
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहील. दिल् हयाात तुरळक दककाीी हल् याा तम म याम ् वरूपपा् याा पावसाची 

श् याता आहम. 

दपकाांचम नाव अव् था कृदि हवामान सल् ला 

सोयााबीन  पमरीी मागील काही दिवसात वाढलमली आर्द्रता, पाऊस व ढगाळ वातावरी याामूळम  सोयााबीन 

दपका् याा पानाांवर, डोंाांवर व शगागावर पानावरील दकपकम  रोगाचा रादािुभाारव हो यााची श् याता 

आहम. याा् याा  याव् थापनासाकी रोगाची लषणेीम दिसल् याास बम युाकोनोलोल १०  ं ल् युापी  

सल् फर ६५  ं ल् युािी १० ग्रोम रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास 

फवारीी करावी.  पाऊस लाल् याानांतर पमरीी कम लम ल् याा दपकात पाीी साचीार नाही यााची 

िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. 

डरीप ज् वारी पमरीी डरीप ज् वारी दपकावर लष् करी अळीचा रादािुभाारव दिसून यामत असल् याास याा् याा 

 याव् थापनासाकी इमामम् बीन बम लोएब ५  ४ ग्रोम दकां वा स्पिनमबोरम ११.७ एससी ४ दमली 

रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास वरील दकबकनाशकाांची आलबून 

पालबून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. काही भाागात ज् वारी दपकावर 

नाकतोंयााांची दपल् लम  मोकयाा रादमाीात रादािुभाारव करताना दिसत आहमत. याा् याा 

 याव् थापनासाकी लो मंा सायाहोलोरीन ८ तम १० दमली दकां वा कलोरपायारीफॉस २० २० दमली 

दकां वा मं ल् बाममरीन दकां वा फम न हलरमब १० दमली रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम 

ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस लाल् याानांतर पमरीी कम लम ल् याा दपकात पाीी 

साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी 

 याव् था करावी. 

बािरी पमरीी काही भाागात बािरी दपकावर नाकतोंयााांची दपल् लम  मोकयाा रादमाीात रादािुभाारव करताना 

दिसत आहमत. याा् याा  याव् थापनासाकी लो मंा सायाहोलोरीन ८ तम १० दमली दकां वा 

कलोरपायारीफॉस २० २० दमली दकां वा मं ल् बाममरीन दकां वा फम न हलरमब १० दमली रादती १० 

दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस लाल् याानांतर 

नानािी िमशमुड कृिी सांिीवनी रादकल्प, 

 

वसांतराव ना क मराकवांा कृिी दवद्यापीक, परभाीी आदी भाारत मौसम दवभााग  

 

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

िालना कृिी हवामान सल्ला                                                                                         शुक्रवार दिनाांक–१४.०८.२०२० 
 

हवामान डबक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक १५ तम १९ ऑग् ब , २०२०) 

दिनाांक १५/०८ १६/०८ १७/०८ १८/०८ १९/०८ 

पाऊस (दममी) ०५.० ०८.० १५.० २२.० ०५.० 

कमाल तापमान (अां.सम.) 
२८.० २७.० २७.० २७.० २८.० 

दकमान तापमान (अां.सम.) २२.० २३.० २३.० २४.० २४.० 

ढग स्प्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापमषणे आर्द्रता 

(%) 
९१ ९१ ९१ ९३ ९३ 

िुपारची सापमषणे आर्द्रता 

(%) 
७४ ६९ ७७ ८१ ८३ 

वा-यााचा वमग (दकमी / 

तास) 
१६ १५ १४ १८ १५ 

वा-यााची दिशा 
नैऋत् या पस्पचचम पस्पचचम पस्पचचम नैऋत् या 



पमरीी कम लम ल् याा दपकात पाीी साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त 

पा यााचा दनचरा हो ल अशी  याव् था करावी. 

