ऊसाचे पाचट दकंवा तुराटयाचे आच् छादन करावे. तसेच पाऊस चालू होण् याच् या  वेळी 

झाडाच् या आडोशाला थांिु नये. जनावराच्या शरीरावर गारांचा मार लागल्यामुळे जखमा 

झाल्या असल्यास, जखमांचे स्वरूप पाहुण त्या पोटॅदशयम परमँगनेटच्या र्द्ावणाने दकंवा 

आयोडीनच्या र्द्ावणाने स्वच्छ ाुवून, त्यांची मलमपटटी करावी. गारपीटग्रस्त जनावरांना 

त्वरीत सकस व प्रोटीन आदण उजाजयूक्त आहार पुरवणे आवश्यक असते. पाण्यातून क्षार, 

गुळ, दमसळून द्यावा. तसेच ताण प्रदतरोाक औिाी  (जसे की िरेसनेल) आदण रोग प्रदतकार 

शक्ती वाढदवणारी औिाी (इमू्यनोिीमू्यलंट्स) पाण्यामाून द्यावीत. नजीकच्या 

पशुवैद्यकाशी संपकज  सााून पुढील उपचार करावेत जसे की, प्रदतजैवकाची मात्रा व इतर. 

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाजलय मंुिई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


