
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश अंशत: ढगाळ ते ढगाळ राहील. दिल् हयाात तुरळक दककाीी हल् याा  वरूपपा् याा 

पावसाची श् याता आहे. तसेच दिनांक ०२ ते ०५ सप् टेंबर २०२० याा कालावधीत तुरळक दककाीी वािळी वारा, 

दविांचा कडकडाटासह हल् याा ते म याम  वरूपपा् याा पावसाची श् याता आहे. 

दपकांचे नाव अव था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागीे, 

फुलधारीा ते 

ब डं धरीे  

कापूस दपकात रसश िन करीा-याा दकडी्ं याा ामावा, तुडतूडे, फुलदकडय याांचा रादािुभाा व दिसून 

येात आहे. याा् याा  याव थापनासाकी दनंब ळी अक  ५ दकंवा दफराद नील ५ ६०० दमली दकंवा 

स्पिनेट रम ११.७ १६० दमली दकंवा बुराद फें झीन २५ ४०० दमली रादती एकर पावसाने उघाड 

दिल् याास फवारीी करावी. स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे कापूस दपकातील तीांचे 

 याव थापन करावे.   

तुर फांियाा फुटीे स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे तुर दपकातील तीांचे  याव थापन करावे.   

मुग / उडीि काढीी अव था दिनांक ०२ ते ०५ सप् टेंबर २०२० याा कालावधीत तुरळक दककाीी वािळी वारा, दविांचा 

कडकडाटासह हल् याा ते म याम  वरूपपा् याा पावसाची श् याता लक्षात घेता काढीीस तयाार 

असलेल् याा मुग दपकाची काढीी लवकरात लवकर करूपन सुरदक्षत दककाीी साकवीूक 

करावी.  

मका वाढीची अव था उदशरा पेरीी केलेल् याा मका दपकावरील लष् करी अळीचा रादािुभाा व दिसून येात असल् याास 

याा् याा  याव थापनासाकी इमामे् टीन बे झ एट ५  ४ गॅ्रम दकंवा स्पिनेट रम ११.७ एससी ४ 

दमली रादती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास वरील दकटकनाशकांची 

आलटून पालटून फवारीी करावी.  

केळी वाढीची अव था केळी दपकात करपा ादसगाट काय र गाचा रादािुभाा व दिसून येात असल् याास याा् याा 

 याव थापनासाकी काब् डादझम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम दकंवा राद पीक नॅझ ल १०  ईसी १० 

दमली रादती १० दलटर पाण् याात दमसळून स्परकरसह पावसाने उघाड दिल् याास फवारीी करावी. 

स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे केळी बागेतील तीांचे  याव थापन करावे.    

नानािी िेशमुख कृिी संिीवनी रादकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराकवाडा कृिी दवद्यापीक, परभाीी आदी भाारत मौसम दवभााग  

 

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

परभाीी कृिी हवामान सल्ला                                                                                           मंगळवार, दिनांक – ०१.०९.२०२० 
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आंबा वाढीची अव था नवीन लागवड केलेल् याा आंबा फळबागेत र गा् याा  याव थापनासाकी काब् डादझम  

मॅ क झेब ७५ २५ गॅ्रम रादती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास फवारीी 

करावी. स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे आंबा बागेतील तीांचे  याव थापन करावे.   

र्द्ाक्ष वाढीची अव था र्द्ाक्ष बागेतील केवडा ाडाऊनी दमल् डुय र गाचा रादािुभाा व दिसून येात असल् याास याा् याा 

 याव थापनासाकी पावसाने उघाड दिल् याास र गनाशकाची फवारीी करावी. र्द्ाक्ष बागेत 

पानांची दवरळीी करावी. बगल फुटी काढा याात, र्द्ाक्ष बागेत शेंडा खुडावा. स याा पावसाने 

उघाड दिली असल् याामुळे र्द्ाक्ष बागेतील तीांचे  याव थापन करावे.   

