
हवामानाचा 
इशारा 

हवामान अंदाजानसुार जजल्हयात पढुील पाच जदवस आकाश स्वच्छ राहील. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 
ऊन्हाळी भईुमगू पेरणी वेळेवर पेरणी केलेल्या भईुमगू जपकात आवश्यकतेनसुार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

रब्बी ज्वारी  दाणे भरणे 
अवस्था 

वेळेवर पेरणी केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या रब्बी ज्वारी जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

गहू  दाणे भरणे अवस्था उजशरा पेरणी केलेल्या गव्हाच्या जपकात उंदरांचा प्रादभुाव जदसनू आल्यास याच्या जनयंत्रणासाठी  झिंक 
फॉस्फाईड 1 भाग + गुळ 1 भाग + 50 भाग गव्हाचा भरडा व थोडसे गोडतेल जमसळून हे जमश्रण उंदराच्या 
जबळात टाकुन जबळे बंद करावीत.  

केळी  घड बाहेर पडणे केळी बागेत िंाडांना काठीचा आधार द्यावा, िंाडाच्या खोडाला माती लावावी. 

आंबा  फळधारणा ते 
फळवाढीची अवस्था 

आंबा फळबागेत पाणी व्यवस्थापन करावे. पानांवर अन्नद्रव्यांची कमतरता जदसनू येत असल्यास 
13:00:45 15 ग्रमॅ पजत जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

द्राके्ष  काढणी अवस्था काढणीस तयार असलेल्या द्राक्ष घडांची काढणी करून घ्यावी. 

भाजीपाला  वाढीची / काढणी 
अवस्था 

जमरची जपकावर चरुडा मरुडा रोगाचा प्रादभाव जदसनू आल्यास त्याच्या व्यवस्थापनासाठी  जफप्रोजनल 5% 
10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. भाजीपाला जपकात तणजनयंत्रण करून पाणी 
व्यवस्थापन करावे. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला  जपकाची काढणी करावी.  

फुल शेती  वाढीची / काढणी 
अवस्था 

काढणीस तयार असलेल्या गुलाब, शेवंती, जजलारजडया फुलांची काढणी करून घ्यावी. फुलजपकात 
तणजनयंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे.  

नानाजी देशमखु कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
 

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

औरंगाबाद कृिी हवामान सल्ला                                                           शुक्रवार, जदनांक – 26 फेब्रवुारी 2021 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक 27 फेब्रवुारी ते 3 माचच, 2021) 
जदनांक 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 

पाऊस (जममी) 0 0 0 0 0 

कमाल तापमान (अं.से.) 36 36 36 36 36 
जकमान तापमान (अं.से.) 20 21 22 22 20 

ढग स्स्थती (आकाश) स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ  स्वच्छ स्वच्छ  
सकाळची सापेक्ष आद्रचता 

(%) 
27 34 30 25 16 

दपुारची सापेक्ष आद्रचता 
(%) 

14 13 12 12 10 

वा-याचा वेग (जकमी / 
तास) 

10 11 13 14 9 

वा-याची जदशा 
वायव्य  वायव्य दजक्षण  ईशान्य  ईशान्य 



सामदुाजयक 
जवज्ञान 

 सकाळचा नाश्ता हे एक महत्वाचे जेवन आहे कारण रात्रभर उपाशी राहील्या नंतर सकाळच्या नाश्त्यामळेु 
शरीराला लागणारी उजा तसेच आवश्यक पौष्टीक मलु्य चांगल्या आरोग्या कजरता आवश्यक असतात. 

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा योजनेतील 
तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमखु कृिी संजीवनी प्रकल्प कायालय मुंबई येथनू प्रसाजरत 
करण्यात आलेली आहे. 


