
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात जदनांक ५ ते ८ मे दरम्यान जिकाणी वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा 

वेग अजिक राहून पावसाची शक्यता 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 आिार 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 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, हळदीची उघडयावर सािवण करू नये. 

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

क्लोरपायरीफॉस 20 % 25 जमली जकंवा क्लोरॅटर ानोलीप्रोल 18.5% 4जमली प्रजत 10 लीटर 

पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.  
संत्रा/मोसंबी फळवाढीची 

अवसथा 

वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अजिक राहून तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडांना कािीचा आिार 

द्यावा. 
डाजळंब  फळवाढीची 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अजिक राहून तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे,  नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडांना कािीचा आिार 

द्यावा. 
जचकू  काढणी अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अजिक राहून तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या जचकू फळांची काढणी करून 

घ्यावी. वाऱ्याचा वेग लक्षात घेता नवीन लागवड केलेल्या झाडांना कािीचा आिार द्यावा. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
जालना, कृिी हवामान सल्ला                                                                               मंगळवार, जदनांक: ०४्मे्२०२१ 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक ०५्ते ०९्मे 2021 ) 
जदनांक 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 

पाऊस 2.0 0.0 1.0 3.0 3.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 39.0 40.0 39.0 38.0 38.0 

जकमान तापमान (अं.से.) 26.0 27.0 27.0 28.0 28.0 

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

सकाळची सापेक्ष आर्द्जता 
(%) 

70 68 69 70 70 

दुपारची सापेक्ष आर्द्जता 
(%) 

47 45 46 48 49 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 
17 15 9 9 8 

वा-याची जदशा 
वायव्य वायव्य दक्षिण-आग्नेय पवूव-आग्नेय पश्चिम 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


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 प्रतवारी करून, ती 
बाजारपेिेत जवक्रीस पािवावी.  

चारा जपके वाढीची अवसथा   वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अजिक राहून तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे,  काढणी केलेल््या ज्वारीचा कडबा पावसात जर्जणार नाही 

याची दक्षता घ्यावी. कारण पावसात जर्जल््यास त्याची प्रत खालावून सािवण क्षमता कमी होते 

व जर्जलेला कडबा जनावरे खात नाहीत. 

पशुिन 

व्यवस्थापन  

-- उन्हाळा ऋतू असला तरीही अिून मिून पडत असलेल्या पावसामुळे जकटकवगीय माशा जसे 

की डास, कू्यलीकॉईडस् ईत्यादीचे प्रमाण वाढले आहे व त्यांचा प्रादुर्ाजव पशुिनास जाणवत आहे. 

म्हणून अजश जशफारस करण्यात येते की पशुिनावर 5 % जनंबोळी अकज  अथवा र्द्ावण (15जमली 

जनंबोळी तेल + 15 जमली कारंज तेल + 2 गॅ्रम अंगाचा साबण + 1 जलटर पाणी खूप वेळ ढवळणे) 

पशुिनावरती फवारावे. वादळी वारा, मेघगजजना, जवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अजिक 

राहून तुरळक जिकाणी पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू जकंवा 

बांिू नये. जनवा-याच्या जिकाणी बांिावे व पावसात जर्जणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. तसेच 

पाऊस चालू होण्याच्या  वेळी झाडाच्या आडोशाला थांबु नये. 

सामुदाजयक 

जवज्ञान  

- पळसाच्या फुलांची रु्कटी पाण्यामधे्य उकळून त्यापासून रंग काढता येतो हा रंग सुती, रेशमी 

आजण उनी िागे रंगजवण्यासािी अनुक्रमे 10 %, 2% आजण 4 % या प्रमाणात घेऊन वापरता 

येतो. पळसाच्या फुलांपासून रंग काढण्यासािी व िागे रंगजवण्यासािी 30 जमजनटांचा वेळ 

प्रमाजणत करण्यात आला आहे. सुती िागे रंगजवण्यापूवी, 10 % हरडयाच्या र्द्ावणात प्रजक्रया 

करणे गरजेचे आहे. तुरटी, क्रोम, कॉपर सल्फेट आजण फेरस सल्फेट या रंगबंिकाचा वापर 

करून जफका जपवळा ते गडद केशरी अशा जवजवि रंगछटा जमळतात. िुणे, घासणे, घाम आजण 

सुयजप्रकाश या सवज बाबीसािी रंगाचा पके्कपणा अजतशय चांगला आहे. 

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 प्रकल्प कायाजलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


