
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक २७ माचच ते ३१ माचच २०२०१ दरम्यान आकाश स्वच्छ ते अंशत: ढगाळ  राहील. दजल्हयात 

दोन ददवसानंतर कमाल तापमानात 2 ते 3 अं. से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल््ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

वाढीची अवसथा दपकाच्या आवश्यकतेनुसार दपकात पाणी व्यवसथापन करावे. उन्हाळी भुईमूग दपकात रस शोिण 

करणाऱ्या (फुलदकडे, मावा, तुडतुडे) दकडीचा प्रादुभाचव आढळल्यास  इदमडाक्लोप्रीड 17.8 टके्क 

02 दमली दकंवा  थायदमथोकझाम 12.6 टके्क +  लॅम्बडा  सायहॅलोदिन  9.5 % 03 दमली प्रती 10 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 
रब्बी ज्वारी काढणी अवसथा काढणी न केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या रब्बी ज्वारी दपकाची काढणी व मळणी करून 

घ्यावी. 
गहू  काढणी अवसथा काढणी न केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या गहू दपकाची काढणी व मळणी करून घ्यावी 

केळी  घड बाहेर पडणे       

अवसथा 
केळी बागेत पाणी व्यवसथापन करावे. केळी बागेतील कमळ फुल काढावे. 

आंबा  फळ वाढीची     

अवसथा 

आंबा फळबागेत पाणी व्यवसथापन करावे. फळ गळ होऊ नये म्हणून दजबॅ्रलीक ॲसीड 1.5 ग्राम 

100 दलटर पाण्यात दमसळून वारणी करावी. 
द्राके्ष  काढणी अवसथा काढणीस तयार असलेल्या द्राक्ष घडांची काढणी करून घ्यावी. 

भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
नवीन लागवड केलेल्या भाजीपाला दपकात तणदनयंत्रण करून पाणी  व्यवसथापन 

करावे.काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला दपकाची काढणी करावी. भाजीपाला पपकात (पिरची, 
वाांगी, भेंडी) रसशोषन करणा-या पकडींच्या व्यव्थाापनासाीी पायरी्रॉक्झीी ने न   % + े न न्ोपथॅ्रीन 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

जालना्कृिी हवामान सल्ला                                                                                  शुक्रवार, ददनांक –२६्माचच २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक २७ ते ३१ माचच, २०२१) 
ददनांक 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 

पाऊस (दममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 37.0 38.0 40.0 40.0 41.0 

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

ढग स्सथती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आद्रचता 

(%) 
58 54 53 56 56 

दुपारची सापेक्ष आद्रचता 

(%) 
34 36 37 37 38 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
9 8 12 21 17 

वा-याची ददशा 
उत्तर-ईशान्य ईशान्य वायव्य वायव्य  वायव्य 



15 % 10 पिली ककवा डायपिथाोएट 30 % 13 पिली प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची 

उघाड बघून फवारणी करावी.     
फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
नवीन लागवड केलेल्या फुल दपकात तणदनयंत्रण करून पाणी  व्यवसथापन करावे.काढणीस तयार 

असलेल्या फुल दपकांची काढणी करावी.  
तुती रेशीम 

उद्योग  
-- यशस्वी कोि उत्पादनासाठी तुती पानांचा वाटा 38 % असून दकटक संगोपन गृहातील तापमान व 

आद्रतेचा वाटा 37 % असतो तर एकूण कोि उत्पादनाच्या खचाचपैकी 60 %खचच हा तुती पाने 

उत्पादनासाठी होतो. उवचरीत खचच  कीटक संगोपन आदण कोकाढणी व बाजारपेठ यासाठी होतो.  

सामुदादयक 

दवज्ञान  

- स्वसथ जीवनासाठी आश्यक बाबी : दररोज संतुलीत आहार घ्या. ददवसभरात 8 ते 10 ग्लास पाणी 

प्या. आहारात  साखर आदण मीठाचा वापर कमी करा. तेल आदण मसालेदार पाथाांचा वापर कमी 

करा. सकाळची न्याहरी करण्यास कधीच टाळाटाळ करु नका. जेवणाच्या वेळा दनयदमतपणे 

पाळा. 

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाचलय मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


