
हवामानाचा 

इशारा 

औरंगाबाद जिल् हयाा   ुढील ुाच जदवसा  आकाश ढगाळ राहील. जिल् हयाा    रळक जककाीी हलका    

मध् याम ् वरूपुा् याा ुावसाची श या ा आह . जिल् हयाा  जदनांक ११ सप् टेंबर र िी   रळक जककाीी जविां् याा 

कडकडाटाची श या ा आह . जदनांक १४ सप् टेंबर २०२० र िी व जदनांक १५ सप् टेंबर २०२० र िी जिल् हयाा  

  रळक जककाीी म सळधार ुावसाची श या ा आह . 

जुकांच  नाव अव् था कृजि हवामान सल् ला 

स यााबीन  शेंगा भरी  

अव् था 

मराकवाडयाा  ढगाळ वा ावरी, आर्द्र ा व ुावसामूळ  उजशरा  ुरीी क ल ल् याा स यााबीन 

जुकावर शेंगा करुा र गाचा प्राद भारव जदसून या   आह  याा् याा  याव् थाुनासाकी ट  या क नोल ल 

१०  सल् फर ६५ (संया    ब रशीनाशक  ५०० ग्रोम जकंवा ट  या क नोल ल २५.९ २५० जमली 

प्र ी एकर ुावसान  उघाड जदल् याास फवारीी करावी. आव याक ा वाटल् याास दहा जदवसांनी 

ुर  एकदा फवारीी करावी. उजशरा  ुरीी क ल ल् याा स यााबीन जुकावरील  ंबावूवरील ुान  

वाीारी अळी व उंट अळीचा प्राद भारव जदसून आल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकी 

इंड  लाकाबर १५.८ ७ जमली जकंवा फल् या ब  डामाडडं ३९.३५ ३ जमली जकंवा इमाम  टीन 

ब  ल एट १.९ ९ जमली प्र ी १० जलटर ुाण् याा  जमसळून ुावसान  उघाड जदल् याास फवारीी 

करावी. 

वरीु ज् वारी दाी  भरी  

अव् था  

वरीु ज् वारी जुकावरील कीसा ील अळीचा प्राद भारव जदसून या   असल् याास याा् याा 

 याव् थाुनासाकी ५ जनंब ळी अकारची फवारीी करावी जकंवा मोलाजथऑन ५ भ कटी प्र ी 

ह  टरी २० जकल  प्रमाी  ध रळीी करावी जकंवा मोलाजथऑन ५० १० जमली प्र ी १० जलटर 

ुाण् याा  जमसळून ुावसान  उघाड जदल् याास फवारीी करावी. 

बािरी -   

ऊस  वाढीची अव् था ऊस जुकावर रसश िन करीा-याा जकडीचंा (ुांढरी माशी, ु ाक ळी  प्राद भारव जदसून या   आह  

याा् याा  याव् थाुनासाकी  ल रुायारीफ स २० ३० जमली प्र ी १० जलटर ुाण् याा  जमसळून 

ुावसान  उघाड जदल् याास फवारीी करावी. 

हळद कंद वाढीची 

अव् था 

हळद जुका  कंदमाशीचा प्राद भारव जदसून या   आह  याा् याा  याव् थाुनासाकी १५ जदवसांच्या 

अं रान  क्विनालफ स २५  २० जम.ली. जकंवा डायाजमथ एट ३०  १० जम.ली. प्रज  १० जलटर 

ुाण् याा  जमसळून चांगल्या दिारच  क्विकरसह ुावसान  उघाड जदल् याास आलट न-ुालटून 

नानािी द शम व कृिी संिीवनी प्रकल्ु, 

 

ड  ुंिाबराव द शम व कृिी जवद्याुीक, ुरभीी भार  मौसम जवभाग  

 

डम ल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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फवारीी करावी, उघड  ुड ल ल  कंद मा ीन  लाकून घ्याव  . (हळद जुकावर कें र्द्ीया 

जकटकनाशक मंडळा फे ल बल  ल म नसल् यााम ळ  जवदयााुीक जशफारशी  संश धनाच  

जनष् किर जदल  आह   . हळद जुका  मोग् न जशयाम सल् फ टची कम र ा जदसून या   आह . याा् याा 

 याव् थाुनासाकी ०.२ (२० ग्रोम प्र ी१० जलटर ुाीी  मोग् न जशयाम सल् फ टची ुावसान  उघाड 

जदल् याास फवारीी करावी. 

