
हवामानाचा 

इशारा 

औरंगाबाद जिल  हयात पुढील पाच जदवसात आकाश ढगाळ राहील. जिल  हयात तुरळक जिकाणी हलका 

ते मध यम स वरूपाच या पावसाची शक यता आहे. जदनांक २२ सप टेंबर २०२० रोिी औरंगाबाद जिल  हयात 

तुरळक जिकाणी वादळी वा-यासह मुसळधार ते खुप मुसळधार पावसाची शक यता आहे. जदनांक २३ 

सप टेंबर २०२० रोिी औरंगाबाद जिल  हयात तुरळक जिकाणी वादळी वारा व जविांच या कडकडाटाची 

शक यता आहे. जदनांक २४ सप टेंबर २०२० रोिी औरंगाबाद जिल  हयात तुरळक जिकाणी वादळी वारा व 

जविांच या कडकडाटाची शक यता आहे. 

जपकांचे नाव अवस था कृजि हवामान सल  ला 

कापूस पाते लागणे, 

फुलधारणा ते 

बोडं वाढीची 

अवस था  

मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे कापूस जपकात पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, जपकातील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस सततच या पावसामुळे कापूस 

जपकात बोडं सड याचा प्रादुर्ााव जदसून येत असल  यास याच या  यवस थापनासािी 

पायरॅक लोस टर ोजबन २० डब् ल  युिी १० गॅ्रम प्रती १० जलटर पा यात जमसळून पावसाने ाडाड 

जदल  यास फवारणी करावीस ढगाळ वातावरण, आद्रताता व पावासामुळे कापूस जपकात 

जिवाणूिन् य करपा रोगाचा प्रादुर्ााव जदसून येत आहे याच या  यवस थापनासािी करपर 

ऑक सीक लोरा ड ५० डब् ल  युपी २५ गॅ्रम  स टर े प टोसायक लीन २ गॅ्रम प्रती १० जलटर पा यात 

जमसळून पावसाने ाडाड जदल  यास फवारणी करावीस 

तुर फांदया फुटणे मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे तुर जपकात पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, जपकातील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस तुर जपकात पाने गंुडाळणा-

या अळीचा प्रादुर्ााव जदसून येत असल  यास याच या  यवस थापनासािी प्रादुर्ाावग्रस त पाने गोळा 

करून नष् ट करावीत व ५ जनंबोळी अकााची पावसाने ाडाड जदल  यास फवारणी करावीस   

मका वाढीची अवस था मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे मका जपकात पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, जपकातील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस ाजशरा पेरणी केलेल  या मका 

जपकावरील लष् करी अळीचा प्रादुर्ााव जदसून येत असल  यास याच या  यवस थापनासािी 

इमामेक टीन बेन् झोएट ५  ४ गॅ्रम जकंवा स्पिनेटोरम ११स७ एससी ४ जमली प्रती १० जलटर पा यात 

नानािी देशमुख कृिी संिीवनी प्रकल प, 

 

वसंतराव ना क मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

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

औरंगाबाद कृजि हवामान सल ला                                                                                     मंगळवार, जदनांक – २२स०९स२०२० 
 

हवामान डटक 

हवामान अंदाि  

(जदनांक २३ ते २७ सप टेंबर, २०२०) 

जदनांक २३/०९ २४/०९ २५/०९ २६/०९ २७/०९ 

पाऊस (जममी) ३४स० १३स० ३०स० २२स० १४स० 

कमाल तापमान 

(अंससेस) 
३१स० ३१स० २९स० ३०स० ३०स० 

जकमान तापमान 

(अंससेस) 
२२स० २०स० २०स० २०स० २०स० 

ढग स्पसथती 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

सापेषता आद्रताता 

(%) 
९० ९० ९२ ९२ ९१ 

दुपारची सापेषता 

आद्रताता (%) 
६६ ७३ ७१ ७१ ६६ 

वा-याचा वेग 

(जकमी / तास) 
१३ १२ १० १० ०९ 

वा-याची जदशा 
नैऋत् य नैऋत् य पस्पचचम पस्पचचम पस्पचचम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


जमसळून पावसाने ाडाड जदल  यास वरील जकटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी 

करावीस 

द्रताषता छाटणीपूवा 

अवस था 

मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे द्रताषता बागेत पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, बागेतील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस सततच या पावसामुळे द्रताषता 

बागेत बगलफुटी वाढल  या असल  यास काढून घ् या यातस बागेत रोगनाशकाची फवारणी करावीस 

द्रताषता बागेत ऑक टोबर छाटणी करणा-या शेतक-यांनी छाटणी लांबवावीस  

केळी वाढीची अवस था मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे केळी बागेत पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, बागेतील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस ढगाळ वातावरण व आद्रताता 

यामुळे केळी जपकात पानावरील जिपके रोगाचा प्रादुर्ााव जदसून येत आहे याच या 

 यवस थापनासािी पायरॅक लोस टर ोजबन २० डब् ल  युिी १० गॅ्रम प्रती १० जलटर पा यात जमसळून 

पावसाने ाडाड जदल  यास फवारणी करावीस 

आंबा वाढीची अवस था मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे आंबा बागेत पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, बागेतील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस 

जसताफळ फळवाढीची 

अवस था 

मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे जसताफळ बागेत पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, बागेतील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस 

र्ािीपाला वाढीची अवस था  मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे र्ािीपाला जपकात पाणी साचणार नाही याची 

दषताता घ् यावी, जपकातील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस र्ेंडी जपकावरील 

फळपोखरणारी अळीचा प्रादुर्ााव जदसुन आल  यास याच या  यवस थापनासािी 

क लोरॅन् टर ाजनलीप्रोल १८स५ २स५ जमली जकंवा फेनप्रोपॅथ्रीन १५  पायरीप्ररक झीफेन ५ १० 

जमली जकंवा स्पिनरलफरस २५ २० जमली प्रती १० जलटर पा यात पा यात जमसळून पावसाने 

ाडाड जदल  यास फवारणी करावीस काढणीस तयार असलेल  या र्ािीपाला जपकांची काढणी 

लवकरात लवकर करावी व प्रतवारी करून बािारपेिेत पािवावीस 

फुलशेती वाढीची अवस था  मागील आिवडयात झालेल  या पावसामुळे फुलजपकात पाणी साचणार नाही याची दषताता 

घ् यावी, जपकातील पा याचा जनचरा हो ल अशी  यवस था करावीस काढणीस तयार असलेल  या 

फुलांची काढणी करून घ् यावीस  

पशुधन 

 यवस थापन 

-- लम् पी स कीन रोगाची बाधा टाळ यासािी गोवंशीय िनावरांना शेळीतील देवी रोगाची लस 

टोचून घ् या आजण रोगप्रजतकारषतामता वाढव यासािी वनस पतीिन् य औिधी, मोकळा गोिा, 

र्रपूर सुयाप्रकाश याकडे लषता दयावेस   

सदर कृजि सल  ला पजाका डर पंिाबराव देशमुख कृजि जवद्यापीि, परर्णी येथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा योिनेतील तज्ञ सजमतीच या 

जशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत कर यात आली असून नानािी देखमुख कृिी संिीवनी प्रकल प कायाालय मंुब  येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहेस 


