
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार २४-२५ एप्रिल २०२१ दरम्यान हवामान कोरडे राहून २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान तुरळक प्रिकाणी 

हलक्या स्वरुपात पाऊस होण्याची शक्यता आहे. 

प्रपकांचे नाव अवस था कृप्रि हवामान सल  ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

वाढीची अवसथा उन्हाळी भुईमूग प्रपकात रस शोिण करणाऱ्या (फुलप्रकडे, मावा, तुडतुडे) प्रकडीचा िादुभााव 

आढळल यास  इप्रमडाक्लोिीड 17.8 % 02 प्रमली प्रकंवा थायप्रमथोकझाम 12.6 % +  लॅम्बडा  

सायहॅलोप्रिन  9.5 % 03 प्रमली िती 10 प्रलटर पाण्यात प्रमसळून फवारणी करावी. फवारणी 

दुपारच्या वेळी करू नये. उन्हाळी भुईमूग प्रपकाला पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी 

घ्यावी. प्रपकाच्या आवश्यकतेनुसार व उपलबे्धनुसार प्रपकाला सकाळी लवकर प्रकंवा सायंकाळी 

पाणी  व्यवसथापन करावे. 
रब्बी ज्वारी काढणी अवसथा काढणी न केलेल या व काढणीस तयार असलेल या रब्बी ज्वारी प्रपकाची काढणी व मळणी करून 

घ्यावी. 
प्रसताफळ  वाढीची     अवसथा सीताफळ बागेला पाण्याचा  ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. सीताफळ बागेत प्रिंबक 

प्रसंचन पद्धतीने सकाळी लवकर प्रकंवा सायंकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. नवीन लागवड 

केलेल या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षनासािी सावली करावी तसेच  बागेत खोडाजवळ 

आच्छादन करावे.सीताफळ बागेत खोडप्रकडीचा िादुभााव प्रदसून येत असल यास  याच्या 

व्यवसथापनासािी िादुभााव झालेल या झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य 

खोड लगत भुसा प्रदसून आल यास तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व 

प्रिदामधे्य पेटर ोलमधे्य बुडप्रवलेला बोळा प्रकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 प्रमली िती प्रलटर 

पाणी) बोळा टाकावा व प्रिद्र शेणाने अथवा मातीने प्रलपून घ्यावे.   

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी प्रवद्यापीि, परभणी आप्रण भारत मौसम प्रवभाग  
 

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

प्रहंगोली कृिी हवामान सल ला                                                                                शुक्रवार, प्रदनांक –२३ एप्रिल २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(प्रदनांक २४ ते २८ एप्रिल, २०२१) 
प्रदनांक 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 

पाऊस (प्रममी) 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 40.0 41.0 41.0 42.0 42.0 

प्रकमान तापमान (अं.से.) 25.0 26.0 27.0 26.0 26.0 

ढग स्सथती (आकाश) 
ढगाळ स्वच्छ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
38 40 45 46 48 

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
20 25 26 27 28 

वा-याचा वेग (प्रकमी / 

तास) 
8 4 13 10 7 

वा-याची प्रदशा 
पश्चिम-वायव्य आग्नेय पश्चिम-वायव्य आग्नेय दक्षिण-नैऋत्य 



केळी  फळ लागणे 

अवसथा 
नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षनासािी सावली करावी यामुळे 

कलमांची मर होणार नाही तसेच  बागेत खोडाजवळ आच्छादन करावे.केळी बागेला पाण्याचा  ताण 

बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. केळी बागेत प्रिंबक प्रसंचन पद्धतीने सकाळी लवकर प्रकंवा 

सायंकाळी पाणी व्यवसथापन करावे.  
आंबा  फळ वाढीची     

अवसथा 

आंबा बागेत खोडप्रकडीचा िादुभााव प्रदसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी िादुभााव 

झालेल या झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा प्रदसून 

आल यास तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व प्रिदामधे्य पेटर ोलमधे्य 

