
 

 

हवामान घटक 

हवामान अदंाज 

(ददनाकं ०१ त े५ जुल ै२०२०) 

ददनाकं 1 2 3 4 5 

पाऊस (मममी) 12 15 6 9 8 

कमाल तापमान 

(अ.ंस.े) 

34 34 33 34 33 

दकमान तापमान 

(अ.ंस.े) 

26 25 24 25 25 

ढग मथिती (आकाश) 

5 6 7 8 8 

सकाळची सापके्ष 

आर्द्रता (%) 

86 88 86 88 88 

दपुारची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 

60 57 60 63 75 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 

6 12 13 12 10 

वा-याची ददशा 

253 255 262 256 254 

हवामानाचा इशारा मजल्ह्यात ददनाकं ३० जनू व १ जलुै २०२० रोजी तरुळक ठिकाणी मघेगजरना, मवजाचंा कड कडाटासह पावसाची 

शक्यता आह.े 

मपकाचंे नाव अवथ िा कृमि हवामान सल्ह् ला 

 

कापसू 

 

मपक वाढीची 

अवथिा  

सध्याच्या ढगाळ व दमात हवामानामुळे पेनी होऊन १५ ददवस झालेल्ह्या मपकावरील रस 

शोिणाऱ्या दकडींच्या मनयंत्रणासािी ५ टके्क ननंबोळी अकारची फवारणी करावी. तसेच पेरनी 

झालेल्ह्या कापूस मपकावरील महरव्या अळीच्या मनयंत्रणासािी हके्टरी ५ फेरोमेन सापळे 

उभारावेत. 

तरू  दान ेभरण े 

तुरीचे उत्पादन वाढमवण्यासािी तसेच जममनीची उत्पादकता राखण्यासािी तूर+बाजरी 

(१:२), तूर +ज्वारी (१:२ दकवा १:४) तूर + कापूस (१:६ दकवा १:८ ) तूर +सुयरफुल (१:२) 

आमण तूर + सोयाबीन/मुग उडीद (१:३) असे ओलीचे प्रमाण िेऊन अतंर मपक पद्धतीचा वापर 

केल्ह्यास अमिक फायदा होतो.  

उस  
मपक वाढीची 

अवथिा  

पावसाचा अंदाज घेऊन खोडवा उसासािी माती परीक्षणानुसार सूक्ष्म अन्नर्द्व्याची कमतरता 

असल्ह्यास एकरी १० दकलो फेरस सल्ह्फेट, ८ दकलो झीन्क सल्ह्फेट, ४ दकलो मंगनीज सल्ह्फेट व 

२ दकलो बोरॉक्स (Borax) मह सूक्ष्म अन्नर्द्व्यमुक्त खते १:१० प्रमाणात सेंदर्द्य खतामध्य े

ममसळून ४ ते ५  ददवस सावलीत मुरवून वापरावीत. 

भेंडी व टोमटॅो फलिारणा  

भेंडी व टोमॅटो वरील फळ पोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवथिापनासािी दकडलेली फळे मातीत 

पुरून टाकावीत तसेच डेल्ह्टामेथ्रीन २.८ % ईसी ८ ममली दकवा दिनोल्ह्फॉक्स २५ % ईसी २० 

ममली दकवा लॅम्बडा सायहलॅोथ्रीन ५ % ईसी ६ ममली प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून 

फवारणी करावी. 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महात्मा फुल ेकृिी  मवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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केळी लागवड 
पुरेसा पाऊस झाल्ह्यामशवाय नवीन केळी फळ बागचेी लागवड करू नय.े पूवी लागवड केलेल्ह्या 

बागेत आंतरशागातीची कामे पूणर करून घ्यावीत. 

जनावराचं ेव्य्वथिापन   

जनावरांना पोटातील  जंताच्या मनयंत्रणासािी पशु वैद्यकाच्या सहायान ेजंतनाशक पाजाव.े 

जनावरांना रोग प्रमतबंिक उपाय म्हणून पशु वैदकाच्या सहा्याने योग्य वेळी लसीकरण करून 

घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्यांना नेहमी मपण्यास थवच्ह व िंड पाणी  द्यावे. 

 सदर कृमि सल्ह् ला पमत्रका महात्मा फुल ेकृिी मवद्यापीि, राहुरी ग्रामीण कृमि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सममतीच् या मशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी दशेमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प कायारलय मुबंई यिेनू प्रसाठरत करण् यात आली. 


