
हवामानाचा 
इशारा 

हवामान अंदाजानसूार जजल्हयात पढुील पाच जदवसात हवामान स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 
हरभरा  काढणी अवस्था   काढणीस तयार असलेल्या हरभरा जपकाची काढणी करावी. 

करडई  बोंड वाढीची 
अवस्था  

उजशरा पेरणी केलेल्या करडई जपकात माव्याचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी  
डायमेथोट 30 % 13 मीली ककवा अजसफेट 75 %  10 ग्राम प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 
करावी.  

ऊस  वाढीची अवस्था हंगामी ऊस पिकाची लागवड करून एक मजहन्याचा कालावधी झाला असल्यास नत्राची दसुरी मात्रा 40 
% नत्र (100 जकलो नत्र प्रजत हेक्टरी) देउन पाणी द्यावे.  

हळद  काढणी अवस्था   काढणीस तयार असलेल्या हळद जपकाची काढणी करावी. 

संत्रा/मोसंबी  फळधारणा 
अवस्था 

आंबे बहार मोसंबी बागेत 400 ग्राम नत्र प्रती झाड व आंबे बहार संत्रा बागेत 500 ग्राम नत्र प्रती झाड 
खताची मात्रा बांगडी पध्दतीने देऊन बागेत पाणी व्यवस्थापन करावे.  

डाकळब  फळधारणा 
अवस्था 

आंबे बहार डाळिंब बागेत 300 ग्राम नत्र प्रती झाड खताची मात्रा बांगडी पध्दतीने देऊन बागेत पाणी 
व्यवस्थापन करावे. 

जचकू  फळवाढीची 
अवस्था  

जचकू बागेत फळ गळ होऊ नये म्हणनू बागेस पाणी द्यावे. 

भाजीपाला  पनुर लागवड पाण्याची उपलब्धता असल्यास उन्हाळी भाजीपाला जपकांची लागवड तसेच पनुर लागवडीसाठी तयार 
असलेल्या भाजीपाला जपकांच्या रोपांची पनुर लागवड करून पाणी व्यवस्थापन करावे. 

फुल शेती  पनुर लागवड  पनुर लागवडीसाठी तयार असलेल्या जजलारडीयाच्या रोपांची पनुर लागवड करुन पाणी व्यवस्थापन करावे. 

चारा जपके  वाढीची अवस्था   मका जपकावरील लष् करी अळीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल् यास याच् या व् यवस् थापनासाठी इमामेक् टीन 
बेन् झोएट 5  4 ग्रमॅ ककवा स्स्पनेटोरम 11.7 एससी 4 जमली प्रती 10 जलटर पाण् यात जमसळून वरील 
जकटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी.  

नानाजी देशमखु कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
बीड कृिी हवामान सल्ला                                                                              मंगळवार, जदनांक 23 फेब्रवुारी 2021 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक 24 ते 28 फेब्रवुारी 2021 ) 
जदनांक 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 

पाऊस 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 33.0 33.0 33.0 34.0 34.0 

जकमान तापमान (अं.से.) 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 

ढग स्स्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्रता 
(%) 

30 23 30 27 24 

दपुारची सापेक्ष आर्द्रता 
(%) 

16 14 13 15 11 

वा-याचा वेग (जकमी / 
तास) 

8 9 12 14 10 

वा-याची जदशा 
नैऋत्य दजक्षण-नैऋत्य पस्चचम पस्चचम-वायव्य दजक्षण-आग्नेय 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


पशुधन  -- मागील आठवडयात झालेल्या गारपीटीमळेु जनावराच्या शरीरावर गारांचा मार लागल्यामळेु जखमा झाल्या 
असल्यास, जखमांचे स्वरूप पाहुण त्या पोटजॅशयम परमगँनेटच्या र्द्ावणाने ककवा आयोडीनच्या र्द्ावणाने 
स्वच्छ धवुनू, त्यांची मलमपटटी करावी. गारपीटग्रस्त जनावरांना त्वरीत सकस व प्रोटीन आजण उजायकू्त 
आहार परुवणे आवचयक असते. पाण्यातून क्षार, गुळ, जमसळून द्यावा. तसेच ताण प्रजतरोधक औिधी  (जसे 
की स्रेसनेल) आजण रोग प्रजतकार शक्ती वाढजवणारी औिधी (इम्यनूोस्टीम्यलूंट्स) पाण्यामधनू द्यावीत. 
नजीकच्या पशुवैद्यकाशी संपकर  साधनू पढुील उपचार करावेत जसे की, प्रजतजैवकाची मात्रा व इतर. 

सामदुाजयक 
जवज्ञान  

- दधुामध्ये कॅल्शीयम हाडांसाठी आवचयक असते आजण प्रजथने हे स्नायूंच्या बळकटीकरण करण्याकरीता 
आवचयक आहे. सकाळी दधु घेतल्या नंतर जदवसभर ताजे वाटते. दधुामध्ये कझक आजण स्व्हटामीन डी 
असल्यामळेु रोग प्रजतकारक शक्ती वाढजवणारे अन्न असे समजले जाते म्हणनू एका प्रौढ परुूिाने 200 
जमली दधु रोज घेतल ेपाजहजे.  

सदर कृषी सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी त्रवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सत्रमतीच्या त्रिफारिीवरून तयार करून, नानाजी देिमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कायाालय मंुबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


