
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात जदनांक १९ व २० मे रोजी तुरळक जिकाणी पावसाची शक्यता असून इतर जदवशी 

हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकांचे नाव अवस था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस जजमनीची जनवड कापूस जपकाची लागवड मध्यम ते भारी, कसदार व पाण्याचा उत्तम जनचरा होणाऱ्या जजमनीमधे्य 

करावी. हलक्या तसेच पाण्याचा जनचरा न होणाऱ्या जचबड जजमनीवर कापूस जपकाची लागवड 

करू नये. कापूस जपकाच्या लागवडीसािी जजमनीची खोली 60 ते 100 सेंमी असावी, जजमनीचा 

सामू 5.5 ते 8.5 एवढा असावा. 
तुर जजमनीची जनवड तुर या जपकास मध्यम ते भारी (30 ते 45 सेंमी खोल) पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन 

जनवडावी. तुरीच्या जपकास चोपन व क्षारयुक्त जजमन मानवत नाही. तुर जपकाच्या वाढीस 

जजमनीचा सामु 6.5 ते 7.5 योग्य असतो. आम्लयुक्त जजमनीत जपकाच्या मुळांवरील गािीचंी योग्य 

वाढ होत नसल्यामुळे रोपे जपवळी पडतात. 

मुग/उडीद जजमनीची जनवड मुग/उडीद या जपकांच्या लागवडी करीता योग्य जनचऱ्याची मध्यम ते भारी जजमन जनवडावी. 

एकदम हलक्या प्रजतची मुरमाड जजमन या जपकास योग्य नाही. पाणी सािवूण िेवणाऱ्या जजमनीत 

हे पीक घेऊ नये. 
भुईमूग जजमनीची जनवड भुईमूग लागवडीसािी मध्यम ते हलकी, भुसभुशीत, सेंजिय पदाथथ आजण कॅजल्शयमचे भरपूर 

प्रमाण असलेली जजमन जनवडावी. भुसभुशीत जजमनीत भरपूर प्रमाणात हवा खेळती राहते 

यामुळे मुळांची चांगली वाढ होऊन आऱ्या सुलभरीतीने जजमनीत जाण्यास तसेच शेंगा 

पोसण्यासािी मदत होते. 
मका जजमनीची जनवड मका लागवडीसािी मध्यम ते भारी, सुपीक, उत्तम जनचऱ्याची जजमन जनवडावी. 
केळी जजमनीची जनवड केळीच्या मृग बाग लागवडीसािी काळी व कसदार, भुसभुशीत गाळाची, पोयटयाची, पाण्याचा 

जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. लागवडीसािी क्षारयुक्त जजमनीची जनवड करू नये. 

आंबा जजमनीची 

जनवड/ वाढीची 

अवसथा 

आंबा लागवडीसािी मध्यम ते भारी प्रतीची पाण्याचा चांगला जनचरा होणारी, थोडीशी आम्लयुक्त 

जजमन जनवडावी. चोपन व चुनखडीयुक्त जजमनीत लागवड करू नये. जुन्या आंबा बागेत 

खोडजकडीचा प्रादुभाथव जदसून येत असल्यास  याच्या व्यवसथापनासािी प्रादुभाथव झालेल्या 

झाडाच्या जुन्या वाळलेल्या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा जदसून आल्यास 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
औरंगाबाद, कृिी हवामान सल्ला                                                                                        मंगळवार, जदनांक: १८ मे २०२१ 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक १९ ते २३ मे 2021 ) 
जदनांक 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 

पाऊस ३.०  ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  

कमाल तापमान (अं.से.) ३५.०  ३६.०  ३६.०  ३७.०  ३७.०  

जकमान तापमान (अं.से.) २५.०  २३.०  २५.०  २५.०  २४.०  

ढग स्सथती (आकाश) ढगाळ  ढगाळ अंशतः ढगाळ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापेक्ष आिथता 
(%) 

७३  ७७  ७४  ६९  ६७  

दुपारची सापेक्ष आिथता 
(%) 

४०  ३३  २८  २५  २३  

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 

२१  १७  १७  १७  २३  

वा-याची जदशा नैऋत्य  पजिम  वायव्य  वायव्य  वायव्य  

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व जििात पेटर ोलमधे्य बुडजवलेला बोळा 

जकंवा क्लोरोपायरीफॉस िावणाचा (2 जमली प्रती जलटर पाणी) बोळा टाकावा व जिि शेणाने 

अथवा मातीने जलपून घ्यावे. 

