
हवामानाचा 

इशारा 

परभणी जिल् हयाा  पुढील पाच जिवसा  आकाश ढगाळ राहुन हलका  े मध् याम स् वरूपपा् याा पावसाची श या ा 

आहे. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस वाढीची अवस् था कापूस जपका  रसशोिक (मावा,  ुड ूडे) जकडी ां् याा  यावस् थापनासा ी ५ जनांबोळीअकााची 

फवारणी करावी जकां वा कमी प्रािुभााव असल् याास थायााजमथ्  ाम २५ ४० गॅ्रम जकां वा 

 लोजथनीयााडीन ५० ३० गॅ्रम प्र ी एकर पावसाने उघाड जिल् याास फवारावे. प्रािुभााव िास्   

असेल  र फलोनीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम प्र ी एकर फवारावे. पाऊस  ाल् याानां र पेरणी 

केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. जपका ील अज री   पा् यााचा 

जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

 ुर  वाढीची अवस् था  ुर जपकावरील खोड माशीचा प्रािुभााव जिसून येा  असल् याास ५ जनांबोळीअकााची पावसाने 

उघाड जिल् याास फवारणी करावी. पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार 

नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी.  

मुग / उडीि फाांियाा फुटणे  े 

फुले लागणे   

मुग / उडीि जपका  मावा जकडीचा प्रािुभााव जिसून येा  असल् याास याा् याा  यावस् थापनासा ी 

५ जनांबोळीअकााची जकां वा डायाजमथोएट ३० ईसी १२ जमली प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून 

पावसाने उघाड जिल् याास फवारणी करावी. पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी 

साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था 

करावी. 

मका वाढीची अवस् था मका जपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुभााव जिसून येा  असल् याास याा् याा  यावस् थापनासा ी 

थायााजमथो  ाम १२.६ ट के  लॅमडा सायाह्लोथ्रीन ९.५  ेडसी ५ जमली जकां वा स्पिनेटोरम 

११.७ एससी ४ जमली प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास वरील 

जकटकनाशकाांची आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी कर  अस ाना जकटकनाशक 

पो ांग् याा  पडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी 

नानािी िेशमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

वसां राव नाईक मरा वाडा कृिी जवद्यापी , परभणी भार  मौसम जवभाग  

 

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

परभणी कृजि हवामान सल्ला                                                                                   मांगळवार, जिनाांक – २१.०७.२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(जिनाांक २२  े २६ िुलै, २०२०) 

जिनाांक २२/०७ २३/०७ २४/०७ २५/०७ २६/०७ 

पाऊस (जममी) १२.० ११.० १०.० १२.० २१.० 

कमाल  ापमान 

(अां.से.) 
३४.० ३४.० ३०.० ३२.० ३२.० 

जकमान  ापमान 

(अां.से.) 
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साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था 

करावी.   

र्द्ाक्ष वाढीची अवस् था र्द्ाक्ष बागे ील फुटवे काढावे .  सेच शेंडे खूडावे. पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी 

साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. बागे ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था 

करावी. 

केळी वाढीची अवस् था नवीन लागवड केलेल् याा केळी बागे  नर ख ख ाची िुसरी मार खा ५० गॅ्रम नर ख प्र ी  ाड ियाावी. 

बागे ील जपल् ले काढावे . पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा 

घ् याावी. बागे ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

आांबा वाढीची अवस् था पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. बागे ील अज री   

पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

जस ाफळ फुलधारणा 

अवस् था 

पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. बागे ील अज री   

पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

भािीपाला वाढीची अवस् था 

/ काढणी 

पुनालागवडीस  याार असलेल् याा टोमॅटो, जमरची, वाांगी इ याािी याा भािीपाला जपकाांची 

पूनालागवड करावी. काढणीस  याार असलेल् याा भािीपाला जपकाांची काढणी करूपन घ् याावी. 

पाऊस  ाल् याानां र लागवड केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. 

जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

फुलशे ी वाढीची अवस् था पुनालागवडीस  याार असलेल् याा  ेंडू, शेवां ी, जिलारजडयाा इ याािी याा फुलजपकाांची पूनालागवड 

करावी. काढणीस  याार असलेल् याा फुलाांची काढणी करावी. पाऊस  ाल् याानां र लागवड 

केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िक्ष ा घ् याावी. जपका ील अज री   पा् यााचा 

जनचरा होईल अशी  यावस् था करावी. 

पशुधन 

 यावस् थापन 

-- पशुधनास सांसगािन् या रोगाचा प्रािुभााव टाळ् याासा ी, जवशेि प पावसाळयाापूवल लसीकरण 

अ याावच याक आहे. परां  ु याा याज री   पशुांची रोगप्र ीकारक श  ी वाढ् याासा ी िां नाशक, 

सां ुजल  आहार, याासोब च उपयुा   वनषिधीची ळळख व खार खी करूपन याोग् या प्रमाणा  

िेणे जह कारक  र े. याासा ी अच वगांधा (१० गॅ्रम) मांिीष्  ा (८ गॅ्रम),  ुळस (५ गॅ्रम),  रवट 

/ रोटा (८ गॅ्रम व आांब् याा् याा कोयाी ील गर (१२ गॅ्रम) इ याािी घटक एकर ख करूपन, हे जमरण 

एक जलटर स् व् छ पा् याा  र्द्ावण अध  (५०० जमली) होईपयंा  उकळावे, उकळल् याानां र गाळून 

घ् याावे व चोथा फेकून ियाावा. उरलेला अका  १ जलटर होईपयंा   याा  पाणी टाकावे. सिरील अका  

मो याा पशुमध् येा (गाया, म् हैस, घोडा) इ याािी १५  े ३० जमली प्र ी जिन, शेळी, मेंढी व वासरे 

इ याािीमध् येा १०  े १५ जमली प्र ी जिन,  र कु कुट पष यााांमध् येा (जपल् ले ५ जमली / १०० पक्षी/ 

प्रज जिन, ग्रोअसा १० जमली / १०० पक्षी / प्रज जिन, लेअसा व ब्र्यालर को ांबडयााांना १५ जमली / 

१०० पक्षी / प्रज जिन याा मारे ख  ियाावा.    

सिर कृजि सल् ला पजर खका ड् पांिाबराव िेशमुख कृजि जवद्यापी , परभणी येाथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा याोिने ील  ज्ञ सजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  कर् याा  आली असून नानािी िेखमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायााालया मुांबई येाथून 

प्रसारर  करण्या  आलेली आहे. 


