
हवामानाचा 

इशारा 
जालना जजल् हयाा  पढुील पाच दिवसा  आकाश ढगाळ राहुन हलका   ेमध् याम ् वरूपपा् याा पावसाच  
शक् या ा आहे  िवशते   दिना क ३० जुन २०२० रोज  मराठवाडयाा  सवव जजल् हयाा   रुळक दठकाण  
वािळ  वा-याासह भारी ् वरूपपा् याा पावसाच  शक् या ा आहे  मराठवाडयाा  ज् याा भागा  पेरण याो या 
पाऊस झाला नसेल (जालना जजल् हा   जालना)  याेथ ेपरेण च  घाई करूप नयेा  

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस वाढीची / 

लागवड अवस् था 

वेळेवर लागवड केलेल् या कािूस पिकाह हलकी कपळि ी करावीप िा स लालेल् या पाका ी 

िेर ी केलेल् या पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील अपहरी ह 

िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप लागवड न लालेल् या पाका ी कािूस पिकाची 

लागवड १५ जुलैियंह करहा येहेप बीटी किाशीमध् ये कािूस त हूर (६ : १ पकां वा ८ : २ पकां वा १० 

: २), कािूस त सपयाबीन (१ : १), कािूस त मुग (१ : २), कािूस त उडी् (१ : १) ही आांहरिीक 

िध् ् ही ेेहल् यास याय्ेशीर ारहेप 

सपयाबीन िेर ी िेर ीयपग् य िा स लालेल् या पाका ी जपमनीह िुरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पबजप्रक्रीया कनन सपयाबीन पिकाची िेर ी करावीप 

हुर वाढीची / िेर ी 

अवस् था 

वेळेवर िेर ी केलेल् या हुर पिकाह हलकी कपळि ी करावीप िा स लालेल् या पाका ी िेर ी 

केलेल् या पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील अपहरी ह िाण् याचा 

पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप हुर पिकाची लागवड / िेर ी १५ जुलैियंह करहा येहेप 

हुरीचे उत् िा्न वाढपवण् यासााी हसेच जपमनीची उत् िा्कहा रातण् यासााी हुर त बाजरी (१ : 

२ पकां वा २ : ४), हुर त ज् वारी (३ : ३ पकां वा २ : ४), हुर त कािूस (१ : ६ पकां वा १ : ८) आप  हुर 

त सपयाबीन / मुग / उडी् (१ : २ पकां वा  २ : ४) असे ाळीचे प्रमा  ाेवून याय्ेशीर 

आांहरिीक िध् ् हीचा वािर केल् यास अप क याय्ा हपहपप 

मुग / उडी् वाढीची / िेर ी 

अवस् था 

वेळेवर िेर ी केलेल् या मुग / उडी् पिकाह हलकी कपळि ी करावीप िा स लालेल् या 

पाका ी िेर ी केलेल् या पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील 

नानाजी ्ेशमुत कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांहराव ना क मराावाडा कृिी पवद्यािीा, िरभ ी आप  भारह मौसम पवभाग  

 

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

जालना कृिी हवामान सल्ला                                                                                             मांगळवार, प्नाांक – ३०प०६प२०२० 

 

हवामान ेटक 

हवामान अां्ाज  

(प्नाांक ०१ हे ०५ जुलै, २०२०) 

प्नाांक ०१/०७ ०२/०७ ०३/०७ ०४/०७ ०५/०७ 

िा स ०६प० ०८प० ०९प० ०८प० ०९प० 

कमाल हािमान (अांपसेप) 
३१प० ३१प० २९प० २९प० ३०प० 

पकमान हािमान (अांपसेप) १९प० १९प० १९प० २०प० २०प० 

ढग स्स्थही (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सािेषता आर्द्रहा 

(%) 
९० ८९ ८८ ९० ९० 

्ुिारची सािेषता आर्द्रहा 

(%) 
६४ ५६ ५९ ६८ ८१ 

वा-याचा वेग (पकमी / 

हास) 
०७ १४ १९ १४ १६ 

वा-याची प्शा 
नैऋत् य िस्चचम िस्चचम िस्चचम नैऋत् य 



अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप मुग / उडी् िेर ी ०७ जुलैियंह 

करहा येहेप आांहरिीक म् ह ून मुग / उडी् या पिकाांना पवशेि महत् व प्रा् ह आहे हे या पिकाां् या 

