
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात पुढील पाच जदवस आकाश स्वच्छ ते अंशत: ढगाळ राहील 

जपकांचे नाव अवस था कृजि हवामान सल् ला 
हरभरा  काढणी अवसथा   काढणीस तयार असलेल् या हरभरा जपकाची काढणी करावी. हरभ-याच या पररपक वतेच या 

काळात पाने जपवळी पडतात, घाटे वाळु लागतात. त यानंतर जपकाची कापणी करावी. अन यथा 

पीक जास त वाळल् यास घाटेगळ होऊन जपकाचे नुकसान होते. 
करडई  काढणी अवसथा कापणीस तयार असलेलया करडईची कापणी करून सुरजित जिकाणी सािवणूक करावी. 

कापणी सकाळी करावी म हणजे हातांना काटे टोचत नाहीत आजण बोडंातील दाणेही गळत 

नाहीत; तसेच हातांना काटे टोचु नये म हणून कपडा जकंवा हातमोजे वापरावेत. 

ऊस  वाढीची अवसथा ऊस जपकात उभ्या ऊसाची खालील पक्व तसेच वाळलेली पाने काढून सरीत आच्छादन 

करावे.उस जपकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दिता घ्यावी. 
हळद  काढणी अवसथा   काढणीस तयार असलेल्या हळद जपकाची काढणी करून सुरजित जिकाणी सािवणूक करावी. 

संत्रा/मोसंबी  फळधारणा 

अवसथा 
जलंबुवगीय जपकांत कोळी जकडीचंा प्रादुभााव जदसून आल्यास याच या व यवस थापनासािी 

डायकोफॉल 18.5 2 जमली जकंवा प्रोपरगाईट 20 1 जमली जकंवा इजथऑन 20 2 जमली जकंवा 

जवद्राव य गंधक 3 गॅ्रम प्रती जलटर पाण यात जमसळून फवारणी करावी. आवश यकता असल् यास 

दुसरी फवारणी 15 जदवसांच या अंतराने करावी. संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही 

याची दिता घ्यावी. 
डाजळंब  फळधारणा 

अवसथा 

डाजळंब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दिता घ्यावी. 

जचकू  फळवाढीची 

अवसथा  
जचकू बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दिता घ्यावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
जहंगोली, कृिी हवामान सल्ला                                                                                    मंगळवार, जदनांक: ९ माचा 2021 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक १० ते १४ माचा 2021 ) 
जदनांक 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 

पाऊस 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 39.0 39.0 40.0 39.0 38.0 

जकमान तापमान (अं.से.) 21.0 22.0 22.0 20.0 22.0 

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

सकाळची सापेि आद्राता 
(%) 

25 21 24 29 33 

दुपारची सापेि आद्राता 
(%) 

12 11 12 15 22 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 
9 7 5 11 7 

वा-याची जदशा 
दक्षिण पवूव नैऋत्य पवूव पवूव 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


भाजीपाला  वाढीची अवसथा टोमॅटो  जपकात नाग अळीचा प्रादुभााव जदसून येत असल्यास त्याच्या व्यसथापनासािी प्रादूभााव 

ग्रस्त पाने, फळे तोडून नष्ट करावीत. कामगंध सापळे व प्रकाश सापळे यांचा वापर करावा 

आवशयकता वाटल्यास सायांटर ॅ जनजलप्रोले १०.२६% १८ जमली  प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून 

फवारणी करावी. फवारणी शक्यतो सकाळी लवकर जकंवा दूपार नंतर करावी. उन्हाळी 

हंगामासािी लागवड केलेल्या भाजीपाला जपकात आवशयकतेनुसार पाणी व्यवसथापन करावे. 

काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला  जपकाची काढणी करावी.  

फुल शेती  वाढीची अवसथा फुल जपकात पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दिता घ्यावी. 
चारा जपके  वाढीची अवसथा   मका जपकावरील लष करी अळीचा प्रादुभााव जदसून येत असल् यास याच या व यवस थापनासािी 

इमामेक टीन बेन झोएट 5  4 गॅ्रम जकंवा स्िनेटोरम 11.7 एससी 4 जमली प्रती 10 जलटर पाण यात 

जमसळून वरील जकटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. कमाल तापमानात वाढ 

होण्याचा अंदाज लिात घेता चारा जपकात  आवशयकतेनुसार पाणी व्यवसथापन करावे. 

पशुधन  -- पशुधनास मुबलक स्वच्छ पाणी आजण सकस खाद्य उपलब्ध होईल अशी व्यवसथा करावी. 

पाण्यामधून गुळ अथवा ताण प्रजतरोधक औिधे (योग्य त्या माते्रमधे्य) द्यावी.  पशुधनाचे 

उषणतेपासून संरिण करावे. पशुधनास दूपारच्या वेळी सावलीत बांधावे.   

सामुदाजयक 

जवज्ञान  

- शरीरातील सवा कामे व्यवसथीत करण्याकररता व आपल्या ऱ्हदयाचे िोके व्यवसथीत 

राहण्यासािी जमिाचीगरज असते. जमिामुळे चव चांगली येते पण जमिाचा वापर कमी करावा. 
कारण जास्त जमिाचा वापर केल्याने रक्तदाब, ऱ्हदयरोग होतात. जास्त जमिामुळे हाडातील 

कॅल्शीयमचे शोिण होते. जागजतक आरोग्य संघटना यांनी प्रजत जदवस 5 गॅ्रम पेिा कमी 

जमिाचा वापर करावा असे सुचजवले आहे. 
सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाालय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


