
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात आकाश स्वच्छ ते अंशत: ढगाळ राहील तसेच कमाल तापमानात १ ते 

२ अंश से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 

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

दक्षता घ्यावी. ऊस दपकात सकाळी दकंवा संध्याकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. ऊस दपकात 

खोड दकडीचा प्रादूर्ााव ददसून आल यास याच्या व्यवसथापनासाठी क्लोरपायरीफॉस 20 % 25 
दमली दकंवा क्लोरॅट्र ानोलीप्रोल 18.5% 4दमली प्रदत 10 लीट्र पाण्यात दमसळून पावसाची 

उघाड बघून फवारणी करावी. 
हळद काढणी अवसथा   हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉदिश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

संत्रा/मोसंबी फळवाढीची 

अवसथा 
कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही 

याची दक्षता घ्यावी.  
डादळंब फळवाढीची 

अवसथा 
कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे डादळंब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. बागेतील फुट्वे काढावे. 
दचकू वाढीची अवसथा  कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे दचकू बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. 
र्ाजीपाला वाढीची अवसथा कमाल तापमानात होत असलेल ्या वाढीमुळे र्ाजीपाला दपकास जदमनीच्या प्रकारानुसार दोन 

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

पध्दतीने सकाळी दकंवा संध्याकाळी द्यावे. र्ाजीपाला दपकात (दमरची, वांगी, र्ेंडी) रसशोिन 

करणा-या दकडीचं्या व्यवसथापनासाठी पायरीप्रॉक्झीफेन 5 % + फेनप्रोपॅथ्रीन 15 % 10 
दमली दकंवा डायदमथोएट् 30 % 13 दमली प्रती 10 दलट्र पाण्यात दमसळून पावसाची उघाड 

बघून फवारणी करावी.     
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हवामान्घट्क 

हवामान्अंदाज् 

(ददनांक्०७्ते्११्एदप्रल्२०२१्) 

ददनांक 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 

पाऊस 0.0 0.0 0.0 0.0 2 

कमाल्तापमान्(अं.से.) 41.0 42.0 41.0 41.0 41.0 

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

ढग्स्सथती्(आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ 

सकाळची्सापेक्ष्आर्द्ाता्

(%) 
40 37 40 39 47 

दुपारची्सापेक्ष्आर्द्ाता्

(%) 
17 17 18 18 21 

वा-याचा्वेग्(दकमी्/्

तास) 
9 11 16 13 23 

वा-याची्ददशा 
दक्षिण पश्चिम-नैऋत्य वायव्य दक्षिण-आग्नेय पवूव 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


फुल शेती वाढीची अवसथा कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे फुल दपकात पाण्याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. मोगरा फुलांची तोडणी सकाळी लवकर करावी. 
चारा दपके वाढीची अवसथा   कमाल तापमानात होत असलेल या वाढीमुळे उन्हाळी हंगामासाठी लागवड केलेल ्या 

चारादपकात सकाळी दकंवा संध्याकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. 

पशुधन -- उन्हाळयात पक्षांचे खाद्य खाण्याचे प्रमाण कमी होते त्यामुळे पक्षांच्या खाद्यातील उजेचे  प्रमाण 

कमी करुन इतर जीवनसत्व (प्रदथने, व्हीटॅ्दमन्स व खदनजे) व इलेक्ट्र ोलाईट्चे (सोडीयम, 

पोटॅ्दशयम, क्लोराइड) चे प्रमाण वाढवावे. तसेच कोबंडयांची रोगप्रदतकारक शक्ती 

वाढवण्यासाठी त्यांना 10 ददवसाच्या अंतराने  व्हीटॅ्दमन - ई  व सेलेदनयम चे दमश्रण 10 ग्रॉम 

पाण्यातून 200 पक्षांना 3 ददवस द्यावे.  

सामुदादयक 

दवज्ञान 

- बालसंगोपन हे अदतशय आव्हानात्मक काया आहे. त्यामुळे नवदववाहीत दाम्पत्यांनी पूवा 

तयारीदनशी पालकत्वाची जबाबदारर स्स्वकारावी. अशी तयारी करत असतांना ते शारीररक, 

मानदसक व आदथाकदृष्टया सक्षम असावे. तसेच त्यांना बाल संगोपनासाठी शास्त्रोक्त मादहती 

असणे अतं्यत आवश्यक आहे. 

सदर कृिी सल ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ 

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

आहे. 

 


