
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार पुढील पाच ददवसात आकाश  स्वच्छ ते ढगाळ राहील. ददनाक २१ ते २३ ऑक्टोबर,२०२० 

रोजी दजल्यात हलक्या  स्वरूपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागणे, 

फुलधारणा ते 

बोडं वाढीची 

अवस् था  

वेचणीस तयार असलेल्या कापूस दपकाची वेचणी करून घ्यावी. वेचणी केलेला कापूस 

साठवणुकी पूवी उन्हात वाळवून साठवणूक करावी जेणेकरून कापसाची प्रत खालावणार 

नाही. कापूस दपकात ददहया रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी अॅझोक्सिस्ट्रोबीन + 

डायफेनकोनॅझोल १० ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून पाऊसानी उघाड ददल्यास 

फवारणी करावी. 

तुर फांदया फुटणे ते 

कळी लागणे 

अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे तूर दपक दपवळे पडत आहे.शेतकरी यासाठी तूर दपकास युरीया 

देत आहेत. शेतकयाांनी तूर दपकास युरीया देऊ नये. त्याऐवजी १३:००:४५ १०० ग्राम प्रती १०  

दलटर पाण्यात दमसळून पाऊसाने उघाड ददल्यास फवारणी करावी. 

रब् बी  वारी पेरणी पूवव हवामानाच्या अंदाज नुसार कोरडवाहू ज्वारीची पेरणी शेतात वापसा आल्यानंतर करावी. 

बागायती ज्वारी दपकाची पेरणी ऑक्टोबर मदहना अखेर पयांत करता येते. 

केळी वाढीची अवस् था केळी बागेत झाडांना मातीचे टाचन करून घ्यावे. 

आंबा वाढीची अवस् था मागील आठवड्यात झालेल्या पाऊसामुळे आदण पुढील दोन ददवसाच्या पूवावनुमानानुसार 

आंबा बागेत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी तसेच आंबा बागेत साचलेल्या 

पाण्याचा दनचरा करावा. 

द्राक्ष छाटणी अवस् था द्राके्ष बागेत छाटणी करून घ्यावी. 

दसताफळ फळवाढीची 

अवस् था 

काढणीस तयार असलेल्या सीताफळाची काढणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

लातूर कृिी हवामान सल्ला                                                                                      मंगळवार, ददनांक – २०.१०.२०२० 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

( ददनांक २१ ते २५ ऑक् टोबर, २०२०) 

ददनांक २१/१०  २२/१०  २३/१०  २४/१०  २५/१०  

पाऊस ० १०. १८. ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३३. ३१. ३१. ३२. ३१. 

दकमान तापमान (अं.से.) २३. २३. २३. २१. २०. 

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ स्वच्छ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्रवता 
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८५ ८९ ८५ ६६ ६३ 

दुपारची सापेक्ष आद्रवता 
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५९ ५८ ६० ४० ४१ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
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ददक्षण नैऋत्य नैऋत्य नैऋत्य पस्चचम  
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भाजीपाला वाढीची / 

काढणी अवस् था 

काकडीवगीय भाजीपाला दपकावर डाऊदन दमल्डू्य (केवडा) रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी 

मेटीराम ५५ % + पायराक्लोस्ट्रॉबबन ५ % डबू्ल्यजी प्रती १० लीटर पाण्यात दमसळून पाऊसने 

उघाड ददल्यास फवारणी करावी.      

फुलशेती वाढीची / 

काढणी अवस् था 

पुढील काळात नवरात्रोत्सव व दशहरा सणामुळे बाजारपेठेत फुलांना अदधक मागणी असते, 

बाजारपेठ व फुलांची  मागणी लक्षात घेऊन  फुलांची काढणी टप्याटप्याने करावी.  

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-- मुबलक पाऊस व त्यामुळे वाढणारे बायपरजीवी (ऊवा, दपसवा, गोचीड व चावणाऱ्या 

कीटकवगीय माशा) यांचा प्रादुभावव पशुधनास त्रस्त करत आहेत. म्हणून पशुपालकांनी या 

कालावधीमधे्य ५% दनंबोळी अकव  दकंवा वनस्तीजन्य कीटकनाशक (कडूदनंब तेल  १५ दमली 

+ कारंज तेल १५ दमली + २ ग्राम मऊ साबण + १ दलटर पाणी ) हे द्रावण आठवड्याच्या 

अंतराने पशुधनावर, गोठ्यामधे्य सभोवताली साचलेल्या पाण्याचे डबके, खच खळगे/नाली व 

शेणाच्या दढगाऱ्यावरती फवारावे. हे  वनस्तीजन्य कीटकनाशक कीटक रोधक व कीटक/ 

गोचीडाचे जीवनचक्र तोडून त्यांची संख्या घटवण्यासाठी मदत करते.      

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायावलय मंुबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


