
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक १ ते ५ मे २०२१ दरम्यान तुरळक दिकाणी वादळी वारा, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा 

वेग अदिक राहून हलक्या पावसाची शक्यता आहे, तसेच तुरळक दिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

वाढीची अवसथा उन्हाळी भुईमूग दपकात रस शोिण करणाऱ्या (फुलदकडे, मावा, तुडतुडे) दकडीचा प्रादुभााव 

आढळल यास  इदमडाक्लोप्रीड 17.8 % 02 दमली दकंवा थायदमथोकझाम 12.6 % +  लॅम्बडा  

सायहॅलोदिन  9.5 % 03 दमली प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून पावसाने उघाड ददल यास 

फवारणी करावी.  
हळद काढणी अवस्था सध्याच्या काळात उशीरा लागवड केलेल या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉदिश 

करणे ही कामे सुरू आहेत. वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी 

पावसाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, हळदीची उघडयावर सािवण करू नये. 

दसताफळ  वाढीची     अवसथा वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल यामुळे, नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना कािीचा आिार द्यावा. सीताफळ 

बागेत खोडदकडीचा प्रादुभााव ददसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी प्रादुभााव झालेल या 

झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा ददसून आल यास 

तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व दिदामधे्य पेटर ोलमधे्य बुडदवलेला बोळा 

दकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 दमली प्रती दलटर पाणी) बोळा टाकावा व दिद्र शेणाने अथवा 

मातीने दलपून घ्यावे.   
केळी  फळ लागणे 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल यामुळे, नवीन लागवड केलेल या व लहान केळीच्या झाडांना कािीचा आिार द्यावा. 
आंबा  फळ वाढीची     

अवसथा 

वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची तसेच गारपीटीची 

शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल या आंबा फळांची काढणी लवकर करून घ्यावी. 

वाऱ्याचा वेग लक्षात घेता नवीन लागवड केलेल या झाडांना कािीचा आिार द्यावा. आंबा बागेत 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

उस्मानाबाद््कृिी हवामान सल ला                                                                        शुक्रवार, ददनांक –३०्एदप्रल्२०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक ०१ ते ०५्मे, २०२१) 
ददनांक 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 

पाऊस (दममी) ०.० ५.० ६.० ११.० ०.० 

कमाल तापमान (अं.से.) ४१.० ४०.० ३९.० ३९.० ३६.० 

दकमान तापमान (अं.से.) २७.० २५.० २४.० २३.० २४.० 

ढग स्सथती (आकाश) स्वि स्वि अंशतः  ढगाळ अंशतः  ढगाळ स्वि 

सकाळची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
३७ ५३ ५० ४९ ४५ 

दुपारची सापेक्ष आद्राता 

(%) 
१९ १८ २२ २२ २६ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
१० १२ १९ १७ १७ 

वा-याची ददशा 
ददक्षण पूर्व ईशान्य नैऋत्य वायव्य 



खोडदकडीचा प्रादुभााव ददसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी प्रादुभााव झालेल या 

झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा ददसून आल यास 

तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व दिदामधे्य पेटर ोलमधे्य बुडदवलेला बोळा 

दकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 दमली प्रती दलटर पाणी) बोळा टाकावा व दिद्र शेणाने अथवा 

मातीने दलपून घ्यावे.  
द्राके्ष  एदप्रल िाटणी द्राके्ष बागेमधे्य एदप्रल िाटणी दह घड दनदमातीसािी केली जाते. द्राके्ष बागेत एदप्रल िाटनी करून 

घ्यावी. 
भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार आसलेल या भाजीपाला दपकांची तसेच टरबूज, खरबूज 

इत्यादी दपकांची काढणी करून सुरदक्षत दिकाणी सािवण करावी. भोपळावगीय भाजीपाला 

दपकात फळमाशीचा प्रादुभााव ददसून येत असल यास याच्या व्यवसथापनासािी दमथाईल युजेनाल 

हे अदमि असलेले सापळे लावावेत तसेच सायनॅन्ट्र ादनलीप्रोल 10.26 % 18 दमली प्रदत 10 दलटर 

पाण्यात दमसळून पावसाने उघाड ददल यास  फवारणी करावी.  
फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजाना, दवजांचा कडकडाट व पावसासह  तुरळक दिकाणी  गारपीट होण्याची 

शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल ्या फुलदपकांची काढणी व प्रतवारी करून, ती 
बाजारपेिेत दवक्रीस पािवावी. 

तुती रेशीम 

उद्योग  
-- पुवी ज्या शेतामधे्य दमरची, हळद, तंबाखू दकंवा भाजीपाला दपके असतील त्याशेतात जास्त प्रमाणात 

खत मात्रा असल याने दकंवा रासायदनक दकटकनाशक/ बुरशीनाशक दकंवा तणनाशक फवारणी 

केली असेल अशा जदमनीची  दनवड तुती लागवडीसािी करणे टाळावे. उन्हाळयात संगोपन 

गृहातील तापमान व आद्राता मयारददत (22 ते28 सें. गे्र.) िेवणे शक्य झल यास कोि उत्पादन येते 

पण 350 से. गे्र. च्या वर तापमान गेल यास रेशीम कीटक पाने खात नाहीत. 

सामुदादयक 

दवज्ञान  

- गभावतीच्या आहारासंबंिी काळजी : वाढत्या गभााच्या आहाराची गरज भागदवण्यासािी समतोल 

आहार घ्यावा. रात्रीचे जेवण झोपण्यापूवी कमीतकमी दोन तास अगोदर करावे. डाळी, मोड आलेली 

कडिाने्य, दहरव्या पालेभाज्या, फळे, दूि व दुिाचे पदाथा यांचा दररोजच्या आहारात योग्य प्रमाणात 

समावेश करावा. मांसाहारी गभावती मदहला अंडी, मांस, मासे इत्यादी खाऊ शकतात. डॉक्टरांच्या 

सल ल यानुसार पोिक आहारासोबत कॅदल शयम, लोह तथा बहू जीवनसत्वाच्या गोळया/ औििी 

घ्याव्या. 

सदर कृिी सल ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

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


