
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ ते अंशत: ढगाळ राहील तसेच कमाल तापमानात वाढ 

होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 

हरभरा साठवणूक   काढणी केलेल या हरभरा दपकाची मळणी करूण साठवणूक करावी. 
करडई साठवणूक काढणी केलेल या करडई दपकाची मळणी करूण साठवणूक करावी. 
ऊस वाढीची अवसथा उस दपकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
हळद काढणी अवसथा   हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉदिश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

संत्रा/मोसंबी फळवाढीची 

अवसथा 
संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. संत्रा / मोसंबी बागेत फळ 

गळ होऊ नये म्हणून दजबॅ्रलीक ॲसीड 1.5 ग्राम 100 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 
डादळंब फळवाढीची 

अवसथा 
डादळंब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बागेतील फुटवे काढावे. 

दचकू वाढीची अवसथा  दचकू बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
भाजीपाला वाढीची अवसथा कमाल तापमानात होत असलेल ्या वाढीमुळे भाजीपाला दपकास जदमनीच्या प्रकारानुसार दोन 

पाण्याच्या पाळयातील अंतर कमी करावे. भाजीपाला दपकास पाणी शक्यतो सुक्ष्म दसंचन 

पध्दतीने सकाळी दकंवा संध्याकाळी द्यावे. 

फुल शेती वाढीची अवसथा फुल दपकात पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मोगरा फुलांची तोडणी सकाळी 

लवकर करावी. 
चारा दपके वाढीची अवसथा   उन्हाळी हंगामासाठी लागवड केलेल ्या चारादपकात सुक्ष्म दसंचन पध््दतीने पाणी व्यवस्थापन 

करावे. 

पशुधन -- उन्हाळी हंगामात हवा गरम होऊन तापमान वाढते. पशुधनाच्या शेडच्या पत्र्यावर गवताचे दकंवा 

ऊसाच्या पाचटाचे आच्छादन केल ्यास शेडचा पत्रा तापत नाही. या प्रदियेमुळे शेडमधील 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 

 

वसंतराव्नाईक्मराठवाडा्कृिी्दवद्यापीठ, परभणी्आदण्भारत मौसम दवभाग् 

 

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

दहंगोली,्कृिी्हवामान सल ला्       ््््््््््््   ्््््           ्््््््््््््              ्                     ्््मंगळवार, ददनांक: ्३०्माचच्२०२१ 

 
 

हवामान्घटक 

हवामान्अंदाज् 

(ददनांक्३१्माचच्ते्०४्एदप्रल्२०२१्) 

ददनांक 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 

पाऊस 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल्तापमान्(अं.से.) 38.0 38.0 39.0 41.0 41.0 

दकमान्तापमान्(अं.से.) 21.0 22.0 24.0 24.0 23.0 

ढग्स्सथती्(आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची्सापेक्ष्आर्द्चता्

(%) 
39 35 33 33 32 

दुपारची्सापेक्ष्आर्द्चता्

(%) 
29 29 27 26 26 

वा-याचा्वेग्(दकमी्/्

तास) 
12 9 6 17 16 

वा-याची्ददशा 
ईशान्य उत्तर-ईशान्य आग्नेय उत्तर-वायव्य वायव्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


तापमान योग्य राहण्यास मदत होते. आच्छादनावर पाणी दशंपडल ्यास अथवा फवारा दसंचन 

केल ्यास शेडमधील तापमान थंड राहण्यास मदत होते. यामुळे दुभत्या जनावरांचे दुध उत्पादन 

वाढते. 

सामुदादयक 

दवज्ञान 

- स्वसथ जीवनासाठी आश्यक बाबी : वजन उंची आदण वयानुसार प्रमाणात ठेवा. ताण 

तणावापासून दूर रहा. दनयदमत व्यायाम करा. पुरेशी झोप घ्या. दनयदमत चेकअप करा. औिधे 

दनयदमत घ्या. मद्यपान आदण धुम्रपान करू नका. 

सदर कृिी सल ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कायाचलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


