
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहुन हलका ते मध् यम ् वरूपपा् या पावसाची श यता आहे  दिना क ०५ व 

०६ ऑग् ट रजीी वा-याचा वेग अदिक राहील  काही भागात ऊस, ज् वारी, मका, कापूस यासारख् या दपका वर 

नाकतजडया ची दपल् ले मजाया रमामातात रमाािुभा व करताना दिसत आहेत  या् या  यव्  ापनासााी 

कलजरपायरीफॉस २०% २४ दमली दक वा लॅमडा सायहॅलजथ्रीन ५% ८ दमली रमाती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

तेवढयाच शेतापुरती पावसाने उघाड दिल् यास फवारती करावी     

दपका चे नाव अव्  ा कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागते ते 

फुलिारता 

सध् याचे ढगाळ वातावरत व आद् तेमूळे कापूस दपकात रसशजित करता-या (मावा, तुडतूडे) 

दकडी  चा रमाािुभा व दिसून येत आहे  या् या  यव्  ापनासााी ५ दन बजळी अका ची फवारती 

करावी दक वा कमी रमाािुभा व असल् यास  ायादम ॉ  ाम २५ ४० गॅ्रम दक वा  लजद नीयाडीन 

५० ३० गॅ्रम रमाती एकर पावसाने उघाड दिल् यास फवारावे  रमाािुभा व ीा् त असेल तर 

फलजनीकॅमीड ५० ६० गॅ्रम रमाती एकर फवारावे  कापूस दपकावरील गुलाबी बज  डअळी् या 

 यव्  ापनासााी हे टरी ५ गुलाबी बज  डअळीसााीचे कामग ि सापळे लावावेत  सुरूपवातीस 

५ दन बजळी अका ची फवारती करावी, रमाािुभा व ीा् त असल् यास रमाजफेनजफॉस ५० ४०० 

दमली दक वा रमाजफेनजफॉस ४०  सायपरमेथ्रीन ४ (स यु त दकटकनाशक) ४०० दमली रमाती 

एकर आलटून पालटून पावसाने उघाड दिल् यास फवारावे  कापूस दपकात आ तर मशागतीची 

कामे करूपन तता चे  यव्  ापन करावे  

तुर  फा िया फुटते तुर दपकात अ तर मशागतीची कामे करूपन तता चे  यव्  ापन करावे   

मुग / उडीि शेंगा लागते ते 

शेंगा पजसते 

 

सध् याचे ढगाळ वातावरतामुळे मुग / उडीि दपकात मावा दकडीचा रमाािुभा व दिसून येत 

असल् यास या् या  यव्  ापनासााी ५ दन बजळी अका ची दक वा डायदम जएट ३० २४० दमली 

रमाती एकर पावसाने उघाड दिल् यास फवारती करावी   

मका वाढीची अव्  ा 

 

मका दपकावरील लष् करी अळीचा रमाािुभा व दिसून येत असल् यास या् या  यव्  ापनासााी 

 ायादम ज  ाम १२ ६  लॅमडा सायहॉलजथ्रीन ९ ५ ५ दमली दक वा स्पिनेटजरम ११ ७ एससी 

४ दमली रमाती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास वरील दकटकनाशका ची 

नानाीी िेशमुख कृिी स ीीवनी रमाकल्प, 

 

वस तराव नाईक मराावाडा कृिी दवद्यापीा, परभती भारत मौसम दवभाग  

 

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

लातुर कृदि हवामान सल्ला                                                                                          म गळवार, दिना क – ०४ ०८ २०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अ िाी  

(दिना क ०५ ते ०९ ऑग् ट, २०२०) 

दिना क ०५/०८ ०६/०८ ०७/०८ ०८/०८ ०९/०८ 

पाऊस (दममी) ११.० ०९.० ०५.० ००.० ०७.० 

कमाल तापमान 

(अ  से ) 
२९.० ३१.० ३२.० ३३.० ३४.० 

दकमान तापमान 

(अ  से ) 
२३.० २३.० २२.० २२.० २३.० 

ढग स्प् ती 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

सापेक्ष आद् ता 

(%) 
८४ ८६ ८७ ८५ ८३ 

िुपारची सापेक्ष 

आद् ता (%) 
६६ ७२ ७५ ५६ ५९ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
३३ २७ २० १८ २० 

वा-याची दिशा 
नऋैत्य पश्चिम नऋैत्य पश्चिम पश्चिम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


आलटून पालटून फवारती करावी  फवारती करत असताना दकटकनाशक पज  ग् यात पडेल 

अशारमाकारे फवारती करावी   

द्ाक्ष वाढीची अव्  ा बागेत रजगाचा रमाािुभा व दिसून येत असल् यास रजगनाशकाची फवारती करावी   

केळी वाढीची अव्  ा नवीन लागवड केलेल् या केळी बागेत अ तरमशागतीची कामे करूपन तता चे  यव्  ापन करावे  

बागेतील दपल् ले काढावेत   

दसताफळ फुलिारता ते 

फळिारता 

अव्  ा 

 

दसताफळ बागेत दपाया ढेकून दकडीचा रमाािुभा व दिसून आल् यास दन बजळी तेल ५० दमली 

दक वा  हदट सीलीयम लॅकीनी ीववीक बुरशी ४० गॅ्रम रमाती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् यास फवारती करावी  नवीन लागवड केलेल् या दसताफळ बागेत अ तरमशागीची 

कामे करूपन तता चे  यव्  ापन करावे   

भाीीपाला वाढीची अव्  ा  सध् या् या ढगाळ वातावरतामुळे वा गी दपकावर शेंडेअळीचा रमाािुभा व दिसून येत आहे या् या 

 यव्  ापनासााी एकरी ३ कामग ि सापळे लावावेत व ५  दन बजळी अका ची फवारती 

करावी  टजमॅटज दपकावरील दीवातूीन् य करपा रजगा् या  यव्  ापनासााी 

कॉपरऑ सी लजराईड २५ गॅ्रम  ् टर े प् टजसाय लीन १ गॅ्रम रमाती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

पावसाने उघाड दिल् यास फवारती करावी  भाीीपाला दपकात अ तरमशागीची कामे करूपन 

तता चे  यव्  ापन करावे  

फुलशेती लागवड फुलदपकात अ तरमशागीची कामे करूपन तता चे  यव्  ापन करावे   

पशुिन 

 यव्  ापन 

-- ततनाशक फवारलेल् या दाकाती पशुिन चरावयास ीातार नाही याची िक्षता  यावी   

सिर कृदि सल् ला पदाका डॉ प ीाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीा, परभती ये ील ग्रामीत कृदि मौसम सेवा यजीनेतील तज्ञ सदमती् या 

दशफारशीवरूपन तयार करूपन रमासाररत करण् यात आली असून नानाीी िेखमुख कृिी स ीीवनी रमाकल्प काया लय मु बई ये ून 

रमासाररत करण्यात आलेली आहे  