ास वाढीची अव् था स यााचम ढगाळ वातावरी पाऊस व आर्द्रतममुळम  ऊस दपकावर रसशोिन करीा-याा दकंी ांचा 

(पाांढरी माशी, पाकोळी) रादािुभाारव दिसून यामत असल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी 

् लोरपायारीफॉस २० ३० दमली रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास 

फवारीी करावी. ऊस दपकात हुमीी् याा अळयाा दिसून यामत असल् याास याा् याा 

 याव् थापनासाकी ममबारा लीयाम अोनोसो ली याा िैवीक बुरशीचा ४ दकलो (िा् त रादािुभाारव 

असल् याास १० दकलो) रादती एकर िदमनीतून वापर करावा. काही भाागात ऊस दपकावर 

नाकतोंयााांची दपल् लम  मोकयाा रादमाीात रादािुभाारव करताना दिसत आहमत. याा् याा 

 याव् थापनासाकी लो मंा सायाहोलोरीन ८ तम १० दमली दकां वा कलोरपायारीफॉस २० २० दमली 

दकां वा मं ल् बाममरीन दकां वा फम न हलरमब १० दमली रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम 

ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस लाल् याानांतर पमरीी कम लम ल् याा दपकात पाीी 

साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी 

 याव् था करावी. 

हळि ऊगवी अव् था हळि दपकात कां िमाशीचा रादािुभाारव दिसून यामत असल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी १५ 

दिवसाांच्या अांतरानम स्पिनालफॉस २५  २० दम.ली. दकां वा ंायादमथोएब ३०  १० दम.ली. राददत 

१० दलबर पा याात दमसळून चाांगल्या ििारचम स्पिकरसह पावसानम ाडां दिल् याास आलबुन-

पालबून फवारीी करावी, ाड मं प मंलमलम कां ि मातीनम लाकून घ्यावमत. (हळि दपकावर कगा र्द्ीया 

दकबकनाशक मांंळातफे लम बल ् लम म नसल् याामुळम  दवियाापीक दशफारशीत सांशोानाचम 

दनष् किर दिलम  आहमत). अ नर्द् याा् याा कमतरतममूळम  हळि दपक दपवळम  पंत असल् याास याा् याा 

 याव् थापनासाकी हळि दपकास २० दकलो नत्र रादती एकर तसमच दलांक सल् फम ब ४ दकलो रादती 

एकर ियाावम. लोह् याा कमतरतममूळम  हळि दपकाची पानम पाांढरी दिसत असल् याास फम रस 

सल् फम ब ५ दकलो रादती एकर ियाावम. हळि दपकात हुमीी् याा अळयाा दिसून यामत आहमत याा् याा 

 याव् थापनासाकी ममबारा लीयाम अोनोसो ली याा िैवीक बुरशीचा ४ दकलो (िा् त रादािुभाारव 

असल् याास १० दकलो) रादती एकर िदमनीतून वापर करावा. पाऊस लाल् याानांतर दपकात पाीी 

साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी 

 याव् था करावी. 

सांत्रा /मोसांबी वाढीची अव् था सांत्रा / मोसांबीवरील दसबरस सायाला दकंी् याा  याव् थापनासाकी इदमंा् लोरादीं १७.८ 

एसएल १ दमली दकां वा थायाादमथॉ् लाम २५ ं ल् युािी १ ग्रोम रादती १० दलबर पा याात दमसळून 

सायालाचा रादािुभाारव दिसताच पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. सांत्रा व मोसांबीवरील 

पानम डाीा-याा अळी् याा  याव् थापनासाकी बोदसलस थुरीनदिए सीस (बीबी) पावंरची २० 

ग्रोम रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी दकां वा 

स्पिनालफॉस २०  सी ३० दमली दकां वा थायाोंीकाबर ७० ं ल् युापी १० ग्रोम रादती १० दलबर 

पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस लाल् याानांतर 

फळबागमत पाीी साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. बागमतील अदतरी् त पा यााचा दनचरा 

हो ल अशी  याव् था करावी.  

