
हवामानाचा 

इशारा 
न ांदेड जिल् हया   पढुील प च ददवस   आक श ढग ळ र हुन ददन ांक १५ व १६ िुलै रोिी  ुरळक दिक णी 
मध् याम  र इ र क ळ    ुरळक दिक णी हलक् या  स् वरूपप ् या  प वस ची शक् या   आहे   

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस पिजप्रक्रीया  कािूस पिकात रसशोिक (मावा, तुडतूडे) पकडी ांच् या  यवस् थािनासा ी ५ पनांिोळीअकााची 

फवारणी करावी पकां वा कमी प्रादुर्ााव असल् यास थायापमथ्  ाम २५ ४० गॅ्रम पकां वा 

 लोपथनीयाडीन ५० ३० गॅ्रम प्रती एकर िावसाने उघाड पदल् यास फवारावेप प्रादुर्ााव जास् त 

असेल तर फलोनीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम प्रती एकर फवारावेप िाऊस  ाल् यानांतर िेरणी 

केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा 

पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

मुग / उडीद पिजप्रक्रीया  मुग / उडीद पिकात हुमणी अळी पदसून आल् यास याच् या  यवस् थािनासा ी मेटाराई ीयम 

अॅनोसोप् ली या ज वीक िुरशीचा ४ पकलो (जास् त प्रादुर्ााव असल् यास १० पकलो) प्रती एकर 

जपमनीतून वािर करावाप िाऊस  ाल् यानांतर िेरणी केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही 

याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

मका पिजप्रक्रीया मका पिकावरील लष् करी अळीचा प्रादुर्ााव पदसून येत असल् यास याच् या  यवस् थािनासा ी 

थायापमथो  ाम १२प६ ट के  लॅमडा सायह्लोथ्रीन ९प५  ेडसी ५ पमली पकां वा स्पिनेटोरम 

११प७ एससी ४ पमली प्रती १० पलटर िा् यात पमसळून िावसाने उघाड पदल् यास वरील 

पकटकनाशकाांची आलटून िालटून फवारणी करावीप फवारणी करत असताना पकटकनाशक 

िो ांग् यात िडेल अशाप्रकारे फवारणी करावीप िाऊस  ाल् यानांतर िेरणी केलेल् या पिकात िाणी 

साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था 

करावीप   

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांतराव नाईक मरा वाडा कृिी पवद्यािी , िरर्णी र्ारत मौसम पवर्ाग  

 

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

नाांदेड कृपि हवामान सल्ला                                                                                  मांगळवार, पदनाांक – १४प०७प२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अांदाज  

(पदनाांक १५ ते १९ जुल , २०२०) 

पदनाांक १५/०७ १६/०७ १७/०७ १८/०७ १९/०७ 

िाऊस (पममी) ४५ ० ४५ ० १८ ० १२ ० २५ ० 

कमाल तािमान 

(अांपसेप) 
३३ ० ३२ ० ३१ ० ३२ ० ३३ ० 

पकमान तािमान 

(अांपसेप) 
२४ ० २३ ० २३ ० २४ ० २४ ० 

ढग स्पस्थती 

(आकाश) 

ढग ळ ढग ळ ढग ळ ढग ळ ढग ळ 

सकाळची 

सािेषता आर्द्ाता 

(%) 

८५ ८७ ८३ ८१ ८२ 

दुिारची सािेषता 

आर्द्ाता (%) 

५६ ६६ ६७ ५६ ५३ 

वा-याचा वेग 

(पकमी / तास) 

१४ २० १६ १३ १३ 

वा-याची पदशा 

व याव् या पजचचम नैऋत् या पजचचम पजचचम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


रु्ईमूग पिजप्रक्रीया वेळेवर िेरणी केलेल् या रु्ईमूग पिकात हलकी कोळिणी करावीप िुढील काळात रु्ईमूग 

पिकाची िेरणी करू नयेप   

केळी वाढीची अवस् था केळी िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप िाऊस  ाल् यानांतर फळिागेत िाणी साचणार 

नाही याची दषताता  यावीप िागेतील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

आांिा वाढीची अवस् था आांिा िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप िाऊस  ाल् यानांतर फळिागेत िाणी साचणार 

नाही याची दषताता  यावीप िागेतील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

पसताफळ लागवड / 

वाढीची अवस् था 

पसताफळ िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप पसताफळ िागेत पि या ढेकून पकडीचा 

प्रादुर्ााव पदसून आल् यास पनांिोळी तेल २० पमली प्रती १० पलटर िा् यात पमसळून िावसाने 

उघाड पदल् यास फवारणी करावीप िाऊस  ालेल् या प काणी नवीन पसताफळ फळपिकाची 

लागवड करावयाची असल् यास कर् यास हरकत नाहीप  

र्ाजीिाला वाढीची अवस् था 

/ काढणी 

नवीन लागवड केलेल् या र्ाजीिाला पिकात रसशोिन करणा-या पकडी ांच् या  यवस् थािनासा ी 

५  पनांिोळीअकााची फवारणी करावीप र्ाजीिाला पिकातील तणाांचे  यवस् थािन करावेप 

काढणीस तयार असलेल् या र्ाजीिाला पिकाांची काढणी करून  यावीप िाऊस  ाल् यानांतर 

लागवड केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त 

िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

फुलशेती वाढीची अवस् था गणेश उत् सव, दसरा, पदवाळी या सणासा ी  डडूची फुले मो या प्रमाणात वािरली जातातप 

त् यामुळे या काळात  डडू फुलाांना चाांगला र्ाव पमळतोप त् यासा ी या काळात तोडणीस येतील 

अशा पनयोजनाने  डडूची लागवड तीन टप् प् यात करावीप िाऊस  ाल् यानांतर लागवड केलेल् या 

फुलपिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा 

होईल अशी  यवस् था करावीप 

िशुधन 

 यवस् थािन 

-- मरा वाडयात काही र्ागामध् ये गोगलगायज य आजार उदाप अॅ् फीस् टोमोसीस हे गाय, ् ह स, 

शेळी इत् यादीमध् ये पदसून येत आहेप  याांची गुरे तळे / डिके / िानथळ अथवा िा् याच् या इतर 

स् रोत या प काणी चरावयास अथवा सामुहीक प काणी िाणी पि् यासा ी जात असेल तसेच 

िशुधनामध् ये अनेक पदवस चालणारी हगवण आढळून येत असेल, अशा सवा िशुांना 

िशुव दयकतज्ाांच् या मागादशानाखाली योग् य जांतनाशकाची मारा दयावीप तसेच गोगलगाय 

प्रादुर्ााव षेतारातील िा् याच् या स् रोत िाणी पि् यासा ी इतर काही  यवस् था होत असल् यास 

टाळावा अशा प काणी िशुांना चार् यास नेणे टाळावे व इतर प काणी चारावयास  यावेप    

सदर कृपि सल् ला िपरका ड् िांजािराव देशमुख कृपि पवद्यािी , िरर्णी येथील ग्रामीण कृपि मौसम सेवा योजनेतील तज् सपमतीच् या 

पशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत कर् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायाालय मुांिई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहेप 

 

 


