
हवामानाचा इशारा सध्यस्थितीत जिल्यात १६-१७ ऑक्टोबर रोिी हवामान कोरडे राहील तसेच जिनाांक १८-२० ऑक्टोबर 

रोिी काही जिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

जपकाांचे नाव अवथ िा कृजि हवामान सल् ला 

सवव जपक  वाढ  

म ांग व उडीि जपकाचे शेत खाली झाले असल्यास रब्बी जपकासािी लगेच तयार िेवावे व 

जनयोिनान सार रब्बी जपकाची पेरणी करावी. 

 

कपाशी पात्या/बो ांड 

 

 
कपाशीवर मावा, त डत डे, फ लजकडे व पाांढरी माशी या जकडी ांनी आजिवक न कसानाची सांकेत 
पातळी गािताच जपकावर ५ % जनांबोळी अकावची फवारणी तातडीने प्रजतबांधात्मक उपाय 
योिना म्हणून फवारणी करावी जकवाां वातावरणात प रेशी आर्द्वता असताांना पयाववरणजनष्ठ 
व्यवाथिापनासािी मेटारायझीयम अजनसोपली ५० गॅ्रम (२ x १०८ CFU) गॅ्रम जकां वा बू्यवे्हररया 
बँसीयाना १.१५ टके्क (२ x १०८ CFU) ५० गॅ्रम प्रजत १० जलटर पाण्यामधे्य जमसळून फवारणी 
करावी जकां वा ब्र प्रोफेिीन २५ टके्क २० जम.जल जकां वा डायफेनययूर ांन ५० टके्क भ कटी १२ 
गॅ्रम प्रजत १० जलटर पाण्यामधे्य जमसळून फवारणी करावी. कपाशी जपकात पाांढऱ्या माशीच्या 
व्यवथिापनाकरीता हेक्टरी ८ ते १० जपवळे जचकट सापळे लावावेत. 
जपकावर बो ांड अवसे्थ्यत लाल्या असल्यास १ टके्क य ररया ( १०० गॅ्रम य ररया + १० जलटर 
पाणी ) फवारणीत अजधक १ टके्क मेगे्नसीयम सलफेट जमसळावे.  

कपाशीवर ग लाबी बो ांडअळीच्या प्राि भाववाचे जनिान करण्यासािी पात्या व फ ले 

लागण्याच्या अवथिेत वेळोवेळी जनरक्षण करावे. बो ांडे लागण्याच्या अवथिेत एक एकर 

के्षत्रातून वेगवेगळ्या झाडाांची २० बो ांडे तोडून ती फोडून प हावीत. खाली गळून पडलेली 

प्राि भाववग्रस्त पात्या, फ ले व बो ांडे गोळा करून त्वररत नष्ट करावीत व आजिवक न कसानाची 

सांकेत पातळी गािताच जपकावर ५ % जनांबोळी अकावची फवारणी तातडीने प्रजतबांधात्मक 

उपाय योिना म्हणून फवारणी करावी. जकां वा बीटी कपाशीमधे्य रेफ िी झाडावर ५ टके्क 

प्रमाणावर ग लाबी बो ांड अळी जिसून येताच व फ लामधे्य प्राि भावव ५ टके्क पयंत आढळून 

आल्यास क्वीन लफ स २५ टके्क ए एफ २५ जम.जल क्लोरपायरीफ स २० टके्क प्रवाही २५ 

जम.जल प्रती १० जलटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. प्राि भावव ५ ते १० टके्क पयंत 

नानािी िेशम ख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

ड  पांिाबराव िेशम ख कृिी जवद्यापीि, अकोला भारत मौसम जवभाग  

 

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

यवतमाळ कृजि हवामान सल्ला                                                                                 मांगळवार जिनाांक – १६.१०.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(जिनाांक १६ ते २० ऑक् टोबर, २०१९) 

जिनाांक १६/१० १७/१० १८/१० १९/१० २०/१० 

पाऊस (जममी) ० ० १ ३ ३ 

कमाल तापमान 

(अां.से.) 
३३ ३३ ३२ ३२ ३० 

जकमान तापमान 

(अां.से.) 
१८ १९ २१ २१ २० 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्वता (%) 
६५ ७० ७५ ७८ ८५ 

ि पारची सापेक्ष 

आर्द्वता (%) 
४८ ५१ ५५ ६२ ७३ 

वा-याचा वेग 

(जकमी / तास) 
४ ४ ४ ४ ४ 

वा-याची जिशा 
३३ ३१ १२७ ६८ २९२ 



आढळून आल्यास िायोजडकाबव ७५ टके्क भ कटी २० गॅ्रम जकां वा इांडोक्झाकाबव १५.८ टके्क 

१० जम.जल प्रती १० जलटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. 

