
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २८ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर२०२०) 

ददनांक 28 29 30 31 1 

पाऊस (दममी) 0 0 0 0 0 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
35 36 36 35 35 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
19 19 21 21 21 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
0 0 0 1 1 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
49 51 55 53 49 

दुपारची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
26 25 27 33 32 

वा-याचा वेग (दकमी 

/ तास) 
3 5 4 4 7 

वा-याची ददशा 
119 120 127 68 64 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामानाच्या अंदाजानुसार दजल्यात दद. २८ ऑक्टोबर २०२० ते १ नोव्हेंबर २०२० दरम्यान 

हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

 

कापूस 

 

फुलोरा ते बोडें 

अवथिा   

सध्याच्या दमात व ढगाळ हवामानामुळे कापूस दपकावरील बोडं अळीच्या 

दनयंत्रणासाठी प्रोफेनोस ५० ई.सी.  ३० दमली दकवा इंडोक्झीकाबर १५.८ % १० दमली 

दकवा िायोडीकाबर ७५ डबू्ल. पी. २५ ग्राम प्रती १० दलटर  पाण्यातून फवारणी करावी. 

३० ते ३५ % बोडं फुटल्यावर पदहली वेचणी करावी त्यानंतर १५ ते २० ददवसाच्या 

अंतराने २ ते ३ वेचण्या कराव्यात. कापूस वेचताना चांगला कापूस प्रिम वेचावा. नंतर 

पावसाने दभजलेला दपवळसर रंग असलेला व दकडका आदण दकवडी कापूस वेगळा 

वेचावा. कापूस वेच्ल्यानान्त्र ३ ते ४ ददवस उन्हात वाळवून स्वच्ह कोरड्या जागेत 

साठवावा. 

गहू पेरणी अवथिा दजरायत गव्हाची पेरणी दजरायत वाणाची दनवड करून ऑक्टोबर अखेरपयंत 

बीजप्रदिया  करून पूणर करावी. तसेच वेळेवर बागायती गव्हाची पेरणी 

करण्याकररता योग्य वाणाची दनवड करून १ ट १५ नोव्हेंबर पयंत बीजप्रदिया करून 

पेरणी करावी. 

सोयाबीन 
पक्वता ते 

काढणी 

सोयाबीन च्या पक्व दपकाची काढणी कडचे छोटे छोटे ढीग करून प्रखर सूयरप्रकाशात 

वाळवावे. त्यानंतर प्रादुभारव / उगवण झालेल्या शेंगा बाजूला करून मळणी करावी. 

भुईमुग फुलोरा 

पक्व दपकाची काढणी करावी व काढलेल्या दपकांची सुरदक्षत साठवण करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महात्मा फुले कृिी  दवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                     शुिवार ददनांक –२७ ऑक्टोबर २०२० 



 

 

तूर  
दपक वाढीची 

अवथिा 

तूर दपकामधे्य मार रोगाचे दनयंत्रणासाठी टर ायकोडमार १० ग्राम प्रती १ दलटर पाण्यात 

दमसळून ५०-१०० दमली प्रती झाड आळवणी (डर ेन्ीगं) करावे. तूर दपकावरील पाने 

गंुडाळणाऱ्या अळीच्या दनयंत्रणासाठी ५% दनंबोळी अकारची फवारणी करावी. 

केळी 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे केळीवरील फुल दकडीच्या दनयंत्रणासाठी केळीचे घड ६ % 

सच्हीर्द्तेच्या पॉलीिीन दपशव्यांनी झाकावीत. तसेच मावा दकडीच्या दनयंत्रणासाठी     

डायमेिोएट २० दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

जनावरांचे व्य्वथिापन   

सवर जनावरांना चपटे कृमी रोग प्रतीबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

लसीकरण करून घ्यावे. पोटातील जंतांच्या दनयंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग प्रदतबंधक उपाय म्हणून पशु वैदकाच्या 

सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांना नेहमी 

दपण्यास स्वच्ह पाणी  द्यावे. 

 सदर कृदि सल् ला पदत्रका महात्मा फुले कृिी दवद्यापीठ, राहुरी ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायारलय मंुबई येिून प्रसाररत करण् यात आली. 


