
हवामानाचा 

इशारा 

बीड जिल् हयाा  पुढील पाच जिवसा  आकाश अंश : ढगाळ  े ढगाळ राहुन  ुरळक जिकाणी हलक् याा स् वरूपपा् याा 

पावसाची शक् या ा आहे  मरािवाडयाा  पेरणी न केलेल् याा जिकाणी पेरणीया् या पासस ााला असल् याास िजमनी  

पुरेसा ओलावा व वापसा असल् यााची तारी ी करूपन काप,सस स्यााबीनस  ुरस बािरीस  ीळस सुयायफ, लस एरंडी इत् याािी 

जपकांची पेरणी करावी  पेरणी कर  अस ाना आं रपीक पध् ि ीचा अवलंब करावा  पुढील काळा  मुगस डडीिस 

ज् वारीस ईुूम,ग याा जपकांची पेरणी करूप नयेा     

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

स्यााबीन  पेरणी स्यााबीन जपक जपवळे पड  असल् याास ्क् ल्र्सीस) याा् याा  यावस् थापनासािी शे ा  

वाफसा स्स्थ ी राहील अशी  यावस् था करावी व नं र ० ५  े १  फेरससल् फेटचीची जकंवा 

ूडीटचीीए चेलेटेचीड जमक् स मायाक्र्न् युाजटंचीएंटची रेेडड ्II) ५०० रॅेडम प्र ी १०० जलटचीर पाण् याा  जमसळ, न 

पावसाने डघाड जिल् याास फवारणी करावी  स्यााबीन जपकावर पाने ताणा-याा अळयाा व 

त्डजकडी् याा  यावस् थापनासािी प्र्फेनाफ स ५०  ४०० जमली जकंवा थायााजमथ ााम १२ ६ 

  लॅम् बडा सायाहॅल््ीन ९ ५  ्संयुाक्   जकटचीकनाशक) ५० जमली प्र ी एकर पावसाने  

डघाड जिल् याास फवारणी करावी  पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा 

घ् याावी  जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी      

तरीप ज् वारी पेरणी तरीप ज् वारी जपकाची लागवड करूपन एक मजहन् यााचा कालाव ी ााला असल् याास नरी  

त ाचा िुसरा हप्  ा ४० जकल् नरी  प्र ी हेक् टचीरी ियाावा  तरीप ज् वारी जपकावरील त्ड 

जकडी् याा  यावस् थापनासािी काबयफयुार न ३  िाणेिार ८ जकल् प्र ी एकर यााप्रमाणे प्ं याा  

पडेल असे टचीाकावे  तरीप ज् वारी जपकावर लष् करी अळीचा प्रािुईायव जिस,न येा  असल् याास 

याा् याा  यावस् थापनासािी थायााजमथ्क् ााम १२ ६ टचीक् के  लॅमडा सायाह ल््ीन ९ ५ ाेडसी ५ 

जमली जकंवा स्िनेटची्रम ११ ७ एससी ४ जमली प्र ी १० जलटचीर पाण् याा  जमसळ, न पावसाने डघाड 

जिल् याास वरील जकटचीकनाशकांची आलटची, न पालटची, न फवारणी करावी  फवारणी कर  

अस ाना जकटचीकनाशक प्ं याा  पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी  पेरणी केलेल् याा जपका  

पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी 

 यावस् था करावी  

नानािी िेशमुत कृिी संिीवनी प्रकल्पस 

 

वसं राव नाूक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परईणी आजण ईार  मौसम जवईाग  

 

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

बीड कृिी हवामान सल्ला                                                                                         शुक्रवार जिनांक–१७ ०७ २०२० 
 

हवामान घटचीक 

हवामान अंिाि  

्जिनांक १८  े २२ िुलै, २०२०) 

जिनांक १८/०७ १९/०७ २०/०७ २१/०७ २२/०७ 

पासस ्जममी) ०५ ० ०९ ० ११ ० १७ ० १० ० 

कमाल  ापमान ्अं से ) 
३० ० ३२ ० ३२ ० ३३ ० ३३ ० 

जकमान  ापमान ्अं से ) २१ ० २३ ० २४ ० २३ ० २४ ० 

ढग स्स्थ ी ्आकाश) 
अंश : ढगाळ  ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेष आर्द्य ा 

्%) 
८६ ८२ ८२ ८१ ७९ 

िुपारची सापेष आर्द्य ा 

्%) 
७० ५७ ५५ ५४ ४९ 

वा-यााचा वेग ्जकमी / 

 ास) 
१३ १७ १८ १४ १२ 

वा-यााची जिशा 
नैऋत् या पस्चचम पस्चचम पस्चचम पस्चचम 



बािरी पेरणी बािरी जपकावरील त्ड जकडी् याा  यावस् थापनासािी काबयफयुार न ३  िाणेिार ६ जकल् 

