
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  पुढील पाच जिवसा  आकाश ढगाळ राहील. जिल् हयाा   ुरळक जककाी ी हलका  े मध् याम स् वरूपपा् याा 

पावसाची शक् या ा आहे. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस पा े लागीे , 

फुलधारी ा  े 

ब ांड धरीे   

सध् यााचे ढगाळ वा ावरी  व आद्रता ा याामुळे कापूस जपकावरील जिवाीू  करपा व केवडा 

(अॅन्थ रॅक् न िर र गा् याा  यावस् थापनासाकी शे ा ील जपकाांचे र गअ अवशेि ग ळा करूपन नष् अ 

करावे . र गाची लक्षीे  जिसल् याास करपर ्क् सीक् ल रा ड २५ गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाण् याा  

जमसळून ि न  े  ीन फवारण् याा करा याा . सध् याा पड  असलेल् याा स  ् याा पावसामुळे व 

साचलेल् याा पाण् याामुळे आकमित   मर (शारररीक जवकृ ीचीर लक्षीे  जिसू लाग ाच  ासा  

क बाल् अ क् ल रा ड १० पीपीएम (१० गॅ्रम प्र ी जलअर पाी ीर फवारी ी करावी जकां वा करपर 

्क् सीक् ल रा ड (५० पीपीएमर २५ गॅ्रम जकां वा काबेन्थ डाजिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम  युारीयाा 

१०० गॅ्रम  म् युारेअ ्फ प अॅश १०० गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाी ी याा प्रमाी ा  द्रतावी  करूपन प्र ी 

िाडास ५०० जमली द्रतावी ाची आळवी ी करावी. ८  े १० जिवसानी २  डीएपी २०० गॅ्रम प्र ी 

१० जलअर पाी ी यााची आळवी ी करावी. कापूस जपकावरील गुलाबी ब ांडअळी् याा 

 यावस् थापनासाकी हेक् अरी ५ गुलाबी ब ांडअळीसाकीचे कामगांध सापळे लावावे . सुरूपवा ीस 

५ जनांब ळी अकााची फवारी ी करावी, प्रािुर्ााव िास्   असल् याास प्र फेन फरस ५०  ४०० 

जमली जकां वा प्र फेन फरस ४०  सायापरमेरीन ४ (सांयुाक्   जकअकनाशकर ४०० जमली प्र ी 

एकर आलअून पालअून पावसाने उघाड जिल् याास फवारावे. पा स िाल् याानां र पेरी ी 

केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा 

जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. 

स यााबीन पेरी ी पेरी ीया ग् या पा स िालेल् याा जककाी ी िजमनी  पुरेसा ालावा असल् यााची तारी ी करूपन 

जबिप्रक्रीयाा करूपन स यााबीन जपकाची पेरी ी करावी. 

नानािी िेशमुत कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

वसां राव ना क मराकवाडा कृिी जवद्यापीक, परर्ी ी आजी  र्ार  मौसम जवर्ाग  

 

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

ला ुर कृिी हवामान सल्ला                                                                                      मांगळवार, जिनाांक – १८.०८.२०२० 

 
 

हवामान घअक 

हवामान अांिाि  

( जिनाांक १९  े २३ ्गस् अ, २०२०र 
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कमाल  ापमान (अां.से.र 
३०.० २९.० २९.० २८.० २९.० 

जकमान  ापमान (अां.से.र २२.० २३.० २३.० २३.० २३.० 

ढग मितस्थ ी (आकाशर 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्रता ा 

(%र 
८९ ८८ ९० ९० ९१ 

िुपारची सापेक्ष आद्रता ा 

(%र 
६४ ६७ ७१ ७२ ७१ 

वा-यााचा वेग (जकमी / 

 ासर 
१७ १८ १९ १९ १६ 

वा-यााची जिशा 
पमितचचम पमितचचम नैऋत् या नैऋत् या नैऋत् या 



 ुर फाांियाा फुअीे  सध् याा काही जककाी ी पड  असलेल् याा पावसामुळे व िजमनी ील पाण् यााचा जनचरा न 

िाल् याामुळे  ुर जपका  मर र गाचा (उमळीे र प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास याा् याा 

 यावस् थापनासाकी जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा करावा  सेच करपर ् क् सीक् ल रा ड 

३० गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाी ी जकां वा काबेन्थ डाजिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाण् याा  

जमसळून आळवी ी करावी. पा स िाल् याानां र पेरी ी केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार नाही 

यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. 

