
हवामानाचा 

इशारा 

बीड जिल् हयात  ु ढीी  ु त  िवसात  कात  ् सच् छ    ीात  ातही   जिल् हयात   ढा ा िकातीी ह ात ् सरूपुतच् यात 

ुतसात ी  क् या त कह   िवांत ा ३० ाप् टेंबा २०२० ाोिी बीड जिल् हयात   ढा ा िकातीी सतव ी सतात स 

जसित च् यात ाडाडतटत ी  क् या त कह   

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस िाते लागणे, 

फुलधारणा ते 

ब ांड वाढीची 

अवस् था 

मागील काळातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व दमट हवामान त् याचरमामाणे िडलेल् या 

िावसामुळे कािूस पिकात र ग व पकडी ांचा रमाादुर्ारव पदसून येत आहे. कािूस पिकात दहीया 

र गाच् या  यवस् थािनासा ी अोक सिस्स् टर ॉबीन  डायफेन क नोक ल १० ग्रोम रमाती १० पलटर 

िाण् यात पमसळून िावसाने उघाड पदल् यास फवारणी करावी. तसेच कािूस पिकात आांतकरक 

ब ांड सड याचा रमाादुर्ारव पदसून येत असल् यास याच् या  यवस् थािनासा ी कॉिर 

ऑक् सीक् ल रा ड २५ ग्रोम  स् टर े प् ट सायक् लीन २ ग्रोम रमाती १० पलटर िाण् यात पमसळून िावसाने 

उघाड पदल् यास फवारणी करावी. स याच् या क रडया हवामानामूळे कािूस पिकात रसश िन 

करणा-या पकडी ांचा (मावा, तुडतूडे, फुलपकड) रमाादुर्ारव पदसून ये असल् यास याच् या 

 यवस् थािनासा ी पनांब ळी अकर  ५ पकां वा पफरमा नील ५ ६०० पमली पकां वा सिसिनेट रम 

११.७ १६० पमली पकां वा बुरमा फें कीन २५ ४०० पमली रमाती एकर िावसाने उघाड पदल् यास 

फवारणी करावी. िावसाने उघाड पदल् यामुळे कािूस पिकातील तणाांचे  यवस् थािन करावे. 

तुर फाांदया फुटणे तुर पिकात िाने गुांडाळणा-या अळीचा रमाादुर्ारव पदसून येत असल् यास याच् या 

 यवस् थािनासा ी रमाादुर्ारवग्रस् त िाने ग ळा कूनन न् ट करावीत व ५ पनांब ळी अकारची 

िावसाने उघाड पदल् यास फवारणी करावी. िावसाने उघाड पदल् यामुळे तुर पिकातील तणाांचे 

 यवस् थािन करावे. 

मुग / उडीद काढणी अवस् था उपशरा िेरणी केलेल् या मका पिकावरील ल् करी अळीचा रमाादुर्ारव पदसून येत असल् यास 

याच् या  यवस् थािनासा ी इमामेक् टीन बे क एट ५  ४ ग्रोम पकां वा सिसिनेट रम ११.७ एससी ४ 

पमली रमाती १० पलटर िाण् यात पमसळून िावसाने उघाड पदल् यास वरील पकटकनाशकाांची 

आलटून िालटून फवारणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी रमाकल्ि, 

 

वसांतराव ना क मरा वाडा कृिी पवद्यािी , िरर्णी आपण र्ारत मौसम पवर्ाग  

 

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

बीड  कृिी हवामान सल्ला                                                                                     मांगळवार, पदनाांक – २९.०९.२०२० 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अांदाज  

( पदनाांक ३० सप् टेंबर ते ०४ ऑक् ट बर , २०२०) 

पदनाांक ३०/०९ ०१/१० ०२/१० ०३/१० ०४/१० 

िाऊस ०६.० १२.० १५.० ००.० १०.० 

कमाल तािमान (अां.से.) ३१.० ३२.० ३२.० ३३.० ३४.० 

पकमान तािमान (अां.से.) २३.० २३.० २२.० २२.० २३.० 

ढग सिसस्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ स् वच् छ स् वच् छ 

सकाळची सािेक्ष आर्द्रता 

(%) 
८५ ८७ ८८ ८७ ८४ 

दुिारची सािेक्ष आर्द्रता 

(%) 
५२ ५५ ५३ ४७ ४३ 

वा-याचा वेग (पकमी / 

तास) 
११ ११ ११ ११ १४ 

वा-याची पदशा 
वाय य वाय य वाय य वाय य वाय य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


रब् बी ज् वारी जपमनीची पनवड रब् बी ज् वारी िेरणीसा ी म यम ते र्ारी, िाण् याचा य  य पनचरा ह णारी जमीन पनवडावी.  

