
हवामानाचा इशारा सध्यस्थितीत जिल् हयात पुढील पाच जिवसात हलका ते मध् यम थ वरूपाच् या पावसाची शक् यता आहे. 

जपकाांचे नाव अवथ िा कृजि हवामान सल् ला 

सोयाबीन काढणी 

अवथ िा 

पावसाचा अांिाि लक्षात घेऊन वेळेवर पेरणी केलेल् या व काढणीस तयार असलेल् या 

सोयाबीन जपकाची कापणी करावी. कापणी केलेले सोयाबीन पावसात जििणार नाही याची 

िक्षता घ् यावी.   

खरीप ज् वारी िाणे िरणे 

अवथ िा  

खरीप ज् वारी जपकात कणासावरील अळीचा प्रािुिााव जिसुन येत असल् यास याच् या 

व् यवथ िापनासाठी स्िनॉलफॉस २५ टक् के २० जमली प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून 

पावसाने उघाड जिल् यास फवारणी करावी. जपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

बािरी  

िाणे िरणे 

अवथ िा  

बािरी जपकात कणासावरील अळीचा प्रािुिााव जिसुन येत असल् यास याच् या 

व् यवथ िापनासाठी स्िनॉलफॉस २५ टक् के २० जमली प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून 

पावसाने उघाड जिल् यास फवारणी करावी. जपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

ऊस 

वाढीची 

अवथ िा  

ऊस जपकात खोड जकडीचा प्रािुिााव जिसुन आल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी 

क् लोरपायरीफॉस २० टक् के ३० जमली प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून फवारणी करावी.  

तसेच हुमणी अळीचा प्रािुिााव जिसुन येत असल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी 

मेटाराई झीयम अॅनासोप् ली या िैजवक बुरशीचा ४ जकलो प्रती एकर िजमनीतुन वापर करावा. 

जपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

 

 

हळि कां ि वाढीची 

अवथ िा 

हळि जपकावरील कां िमाशीच् या व् यवथ िापनासाठी उघडे पडलेले कां ि झाकून घ् यावेत व 

क् लोरपायरीफॉस ५० टक् के ५०० जमली प्रती एकर याप्रमाणात आळवणी करावी. हळि 

जपकात पानावरील ठीपके या रोगाचा प्रािुिााव जिसुन आल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी 

पावसाने उघाड जिल् यास मॅन् कोझेब २५ गॅ्रम प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून स्िकरसह 

पावसाने उघाड जिल् यास फवारणी करावी. जपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

हरिरा  वाणाांची 

जनवड 

हरिरा जपकाच् या पेरणीसाठी जविय, जवशाल, आकाश, जवकास (फुले िी-१२), बीडीएन-९-

३, बीडीएनिी-७९७ यापैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

नानािी िेशमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांिाबराव िेशमुख कृिी जवद्यापीठ, परिणी आजण िारत मौसम जविाग  

 

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

हवामान अांिाि  

(जिनाांक ०५ ते ०९ ऑक् टोबर, २०१९) 

जिनाांक ०५/१० ०६/१० ०७/१० ०८/१० ०९/१० 

पाऊस (जममी) १०.० १२.० १६.० २४.० ०९.० 

कमाल तापमान 

(अां.से.) 
३१.० ३२.० ३२.० ३३.० ३५.० 

जकमान तापमान 

(अां.से.) 
२०.० २१.० २१.० २०.० २०.० 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्ाता (%) 
८५ ८३ ८३ ८४ ८० 

िुपारची सापेक्ष 

आर्द्ाता (%) 
६१ ५६ ५२ ५५ ५३ 

वा-याचा वेग 

(जकमी / तास) 
०६ ०४ ०४ ०६ ०७ 

वा-याची जिशा 
वायव् य पूवा पूवा  ईशान् य  पूवा 



करडई वाणाांची 

जनवड 

करडई जपकाच् या पेरणीसाठी अन् नेजगरी-१, जिमा, शारिा, परिणी-१२, परिणी-४० (जबन 

काटेरी), ऐकेएस-३२७, एसएसएफ-६५८, नारी-६ या सारख् या अजिक उत् पािन िेणा-या 

वाणाांची जनवड करावी.   

सांत्रा /मोसांबी फळिारणा 

अवथ िा 

सांत्रा / मोसांबी फळबागेत रोगाचा प्रािुिााव जिसुन आल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी 

रोगनाशकाची पावसाने उघाड जिल् यास फवारणी करावी. बागेत पाणी साचणार नाही याची 

िक्षता घ् यावी.  

डाजळां ब फळिारणा 

अवथ िा 

डाजळां ब फळबागेत रोगाचा प्रािुिााव जिसुन आल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी उपाययोिना 

कराव् यात. बागेत पाणी साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

फुल शेती  काढणी / 

वाढीची 

अवथ िा  

नवरात्रोत् सव व िसरा सणामुळे बािारपेठेत फुलाांना अजिक मागणी असते, बािारपेठ व 

फुलाांची मागणी लक्षात घेऊन फुलाांची काढणी टप् याटप् याने करावी. फुलजपकात पाणी 

साचणार नाही याची िक्षता घ् यावी. 

िािीपाला काढणी / 

वाढीची 

अवथ िा 

िेंडी व वाांगी िािीपाला जपकावरील रसशोिन करणा-या जकडी ांच् या व् यवथ िापनासाठी 

फेन् प्रोपेथ्रीन ३० टक् के ३ जमली प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून पावसाणे उघाड जिल् यास 

फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल् या िािीपाला जपकाची काढणी करून प्रतवारी 

करावी व बािारपेठेत पाठवावी. िािीपाला जपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता 

घ् यावी.  

चारा जपके वाणाांची 

जनवड  

रब् बी हांगामात ज् वारी या चारा जपकाच् या लागवडीसाठी रूचीरा आर-४-११, मालिाांडी-३५-१, 

जनळवा, एमपी चारी, पुसा चारी, आय एस ४७७६, एएसिी –१४ जकां वा एमकेव् ही चारी या 

वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

तुती रेशीम उियोग -- चौिी कात अवथ िेतुन रेशीम जकटक बाहेर पडल् यानांतर सात जिवस तुती फाांिया खािय 

ियावे. आर्द्ाता ८५ ते ९० टक् के पेक्षा िाथ त असेल तर खािय िेण् यापूवी पाांढरा चुना पावडरची 

(रसायनमुक् त) िुरळणी करावी. १०० अांडीपूांज् यास १५ ते २० जकलो चुना पावडर लागते. 

शेतात तुती पाने / फाांिया उपलबितेनुसारच अांडीपुांज् याचे जनयोिन करावे. जकटक कोिावर 

आल् यानांतर फाांिया खािय कमी करावे. िाथ त खािय जिल् यास पानात लपून रेशीम जकटक 

कोि करतात, नांतर चांर्द्ीका टाकाव् यात. चांर्द्ीकेवर ५० जकटक प्रती चौ. फुट याप्रमाणे असावे.  

 

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव िेशमुख कृजि जवद्यापीठ, अकोला येिील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा योिनेतील तज्ञ सजमतीच् या जशफारशीवरून तयार 

करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानािी िेखमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायाालय मुांबई येिून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


