
हवामानाचा 

इशारा 

औरंगाबाद जिल् हयाा  पुढील पाच जदवसा  आकाश ढगाळ राहुन हलका  े मध् याम ् वरूपपा् याा पावसाची श या ा 

आहे. जवशेष : जदनांक ३० िुन २०२० रोिी मराठवाडयाा  सवव जिल् हयाा   र जदनांक ०१ िुलै २०२० रोिी 

औरंगाबाद जिल् हयाा   ुरळक जठकाीी वादळी वा-याासह भारी ् वरूपपा् याा पावसाची श या ा आहे.  

जपकांचे नाव अव् था कृजष हवामान सल् ला 

कापूस वाढीची / 

लागवड अव् था 

वेळेवर लागवड केलेल् याा कापूस जपका  हलकी कोळपीी करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी 

पेरीी केलेल् याा जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. लागवड न लालेल् याा जठकाीी कापूस जपकाची 

लागवड १५ िुलैपयंा  कर ा येा े. बीटी कपाशीमध् येा कापूस त  ूर (६ : १ जकंवा ८ : २ जकंवा १० 

: २), कापूस त सोयााबीन (१ : १), कापूस त मुग (१ : २), कापूस त उडीद (१ : १) ही आं रपीक 

पध् द ी ेे ल् याास यायादेशीर ठर े. 

सोयााबीन पेरीी पेरीीयाोग् या पा स लालेल् याा जठकाीी िजमनी  पुरेसा ालावा असल् यााची तारी ी करूपन 

जबिप्रक्रीयाा करूपन सोयााबीन जपकाची पेरीी करावी. 

 ुर वाढीची / पेरीी 

अव् था 

वेळेवर पेरीी केलेल् याा  ुर जपका  हलकी कोळपीी करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी पेरीी 

केलेल् याा जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील अज री   पाण् यााचा 

जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी.  ुर जपकाची लागवड / पेरीी १५ िुलैपयंा  कर ा येा े. 

 ुरीचे उत् पादन वाढजवण् याासाठी  सेच िजमनीची उत् पादक ा रातण् याासाठी  ुर त बािरी (१ : 

२ जकंवा २ : ४),  ुर त ज् वारी (३ : ३ जकंवा २ : ४),  ुर त कापूस (१ : ६ जकंवा १ : ८) आजी  ुर 

त सोयााबीन / मुग / उडीद (१ : २ जकंवा  २ : ४) असे ाळीचे प्रमाी ठेवून यायादेशीर 

आं रपीक पध् द ीचा वापर केल् याास अज क यायादा हो ो. 

मुग / उडीद वाढीची / पेरीी 

अव् था 

वेळेवर पेरीी केलेल् याा मुग / उडीद जपका  हलकी कोळपीी करावी. पा स लालेल् याा 

जठकाीी पेरीी केलेल् याा जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. मुग / उडीद पेरीी ०७ िुलैपयंा  

नानािी देशमुत कृषी संिीवनी प्रकल्प, 

 

वसं राव ना क मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभीी आजी भार  मौसम जवभाग  

 

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

औरंगाबाद कृषी हवामान सल्ला                                                                                     मंगळवार, जदनांक – ३०.०६.२०२० 

 

हवामान ेटक 

हवामान अंदाि  

(जदनांक ०१  े ०५ िुलै, २०२०) 

जदनांक ०१/०७ ०२/०७ ०३/०७ ०४/०७ ०५/०७ 

पा स ३०.० १३.० १०.० १२.० ०४.० 

कमाल  ापमान (अं.से.) 
३१.० ३२.० ३१.० ३१.० ३२.० 

जकमान  ापमान (अं.से.) २२.० २२.० २१.० २१.० २१.० 

ढग स््थ ी (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेषता आर्द्व ा 

(%) 
८९ ८९ ८८ ८९ ८९ 

दुपारची सापेषता आर्द्व ा 

(%) 
६७ ५९ ५८ ६६ ७५ 

वा-यााचा वेग (जकमी / 

 ास) 
०७ १२ १७ ११ १३ 

वा-यााची जदशा 
नैऋत् या पस्चचम नैऋत् या पस्चचम नैऋत् या 



कर ा येा े. आं रपीक म् हीून मुग / उडीद याा जपकांना जवशेष महत् व प्रा्   आहे  े याा जपकां् याा 

कालाव ीमुळे, हे दोन् हीही जपके  ुर, ज् वारी, कपाशी  आं रपीक म् हीून ेे ा येा ा . 

