
हवामानाचा 

इशारा 
औरंगाबाद जिल् हयाा  पढुील पाच ददवसा  आकाश ढगाळ राहुन ददनांक १५ व १६ िुलै रोिी  ुरळक 
दिकाणी मध् याम  र इ र काळा   ुरळक दिकाणी हलक् याा स् वरूपपा् याा पावसाची शक् या ा आह.   

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस पिजप्रक्रीया  कापूस पपका  रसशोषक (मावा,  ुड ूड.) ककडीं् याा  यावस्  ापनासाि  ५ ननबंोळीअकााची 
फवारणी करावी ककंवा कमी प्रादरु्ााव असल् याास  ायााथम ्क्  ाम २५ ४० गॅ्रम ककंवा 
क् लोथ नीयााडीन ५० ३० गॅ्रम प्र ी एकर पावसान. उघाड ददल् याास फवाराव.  प्रादरु्ााव 
िास्   अस.ल  र फलोनीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम प्र ी एकर फवाराव.  पाऊस  ाल् याान ंर 
प.रणी क. ल.ल् याा पपका  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा  याावी  पपका ील अन रीक्   
पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा करावी  

मुग / उडीद पिजप्रक्रीया  मुग / उडीद पपका  हुमणी अळी ददसून आल् याास याा् याा  यावस्  ापनासाि  म.टारा  ीयाम 
अॅनोसोप् ली याा िवैीक बुरशीचा ४ ककलो (िास्   प्रादरु्ााव असल् याास १० ककलो) प्र ी एकर 
िथमनी नू वापर करावा  पाऊस  ाल् याान ंर प.रणी क. ल.ल् याा पपका  पाणी साचणार नाही 
यााची दषता ा  याावी  पपका ील अन रीक्   पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा करावी  

मका पिजप्रक्रीया मका पपकावरील लष् करी अळीचा प्रादरु्ााव ददसून या.  असल् याास याा् याा  यावस्  ापनासाि  
 ायााथम ोक्  ाम १२ ६ टक् क.   लॅमडा सायाह्लोथ्रीन ९ ५  .डसी ५ थमली ककंवा 
जस्पन.टोरम ११ ७ एससी ४ थमली प्र ी १० थलटर पाण् याा  थमसळून पावसान. उघाड 
ददल् याास वरील ककटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी  फवारणी कर  

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृिी पवद्यािीठ, िरभणी भारत मौसम पवभाग  

 

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

हवामान अांदाज  

(पदनाांक १५  . १९ िुल,ै २०२०) 
पदनाांक १५/०७ १६/०७ १७/०७ १८/०७ १९/०७ 

िाऊस (पममी) ३८.० ४०.० ०६.० ०३.० ११.० 

कमाल तािमान 

(अां.से.) 
३२.० ३०.० ३१.० ३१.० ३०.० 

पकमान तािमान 

(अां.से.) 
२१.० २१.० २०.० २०.० २०.० 

ढग स्स्थती 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

सािेक्ष आर्द्रता 

(%) 
८६ ८७ ८६ ८३ ८३ 

दुिारची सािेक्ष 

आर्द्रता (%) 
५६ ६६ ७४ ५७ ५६ 

वा-याचा वेग 

(पकमी / तास) 
१५ १४ १४ १० १४ 

वा-याची पदशा 
िस्चचम िस्चचम नैऋत् य नैऋत् य िस्चचम 
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अस ाना ककटकनाशक पोंग् याा  पड.ल अशाप्रकार. फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याान ंर 
प.रणी क. ल.ल् याा पपका  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा  याावी  पपका ील अन रीक्   
पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा करावी    

भुईमूग पिजप्रक्रीया व.ळ.वर प.रणी क. ल.ल् याा रु् मूग पपका  हलकक कोळपणी करावी  पुढील काळा  रु् मूग 
पपकाची प.रणी करूप नया.    