मुग / उडीि शेंगा प सीे   े 

काढी ी 

सध् यााचे ढगाळ वा ावरी ामुळे उजशरा पेरी ी केलेल् याा मुग / उडीि जपका  मावा जकडीचा 

प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी ५ जनांब ळी अकााची जकां वा 

डायाजमथ एअ ३० २४० जमली प्र ी एकर पावसाने उघाड जिल् याास फवारी ी करावी.  सेच 

वा ावरी ा ील आद्रता ेमूळे उजशरा पेरी ी केलेल् याा मुग जपका  रु्री र गाचा प्रािुर्ााव जिसून 

येा  असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी पाण् याा  जमसळी ारे गांधक ८० डब् ल् युापी २५ गॅ्रम जकां वा 

काबेन्थ डाजिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम जकां वा प्र पीक नॅि ल १०   सी १० जमली जकां वा 

पेनक नॅि ल १०   सी १० जमली प्र ी १० जलअर पाण् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास 

फवारी ी करावी. वेळेवर पेरी ी केलेल् याा व काढी ीस  याार असलेल् याा मुग जपकाची   डी ी 

पावसाचा अांिाि बघून करावी. पा स िाल् याानां र पेरी ी केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार 

नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी.  

रु् मूग वाढीची / पेरी ी 

अवस् था 

वेळेवर पेरी ी केलेल् याा रु् मूग जपका  हलकी क ळपी ी करावी. पा स िालेल् याा जककाी ी 

पेरी ी केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   

पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. रु् मूग जपकाची पेरी ी ०७ िुलैपयंा  कर ा येा े. 

रु् मूगापासून अपेजक्ष  उत् पन्थ न जमळण् यााची शाच व ी नसल् याास रू् मुग त  ीळ (६ : २र, 

रू् मुग त सुयााफूल (६ : २र, रु् मूग त कापूस (२ : १र, रु् मूग त  ुर (६ : २र याा प्रमाी ा  पेरी ी 

करूपन ि न्थ ही जपकाांचे अजधक उत् पािन जमळ े. 

मका वाढीची अवस् था उजशरा पेरी ी केलेल् याा मका जपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास 

याा् याा  यावस् थापनासाकी इमामेक् अीन बेन्थ ि एअ ५  ४ गॅ्रम जकां वा मितिनेअ रम ११.७ एससी ४ 

जमली प्र ी १० जलअर पाण् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास वरील जकअकनाशकाांची 

आलअून पालअून फवारी ी करावी. चा-याासाकी लागवड केलेल् याा मका जपकाची कापनी ६५ 

 े ७० जिवसाांनी करावी. जपक ५० अक् के फुल -याा  अस ाना मक् यााची कापनी करावी. पा स 

िाल् याानां र पेरी ी केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील 

अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. 

केळी वाढीची अवस् था केळी जपका  ढगाळ वा ावरी  व आद्रता ेमूळे करपा (जसगाअ कार र गाचा प्रािुर्ााव जिसून येा  

असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी काबेन्थ डाजिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम जकां वा प्र पीक नॅि ल 

१०   सी १० जमली प्र ी १० जलअर पाण् याा  जमसळून मितरकरसह पावसाने उघाड जिल् याास 

फवारी ी करावी. िुनमध् येा लागवड केलेल् याा बागे  ५० गॅ्रम नरी  प्र ी िाड त मारी ा ियाावी. 

केळी बागे ील  ी ाांचे  यावस् थापन करावे.  ी ाांचा प्रािुर्ााव िास्   असल् याास बागे  वापसा 

येा  नाही, पररी ामी र गाांचा प्रािुर्ााव वाढ  . पा स िाल् याानां र फळबागे  पाी ी साची ार 

नाही यााची िक्ष ा  याावी. बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी.   

आांबा वाढीची अवस् था सध् यााचे ढगाळ वा ावरी  व आद्रता ेमूळे नवीन लागवड केलेल् याा आांबा फळजपका  पानाांवरील 

करपा् याा (अॅन्थ रॅक् न िर  यावस् थापनासाकी काबेन्थ डाजिम १० गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाण् याा  

जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास फवारी ी करावी. पा स िाल् याानां र फळबागे  पाी ी 

साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था 

करावी. 

द्रताक्ष वाढीची अवस् था सध् यााचे ढगाळ वा ावरी , आद्रता ा व पावसामुळे द्रताक्ष बागे ील केवडा (डा नी जमल् डुर 

र गा् याा  यावस् थापनासाकी पावसाने उघाड जिल् याास र गनाशकाची फवारी ी करावी. द्रताक्ष 

बागे  पानाांची जवरळी ी करावी. बगल फुअी काढा याा , द्रताक्ष बागे  अन्थ नद्रत यााची कम र ा 

जिसून आल् याास ००:५२:३४ ७.५ जकल  प्र ी ५०० जलअर पाण् याा  जमसळून फवारी ी करावी. 

