
हवामानाचा 

इशारा 

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ददनांक २१ व २२ जुलै २०२० रोजी काही दिकाणी तसेच २३ व २४ 

जुलै रोजी बहुतांश दिकाणी व २५ जुलै रोजी बयााच दिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  

दबयाणे खरेदी 

करताना 

घ्यावयाची 

काळजी 

शक्यतो प्रमादणत दबयाणे पेरणीसािी वापरावे. दबयाणे अदिकृत दवके्रत्या कडून खरेदी करून त्याची पक्की 

पावती घ्यावी. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस  दपक वाढीची 

अवस्था 

दपक तणदवरदहत िेवण्यासािी कुळवाच्या पाळ्या दयाव्यात. सध्याच्या ढगाळ व दमट 

हवामानामुळे पेरणी होऊन १५ ददवस झालेल्या कापूस दपकावारील रस शोिणाऱ्या दकडीचं्या 

दनयंत्रणासािी ५ % दनबोळी अकााची फवारणी पावसाचा अंदाज पाहून व पावसाची उघडीप 

बघून करावी. तसेच पेरणी झालेल्या कापूस दपकावरील दहरव्या अळीच्या दनयंत्रणासािी 

हेक्टरी ५ फेरोमेन सापळे उभारावेत. कापूस दपकावरील लाल्या रोगाच्या दशफारशी 

खतापेक्षा २५ % जास्त खताची मात्र द्यावी (१२५:६५:६५) त्यासोबत २०-३० दकलोग्राम 

मागे्नदशयम सल्फेट प्रती हेक्टरी या प्रमाणे द्यावी. यादशवाय वाढीच्या काळात २ % DAP च्या 

दोन  फवारण्या १५ ददवसाच्या अंतराने कराव्यात. तसेच दजदनंग दमलच्या आसपास  दकमान 

२ दक.मी. पररसरातील शेतांमधे्य फेरोमेन सापळे लावावे. 

तूर आंतरपीक पेरणी झालेल्या के्षत्रात योग्य रोपांची संख्या राखण्यासािी दपकाची दवरळणी करावी 

जेणेकरून जदमनीतील ओलावा व अन्न्द्रव्यासािी दपकांची परस्परांशी स्पिाा होऊ नये.  

मका आंतरपीक दपक उगवत असताना कोवळे कोबं पक्षी उचलतात म्हणून पेरणी नंतर सुरवातीच्या १०-१२ 

ददवसांपयंत पक्ष्ांपासून सरंक्षण करणे अतं्यत महत्वाचे आहे. पेरणी नंतर सुरवातीच्या २० 

ददवसापयंत दपकात जास्त पाणी दकवा दलदलीची स्स्थती असल्यास कोवळी रोपे दपवळी 

पडून कारण मक्याची रोपावस्था व स्स्थतीस खूप संवेदनशील आहे. म्हणून पेरणी नंतर च्या 

२० ददवसापयंत च्या काळात दपकात पाणी सािून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

कृिी महादवद्यालय, पुणे ग्रामीण कृिी मौसम सेवा एएमएफयू 
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जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                    मंगळवार, ददनांक – २१.०७.२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक २२ जुलै ते २६ जुलै २०२०) 

ददनांक २२ २३ २४ २५ २६ 

पाऊस (दममी) ११ २१ ४१ २५ १५ 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 

३५ ३५ ३४ ३४ ३४ 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 

२६ २५ २५ २५ २४ 

ढग स्स्थती 

(आकाश) 

८ ८ ८ ८ ८ 

सकाळची 

सापेक्ष आराता 

(%) 

७८ ७६ ८२ ८६ ८४ 

दुपारची सापेक्ष 

आराता (%) 

५६ ४७ ५३ ६७ ६२ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 

८ ११ ११ १२ ११ 

वा-याची ददशा 
२८७ २९२ २५८ २७३ २८० 

mailto:amfupune@gmail.com


सोयाबीन दपक वाढीची 

अवस्था 

दपक उगवणी नंतर १५ ते २० ददवसांनी एक कोळपणी व नंतर खुरपणी करून शेत तणमुक्त 

िेवावे. अथवा दपक उगवणी नंतर २१ ददवसांनी प्रती हेक्टरी इमॅझेथायपरदक्रयाशील घटक ०.१ 

ते ०.१५ दकलो ५०० ते ६०० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून तनांवर फवारणी करावी. 

मुग उडीद दपक वाढीची 

अवस्था 

पेरणी नंतर २० ते २० ददवसांनी पदहली आदण ३० ते ३५ ददवसांनी दुसरी कोळपणी 

करावी.कोळपणी नंतर दोन रोपातील तन काढण्यासािी खुरपणी करावी. 

टोमॅटो फळ िारणा भेंडी व टोमॅटो वरील फळपोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापानासािी दकडलेली फळे मातीत 

पुरून टाकावीत तसेच डेल्टामेथ्रीन २.८% इसी ८ दमली दकंवा स्िनॉलफॉस २५% ईसी २० 

दमली दकंवा लेम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ दमली प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी 

केळी लागवड बागेतील जमीन स्वरछ व भूसभूदसत िेवावी. त्या कररता आडवी कुळवणी करावी. दर ३ मदहने 

अंतराने तीचानी बांिणी करावी.  झाडांना मातीची भर द्यावी. केळीच्या बुन्ध्यालगत अनेक 

दपले येऊ लागतात.  ती वेळच्या वेळी िारदार कोयत्याने दनयदमत काढून टाकावी.केळीची 

रोगग्रस्त पाने कापून बगे बाहेर नष्ट करावीत, दहरवी पाने कापू नये. आवश्यक असल्यास 

झाडास आिार द्यावा. 

दलंबू वगीय 

दपके 

- कागदी दलंबूच्या हस्त बहरातीलअदिक उत्पादनासािी जून मदहन्यात दझबे्रदलक अदसड (जी 

ए ३) ५० पीपीएम रावणाची फवारणी करावी. 

जनावरांचे 

व्यवस्थापन 

- जनावरांच्या गोठ्याभवती पाणी सािणार नाही तसेच गोठ्यात ओलसर पणा राहणार नाही 

याची काळजी घ्यावी. जनावरांना पोटातील जंतांच्या दनयंत्रणासािी पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने 

जंतनाशक पाजावे. 

जनावरांना रोग प्रदतबंिक उपाय म्हणून पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण 

करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांचे नेहमी दपण्यास स्वच्छ व थंड पाणी द्यावे 

सदर कृदि सल् ला पदत्रका कृिी महादवद्यालय, पुणे येथून तज्ञ सदमतीच् या दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत कर यात आली 

असून नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प व्यवस्थापन कायाालय मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


