
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  आकाश स्वच्छ   ेीगाळ राहण्यााचल शक्या ा आह.े   

जुकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान ाल्  ा 

काुाू  वेचणल अवस् था काुाू जुकाचल फरवड घेऊन नया.े वेचणला  याार अा ले् याा काुाू जुकाचल वेचणल कन न  याावल. काुाू 

जुकावरल  गढ ाबल बोंडअळलच् याा  यावस् थाुनााा ल जुका  हेक्  रल ु ाच कामगां  ााुळे  ावाव े.  ाचे 

थायाोडलकाबब ७५ डब् ल् याढु ल २० ग्रमॅ ककां वा इमामके्  लन ब  ोए  ५  क् के एािल ४ ग्रमॅ प्र ल १० ज  र 

ुाण् याा  जमाळून फवारणल करावल.  

 ढर  फढ   ारणा   े

शेंगा  रण े

अवस् था 

 ढर जुकावर अळयााांचा प्रावढर्ाबव िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल िॉनफ फफा २५  क् के २० 

जम ल ककां वा इमामके्  लन बे  ोए  ५  क् के ४.४ ग्रमॅ प्र ल १० ज  र ुाण् याा  जमाळून फवारणल करावल.   

करडई वाीलचल अवस् था करडई जुकावर ुानावरल  ठ ुके रोगाचा प्रावढर्ाबव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल 

मॅ को ेब ७५ डब् ल् याढु ल २५ ग्रमॅ प्र ल १० ज  र ुाण् याा  जमाळून फवारणल करावल.  

रब् बल ज् वारल वाीलचल अवस् था ज् वारल जुकावरल   ष् करल अळलच् याा  यावस् थाुनााा ल थायााजमथोक्  ाम १२  क् के   मॅडा 

ाायाहफ ोथ्रलन ९.५  डेाल ५ जम ल ककां वा जस्ुन ेोरम ११.७ एााल ४ जम ल प्र ल १० ज  र ुाण् याा  

जमाळून वरल  िक कनाशकाांचल आ  ून ुा  ून फवारणल करावल.  

केळल वाीलचल अवस् था केळल बाग ेल  जुल्  े काीून  ाडाांना मा लचा आ ार वयाावा  ाचे बाग ेल   णाांच ेजनयाांरण ण कन न ु ाणल 

 यावस् थाुन करावे. 

द्राक्ष घड वाीलचल 

अवस् था 

द्राक्ष बाग े मण् यााांचा आकार वाीजवण् याााा ल जिरॅलॅ लक अाॅलड ीिलए  २०० ु लुलएमचल फवारणल करावल.   

र्ािलुा ा फळवाीलचल 

अवस् था 

रब् बल हांगामााा ल  ागवड के ले् याा र्ािलुा ा जुकाा ुाणल यावस् थाुन कराव.े वाांगल जुकावर ुाांीरल 

माशलचा प्रावढर्ाबव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ५  क् के ंनांबोळल अकाबचल ककां वा 

नानािल वेशमढख कृिल ाांिलवनल प्रकल्ु, 

 

वाां राव नाईक मरा वाडा कृिल जवद्याुल , ुरर्णल आजण र्ार  मौाम जवर्ाग  

 

ईमे  - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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फे प्रोुथॅ्रलन ३० ईाल ५ जम ल ककां वा थायााजमथफक्  ाम २५ डब् ल् याढिल ४ ग्रमॅ प्र ल १० ज  र ुाण् याा  

जमाळून फवारणल करावल.  

फढ  श ेल  वाीलचल अवस् था ग ाांडा फढ  जुका  जहवाळयाा  मावा िकड आीळून या े.े जनयाांरण णााा ल डायामथेोए  १.० जम. ल. प्र ल 

ज  र ुाण् याा  जमाळून फवारणल करावल.  

ुशढ न 

 यावस् थाुन 

-- ुशढ नावर जवशेि : गोवगीया ुशढवर गोचलडाचा प्रावढर्ाबव आीळून या े आह े यााच् याा र्ौ लक 

 यावस् थाुनााा ल ग हाणल ल  व गो याा ल  गोचलडाांचल अांडल गोळा कन न गो यााबाहरे शेको ल कन न 

िाळून  ाकाव े.  

ावर कृिल ाल् ा ुजरण का वाां राव नाईक मरा वाडा कृिल जवद्याुल , ुरर्णल याथेल  ग्रामलण कृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवन न  याार कन न, नानािल वशेमढख कृिल ाांिलवनल प्रकल्ु कायााब या मढांबई याथेनू प्रााठर  करण्याा  आ े ल 

आहे. 

 


