
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ ते अंशत: ढगाळ  राहील.  

दपकांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

वाढीची अवसथा कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे उन्हाळी भुईमूग दपकास पाण्याचा ताण बसणार नाही 

याची दक्षता घ्यावी. दपकाच्या आवश्यकतेनुसार दपकास सकाळी दकंवा सायंकाळी पाणी 

व्यवसथापन करावे. उन्हाळी भुईमूग दपकात रस शोिण करणाऱ्या (फुलदकडे, मावा, तुडतुडे) 

दकडीचा प्रादुभााव आढळल यास  इदमडाक्लोप्रीड 17.8 टके्क 02 दमली दकंवा  थायदमथोकझाम 

12.6 टके्क +  लॅम्बडा  सायहॅलोदिन  9.5 % 03 दमली प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. उन्हात फवारणी करू नये. 
रब्बी ज्वारी काढणी अवसथा काढणी केलेल या रब्बी ज्वारी  दपकाची मळणी करूण साठवणूक करावी. 

गहू  काढणी अवसथा काढणी केलेल या गहू दपकाची मळणी करूण साठवणूक करावी. 

केळी  फळवाढीची 

अवस था 
कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे केळी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता 

घ्यावी. आवश्यकतेनुसार बागेत सकाळी दकंवा सायंकाळी दठबक दसंचन पध्दतीने पाणी द्यावे. 

उन हाळयामध् ये घडाच या दांडयावर व केळीवर प्रखर सुयाप्रकाश पडल  यास दांडा काळा पडून 

सडतो. केळी दपवळी व काळी होतात. उष णतेपासून संरक्षणासाठी दांडयावर व घडावर वाळलेल  या 

पानांची पेंढी ठेवावी. ज यामुळे सनस टर ोक होणार नाही. नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना 

उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली करावी यामुळे कलमांची मर होणार नाही. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 
 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

नांदेड कृिी हवामान सल ला                                                                                  गुरुवार, ददनांक –०१ एदप्रल २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक ०२ ते ०६ एदप्रल, २०२१) 
ददनांक 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 

पाऊस (दममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 42.0 41.0 41.0 42.0 42.0 

दकमान तापमान (अं.से.) 21.0 22.0 23.0 22.0 23.0 

ढग स्सथती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
45 47 42 40 37 

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
18 15 14 14 12 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
13 8 11 8 6 

वा-याची ददशा 
वायव्य पश्चिम-नैऋत्य वायव्य  ईशान्य दक्षिण-नैऋत्य 



आंबा  फळ वाढीची     

अवसथा 

कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे आंबा बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता 

घ्यावी. आवश्यकतेनुसार बागेत सकाळी दकंवा सायंकाळी दठबक दसंचन पध्दतीने पाणी द्यावे.  

नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली करावी यामुळे 

कलमांची मर होणार नाही. 
र्द्ाके्ष  एदप्रल छाटणी 

पुवा तयारी 
र्द्ाक्ष बागेमध् ये एदप्रल छाटणी ही घड दनदमातीसाठी केली जाते. र्द्ाक्ष बागेत एदप्रल छाटणीची पुवा 

तयारी करून घ यावी.  

दसताफळ वाढीची     अवसथा कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे  नवीन लागवड केलेल या दसताफळ बागेत पाण्याचा 

ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आवश्यकतेनुसार बागेत सकाळी दकंवा सायंकाळी दठबक 

दसंचन पध्दतीने पाणी द्यावे.  नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षणासाठी 

सावली करावी यामुळे कलमांची मर होणार नाही. 
भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे भाजीपाल दपकात पाण्याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी.   भाजीपाला दपकास आवश्यकतेनुसार सकाळी दकंवा सायंकाळी सुक्ष्म दसंचन 

पध्दतीने पाणी द्यावे.  काढणीस तयार असलेल या भाजीपाला दपकाची काढणी सकाळी लवकर 

करावी. भाजीपाला पपकात (पिरची, वाांगी, भेंडी) रसशोषन करणा-या पकडींच्या व्यवस्थापनासाठी 
पायरीप्रॉक्झीफेन 5 % + फेनप्रोपथॅ्रीन 15 % 10 पिली ककवा डायपिथोएट 30 % 13 पिली प्रती 
10 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  उन्हात फवारणी करू नये.    

फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे फुल दपकास पाण्याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी.   फुल दपकास आवश्यकतेनुसार सकाळी दकंवा सायंकाळी सुक्ष्म दसंचन पध्दतीने 

पाणी द्यावे.  काढणीस तयार असलेल या फुलांची काढणी सकाळी लवकर करावी. 
तुती रेशीम 

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

आर्द्तेचा वाटा 37 % असतो तर एकूण कोि उत्पादनाच्या खचाापैकी 60 %खचा हा तुती पाने 

उत्पादनासाठी होतो. उवारीत खचा  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 सल ला पदिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कायाालय मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