िाक्ष वाढीची अवसथा   िाके्ष बागेत फुलजकडयांचा प्रादुभाथव जदसून येत असल्यास याच्या व्यवसथापनासािी 5 % 
जनंबोळी अकथ  जकंवा  स्िनोसॅड 45% 2.5 जमजल जकंवा जफप्रोजनल 80% 0.6 जमली जकंवा 

इमामेक्टीन  बेन्झोएट 5% 4 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून  पावसाची उघाड व 

वाऱ्याचा वेग कमी असताना फवारणी करावी. िाक्ष बागेत अन्निव्यांची कमतरता जदसून 

आल्यास 00:00:50 15 गॅ्रम प्रजत जलटर पाण्यात जमसळून  पावसाची उघाड बघून फवारणी 

करावी. 
जसताफळ जजमनीची 

जनवड/ वाढीची 

अवसथा 

जसताफळ लागवडीसािी मध्यम ते हलकी, उत्तम जनचरा होणारी, भरपूर सेंजिय पदाथथ व सामू 6.5 

ते 8.0 दरम्यान असलेली जजमन जनवडावी. भारी, पाण्याचा जनचरा न होणारी जजमन जनवडू नये. 

जुन्या जसताफळ बागेत खोडजकडीचा प्रादुभाथव जदसून येत असल्यास  याच्या व्यवसथापनासािी 

प्रादुभाथव झालेल्या झाडाच्या जुन्या वाळलेल्या फांद्या कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा 

जदसून आल्यास तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व जिदामधे्य 

पेटर ोलमधे्य बुडजवलेला बोळा जकंवा क्लोरोपायरीफॉस िावणाचा (2 जमली प्रती जलटर पाणी) 

बोळा टाकावा व जिि शेणाने अथवा मातीने जलपून घ्यावे.   

भाजीपाला जजमनीची 

जनवड/ वाढीची 

अवसथा 

खरीप हंगामात भाजीपाला जपकाच्या लागवडीसािी भाजीपाला जपकाच्या प्रकारानुसार 

जजमनीची जनवड करावी. वांगी जपकावरील शेंडा व फळ पोखरणारी अळीच्या व्यवसथापनासािी 

5% जनंबोळी अकाथची जकंवा  क्लोरॅन्ट्र ाजनलीप्रोल 18.5% एससी 4 जमली जकंवा क्लोरपायरीफॉस 

20% ईसी 20 जमली जकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट 5% एसजी 4 गॅ्रम  जकंवा फेनप्रोपॅथ्रीन 30% 
ईसी 5 जमली जकंवा स्िनोसॅड 45% एससी 3 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची 

उघाड बघून फवारणी करावी. 

पशुधन 

व्यवसथापन 

------- जनावरांना संतुलीत खाद्य द्या, भरपूर पाणी पाजवा यामुळे उन्हाळयातील ताण कमी होउन 

दुग्धोत्पादन कायम राहते. प्रजथने व उजाथयुक्त खाद्य जसे जवजवध प्रकारच्या ढेपी आजण भरडलेले 

कडधान्य यांचे जमश्रण सकाळ आजण संध्याकाळच्या वेळेस जनावरांना द्या सोबत 20-25 गॅ्रम 

खजनप जमश्रण ही द्यावे. उन्हाळयातील ताण कमी होतो दुध उत्पादन जटकवून िेवता येते. 

सामुदाजयक 

जवज्ञान 

----- इंग्रजी झेंडंूच्या फुलांची भुकटी पाण्यामधे्य उकळून त्यापासून रंग काढता येतो. हा रंग सुती, 

रेशमी आजण उनी धागे रंगजवण्यासािी अनुक्रमे 11%, 2% आजण 2% या प्रमाणात घेऊन 

वापरता येतो. इंग्रजी झेंडूच्या फुलांपासून रंग काढण्यासािी व धागे रंगजवण्यासािी 30 जमजनटांचा 

वेळ प्रमाजणत करण्यात आला आहे. सुती धागे रंगजवण्यापूवी, 10% हरडयाच्या िावणात प्रजक्रया 

करणे गरजेचे आहे. तुरटी, क्रोम, कॉपर सल्फेट आजण फेरस सल्फेट या रंगबंधकाचा वापर 

करून जफका ते गडद केशरी, गडद जवटकरी अशा जवजवध रंगिटा जमळतात. धुणे, घासणे, घाम 

आजण सूयथप्रकाश या सवथ बाबीसािी रंगाचा पके्कपणा अजतशय चांगला आहे. 

सदर कृिी सल्ला पजिका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाथलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