दसताफळ फळवाढीची 

अव था 

स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे दसताफळ बागेतील तीांचे  याव थापन करावे.   

भाािीपाला वाढीची अव था  ट मॅट  दपकावर दिवाीूि या करपा र गाचा रादािुभाा व दिसून येात असल् याास याा् याा 

 याव थापनासाकी करपर ्् सी् ल राईड २५ गॅ्रम   टर े प् ट साया् लीन १ गॅ्रम रादती १० दलटर 

पाण् याात दमसळून फवारीी करावी. वांगी भाािीपाला दपकावरील शेंडा व फळे  प खरीा-याा 

अळी् याा  याव थापनासाकी ५ दनंब ळी अका ची फवारीी करावी नंतर ् ल रॅ टर ादनलीराद ल 

१८.५ ४ दमली दकंवा ् ल रपायारीफरस २० २० दमली दकंवा इमामे् टीन बे झ एट ५ ४ गॅ्रम 

रादती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास फवारीी करावी. दमरची 

दपकावरील फुलदकडी्ं याा  याव थापनासाकी इमामे् टीन बे झ एट ५ ४ गॅ्रम दकंवा दफराद नील 

५ २० दमली रादती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसाने उघाउ दिल् याास फवारीी करावी. 

स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे भाािीपाला दपकातील तीांचे  याव थापन करावे.   

फुलशेती वाढीची अव था काढीीस तयाार असलेल् याा फुलांची काढीी टप् यााटप् यााने करावी व रादतवारी करूपन 

बािारपेकेत पाकवावी. स याा पावसाने उघाड दिली असल् याामुळे फुलदपकातील तीांचे 

 याव थापन करावे.  

पशुधन 

 याव थापन 

-- लम् पी  कीन दडसीि सश श र ग ग वग या व म् हैसवग या पशुधनाम येा दिसुन येात आहे. हा 

साथीचा दविाीुि या र ग असुन यााचा रादसार मु् यात् वे र् त दपपासु चावीा-याा दकटकवग या 

माशा, डास, ग चीडे याामुळे ह त . याा् याा  याव थापनासाकी र ग बाधीत पशुधन दनर गी 

पशुधनापासून दवलगीकरी करावे अथवा त् याांना एदक ित चरावयाास स डु नयेा. र गबाधीत 

पशुधनाची ने-आी बंि करावी. तसेच साथी् याा काळात गावातुन / पसरसरातुन ग कयाास भेाटी 

िेीा-यााची सं् याा मयाा िीत करावी. बाधीत पशुधनाची सुरुिा करीा-याा पशुवैियाक 

डर् टरांनी दवदशष् ट प शाख पसरधान करावा व सुरूिेनंतर हात अल् क ह ल दमरीत 

सॅनीटायाझरने धुवून टाकावेत तसेच पाििाने व प शाख, गरम पाण् यााने दनंि तुक करूपन  याावा. 

बाधीत पशुना् याा संपका म येा आलेले वाहन व पसरसर तसेच ईतर साहीत् या दनिजंतुक करावे. 

र ग दनयंािीासाकी र् त दपपासु चावीा-याा दकटकवग या माशा, डास, ग चीडे याांचे दनमुजंलन 

करावे. पशुधन व परीसरावरती रासायादनक / वन तपीि या दकटकनाशकाची फवारीी 

करावी. तुरळक दककाीी वािळी वारा, दविां् याा कडकडाटासह पावसाची श् याता लक्षात 

घेता याा कालावधीत पशुधनास उघडयाावर बांधू नयेा दकंवा उघडयाावर चरावयाास स डू नयेा.     

सिर कृिी सल्ला पदिका वसंतराव नाईक मराकवाडा कृिी दवद्यापीक, परभाीी येाथील ग्रामीी कृिी मौसम सेवा 

या िनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरूपन तयाार करूपन, नानािी िेशमुख कृिी संिीवनी रादकल्प कायाा लया मंुबई 

येाथून रादसासरत करण्यात आलेली आहे. 

 


