
हवामानाचा 

इशारा 
न ांदेड जिल् हया   ढुील  ु   िदसा   का   ीा   ा हढन ह ा    ेध् याध ् सरूपु     ा न ांदेड 
जिल् हया   हहढ ेा िका ी  स द   स ा , वसि ाह िदन ांा २८ िढन २०२० ाोि  भ ाल  े िोाद ा 
् सरूपु ् या  ु सा      या   कहे  धा कस डया   ् या  भ ा   ुेाी याो या ु सा ा    नाे  
(न ांदेड जिल् ह  अ ्धा ू  ुा, बह ो ल, देा  ा, हदा ांस, ाां धा ा, कानसट,  ोह )  येाथे ुेाी    घ ई 
ारूप नयेा  

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

सोयाबीन  िेरणी सोयाबीन पिकाची िेरणी न केलेल् या शे क-याांनी  सेच दुबार िेरणी करण् याची वे  

आलेल् या शे क-याांनी िाऊस झाल् यानां र िपमनी  िुरेसा ालावा असल् याची तारी 

करून वािसा ये ाच पबिप्रक्रीया करून सोयाबीन पिकाची िेरणी करावी. सोयाबीन 

पिकाची िेरणी १५ िुलैियं  कर ा ये े. िाऊस झाल् यानां र िेरणी केलेल् या पिका  िाणी 

साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. पिका ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी 

व् यवस् था करावी. 

तरीि ज् वारी िेरणी तरीि ज् वारी पिकाची िेरणी न केलेल् या शे क-याांनी िाऊस झाल् यानां र िपमनी  िुरेसा 

ालावा असल् याची तारी करून वािसा ये ाच पबिप्रक्रीया करून तरीि ज् वारी पिकाची 

िेरणी करावी. तरीि ज् वारी पिकाची िेरणी १५ िुलैियं  कर ा ये े. िाऊस झाल् यानां र 

िेरणी केलेल् या पिका  िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. पिका ील अप री   

िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी. 

बािरी िेरणी बािरी पिकाची िेरणी न केलेल् या शे क-याांनी िाऊस झाल् यानां र िपमनी  िुरेसा ालावा 

असल् याची तारी करून वािसा ये ाच पबिप्रक्रीया करून बािरी पिकाची िेरणी करावी. 

बािरी पिकाची िेरणी १५ िुलैियं  कर ा ये े.  िाऊस झाल् यानां र िेरणी केलेल् या पिका  

िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. पिका ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी 

व् यवस् था करावी. 

नानािी देशमुत कृिी सांिीवनी प्रकल्ि, 

 

वसां राव ना क मराठवाडा कृिी पवद्यािीठ, िरभणी आपण भार  मौसम पवभाग  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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ह द ऊगवण अवस् था िाऊस झाल् यानां र लागवड केलेल् या ह द पिका  िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. 

शे ा ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी.  

सांरा /मोसांबी वाढीची अवस् था िाऊस झाल् यानां र सांरा / मोसांबी ब बागे  िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. 

बागे ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी. 

डाप ां ब वाढीची अवस् था िाऊस झाल् यानां र डाप ां ब ब बागे  िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. बागे ील 

अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी. 

पचकू लागवड / िेरणी चारा पिकाची लागवड न केलेल् या शे क-याांनी िाऊस झाल् यानां र िपमनी  िुरेसा ालावा 

असल् याची तारी करून वािसा ये ाच चारा पिकाची लागवड करावी.  

बुल शे ी  काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस  यार असलेल् या बुलाांची लवकरा  लवकर काढणी करून घ् यावी. िाऊस 

झाल् यानां र नवीन लागवड केलेल् या बुलपिका  िाणी साचणार नाही याची दक्ष ा घ् यावी. 

बागे ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी. 

भािीिाला काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस  यार असलेल् या भािीिाला पिकाांची लवकरा  लवकर काढणी करून घ् यावी. 

िाऊस झाल् यानां र नवीन लागवड केलेल् या भािीिाला पिका  िाणी साचणार नाही याची 

दक्ष ा घ् यावी. बागे ील अप री   िाण् याचा पनचरा हो ल अशी व् यवस् था करावी. 

चारा पिके लागवड / िेरणी चारा पिकाची लागवड न केलेल् या शे क-याांनी िाऊस झाल् यानां र िपमनी  िुरेसा ालावा 

असल् याची तारी करून वािसा ये ाच चारा पिकाची लागवड करावी.  

 ृ ी रेशीम 

उद्योग  

 हल या िपमनी   ु ी लागवड सरी ि द ीने त्ा ि द  ३  ३ बुट ६  ३ बुट आपण ४  

६ अां रावर कर ा ये े. उ ाराच् या आडव् या पदशेने चर तोदून वरीलप्रमाणे लागवड कर ा 

ये े. पठबक पसांचन व् यवस् था करून विारसाठी ५  े ६ कोिाची पिके घे ा ये ा . तरीिा  ज् या 

शे ा   ु ी लागवड करावयाची आहे.  ेथे मुग / उडीद पिकाची िेरणी कर ा ये ल व िीक 

काढणीनां र रोिवाटीके ील  ु ी रोिे िट्टा ि द ीने लागवड कर ा ये ल (५  ३  २ बुट 

अां र).  

िशुधन 

व् यवस् थािन 

-- िुढील िाच पदवसा  वाद ी वारा, पविा, िावसाचा अांदाि लक्षा  घे ा िशुधनास िाऊस 

सुरू अस ाना उघडयावर बाांधू पकां वा चरावयास सोडू नये.  

सदर कृिी सल्ला िपरका वसां राव ना क मराठवाडा कृिी पवद्यािीठ, िरभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योिने ील  ज्ञ सपम ीच्या पशबारशीवरून  यार करून, नानािी देशमुत कृिी सांिीवनी प्रकल्ि कायारलय मुांब  

येथून प्रसारर  करण्या  आलेली आहे. 


