
हवामानाचा 

इशारा 

बीड जिल् हयाा  पुढील पाच जिवसा  आकाश ढगाळ राहुन जिनाांक १५ व १६ िुलै रोिी  ुरळक जिकाणी मध् याम 

 र इ र काळा   ुरळक जिकाणी हलक् याा स् वरूपपा् याा पावसाची शक् या ा आह.   

जपकाांच. नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस जबिप्रक्रीयाा  कापूस जपका  रसशोिक (मावा,  ुड ूड.) जकडी ां् याा  यावस् थापनासािी ५ जनांबोळीअकााची 

फवारणी करावी जकां वा कमी प्रािुर्ााव असल् याास थायााजमथ्क्  ाम २५ ४० गॅ्रम जकां वा 

क् लोजथनीयााडीन ५० ३० गॅ्रम प्र ी एकर पावसान. उघाड जिल् याास फवाराव.  प्रािुर्ााव िास्   

अस.ल  र फलोनीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम प्र ी एकर फवाराव.  पाऊस  ाल् याानां र प.रणी 

क. ल. ल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज रीक्   पा् यााचा 

जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी  

मुग / उडीि जबिप्रक्रीयाा  मुग / उडीि जपका  हुमणी अळी जिसून आल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी म.टाराई ीयाम 

अॅनोसोप् ली याा िैवीक बुरशीचा ४ जकलो (िास्   प्रािुर्ााव असल् याास १० जकलो) प्र ी एकर 

िजमनी ून वापर करावा  पाऊस  ाल् याानां र प.रणी क. ल. ल् याा जपका  पाणी साचणार नाही 

यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज रीक्   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी  

मका जबिप्रक्रीयाा मका जपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुर्ााव जिसून या.  असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी 

थायााजमथोक्  ाम १२ ६ टक् क.   लॅमडा सायाह्लोथ्रीन ९ ५  .डसी ५ जमली जकां वा स्पिन.टोरम 

११ ७ एससी ४ जमली प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून पावसान. उघाड जिल् याास वरील 

जकटकनाशकाांची आलटून पालटून फवारणी करावी  फवारणी कर  अस ाना जकटकनाशक 

पो ांग् याा  पड.ल अशाप्रकार.  फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याानां र प.रणी क. ल. ल् याा जपका  पाणी 

साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज रीक्   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था 

करावी    

रु्ईमूग जबिप्रक्रीयाा व.ळ. वर प.रणी क. ल. ल् याा रु्ईमूग जपका  हलकी कोळपणी करावी  पुढील काळा  रु्ईमूग 

जपकाची प.रणी करूप नया.    

नानािी ि.शमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

वसां राव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी र्ार  मौसम जवर्ाग  

 

ईम.ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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जिनाांक १५/०७ १६/०७ १७/०७ १८/०७ १९/०७ 
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(अां स. ) 
२९ ० ३० ० ३१ ० ३१ ० ३१ ० 

जकमान  ापमान 

(अां स. ) 
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क. ळी वाढीची अवस् था क. ळी बाग. ील  णाांच.  यावस् थापन कराव.  पाऊस  ाल् याानां र फळबाग.  पाणी साचणार 

नाही यााची िषता ा  याावी  बाग. ील अज रीक्   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी  

आांबा वाढीची अवस् था आांबा बाग. ील  णाांच.  यावस् थापन कराव.  पाऊस  ाल् याानां र फळबाग.  पाणी साचणार 

नाही यााची िषता ा  याावी  बाग. ील अज रीक्   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी  

जस ाफळ लागवड / 

वाढीची अवस् था 

जस ाफळ बाग. ील  णाांच.  यावस् थापन कराव.  जस ाफळ बाग.  जपियाा ढ.कून जकडीचा 

प्रािुर्ााव जिसून आल् याास जनांबोळी  .ल २० जमली प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून पावसान. 

उघाड जिल् याास फवारणी करावी  पाऊस  ाल. ल् याा जिकाणी नवीन जस ाफळ फळजपकाची 

लागवड करावयााची असल् याास कर् याास हरक  नाही   

र्ािीपाला वाढीची अवस् था 

/ काढणी 

नवीन लागवड क. ल. ल् याा र्ािीपाला जपका  रसशोिन करणा-याा जकडी ां् याा  यावस् थापनासािी 

५  जनांबोळीअकााची फवारणी करावी  र्ािीपाला जपका ील  णाांच.  यावस् थापन कराव.  

काढणीस  याार असल. ल् याा र्ािीपाला जपकाांची काढणी करूपन  याावी  पाऊस  ाल् याानां र 

लागवड क. ल. ल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज रीक्   

पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी  

फुलश. ी वाढीची अवस् था गण.श उत् सव, िसरा, जिवाळी याा सणासािी  डडूची फुल.  मोियाा प्रमाणा  वापरली िा ा   

त् याामुळ.  याा काळा   डडू फुलाांना चाांगला र्ाव जमळ ो  त् याासािी याा काळा   ोडणीस या. ील 

अशा जनयाोिनान.  डडूची लागवड  ीन टप् प् याा  करावी  पाऊस  ाल् याानां र लागवड क. ल. ल् याा 

फुलजपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज रीक्   पा् यााचा जनचरा 

होईल अशी  यावस् था करावी  

पशुधन 

 यावस् थापन 

-- मरािवाडयाा  काही र्ागामध् या. गोगलगायाि या आिार उिा  अॅ् फीस् टोमोसीस ह. गाया, ् हैस, 

श.ळी इत् याािीमध् या. जिसून या.  आह.   यााांची गुर.   ळ.  / डबक.  / पानथळ अथवा पा् याा् याा इ र 

स् रो  याा जिकाणी चरावयाास अथवा सामुहीक जिकाणी पाणी जप् याासािी िा  अस.ल  स.च 

पशुधनामध् या. अन.क जिवस चालणारी हगवण आढळून या.  अस.ल, अशा सवा पशुांना 

पशुवैियाक ज्ाां् याा मागािशानाखाली याोग् या िां नाशकाची मारा ियाावी   स.च गोगलगाया 

प्रािुर्ााव षता.रा ील पा् याा् याा स् रो  पाणी जप् याासािी इ र काही  यावस् था हो  असल् याास 

टाळावा अशा जिकाणी पशुांना चार् याास न.ण. टाळाव. व इ र जिकाणी चारावयाास  यााव.     

सिर कृजि सल् ला पजरका ड् पांिाबराव ि.शमुख कृजि जवद्यापीि, परर्णी या.थील ग्रामीण कृजि मौसम स.वा याोिन. ील  ज् सजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  कर् याा  आली असून नानािी ि.खमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायााालया मुांबई या.थून 

प्रसारर  करण्या  आल.ली आह.  

 

 