क. ळी वाढीची अवस्  ा क. ळी बाग. ील  णांच.  यावस्  ापन कराव.  पाऊस  ाल् याानं र फळबाग.  पाणी साचणार 
नाही यााची दषता ा  याावी  बाग. ील अन रीक्   पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा 
करावी  

आंबा वाढीची अवस्  ा आंबा बाग. ील  णाचं.  यावस्  ापन कराव.  पाऊस  ाल् याानं र फळबाग.  पाणी साचणार 
नाही यााची दषता ा  याावी  बाग. ील अन रीक्   पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा 
करावी  

थस ाफळ लागवड / 
वाढीची अवस्  ा 

थस ाफळ बाग. ील  णाचं.  यावस्  ापन कराव.  थस ाफळ बाग.  पपियाा ढ.कून ककडीचा 
प्रादरु्ााव ददसून आल् याास ननबंोळी  .ल २० थमली प्र ी १० थलटर पाण् याा  थमसळून 
पावसान. उघाड ददल् याास फवारणी करावी  पाऊस  ाल.ल् याा दिकाणी नवीन थस ाफळ 
फळपपकाची लागवड करावयााची असल् याास करण् याास हरक  नाही   

र्ािीपाला वाढीची अवस्  ा 
/ काढणी 

नवीन लागवड क. ल.ल् याा र्ािीपाला पपका  रसशोषन करणा-याा ककडी्ं याा 
 यावस्  ापनासाि  ५  ननबंोळीअकााची फवारणी करावी  र्ािीपाला पपका ील  णाचं. 
 यावस्  ापन कराव.  काढणीस  याार असल.ल् याा र्ािीपाला पपकांची काढणी करूपन  याावी  
पाऊस  ाल् याान ंर लागवड क. ल.ल् याा पपका  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा  याावी  
पपका ील अन रीक्   पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा करावी  

फुलश. ी वाढीची अवस्  ा गण.श उत् सव, दसरा, ददवाळी याा सणासाि   डडूची फुल. मोियाा प्रमाणा  वापरली िा ा   
त् याामुळ. याा काळा   डडू फुलांना चांगला र्ाव थमळ ो  त् याासाि  याा काळा   ोडणीस 
या. ील अशा ननयाोिनान.  डडूची लागवड  ीन टप् प् याा  करावी  पाऊस  ाल् याान ंर लागवड 
क. ल.ल् याा फुलपपका  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा  याावी  पपका ील अन रीक्   
पाण् यााचा ननचरा हो ल अशी  यावस्  ा करावी  

िशुधन 

व् यवस् थािन 

-- मरािवाडयाा  काही र्ागामध् या. गोगलगायाि या आिार उदा  अॅ् फकस् टोमोसीस ह. गाया, 
् हैस, श.ळी इत् याादीमध् या. ददसून या.  आह.   यााचंी गुर.  ळ. / डबक.  / पान ळ अ वा 
पाण् याा् याा इ र स् रो  याा दिकाणी चरावयाास अ वा सामुहीक दिकाणी पाणी पपण् याासाि  
िा  अस.ल  स.च पशुधनामध् या. अन.क ददवस चालणारी हगवण आढळून या.  अस.ल, 
अशा सवा पशंुना पशुवदैयाक ज्ां् याा मागादशानाखाली याोग् या ि ंनाशकाची मारा दयाावी  
 स.च गोगलगाया प्रादरु्ााव षता.रा ील पाण् याा् याा स् रो  पाणी पपण् याासाि  इ र काही 
 यावस्  ा हो  असल् याास टाळावा अशा दिकाणी पशंुना चारण् याास न.ण. टाळाव. व इ र 
दिकाणी चारावयाास  यााव.     

सदर कृपि सल् ला िपाका डप िांजािराव देशमुख कृपि पवद्यािीठ, िरभणी येथील ग्रामीण कृपि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सपमतीच् या 

पशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायारलय मुांिई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 



 

 


