
हवामानाचा 

इशारा 

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

जपकाांचे नाव अव् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस फाांियाा फुटणे  े 

फुलधारणा 

कापूस जपका  आां र मशाग ीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  कापूस जपकावरील 

गुलाबी ब ांडअळी् याा व् याव् थापनासा ी हे टरी ५ गुलाबी ब ांडअळीसा ीचे कामगांध सापळे 

लावावे   सुरूपवा ीस ५ जनांब ळी अकााची फवारणी करावी, प्रािुर्ााव िा्   असल् याास 

प्र फेन फॉस ५० ४०० जमली जकां वा प्र फेन फॉस ४०  सायापरमेथ्रीन ४ (सांयुा   

जकटकनाशक) ४०० जमली प्र ी एकर आलटून पालटून पावसाने उघाड जिल् याास फवारावे  

कापूस जपका  रसश िक (मावा,  ुड ूडे) जकडी ां् याा व् याव् थापनासा ी ५ जनांब ळी अकााची 

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

 ल जथनीयााडीन ५० ३० गॅ्रम प्र ी एकर पावसाने उघाड जिल् याास फवारावे  प्रािुर्ााव िा्   

असेल  र फल नीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम प्र ी एकर फवारावे  पाऊस  ाल् याानां र पेरणी 

केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज री   पा् यााचा 

जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

 ुर  वाढीची अव् था  ुर जपका  आां र मशाग ीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  जपकावरील ड ड 

माशीचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास ५ जनांब ळी अकााची पावसाने उघाड जिल् याास 

फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची 

िषता ा  याावी  जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी   

मुग / उडीि फुल रा  े शेंगा 

लागणे 

मुग / उडीि जपका  मावा जकडीचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास याा् याा व् याव् थापनासा ी 

५ जनांब ळी अकााची जकां वा डायाजमथ एट ३० २४० जमली प्र ी एकर पावसाने उघाड जिल् याास 

फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची 

िषता ा  याावी  जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

नानािी िेशमुड कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

वसां राव नाईक मरा वाडा कृिी जवद्यापी , परर्णी र्ार  मौसम जवर्ाग  

 

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

जहांग ली कृजि हवामान सल्ला                                                                                     मांगळवार, जिनाांक – २८ ०७ २०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(जिनाांक २९ िुलै  े ०२ ऑग् ट, २०२०) 

जिनाांक २९/०७ ३०/०७ ३१/०७ ०१/०८ ०२/०८ 

पाऊस (जममी) १६ ० २१ ० १४ ० १५ ० ३२ ० 

कमाल  ापमान 

(अां से ) 
३३ ० ३४ ० ३४ ० ३४ ० ३४ ० 

जकमान  ापमान 

(अां से ) 
२५ ० २६ ० २६ ० २५ ० २५ ० 

ढग स््थ ी 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

सापेषता आर्द्ा ा 

(%) 
८७ ८३ ८४ ८५ ८७ 

िुपारची सापेषता 

आर्द्ा ा (%) 
५८ ५७ ५९ ५६ ५९ 

वा-यााचा वेग 

(जकमी /  ास) 
१० ०८ १० १२ १७ 

वा-यााची जिशा 
वायाव् या वायाव् या वायाव् या वायाव् या पस्चचम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


मका वाढीची अव् था मका जपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास याा् याा व् याव् थापनासा ी 

थायााजमथ   ाम १२ ६  लॅमडा सायाहॉल थ्रीन ९ ५ ५ जमली जकां वा स्िनेट रम 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 प ांग् याा  पडेल 

अशाप्रकारे फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याानां र पेरणी केलेल् याा जपका  पाणी साचणार 

नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी    

र्द्ाषता वाढीची अव् था र्द्ाषता बागे ील फुटवे काढावे   बागे  र गाचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास र गनाशकाची 

फवारणी करावी  पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  

बागे ील अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

केळी वाढीची अव् था नवीन लागवड केलेल् याा केळी बागे  आां रमशागीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  

नत्र ड ाची िुसरी मात्रा ५० गॅ्रम नत्र प्र ी  ाड जिली नसल् याास ियाावी  बागे ील जपल् ले 

काढावे   पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  बागे ील 

अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

आांबा वाढीची अव् था नवीन लागवड केलेल् याा आांबा बागे  आां रमशागीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  

पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  बागे ील अज री   

पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

जस ाफळ फुलधारणा 

अव् था 

नवीन लागवड केलेल् याा जस ाफळ बागे  आां रमशागीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन 

करावे  पाऊस  ाल् याानां र फळबागे  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  बागे ील 

अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

र्ािीपाला वाढीची अव् था 

/ काढणी 

र्ािीपाला जपका  आां रमशागीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  र्ेंडी जपकावरील 

मावा जकडी् याा व् याव् थापनासा ी अॅजसटाजमप्रीड २० २ गॅ्रम जकां वा थायााजमथॉ  ाम २५ २ 

गॅ्रम प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास फवारणी करावी  ट मॅट  

जपकावरील जिवाणूिन् या करपा र गा् याा व् याव् थापनासा ी कॉपरऑ सी ल राईड २५ गॅ्रम  

् टर े प् ट साया लीन १ गॅ्रम प्र ी १० जलटर पा् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास फवारणी 

करावी  पाऊस  ाल् याानां र लागवड केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा 

 याावी  जपका ील अज री   पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

फुलशे ी वाढीची अव् था फुलजपका  आां रमशागीची कामे करूपन  णाांचे व् याव् थापन करावे  पाऊस  ाल् याानां र 

लागवड केलेल् याा जपका  पाणी साचणार नाही यााची िषता ा  याावी  जपका ील अज री   

पा् यााचा जनचरा ह ईल अशी व् याव् था करावी  

पशुधन 

व् याव् थापन 

-- पशुधनास सांसगािन् या र गाचा प्रािुर्ााव टाळ् याासा ी, जवशेि प पावसाळयाापूवल लसीकरण 

अत् याावच याक आहे  परां  ु यााव् याज री   पशुांची र गप्र ीकारक श  ी वाढ् याासा ी िां नाशक, 

सां ुजल  आहार, याास ब च उपयुा   वनषिधीची ळळड व डात्री करूपन या ग् या प्रमाणा  

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

/ र टा (८ गॅ्रम व आांब् याा् याा क याी ील गर (१२ गॅ्रम) इत् याािी घटक एकत्र करूपन, हे जमरण 

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

 याावे व च था फेकून ियाावा  उरलेला अका  १ जलटर ह ईपयंा  त् याा  पाणी टाकावे  सिरील अका  

म  याा पशुमध् येा (गाया,  हैस, घ डा) इत् याािी १५  े ३० जमली प्र ी जिन, शेळी, मेंढी व वासरे 

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

प्रज जिन, ग्र असा १० जमली / १०० पषताी / प्रज जिन, लेअसा व ब्रॉयालर क ांबडयााांना १५ जमली / 

१०० पषताी / प्रज जिन याा माते्र  ियाावा     

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव िेशमुड कृजि जवद्यापी , परर्णी येाथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा या िने ील  ज्ञ सजम ी् याा 

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

प्रसारर  करण्या  आलेली आहे  


