
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात पुढील पाच जदवसात तुरळक जिकाणी वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा 

वेग अजिक राहून (ताशी 30-40 जकलोजमटर) पावसाची शक्यता आहे. 

जपकांचे नाव अवस्था कृजि हवामान सल््ला 

कापूस वाणांची  जनवड कापूस  जपकाच्या लागवडीसािी वाण  जनवडताना जजमन व हवामान, कोरडवाहू  जकंवा 

बागायती, लागवडीचा प्रकार व वाणांचे गुणिमम यांचा  जवचार करावा. 
तुर वाणांची  जनवड तुर जपकाच्या पेरणीसािी बीडीएन-2, बीडीएन-708 (अमोल), बीडीएन-711, बीएसएमआर-

853, बीएसएमआर-736, बीडीएन-716 जकंवा गोदावरी या वाणांपैकी एका वाणाची जनवड 

करावी. 
मुग/उडीद वाणांची  जनवड मुग पेरणीसािी बीएम-4, कोपरगाव, बीपीएमआर-145, बीएम-2002-1, बीएम-2003-2, या 

वाणांची तर उडीद  लागवडीसािी बीडीयु-1, टीएयू-1, या वाणांची  जनवड करावी. 
भुईमूग वाणांची  जनवड भुईमूग  जपकाच्या लागवडीसािी एसबी-11, एलजीएन-2 (मांजरा), टीएजी-24, टीजी-26, 

टीएलजी-45, एलजीएन-1, एलजीएन-123  या वाणांपैकी एका वाणाची   जनवड करावी. 

मका वाणांची  जनवड मका  जपकाच्या पेरणीसािी नवज्योत, मांजरा, डीएमएच-107, केएच-9451, एमएचएच, प्रभात, 

करवीर, जेके-2492, महाराजा, यूवराज इत्यादी वाणांपैकी एका वाणाची  जनवड करावी. 
केळी लागवड/वाढीची पूरेसा पाऊस झाल्याजशवाय नवीन केळी फळबागेची लागवड करू नये. पूवी लागवड 

केलेल्या बागेत आंतर मशागतीची कामे पूणम करून घ्यावी. केळीच्या घडांना कािीचा आिार 

द्यावा. बागेतील वाळलेली पाने काढून टाकावीत. 
आंबा लागवड/वाढीची  परेूसा पाऊस झाल्याशिवाय नवीन आंबा फळबागेची लागवड करू नये. पवूी लागवड केलेल्या 

बागेत आंतर मिागतीची कामे परू्ण करून घ्यावी जेणेकरून बागेत वाळवीचा प्रादुभामव होणार 

नाही. 

द्राक्ष वाढीची अवसथा द्राक्ष बागेत पानांची जवरळणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
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जसताफळ लागवड/वाढीची 

अवसथा 

परेूसा पाऊस झाल्याशिवाय नवीन शसताफळ फळबागेची लागवड करू नये. पवूी लागवड केलेल्या 
बागेत आंतर मिागतीची कामे परू्ण करून घ्यावी.  

भाजीपाला पूवममशागत/काढणी खरीप हंगामात भाजीपाला लागवडीसाठी रोपे तयार करण्यासाठी रोपवाटीकेत जागा तयार करून 
घ्यावी. तुरळक जिकाणी वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा वेग अजिक राहून (ताशी 

30-40 जकलोजमटर) पावसाची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला 

जपकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी जपकांची काढणी करावी. 

फुलशेती पूवममशागत/काढणी खरीप हंगामात फुलशपकाच्या लागवडीसाठी रोपे तयार करण्यासाठी रोपवाटीकेत जागा तयार 
करून घ्यावी. तुरळक जिकाणी वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा वेग अजिक राहून 

(ताशी 30-40 जकलोजमटर) पावसाची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल््या 

फुलजपकांची काढणी करून घ्यावी. 
पशुिन 

व्यवसथापन 

------- तुरळक जिकाणी वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा वेग अजिक राहून (ताशी 30-40 

जकलोजमटर) पावसाची शक्यता असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू जकंवा बांिू नये. 
जनवा-याच्या जिकाणी बांिावे व पावसात जभजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. तसेच पाऊस 

चालू होण्याच्या  वेळी झाडाच्या आडोशाला थांबु नये.  आज जागजतक दुग्ध जदवस आहे. दुिास 

पूणम अन्न संबोिल्या जाते म्हणून दुि प्या व तंदुरुस्त रहा. दुिातील लॅक्टोफेरीन हा घटक 

शरीरातील अनेक जैजवक जियांमधे्य मदत करतो मानवास तंदुरूस्त राहण्यास योगदान देतो. 

उत्तम दुि तंदुरूस्त पशुिनापासूनच प्राप्त होते व पशुिनाचे आरोग्य तंदुरुस्त िेवण्यासािी 

त्यांना सकस आहार वेळेत लसीकरण व जंतनाशक द्या. पशुिनास जनरोगी िेवा. 
सामुदाजयक 

जवज्ञान 

----- घरातील खोल्या लहान असतील तर जभंतीना जफका रंग द्यावा त्यामूळे खोली मोिी असल्याचा 

आभास  जनमामण होईल. गडद रंगामुळे खोली अजिक लहान वाटते. 

सदर कृिी सल्ला पजिका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायामलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


