
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक ८ व  ९ 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 अवस था कृदि हवामान सल  ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

वाढीची अवसथा सध्याच्या काळात उन्हाळी भुईमूग काढणी सुरू आहे, वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट 

व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता 

असल यामुळे,काढणी केलेल या उन्हाळी भुईमूग सुरदित दिकाणी सािवणूक करावी, शेंगा 

पावसात दभजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. उदशरा लागवड केलेल या उन्हाळी भुईमूग दपकात 

रस शोिण करणाऱ्या (फुलदकडे, मावा, तुडतुडे) दकडीचा प्रादुभाजव आढळल यास  इदमडाक्लोप्रीड 

17.8 % 02 दमली दकंवा थायदमथोकझाम 12.6 % +  लॅम्बडा  सायहॅलोदिन  9.5 % 03 दमली प्रती 

10 दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघाड बघून फवारणी करावी.  
हळद काढणी अवस था सध याच या काळात उशीरा लागवड केलेल या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉदिश 

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

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

दसताफळ  वाढीची     अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी 

पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, नवीन लागवड केलेल या व लहान झाडांना 

कािीचा आिार द्यावा. सीताफळ बागेत खोडदकडीचा प्रादुभाजव ददसून येत असल यास  याच्या 

व्यवसथापनासािी प्रादुभाजव 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.   

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

परभणी कृिी हवामान सल ला                                                                                      शुक्रवार, ददनांक – ०७ म े२०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक ०८ ते १२ मे, २०२१) 
ददनांक 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 

पाऊस (दममी) 14.0 5.0 0.0 0.0 1.0 

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

दकमान तापमान (अं.से.) 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 

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

सकाळची सापेि आद्रजता 

(%) 
56 50 49 48 48 

दुपारची सापेि आद्रजता 

(%) 
27 22 23 22 23 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
9 11 10 13 14 

वा-याची ददशा 
नैऋत्य नैऋत्य पश्चिम-वायव्य  वायव्य वायव्य 



केळी  वाढीची अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी 

पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, नवीन लागवड केलेल या व लहान केळीच्या 

झाडांना कािीचा आिार द्यावा. 
आंबा  काढणी अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी 

पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल या आंबा फळांची 

काढणी लवकर करून घ्यावी. वाऱ्याचा वेग लिात घेता नवीन लागवड केलेल या झाडांना कािीचा 

आिार द्यावा. आंबा बागेत खोडदकडीचा प्रादुभाजव ददसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी 

प्रादुभाजव 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.  
द्रािे  एदप्रल िाटणी द्रािे बागेमधे्य एदप्रल िाटणी दह घड दनदमजतीसािी केली जाते. द्रािे बागेत एदप्रल िाटनी 15 मे पूवी 

करून घ्यावी. 
भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी 

पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार आसलेल या भाजीपाला 

दपकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी दपकांची काढणी करून सुरदित दिकाणी सािवण करावी. 

भोपळावगीय भाजीपाला दपकात फळमाशीचा प्रादुभाजव 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.  

भाजीपाला ( दमरची, वांगे व भेंडी)  दपकात रसशोिण करणाऱ्या दकडीचा प्रादुभाजव ददसून येत 

असल यास त्याच्या व्यसथापनासािी पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन 15% 10 मीली दकंवा  

डायमेथोएट 30% 13 मीली प्रती 10 दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   
फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व वाऱ्याचा वेग अदिक राहून तुरळक दिकाणी 

पावसासाची तसेच गारपीटीची शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल  या फुलदपकांची 

काढणी करून घ्यावी. 
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 आद्रजता मयारददत (22 ते 28 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  

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

उनी िागे रंगदवण्यासािी अनुक्रमे 10 %, 2% आदण 4 % या प्रमाणात घेऊन वापरता येतो. 

पळसाच्या फुलांपासून रंग काढण्यासािी व िागे रंगदवण्यासािी 30 दमदनटांचा वेळ प्रमादणत 

करण्यात आला आहे. सुती िागे रंगदवण्यापूवी, 10 % हरडयाच्या द्रावणात प्रदक्रया करणे गरजेचे 

आहे. तुरटी, क्रोम, कॉपर सल फेट आदण फेरस सल फेट या रंगबंिकाचा वापर करून दफका दपवळा 

ते गडद केशरी अशा दवदवि रंगिटा दमळतात. िुणे, घासणे, घाम आदण सुयजप्रकाश या सवज 

बाबीसािी रंगाचा पके्कपणा अदतशय चांगला आहे. 

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 कायाजलय मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