पा स िाल् याानां र फळबागे  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. बागे ील अज रीक्   

पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. 



जस ाफळ फळवाढीची 

अवस् था 

जस ाफळ बागे  जपकयाा ढेकून जकडीचा प्रािुर्ााव जिसून आल् याास जनांब ळी  ेल ५० जमली 

जकां वा  हजअासीलीयाम लॅकीनी िैवीक बुरशी ४० गॅ्रम प्र ी १० जलअर पाण् याा  जमसळून पावसाने 

उघाड जिल् याास फवारी ी करावी. पा स िाल् याानां र फळबागे  पाी ी साची ार नाही यााची 

िक्ष ा  याावी. बागे ील अज रीक्   पाण् यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी. 

र्ािीपाला वाढीची अवस् था  स  ् याा ढगाळ वा ावरी ामूळे र्ािीपाला जपके उिा. अ मॅअ , र्ेंडी, जमरची, ि डके, र् पळा, 

कारली इत् याािी जपकाांवर रु्री र गाचा प्रािुर्ााव जिसून येा  असल् याास र गअ पालापाच ळा नष् अ 

करूपन शे  स् व् छ केवावे व गांधक ८०  डब् ल् युापी २५ गॅ्रम जकां वा काबेन्थ डाजिम ५०  डब् ल् युापी 

१० गॅ्रम जकां वा प्र पीक नॅि ल २५  ५ जमली जकां वा मायाक् ल ब् युाअॅनील १०  १० गॅ्रम प्र ी १० 

जलअर पाण् याा  जमसळून पावसाने उघाड जिल् याास फवारी ी करावी. पा स िाल् याानां र 

र्ािीपाला जपका  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा 

जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी.  

फुलशे ी वाढीची अवस् था ढगाळ वा ावारी ामुळे गुलाब फुलजपकावरील रसश िन करी ा-याा जकडी ां् याा 

 यावस् थापनासाकी ५ जनांब ळी अकााची पावसाने उघाड जिल् याास फवारी ी करावी. नवीन 

लागवड केलेल् याा फुलजपका ील  ी ाांचे  यावस् थापन करावे. पा स िाल् याानां र लागवड 

केलेल् याा जपका  पाी ी साची ार नाही यााची िक्ष ा  याावी. जपका ील अज रीक्   पाण् यााचा 

जनचरा ह  ल अशी  यावस् था करावी.  

पशुधन 

 यावस् थापन 

-- लम् पी स् कीन जडसीि सश श र ग ग वग या व म् हैसवग या पशुधनामध् येा जिसुन येा  आहे. हा 

साथीचा जविाीु िन्थ या र ग असुन यााचा प्रसार मु् यात् वे रक्   जपपासु चावी ा-याा जकअकवग या 

माशा, डास, ग चीडे याामुळे ह   . याा् याा  यावस् थापनासाकी र ग बाधी  पशुधन जनर गी 

पशुधनापासून जवलगीकरी  करावे अथवा त् यााांना एजक री   चरावयाास स डु नयेा. र गबाधी  

पशुधनाची ने-आी  बांि करावी.  सेच साथी् याा काळा  गावा ुन / पररसरा ुन ग कयाास रे्अी 

िेी ा-यााची सां् याा मयााािी  करावी. बाधी  पशुधनाची सुशु्रिा करी ा-याा पशुवैियाक 

डरक् अराांनी जवजशष् अ प शात पररधान करावा व सुशू्रिेनां र हा  अल् क ह ल जमश्री  

सॅनीअायािरने धुवून अाकावे   सेच पािरी ाने व प शात, गरम पाण् यााने जनांिा ुक करूपन  याावा. 

बाधी  पशुना् याा सांपकाामध् येा आलेले वाहन व पररसर  सेच   र साहीत् या जनिं ुक करावे. 

र ग जनयाांरी ी ासाकी रक्   जपपासु चावी ा-याा जकअकवग या माशा, डास, ग चीडे यााांचे जनमंुलन 

करावे. पशुधन व परीसरावर ी रासायाजनक / वनस्  पीिन्थ या जकअकनाशकाची फवारी ी 

करावी.   

सिर कृिी सल्ला पजरी का वसां राव ना क मराकवाडा कृिी जवद्यापीक, परर्ी ी येाथील ग्रामीी  कृिी मौसम सेवा 

या िने ील  ज्ञ सजम ीच्या जशफारशीवरूपन  याार करूपन, नानािी िेशमुत कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायााालया मुांब  

येाथून प्रसारर  करण्या  आलेली आहे. 

 