बुडप्रवलेला बोळा प्रकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 प्रमली िती प्रलटर पाणी) बोळा टाकावा व 

प्रिद्र शेणाने अथवा मातीने प्रलपून घ्यावे. आंबा बागेला पाण्याचा  ताण बसणार नाही याची काळजी 

घ्यावी. आंबा बागेत प्रिंबक प्रसंचन पद्धतीने सकाळी लवकर प्रकंवा सायंकाळी पाणी व्यवसथापन 

करावे. नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना उन्हापासून संरक्षनासािी सावली करावी तसेच  

बागेत खोडाजवळ आच्छादन करावे.  
द्राके्ष  एप्रिल िाटणी द्राके्ष बागेमधे्य एप्रिल िाटणी प्रह घड प्रनप्रमातीसािी केली जाते. द्राके्ष बागेत एप्रिल िाटनी करून 

घ्यावी. 
भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
भाजीपाला प्रपकाला पाण्याचा  ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी.  भाजीपाला प्रपकात सुष्म 

प्रसंचन पद्धतीने सकाळी लवकर प्रकंवा सायंकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. काढणीस तयार 

असलेल या भाजीपाला प्रपकाची सकाळी लवकर काढणी करून घ्यावी.भाजीपाला ( प्रमरची, वांगे 

व भेंडी)  प्रपकात रसशोिण करणाऱ्या प्रकडीचा िादुभााव प्रदसून येत असल यास त्याच्या 

व्यसथापनासािी पायरीिॉक्सीफेन 5% + फेनिोपािीन 15% 10 मीली प्रकंवा  डायमेथोएट 30% 

13 मीली िती 10 प्रलटर पाण्यात प्रमसळून फवारणी करावी.   
फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
फुल प्रपकाला पाण्याचा  ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. फुल प्रपकात सुष्म प्रसंचन पद्धतीने 

सकाळी लवकर प्रकंवा सायंकाळी पाणी व्यवसथापन करावे. काढणीस तयार असलेल या फुलांची 

सकाळी लवकर काढणी करून घ्यावी. 
तुती रेशीम 

उद्योग  
-- पट्टा पध्दत तुती लागवडीत आच्छादन, प्रिबक प्रसंचन व यांत्रीकीकरण सोइचे जाते. याउलट सरी 

पध्दत तुती लागवडीत झाडांची िप्रत हेक्टर संख्या कमी बसते. पट्टा पध्दतीमधे्य एकरी 10 गंुिे 

के्षत्रालाच उन्हाळयात पाणी द्यावे लागते. 1.5 एकर इंच एक वेळा तुती बागेस िप्रत एकर म्हणजे 

अंदाजे 1 लक्ष 50 हजार लीटर पाणी एकवेळा लागते. विााकािी 45 लक्ष प्रलटर पाणी एकरी द्यावे 

लागते.  प्रिबक प्रसंचन केल यास 44 % बचत होते म्हणजे 25 लक्ष प्रलटर मधे्य पाणी पुरेसे होते आप्रण 

पट्टा पध्दतीमधे्य आच्छादन केल यास बऱ्यापैकी पाण्याची बचत होते व प्रनंदनीच्या खचाात बचत होते. 

सामुदाप्रयक 

प्रवज्ञान  

- प्रहरव्या रंगाच्या भाज्या व फळे जसे ब्रोकली, काकडी, प्रसमला प्रमरची, वटाणे, पत्ताकोबी, वाल, 

शेवगा, आप्रण गवारीच्या शेगा ही िप्रतकारशक्ती वाढप्रवतात.केसरी रंगाच्या भाज्या व फळे जसे 

संत्री, गाजर, पपई, रताळे व भोपळा यांचा आहारात समावेश केल यामूळे कका रोग टाळण्यास मदत 

होते. 

सदर कृिी सल ला पप्रत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी प्रवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सप्रमतीच्या 

प्रशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल प कायाालय मंुबई येथून िसाररत करण्यात आलेली आहे. 