भु मूग वाढीची / पेरीी 

अव् था 

वेळेवर पेरीी केलेल् याा भु मूग जपका  हलकी कोळपीी करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी 

पेरीी केलेल् याा जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. भु मूग जपकाची पेरीी ०७ िुलैपयंा  कर ा येा े. 

भु मूगापासून अपेजषता  उत् पन् न जमळण् यााची शाच व ी नसल् याास भू मुग त  ीळ (६ : २), 

भू मुग त सुयावयूल (६ : २), भु मूग त कापूस (२ : १), भु मूग त  ुर (६ : २) याा प्रमाीा  पेरीी 

करूपन दोन् ही जपकांचे अज क उत् पादन जमळ े. 

मका वाढीची / पेरीी 

अव् था 

वेळेवर पेरीी केलेल् याा मका जपका  हलकी कोळपीी करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी 

पेरीी केलेल् याा जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. मका जपकाची पेरीी १५ िुलैपयंा  कर ा येा े. 

मका याा जपकाचे उत् पादन वाढजवण् याासाठी आं रपीक महत् वाचे आहे. आं रजपकासाठी 

कड ान् येा (उडीद, मुग, चवळी),  ेलजबयाा (भु मूग, सोयााबीन), भािीपाला (मेथी, कोबी, 

कोजथंबीर, पालक) इत् याादी जपकांची लागवड करावी.   

केळी लागवड / 

वाढीची अव् था 

पा स लालेल् याा जठकाीी केळी यळबागे  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. बागे ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी नवीन 

केळी जपकाची लागवड करावयााची असल् याास करण् याास हरक  नाही. 

आंबा लागवड / 

वाढीची अव् था 

पा स लालेल् याा जठकाीी आंबा यळबागे  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. बागे ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी नवीन 

आंबा यळजपकाची लागवड करावयााची असल् याास करण् याास हरक  नाही. 

र्द्ाषता लागवड / 

वाढीची अव् था 

पा स लालेल् याा जठकाीी र्द्ाषता यळबागे  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. बागे ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. र्द्ाषता बागे ील बगलयुटी काढा याा . 

जस ायळ लागवड / 

वाढीची अव् था 

पा स लालेल् याा जठकाीी जस ायळ बागे  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. बागे ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. पा स लालेल् याा जठकाीी नवीन 

जस ायळ यळजपकाची लागवड करावयााची असल् याास करण् याास हरक  नाही. 

भािीपाला रोप अव् था रोपवाटीके  गादी वाययाावर लागवड केलेल् याा रोपा ील  ीांचे  याव् थापन करावे. पा स 

लालेल् याा जठकाीी भािीपाला जपका  पाीी साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. 

युलशे ी वाढीची अव् था युलजपका ील  ीांचे  याव् थापन करावे. पा स लालेल् याा जठकाीी युलजपका  पाीी 

साचीार नाही यााची दषता ा  याावी. जपका ील अज री   पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था 

करावी. 

पशु न 

 याव् थापन 

-- पावसाळा सुरूप लाल् याामुळे िनावरांवरील उ ी ेचा  ाी कमी लाला आहे. त् याामुळे जवशेष : 

म् हशीमध् येा मािाची लषताीे जदस ा  जकंवा नाही यााकडे लषता ठेवावे. िनावरामध् येा मािाची 

लषताीे जदसून आल् याास चांगल् याा प्र ी् याा देशी गोवंश वळूकडून कृजरी म रे नाने भरवून 

ेे ल् याास चांगल् याा देशी गोवंश प्रिा ीचे संव वन कर ा येा ल. िर िनावरे मािाची लषताीे 

दातव  नस ील  र त् यााची प्रिनन  पासीी  ञ प पशुवैदयाकाकडून करूपन आथीक नुकसान 

टाळावे. 

सदर कृषी सल्ला पजरी का वसं राव ना क मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभीी येाथील ग्रामीी कृषी मौसम सेवा 

याोिने ील  ञ प सजम ीच्या जशयारशीवरूपन  याार करूपन, नानािी देशमुत कृषी संिीवनी प्रकल्प कायाावलया मंुब  

येाथून प्रसारर  करण्या  आलेली आहे. 

 