प्र ी एकर यााप्रमाणे प्ं याा  पडेल असे टचीाकावे  पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही 

यााची िष ा घ् याावी  जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

डस वाढीची अवस् था सस जपकावरील रसश्िन करणा-याा जकडी्ं याा ्पांढरी माशीस पाक्ळी)  यावस् थापनासािी 

क् ल्रपायारीफ स २० ३० जमली प्र ी १० जलटचीर पाण् याा  जमसळ, न पावसाने डघाड जिल् याास 

फवारणी करावी  सिया पररस्स्थ ी  ब-यााच जिकाणी सस जपका  हुमणी् याा अळयाा जिस,न 

येा  आहे  याा् याा  यावस् थापनासािी मेटचीाराूाीयाम अॅन्स्प् ली याा िैवीक बुरशीचा ४ जकल् 

्िास्   प्रािुईायव असल् याास १० जकल्) प्र ी एकर िजमनी ,न वापर करावा   सेच लागवड 

केलेल् याा सस जपका  िास्   काळ पाणी साचुन राहणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

हळि सगवण अवस् था सिया पररस्स्थ ी  ब-यााच जिकाणी हळि जपका  हुमणी् याा अळयाा जिस,न येा  आहे  याा् याा 

 यावस् थापनासािी मेटचीाराूाीयाम अॅन्स्प् ली याा िैवीक बुरशीचा ४ जकल् ्िास्   प्रािुईायव 

असल् याास १० जकल्) प्र ी एकर िजमनी ,न वापर करावा   सेच काही जिकाणी लागवड 

केलेल् याा हळि जपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  जपका ील अज रीक्   

पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी        

संरी ा /म्संबी वाढीची अवस् था जलंबुवगीया फळााडांवरील फुलपातरां् याा  यावस् थापनासािी स्ॉन लफ स २५  ूसी २० 

जमली प्र ी १० जलटचीर पाण् याा  जमसळ, न पावसाने डघाड जिल् याास फवारणी करावी  संरी ा / 

म्संबी फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा 

जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

डाजळंब वाढीची अवस् था डाजळंब बागे ील फुटचीवे काढावे  डाजळंब फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

जचक,  लागवड / पेरणी जचक,  फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा 

जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

फुल शे ी  काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस  याार असलेल् याा फुलांची काढणी करूपन घ् याावी  नवीन लागवड केलेल् याा 

फुलजपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा 

ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

ईािीपाला काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

जमरची जपकावरील रसश्िन करणा-याा जकडी्ं याा  यावस् थापनसािी  थायााजमथ ााम १२ ६  

 लॅम् बडा सायाहॅल््ीन ९ ५  ्संयुाक्   जकटचीकनाशक) जकंवा पायारीप्र क् ाीफेम ५  

फेनप्र्पॅ्ीन १५ १० जमली प्र ी १० जलटचीर पाण् याा  जमसळ, न स्रकरसह पावसाने  डघाड 

जिल् याास फवारणी करावी  ईािीपाला जपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

ईािीपाला जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

चारा जपके लागवड / पेरणी लागवड केलेल् याा चारा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  जपका ील अज रीक्   

पाण् यााचा जनचरा ह्ूल अशी  यावस् था करावी  

 ृ ी रेशीम 

डद्य्ग  

  ु ी जकटचीकसंग्पनरेडहा  पावसाळयाा  ढगाळ वा ावरणा  रेशीम जकटचीक का ीवर बसले 

अस ा आर्द्य ा व  ापमान अनुक्रमे ६५  आजण २५ अंश सेजल्सअस असणे गरिेचे आहे  

आर्द्य ा ८५  पेषा िास्   असेल  र का  अवस् थे  बेडवरील पाने सुक  नाही   याामुळे 

पा ळ स् व् छ कापडा् याा साहयााने बेडवर चुना  ुरळणे आवच याक आहे  म् हणिे पाने 

वाळण् याास मि  ह् े आजण वेळेवर का  बसणे व का ीवरूपन डिणे याा जक्रयाा  यावस् थी  

ह् ा     

सिर कृिी सल्ला पजरी का वसं राव नाूक मरािवाडा कृिी जवद्यापीिस परईणी येाथील रेडामीण कृिी मौसम सेवा 

या्िने ील  ज्ञ सजम ीच्या जशफारशीवरूपन  याार करूपनस नानािी िेशमुत कृिी संिीवनी प्रकल्प कायाायलया मंुबू 

येाथ,न प्रसारर  करण्या  आलेली आहे  


