
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात जदनांक २८ एजिल , ०१ व ०२ मे रोजी तुरळक जिकाणी हलक्या स्वरुपात पाऊस, 

वादळी वारा व जवजांची कडकडाहट असून गारपीट होण्याची शक्यात आहे. 
जपकांचे नाव अवस्था कृजि हवामान सल््ला 

संत्रा/मोसंबी  फळवाढीची 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल्यामुळे, नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडांना कािीचा आधार द्यावा. 
हळद  काढणी अवसथा   सध्याच्या काळात उशीरा लागवड केलेल्या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, 

पॉजिश करणे ही कामे सुरू आहेत. वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक 

जिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल्यामुळे, हळदीची उघडयावर सािवण 

करू नये. 

ऊस वाढीची अवसथा ऊस जपकात खोड जकडीचा िादूर्ाजव जदसून आल्यास याच्या व्यवसथापनासािी 

क्लोरपायरीफॉस 20 % 25 जमली जकंवा क्लोरॅटर ानोलीिोल 18.5% 4जमली िजत 10 लीटर 

पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.  
डाजळंब  फळवाढीची 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल्यामुळे, नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडांना कािीचा आधार द्यावा. 
जचकू  काढणी अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या जचकू फळांची काढणी करून घ्यावी. 

वाऱ्याचा वेग लक्षात घेता नवीन लागवड केलेल्या झाडांना कािीचा आधार द्यावा. 
र्ाजीपाला  वाढीची/ काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक जिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या र्ाजीपाला जपकांची तसेच टरबूज, खरबूज 

इत्यादी जपकांची काढणी करून सुरजक्षत जिकाणी सािवण करावी. 

फुल शेती  वाढीची अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक जिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल््या फुलजपकांची काढणी व ितवारी करून, ती 
बाजारपेिेत जवक्रीस पािवावी.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
औरंगाबाद्, कृिी हवामान सल्ला                                                                              मंगळवार, जदनांक: २७ एप्रिल 2021 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक २८्एजिल्ते ०२्मे 2021 ) 
जदनांक 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 

पाऊस ०  ०  ०  ०  ०  

कमाल तापमान (अं.से.) ४०  ४०  ४१  ४२  ४१  

जकमान तापमान (अं.से.) २३  २४  २४  २४  २४  

ढग स्सथती (आकाश) स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्जता 
(%) 

५३  ५८  ५७  ५६  ५१  

दुपारची सापेक्ष आर्द्जता 
(%) 

३७  ३८  ३८  ३८  ३८  

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

९  १०  १५  १९  १३  

वा-याची जदशा पजिम पजिम वायव्य वायव्य वायव्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


चारा जपके वाढीची अवसथा   वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक जिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल्यामुळे, काढणी केलेल््या ज्वारीचा कडबा पावसात जर्जणार नाही याची दक्षता 

घ्यावी. कारण पावसात जर्जल््यास त्याची ित खालावून सािवण क्षमता कमी होते व जर्जलेला 

कडबा जनावरे खात नाहीत. 

पशुधन 

व्यवस्थापन  

-- वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक जिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू जकंवा बांधू नये. जनवा-याच्या जिकाणी 
बांधावे व पावसात जर्जणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. जनावरांच्या गोियाच्या छतावर 

ऊसाचे पाचट जकंवा तुराटयाचे आच्छादन करावे. तसेच पाऊस चालू होण्याच्या  वेळी झाडाच्या 

आडोशाला थांबु नये.  

सामुदाजयक 

जवज्ञान  

- जपवळया रंगाच्या र्ाज्या व फळे जसे केळी, खरबूज व अंबा ही ऱ्हदय, डोळे आजण पचन 

संसथेच्या उत्तम कायाजकरीता व िजतकारशक्ती वाढजवण्यास मदत करतात. लाल रंगाची र्ाज्या 

व फळे जसे टोमॅटो, सफरचंद, टरबूज, स्ट्रॉबेरी व लाल जसमल जमरची यांचा आहारात 

समावेशकेल्यामुळे रक्त शुधद होते व ककज रोग होण्याची शक्यता कमी होते. 

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल्प कायाजलय मंुबई येथून 

िसाररत करण्यात आलेली आहे. 