ंादळां ब वाढीची अव् था स यााचम ढगाळ वातावरी व वाढलम ली आर्द्रता याामूळम  ंादळां ब दपकावर बो् बमरीयाल  ला ब 

(तमल् याा) रोगाचा रादािुभाारव दिसून यामत असल् याास कॉपर ऑ् सी् लोरा ं दकां वा कॉपर 

हाया रं ॉ् सा ं २५ ग्रोम  ् बर म  बोसाया् लीन ५ ग्रोम दकां वा ब्रोनोपॉल ५ ग्रोम रादती १० दलबर 

पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस लाल् याानांतर 

फळबागमत पाीी साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. बागमतील अदतरी् त पा यााचा दनचरा 

हो ल अशी  याव् था करावी. 

दचकू लागवं / पमरीी दचकू फळबागमतील तीाांचम  याव् थापन करावम. पाऊस लाल् याानांतर फळबागमत पाीी 

साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. बागमतील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी  याव् था 

करावी.  

फुल शमती  काढीीस / 

वाढीची अव् था 

नवीन लागवं कम लम ल् याा फुलदपकातील तीाांचम  याव् थापन करावम. पाऊस लाल् याानांतर 

फुलदपकात पाीी साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा 

हो ल अशी  याव् था करावी. 



भाािीपाला काढीीस / 

वाढीची अव् था 

सतत् याा ढगाळ वातावरीामूळम  भाािीपाला दपकम  ािा. बोमोबो, भागांी, दमरची, िोंकम , भाोपळा, 

कारली इत् याािी दपकाांवर भुारी रोगाचा रादािुभाारव दिसून यामत असल् याास रोगब पालापाचोळा 

नष् ब करूपन शमत ् व् छ कम वावम व गांाक ८०  ं ल् युापी २५ ग्रोम दकां वा काबे ं ादलम ५०  

ं ल् युापी १० ग्रोम दकां वा रादोपीकोनोलोल २५  ५ दमली दकां वा माया् लो युाबोनील १०  १० ग्रोम 

रादती १० दलबर पा याात दमसळून पावसानम ाडां दिल् याास फवारीी करावी. पाऊस 

लाल् याानांतर भाािीपाला दपकात पाीी साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील 

अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी  याव् था करावी.  

चारा दपकम  लागवं / पमरीी चा-याासाकी लागवं कम लम ल् याा मका दपकाची कापनी ६५ तम ७० दिवसाांनी करावी. दपक ५० 

ब् कम  फुलो-याात असताना म् यााची कापनी करावी. पाऊस लाल् याानांतर चारा दपकात पाीी 

साचीार नाही यााची िषणेता घ् याावी. दपकातील अदतरी् त पा यााचा दनचरा हो ल अशी 

 याव् था करावी. 

तृती रमशीम 

ाद्योग  

 रादौढ दकबकसांगोपनगृहात १०० अांंीपुिाचम सांगोपन कर याासाकी कमीत कमी १००० चौ. फुब 

रोकवरील चब  षणेमत्र आवच याक आहम. रमशीम दकबकाची रोकवर गिी लाल् याानांतर िा् त 

तापमान व आर्द्रता दनमारी होतम. त् याामुळम  दकबका् याा दव् बमवर, िु याा पानावर बुरशीची वाढ 

होतम. काबरनंायाऑ् सा ं, काबरनमोनॉ् साइं, सल् फर ंायाऑ् साइं सार याा दविारी 

वायुाची दनमीती होतम. याामुळम  रोगाची लागी होऊ नयाम म् हीून कळीचा चुना  स्पिची ांग पावंर 

ाुरळीी दनयामीतरीत् याा दशफारसी रादमाीम रोकवर करावी.  

सिर कृिी सल्ला पदत्रका वसांतराव ना क मराकवांा कृिी दवद्यापीक, परभाीी यामथील ग्रामीी कृिी मौसम समवा 

याोिनमतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरूपन तयाार करूपन, नानािी िमशमुड कृिी सांिीवनी रादकल्प कायाारलया मुांब  

यामथून रादसाररत करण्यात आलमली आहम. 


