
हवामानाचा 

इशारा 

दिनाांक २९ सप् टेंबर २०२० व दिनाांक ३० सप् टेंबर २०२० रोजी लातुर दजल् हयाात तुरकक दककाीी वािकी वारा व 

दवजाांच् याा कडकडाटाची श याता हह.  

दिकाांच. नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कािूस िात. लागी., 

फुलधारीा त. 

बो ांड वाढीची 

अवस् था 

मागील काकातील ढगाक वातावरी, हर्द्रता व िमट हवामान त् यााचरमामाी. िडल. ल् याा 

िावसामुक.  कािूस दिकात रोग व दकडी ांचा रमाािुर्ारव दिसून या.त हह.  कािूस दिकात िहीयाा 

रोगाच् याा  यावस् थािनासाकी अोकोसिस्स् टर ॉबीन  डायाफ. नोकोनोकोल १० ग्रोम रमाती १० दलटर 

िाण् याात दमसकून िावसान. उघाड दिल् याास फवारीी करावी  तस.च कािूस दिकात हांतकरक 

बो ांड सड यााचा रमाािुर्ारव दिसून या.त असल् याास यााच् याा  यावस् थािनासाकी कॉिर 

ऑ सी लोरा ड २५ ग्रोम  स् टर . प् टोसाया लीन २ ग्रोम रमाती १० दलटर िाण् याात दमसकून िावसान. 

उघाड दिल् याास फवारीी करावी  स यााच् याा कोरडयाा हवामानामूक.  कािूस दिकात रसशोिन 

करीा-याा दकडी ांचा (मावा, तुडतूड., फुलदकड) रमाािुर्ारव दिसून या. असल् याास यााच् याा 

 यावस् थािनासाकी दनांबोकी अकर  ५ दकां वा दफरमाोनील ५ ६०० दमली दकां वा सिसिन.टोरम 

११ ७ १६० दमली दकां वा बुरमाोफें कीन २५ ४०० दमली रमाती एकर िावसान. उघाड दिल् याास 

फवारीी करावी  िावसान. उघाड दिल् याामुक.  कािूस दिकातील तीाांच.  यावस् थािन कराव.  

तुर फाांियाा फुटी. तुर दिकात िान. गुांडाकीा-याा अकीचा रमाािुर्ारव दिसून या.त असल् याास यााच् याा 

 यावस् थािनासाकी रमाािुर्ारवग्रस् त िान. गोका कूनन न् ट करावीत व ५ दनांबोकी अकारची 

िावसान. उघाड दिल् याास फवारीी करावी  िावसान. उघाड दिल् याामुक.  तुर दिकातील तीाांच. 

 यावस् थािन कराव.  

मुग / उडीि काढीी अवस् था उदशरा ि.रीी क. ल. ल् याा मका दिकावरील ल् करी अकीचा रमाािुर्ारव दिसून या.त असल् याास 

यााच् याा  यावस् थािनासाकी इमाम. टीन ब. कोएट ५  ४ ग्रोम दकां वा सिसिन.टोरम ११ ७ एससी ४ 

दमली रमाती १० दलटर िाण् याात दमसकून िावसान. उघाड दिल् याास वरील दकटकनाशकाांची 

हलटून िालटून फवारीी करावी  

रब् बी ज् वारी जदमनीची दनवड रब् बी ज् वारी ि.रीीसाकी म याम त. र्ारी, िाण् यााचा याो या दनचरा होीारी जमीन दनवडावी   

नानाजी ि.शमुख कृिी सांजीवनी रमाकल्ि, 

 

वसांतराव ना क मराकवाडा कृिी दवद्यािीक, िरर्ीी हदी र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

 म.ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

लातुर कृिी हवामान सल्ला                                                                                     मांगकवार, दिनाांक – २९ ०९ २०२० 
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सुयारफूल जदमनीची दनवड रब् बी रु् मूग ि.रीीसाकी िाण् यााचा उत् तम दनचरा होीारी, हलकी त. म याम, रु्सरू्शीत जमीन 

दनवडावी  जदमनीचा हम् ल – दवम् ल दनिदेशशाांक ६ ५ त. ७ ५ एवढा असावा. र्ारी काकयाा 

जदमनीची दनवड कून नया. कारी जदमनीत ह-याा घुसण् याासाकी व दिकाची काढीी 

करण् याासाकी रासासिायाक होत.   

