
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १३ ते १५ एदिल दरम्यान तुरळक दिकाणी वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा 

कडकडाट व हलक्या पावसाची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

ऊस वाढीची अवसथा ऊस दपकात खोड दकडीचा िादूर्ाजव ददसून आल यास याच्या व्यवसथापनासािी 

क्लोरपायरीफॉस 20 % 25 दमली दकंवा क्लोरॅटर ानोलीिोल 18.5% 4दमली िदत 10 लीटर 

पाण्यात दमसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. ऊस दपकास पाण्याचा ताण बसणार 

नाही याची दक्षता घ्यावी. ऊस दपकात सकाळी दकंवा संध्याकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. 
हळद काढणी अवसथा   सध याच या काळात उशीरा लागवड केलेल या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, 

पॉदिश करणे ही कामे सुरू आहेत. वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक 

दिकाणी पावसाची शक्यता असल यामुळे, हळदीची उघडयावर सािवण करू नये. 

संत्रा/मोसंबी फळवाढीची 

अवसथा 
संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाऱ्याचा वेग अदिक 

राहण्याची शक्यता असल यामूळे नवीन लागवड केलेल या बागेत कलमांना कािीचा आिार 

द्यावा. 

डादळंब फळवाढीची 

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

वेग अदिक राहण्याची शक्यता असल यामूळे नवीन लागवड केलेल या बागेत कलमांना कािीचा 

आिार द्यावा. 
दचकू वाढीची अवसथा  दचकू बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाऱ्याचा वेग अदिक राहण्याची 

शक्यता असल यामूळे नवीन लागवड केलेल या बागेत कलमांना कािीचा आिार द्यावा. 
र्ाजीपाला वाढीची अवसथा र्ाजीपाला दपकात (दमरची, वांगी, र्ेंडी) रसशोिन करणा-या दकडीचं्या व्यवसथापनासािी 

पायरीिॉक्झीफेन 5 % + फेनिोपॅथ्रीन 15 % 10 दमली दकंवा डायदमथोएट 30 % 13 दमली 
िती 10 दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी. र्ाजीपाला दपकात 

पाण याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ यावी. वेलवगीय र्ाजीपाला दपके सध या फळिारणा 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल प, 

 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी आदण र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

नांदेड, कृिी हवामान सल ला                                                                                           मंगळवार, ददनांक:  १२ एदिल २०२१ 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक १३ ते १७ एदिल २०२१ ) 

ददनांक 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 

पाऊस 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 37.0 38.0 38.0 36.0 39.0 

दकमान तापमान (अं.से.) 25.0 25.0 20.0 23.0 26.0 

ढग स्सथती (आकाश) 
स्वच्छ ढगाळ ढगाळ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 
65 68 70 57 58 

दुपारची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 
39 34 36 31 31 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
6 12 6 5 8 

वा-याची ददशा 
पश्चिम-नैऋत्य नैऋत्य पवूव आग्नेय दक्षिण 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


ते फळ वाढीच या अवस थेत आहेत. दपकास पाण याचा ताण बसल  यास फुलगळ होते फुलगळ होऊ 

नये म हणून दपकास दनयमीत पाणी दयावे. काढणीस तयार असलेल  या खरबुज व टरबूज या 

दपकांची काढणी करावी. 

फुल शेती वाढीची अवसथा हंगामी फुलझाडांची लागवड केली असल  यास उन हापासून रोपांचे संरक्षण करावे. तसेच रोपांना 

दनयदमत व वेळेवर पाणी दयावे. रोपांना ताण पडणार नाही याची काळजी घ यावी. 
चारा दपके सािवण वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल यामुळे, काढणी केलेल  या ज वारीचा कडबा पावसात दर्जणार नाही याची दक्षता घ यावी. 

कारण पावसात दर्जल  यास त याची ित खालावून सािवण क्षमता कमी होते व दर्जलेला कडबा 

जनावरे खात नाहीत.  
पशुिन -- वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू दकंवा बांिू नये. दनवा-याच या दिकाणी बांिावे व 

पावसात दर्जणार नाहीत याची काळजी घ यावी. तसेच पाऊस चालू होण याच या  वेळी झाडाच या 

आडोशाला थांबु नये.  

सामुदादयक 

दवज्ञान 

- पांढऱ्या रंगाच्या र्ाज्या  व फळे जसे फुलकोबी, पेरू, लसुण, काकडी ककज रोगापासून बचाव 

करु शकतात. जांर्ळया र्ाज्या व फळे जसे अंदजर, लालकांदा, वांगे व जांरु्ळ यांचा आहारात 

समावेश केल यामुळे पचनास मदत होते व रक्तदाबकमी होतो. तसेच या र्ाज्या व फळांमधे्य 

उच्च िदतचे ॲस्िऑक्सीडेंट आहेत. 

सदर कृिी सल ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ 

सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल प कायाजलय मंुबई येथून िसाररत करण्यात आलेली 

आहे. 