कालाव ीमुळे, हे ्पन् हीही पिके हुर, ज् वारी, किाशीह आांहरिीक म् ह ून ेेहा येहाहप 

भु मूग वाढीची / िेर ी 

अवस् था 

वेळेवर िेर ी केलेल् या भु मूग पिकाह हलकी कपळि ी करावीप िा स लालेल् या पाका ी 

िेर ी केलेल् या पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील अपहरी ह 

िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप भु मूग पिकाची िेर ी ०७ जुलैियंह करहा येहेप 

भु मूगािासून अिेपषताह उत् िन् न पमळण् याची शाच वही नसल् यास भू मुग त हीळ (६ : २), 

भू मुग त सुयरयूल (६ : २), भु मूग त कािूस (२ : १), भु मूग त हुर (६ : २) या प्रमा ाह िेर ी 

कनन ्पन् ही पिकाांचे अप क उत् िा्न पमळहेप 

मका वाढीची / िेर ी 

अवस् था 

वेळेवर िेर ी केलेल् या मका पिकाह हलकी कपळि ी करावीप िा स लालेल् या पाका ी 

िेर ी केलेल् या पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील अपहरी ह 

िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप मका पिकाची िेर ी १५ जुलैियंह करहा येहेप 

मका या पिकाचे उत् िा्न वाढपवण् यासााी आांहरिीक महत् वाचे आहेप आांहरपिकासााी 

कड ान् ये (उडी्, मुग, चवळी), हेलपबया (भु मूग, सपयाबीन), भाजीिाला (मेथी, कपबी, 

कपपथांबीर, िालक) इत् या्ी पिकाांची लागवड करावीप   

केळी लागवड / 

वाढीची अवस् था 

िा स लालेल् या पाका ी केळी यळबागेह िा ी साच ार नाही याची ् षताहा  यावीप बागेहील 

अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप िा स लालेल् या पाका ी नवीन 

केळी पिकाची लागवड करावयाची असल् यास करण् यास हरकह नाहीप 

आांबा लागवड / 

वाढीची अवस् था 

िा स लालेल् या पाका ी आांबा यळबागेह िा ी साच ार नाही याची ् षताहा  यावीप बागेहील 

अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप िा स लालेल् या पाका ी नवीन 

आांबा यळपिकाची लागवड करावयाची असल् यास करण् यास हरकह नाहीप 

र्द्ाषता लागवड / 

वाढीची अवस् था 

िा स लालेल् या पाका ी र्द्ाषता यळबागेह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप बागेहील 

अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप र्द्ाषता बागेहील बगलयुटी काढा याहप 

पसहायळ लागवड / 

वाढीची अवस् था 

िा स लालेल् या पाका ी पसहायळ बागेह िा ी साच ार नाही याची ् षताहा  यावीप बागेहील 

अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप िा स लालेल् या पाका ी नवीन 

पसहायळ यळपिकाची लागवड करावयाची असल् यास करण् यास हरकह नाहीप 

भाजीिाला रपि अवस् था रपिवाटीकेह गा्ी वाययावर लागवड केलेल् या रपिाहील ह ाांचे  यवस् थािन करावेप िा स 

लालेल् या पाका ी भाजीिाला पिकाह िा ी साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील 

अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था करावीप 

युलशेही वाढीची अवस् था युलपिकाहील ह ाांचे  यवस् थािन करावेप िा स लालेल् या पाका ी युलपिकाह िा ी 

साच ार नाही याची ्षताहा  यावीप पिकाहील अपहरी ह िाण् याचा पनचरा हप ल अशी  यवस् था 

करावीप 

िशु न 

 यवस् थािन 

-- िावसाळा सुन लाल् यामुळे जनावराांवरील उ  हेचा हा  कमी लाला आहेप त् यामुळे पवशेिह: 

म् हशीमध् ये माजाची लषता े प्सहाह पकां वा नाही याकडे लषता ाेवावेप जनावरामध् ये माजाची 

लषता े प्सून आल् यास चाांगल् या प्रही् या ्ेशी गपवांश वळूकडून कृपरी म रेहनाने भरवून 

ेेहल् यास चाांगल् या ्ेशी गपवांश प्रजाहीचे सांव रन करहा ये लप जर जनावरे माजाची लषता े 

्ातवह नसहील हर त् याची प्रजनन हिास ी हञ प िशुवै्यकाकडून कनन आथीक नुकसान 

टाळावेप 

स्र कृिी सल्ला िपरी का वसांहराव ना क मराावाडा कृिी पवद्यािीा, िरभ ी येथील ग्रामी  कृिी मौसम सेवा 

यपजनेहील हञ प सपमहीच्या पशयारशीवनन हयार कनन, नानाजी ्ेशमुत कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायारलय मुांब  

येथून प्रसाररह करण्याह आलेली आहेप 

 