संत्रा /म संबी फळवाढीची 

अव् था 

जलंब वगीया जुकां  क ळी जकडीचंा प्राद भारव जदसून या   आह  याा् याा  याव् थाुनासाकी 

डायाक फ ल १८.५ २ जमली जकंवा प्र ुरगाडट २० १ जमली जकंवा इजथऑन २० २ जमली 

जकंवा जवर्द्ा या गंधक ३ ग्रोम प्र ी जलटर ुाण् याा  जमसळून ुावसान  उघाड जदल् याास फवारीी 

करावी. आव याक ा असल् याास द सरी फवारीी १५ जदवसां् याा अं रान  करावी. संत्रा / म संबी 

फळबाग   रसश िन करीार  ु ंग याां् याा  याव् थाुनासाकी वाली ुडल ली फळ  ग ळा 

करूपन नष् ट करावी . सायंाकाळी बाग   कडूजनंबाचा ुाला व श ीा् याा गौ-याा याांचा ध र करावा 

 स च जविारी अजमि (१०० जमली फळाचा रस  १०० ग्रोम ग ळ  १०० जमली म लो थीऑन 

जकटकनाशक व ९०० जमली ुाीी जमसळून  ुसरट   डंा् याा ड  याामध् या  टाकून बाग मध् या  

लटकून क वाव  .  स च फ र ट १० १० ग्रोम स  ी कुडयाामध् या   ुडी बांधून प्र या क लाडावर 

लावाव  . ुंधरा जदवास् याा अं रान  जुश याा बदला याा . मृगबहार संत्रा म संबी फळबाग   

फळवाढीसाकी ००:००:५० १५ ग्रोम प्र ी जलटर ुाण् याा  जमसळून ुावसान  उघाड जदल् याास 

फवारीी करावी. 

डाजळंब फळ वाढीची 

अव् था 

सध् यााच  ढगाळ वा ावरी, आर्द्र ा व ुावसाम ळ  डाजळंब फळजुका    ल् याा र गाचा प्राद भारव 

वाढण् यााची श या ा आह . याा् याा  याव् थाुनासाकी र गनाशकाची फवारीी करावी. डाजळंब 

बाग   १ ब रडो स जम्रणीाची फवारीी करावी. बाग  ील फ टव  काढाव . 

जचकू वाढीची अव् था  जचक  बाग  ील  ीांच   याव् थाुन कराव . 

फ ल श  ी  वाढीची/काढीी 

अव् था  

फ लजुका   ीांच   याव् थाुन कराव  व काढीीस  याार असल ल् याा फ लांची काढीी 

टप् यााटप् याान  करावी व प्र वारी करूपन बािार  ुक   ुाकवावी. 

भािीुाला वाढीची/काढीी 

अव् था  

भेंडी जुकावरील फळु वरीारी अळीचा प्राद भारव जदस न आल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकी 

 ल रो  टर ाजनलीप्र ल १८.५ २.५ जमली जकंवा फ नप्र ोुथ्रीन १५  ुायारीप्र  लीफ न ५ १० 

जमली जकंवा  क्विन लफ स २५ २० जमली प्र ी १० जलटर ुाण् याा  ुाण् याा  जमसळून ुावसान  

उघाड जदल् याास फवारीी करावी. भािीुाला जुका ील  ीांच   याव् थाुन कराव  व 

काढीीस  याार असल ल् याा भािीुाला जुकांची काढीी टप् यााटप् याान  करावी व प्र वारी करूपन 

बािार  ुक   ुाकवावी. 

चारा जुक  वाढीची अव् था चारा जुका ील  ीांच   याव् थाुन कराव . 

   ी र शीम 

उदया ग 

--    ी लागवड क ल् याानं र  ीन मजह याान  र शीमजकटक संग ुन कर ा या   . ुजहल् याा विार  २ 

जुक   र द स-याा विारुासून ५    ६ जुक  प्र ी विी जनघ ा . एक एकर    ी बाग ुासून विार  

प्र ी ुीक २५० अंडीुूि    ३०० अंडीुूि प्रमाी  २ क्विंटल / ुीक र शीम क िाच  उ ु ादन 

जमळ  . रूपुया  २५०    ३०० प्र ी जकल  भाव जमळाला  री एकरी ६ जुकाच  रूपुया  ३ लावा  ुक्षा 

िा्   उ ु  न जमळ  . 

सदर कृजि सल् ला ुजत्रका ड  ुंिाबराव द शम व कृजि जवद्याुीक, ुरभीी या थील ग्रामीी कृजि मौसम स वा या िन  ील  ज्ञ सजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  आली असून नानािी द वम व कृिी संिीवनी प्रकल्ु कायाारलया म ंबड या थून 

प्रसारर  करण्या  आल ली आह . 

 


