
हवामानाचा इशारा पुढील पाच दिवसात दहिंगोली दिल् हयात तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम स् वरूपाच् या पावसाची शक् यता 

आहे. 

दपकािंचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस  पाते लागणे, 

फुले लागणे ते 

बो िंड वाढीची 

अवस् था   

पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. कापूस 

दपकात लाल् या रोगाच् या व् यवस् थापनासािी पदहली फवारणी मॅग् नेदशयम सल् फेट २० गॅ्रम + 

डीएपी २०० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास करावी. िुसरी 

फवारणी युरीया + म् युरेट ऑफ पोटॅश प्रत् येकी १५० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

पावसाने उघाड दिल् यास करावी.   

तुर  फािंिया वाढीची 

अवस् था 

पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. तुर 

दपकात पाने गुिंडाळणा-या अळीचा प्रािुर्ााव आढळून आल् यास प्रािुर्ाावग्रस् त शेंडे गोळा 

करून नष् ट करावेत व ५ टक् के दनिंबोळी अकााची पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी.   

मका  वाढीची अवस् था पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. मका 

दपकावरील लष् करी अळीच् या व् यवस् थापनासािी थायादमथोक् झाम १२ टक् के  लॅमडा 

सायहॉलोथ्रीन ९.५ झेडसी ५ दमली दकिं वा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ दमली प्रती १० दलटर 

पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास वरील दकटकनाशकािंची आलटून पालटून 

फवारणी करावी.  

रब् बी ज् वारी वाणािंची दनवड  रब् बी ज् वारी पेरणीसािी सीएसएच १५ आर, सीएसएच १९ आर, एम ३५ – १, एसपीव् ही १४११, 

एसपीव् ही १५४९, सीएसव् ही १८, फुले दचत्रा, फुले वसुधा, फुले रेवती या वाणािंपैकी एका 

वाणाची दनवड करावी.  पेरणीपूवी दबयाण् यास गिंधक ३०० मेि ४ गॅ्रम प्रती दकलो दबयाणे या 

प्रमाणात दबिप्रक्रीया करावी. तसेच इदमडाक् लोप्रीड ४८ टक् के १४ दमली प्रती दकलो 

दबयाण् यास दबिप्रक्रीया करावी. अझॅटोबॅक् टर  पीएसबी ५ दमली प्रती दकलो दबयाण् यास 

दबिप्रक्रीया करावी.  

 

 

सुयाफूल वाणािंची दनवड सुयाफूल दपकाच् या पेरणीसािी लातुर सुयाफूल - ८, फुले र्ास् कर, एसएस – २०३८, मॉडना, 

लातुर सिंकरीत सुयाफूल – १७१, लातुर सिंकरीत सुयाफूल- ३५,  केबीएसएच-४४, फुले 

रदवराि या वाणािंपैकी एका वाणाची दनवड करावी.   

नानािी िेशमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पिंिाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, परर्णी  र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

दहिंगोली कृदि हवामान सल्ला                                                                                                  मिंगळवार दिनािंक – ०७.१०.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अिंिाि  

(दिनािंक ०८ ते १२ ऑक् टोबर, २०१९) 

दिनािंक ०८/१० ०९/१० १०/१० ११/१० १२/१० 

पाऊस (दममी) १५.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान 

(अिं.से.) 
३३.० ३३.० ३३.० ३४.० ३५.० 

दकमान तापमान 

(अिं.से.) 
२३.० २२.० २२.० २२.० २२.० 

ढग स्पस्थती 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ स् वच् छ 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्ाता (%) 
८४ ८४ ७८ ७४ ६६ 

िुपारची सापेक्ष 

आर्द्ाता (%) 
५४ ५१ ५१ ४५ ४७ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
०८ ०७ ०६ ०६ ०६ 

वा-याची दिशा 
ईशान् य ईशान् य ईशान् य ईशान् य ईशान् य 



केळी वाढीची अवस् था पाऊस झालेल् या दिकाणी केळी बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. 

केळी बागेत ५० गॅ्रम पालाश प्रती झाड खत मात्रा दिली नसल् यास ियावी. दसगाटोका 

रोगाच् या व् यवस् थापनासािी प्रोपीकोनॅझोल १० दमली  स्पिकर १० दमली प्रती १० दलटर 

पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. 

र्द्ाक्ष छाटणी पूवा 

अवस् था  

पाऊस झालेल् या दिकाणी बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. र्द्ाक्ष बागेत 

ऑक् टोबर छाटणीसािी खत मात्रा दिली नसल् यास िेण् यात यावी.    

दसताफळ  फळ वाढीची 

अवस् था 

पाऊस झालेल् या दिकाणी दसताफळ बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. 

दसताफळाच् या बागेत दपिया िेकून या दकडीचा प्रािुर्ााव दिसुन आल् यास याच् या 

व् यवस् थापनासािी क् लोरपायरीफॉस २० दमली + १० गॅ्रम वॉदशिंग पावडर १० दलटर पाण् यात 

दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी.   

र्ािीपाला वाढीची अवस् था टोमॅटो दपकावरील दविाणूिन् य दिपके या रोगाच् या व् यवस् थापनासािी कॉपर 

ऑक् सीक् लोराईड २५ गॅ्रम + स् टर े प् टोसाइक् लीन १ गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

स्पिकरसह पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी.   

फुलशेती  काढणी / 

वाढीची अवस् था  

नवरात्रोत् सव व िसरा सणामुळे बािारपेिेत झेंडूच् या व इतर फुलािंना अदधक मागणी असते, 

बािारपेि व फुलािंची मागणी लक्षात घेऊन फुलािंची काढणी टप् याटप् याने करावी. 

फुलदपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करण् यात यावा.  

पशुधन व् यवस् थापन -- रक् तदपपासू दकटकवगीय माशािंचा प्रािुर्ााव व त् यािंच् याव् िारे प्रसारीत होणारा सरा (दटर पॅनी 

झोमोसीस) या रोगाची पशुधनास लागण होण् याची शक् यता आहे. तरी िे पशू स् वत: र्ोवती 

चक्राकार दफरणे, डोळे लाल होऊन स् त्राव गळणे व एकिम िुग् धोत् पािनातील घट व 

शरीराची ताप वाढणे इत् यािी लक्षणे एकत्र िाखवत असतील अशा पशुस साराप्रदतबिंधक 

औिधीची मात्रा पशुवैियक तज्ािंकडून िेण् यात यावी.     

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पिंिाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योिनेतील तज् 

सदमतीच् या दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानािी िेखमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्प कायाालय 

मुिंबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


