
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार पुढील चार ते  पाच ददवसात कमाल तापमानात २ ते ३ अं.सें. ने हळूहळू वाढ होण्याची 

शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

ऊस वाढीची अवसथा 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   सध् याच् या काळात उशीरा लागवड केलेल या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, 

पॉदलश करणे ही कामे करून घ्यावी.  

संत्रा/मोसंबी फळवाढीची 

अवसथा 
आंबे बहार संत्रा/मोसंबी बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी संत्रा / मोसंबी 

बागेत फळ गळ होऊ नये म्हणून दजबॅ्रलीक ॲसीड 1.5 ग्राम 100 दलट्र पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. 

डादळंब फळवाढीची 

अवसथा 
आंबे बहार डादळंब बागेत पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बागेतील फुट्वे 

काढावे.  

दचकू वाढीची अवसथा  काढणीस तयार असलेल या दचकू फळांची काढणी करून घ्यावी. 

र्ाजीपाला वाढीची अवसथा उन्हाळी हंगामासाठी लागवड केलेल या र्ाजीपाला दपकात पाण् याचा ताण बसणार नाही याची 

दक्षता घ् यावी. काढणीस तयार असलेल या कांदा दपकाची काढणी करावी. 

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

रोपांना दनयदमत व वेळेवर पाणी दयावे. रोपांना ताण पडणार नाही याची काळजी घ् यावी. 

चारा दपके वाढीची अवसथा   उ हाळी हंगामासाठी लागवड केलेल  या चारादपकात सुष् म दसंचन पध् दतीने पाणी ् यवस थापन 
करावे. 

पशुधन -- उन्हाळयात वातावरणातील तापमान जास्त असल यामुळे कुकु्कट्घराचे तापमान कमी 

ठेवण्याकरीता छतावर पोते ट्ाकुन त्यावर स्प्रंकलर बसवावे व त्याचबरोबर शेडमधे्य पंखे  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प  

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परर्णी आदण र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

उस्मानाबाद, कृिी हवामान सल ला                                                                                 मंगळवार, ददनांक:  २० एदप्रल २०२१ 

 
 

हवामान घट्क 

हवामान अंदाज  

(ददनांक २१ ते २५ एदप्रल २०२१ ) 

ददनांक 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 

पाऊस 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) ४०.० ४०.० ४०.० ३९.० ३९.० 

दकमान तापमान (अं.से.) २३.० २४.० २५.० २५.० २५.० 

ढग स्प्सथती (आकाश) 
स्वछ अंशतः  ढगाळ ढगाळ स्वछ स्वछ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
४८ ४९ ४८ ४८ ४६ 

दुपारची सापेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
२६ ३० २६ ३० ३५ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
१५ १७ १२ १३ १२ 

वा-याची ददशा 
वायव्य वायव्य वायव्य पस्प्चचम वायव्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


इग्जॉस्ट पंखे  फॉगरचा वापर करावा. कोबंडयावरील उन्हाचा ताण कमी करण्याकरता 

शेडच्या क्षमतेपेक्षा 10% ने पक्षांची संख्या कमी करावी आदण कोबंडयांना  उन्हाळयात थंड 

पाण्याचा पुरवठा  करून पाण्यामधे्य काही ददवसांच्या अंतराने पाण्यातून Electrolyte 

(इलेक्ट्र ोलाईट्) 1 गॅ्रम/ प्रदत दलट्र  व्हीटॅ्दमन ए डी3 इ सी 05 दमली/ 100 पक्षी व व्हीटॅ्मीन ई 

व सेलेदनयम चे दमश्रण 10 गॅ्रम प्रदत 200 पक्षाला द्यावे.  

सामुदादयक 

दवज्ञान 

- दपवळया रंगाच्या र्ाज्या व फळे जसे केळी  खरबूज व अंबा ही ऱ्हदय  डोळे आदण पचन 

संसथेच्या उत्तम कायााकरीता व प्रदतकारशती ी वाढदवण्यास मदत करतात. लाल रंगाची र्ाज्या 

व फळे जसे ट्ोमॅट्ो  सफरचंद  ट्रबूज  स्टरॉबेरी व लाल दसमल दमरची यांचा आहारात 

समावेशकेल यामुळे रती  शुध्द होते व कका रोग होण्याची शक्यता कमी होते. 

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. 

 