क. की वाढीची अवस् था मागील काकातील ढगाक वातावरी, हर्द्रता व काल. ल् याा िावसामुक.  क. की दिकात 

िानावरील दकिक.  रोगाचा रमाािुर्ारव दिसून या.त हह. यााच् याा  यावस् थािनासाकी 

िायारो लोस् टर ोदबन २० डब् ल् युाजी १० ग्रोम रमाती १० दलटर िाण् याात दमसकून िावसान. उघाड 

दिल् याास फवारीी करावी  िावसान. उघाड दिल् याामुक.  क. की बाग.तील तीाांच.  यावस् थािन 

कराव.  क. की बाग.त ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम िालाश रमाती काड खतमारासा ियाावी   

हांबा वाढीची अवस् था िावसान. उघाड दिल् याामुक.  नवीन लागवड क. ल. ल् याा हांबा बाग.तील तीाांच.  यावस् थािन कराव.  

र्द्ाक्ष छाटीीिूवर 

अवस् था 

सततच् याा िावसामुक.  र्द्ाक्ष बाग.त बगलफुटी वाढल् याा असल् याास काढून  याा याात  बाग.त 

रोगनाशकाची फवारीी करावी  र्द्ाक्ष बाग.त ऑ टोबर छाटीी करीा-याा           श.तक-यााांनी 

छाटीी लाांबवावी   

दसताफक फकवाढीची 

अवस् था 

िावसान. उघाड दिल् याामुक.  नवीन लागवड क. ल. ल् याा दसताफक बाग.तील तीाांच.  यावस् थािन 

कराव.  

र्ाजीिाला वाढीची अवस् था र्ेंडी दिकावरील िाांढरी माशीच् याा  यावस् थािनासाकी फ.  रमाोिोनीन ३०  सी ३ ५ दमली दकां वा 

ऑ सीदडम.टॉन दमथा ल २५  सी २० दमली दकां वा थायाादमथॉ काम २५ डब् ल् युाजी २ ग्रोम 

रमाती १० दलटर िाण् याात िाण् याात दमसकून िावसान. उघाड दिल् याास फवारीी करावी  िावसान. 

उघाड दिल् याामुक.  र्ाजीिाला दिकातील तीाांच.  यावस् थािन कराव.  

फुलश.ती वाढीची अवस् था काढीीस तयाार असल. ल् याा फुलाांची काढीी कूनन  याावी  िावसान. उघाड दिल् याामुक.  

फुलदिकातील तीाांच.  यावस् थािन कराव.  

िशुधन 

 यावस् थािन 

-- लम् िी स् कीन रोगाची बाधा टाकण् याासाकी गोवांशीया जनावराांना श.कीतील ि.वी रोगाची लस 

टोचून  याा हदी रोगरमादतकारक्षमता वाढवण् याासाकी वनस् ितीज या षिधी, मोकका गोका, 

र्रिूर सुयाररमाकाश यााकड. लक्ष ियााव.    

सिर कृिी सल्ला िदरासका वसांतराव ना क मराकवाडा कृिी दवद्यािीक, िरर्ीी या.थील ग्रामीी कृिी मौसम स.वा 

याोजन.तील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवूनन तयाार कूनन, नानाजी ि.शमुख कृिी सांजीवनी रमाकल्ि कायाारलया मुांब  

या.थून रमासाकरत करण्यात हल.ली हह.  

 