सुयरफूल जपमनीची पनवड रब् बी रु् मूग िेरणीसा ी िाण् याचा उत् तम पनचरा ह णारी, हलकी ते म यम, रु्सरू्शीत जमीन 

पनवडावी. जपमनीचा आम् ल – पवम् ल पनददेशशाांक ६.५ ते ७.५ एवढा असावा. र्ारी काळया 

जपमनीची पनवड कून नये कारण जपमनीत आ-या घुसण् यासा ी व पिकाची काढणी 

करण् यासा ी रासासदायक ह ते.  

केळी वाढीची अवस् था मागील काळातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व कालेल् या िावसामुळे केळी पिकात 

िानावरील प िके र गाचा रमाादुर्ारव पदसून येत आहे याच् या  यवस् थािनासा ी 

िायरोक् ल स् टर  पबन २० डब् ल् युजी १० ग्रोम रमाती १० पलटर िाण् यात पमसळून िावसाने उघाड 

पदल् यास फवारणी करावी. िावसाने उघाड पदल् यामुळे केळी बागेतील तणाांचे  यवस् थािन 

करावे. केळी बागेत ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम िालाश रमाती काड खतमारासा दयावी.  

आांबा वाढीची अवस् था िावसाने उघाड पदल् यामुळे नवीन लागवड केलेल् या आांबा बागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावे. 

र्द्ाक्ष छाटणीिूवर 

अवस् था 

सततच् या िावसामुळे र्द्ाक्ष बागेत बगलफुटी वाढल् या असल् यास काढून  या यात. बागेत 

र गनाशकाची फवारणी करावी. र्द्ाक्ष बागेत ऑक् ट बर छाटणी करणा-या           शेतक-याांनी 

छाटणी लाांबवावी.  

पसताफळ फळवाढीची 

अवस् था 

िावसाने उघाड पदल् यामुळे नवीन लागवड केलेल् या पसताफळ बागेतील तणाांचे  यवस् थािन 

करावे. 

र्ाजीिाला वाढीची अवस् था र्ेंडी पिकावरील िाांढरी माशीच् या  यवस् थािनासा ी फे रमा िोनीन ३०  सी ३.५ पमली पकां वा 

ऑक् सीपडमेटॉन पमथा ल २५  सी २० पमली पकां वा थायापमथॉक् काम २५ डब् ल् युजी २ ग्रोम 

रमाती १० पलटर िाण् यात िाण् यात पमसळून िावसाने उघाड पदल् यास फवारणी करावी. िावसाने 

उघाड पदल् यामुळे र्ाजीिाला पिकातील तणाांचे  यवस् थािन करावे. 

फुलशेती वाढीची अवस् था काढणीस तयार असलेल् या फुलाांची काढणी कूनन  यावी. िावसाने उघाड पदल् यामुळे 

फुलपिकातील तणाांचे  यवस् थािन करावे. 

िशुधन 

 यवस् थािन 

-- लम् िी स् कीन र गाची बाधा टाळण् यासा ी ग वांशीय जनावराांना शेळीतील देवी र गाची लस 

ट चून  या आपण र गरमापतकारक्षमता वाढवण् यासा ी वनस् ितीज य षिधी, म कळा ग  ा, 

र्रिूर सुयररमाकाश याकडे लक्ष दयावे.   

सदर कृिी सल्ला िपरासका वसांतराव ना क मरा वाडा कृिी पवद्यािी , िरर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

य जनेतील तज्ञ सपमतीच्या पशफारशीवूनन तयार कूनन, नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी रमाकल्ि कायारलय मुांब  

येथून रमासाकरत करण्यात आलेली आहे. 

 