 

 

सोयबीन 

        

कापणी 

 

सोयाबीन जपकाची पाने जपवळी पडून गळू लागतात व शेंगाांचा रांग ताांबूस काळसर होतो. 

त्यावेळेस जपक काढणी कररता तयार झाले असे समिावे. कापणीचे वेळी िाण्यातील 

ओलाव्याचे प्रमाण १५ ते १७ टके्क असावे. कापणी नांतर जपक ताबडतोब खळ्यावर िेवावे 

तसेच काढलेल्या जपकाची पावसापासून सांरक्षण करावे. सोयाबीनचे जपक सांकरीत जपक 

नसल्याम ळे प ढील हांगामातील पेरणी सािी स्वत: तयार केलेले जबयाणे वापरता येते. मात्र 

त्यासािी सोयाबीनची मळणी करताांना मळणी यांत्राच्या डर मची गती ३५०-४०० फेरे ( 

आर.पी.एम ) प्रती जमजनट पेक्षा िास्त नसावी. यापेक्षा गती िास्त असल्यास जबयाण्याच्या 

उगवण शक्तीवर पररणाम होतो. सािवणूक करताांना जबयाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १० 

ते १२ टके्क पेक्षा िास्त नसावे. यासािी जबयाणे उन्हात वळवून तागाच्या पोत्यात भरावे. 

जबयाण्याची उगवण शक्ती कमी होऊ नये यासािी आ कावर एक ४-५ पोतेच रचावेत तसेच 

जबयाण्यास आिळआपट करू नये. सािवण कीची िागा स्वच्छ व कोरडी असावी.  

तूर 

  
जपकास आांतरमशागत म्हणून हलकी डवरणी करावी , तसेच गरि पडल्यास जनांिण करून 
तणजनयांत्रण करावे. जपकावरील पाने खाणा-या अळ्याांचा जनयांत्रणासािी ५ % जनांबोळी 
अकावची फवारणी करावी व सोबतच शेतात कामगाांध सापळे लावावे. 

वाढ 

 

 

उडीि 
कापणी  

उडीि जपकाची मळजन करून व तयार झालेल्या मालाची स रजक्षत जिकाणी सािवण क 
करावी.  

रब्बी जपके 

 

 

 

 

 

 

पेरणी 

 
रब्बी जपकामधे्य ओलीत करडी या जपकाचा समावेश करावयचा असल्यास भीमा, एकेएस 
-२०७, जपकेव्ही - जपांक, जकां वा नारी -६ या वाणची जनवड करावी व पेरणी ऑक्टोबरच्या 
शेवटच्या आिवड्यात पयंत करावी. रब्बी जपकामधे्य रब्बी ज्वारी या जपकाचा समावेश 
करावयचा असल्यास मालिाांडी, फ ले यशोिा, जपकेव्ही - क्ाांती, या वाणाां ची जनवड करावी 
व िवस जपकासािी वाण जपकेव्ही - एनएल २६० ची पेरणी ऑक्टोबरच्या पजहल्या 
पांधरवड्यात करावी. जपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, स्प रि उपलब्ध होण्यासािी व 
मातीतील ब रशीिन्य रोगाांपासून बचावासािी अझोटोबाके्टर व पीएसबी िीवाण सांवधवक 
२५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव ५ गॅ्रम प्रजत जकलो जबयाण्यास बीिप्रजक्या करावी.  
कोरडवाहू हरभरा सािी िाकी ९२१८, जविय, जपडीकेव्ही काांचन ची पेरणी ऑक्टोबरच्या 
पजहल्या पांधरवड्यात करावी. जपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, स्प रि उपलब्ध 
होण्यासािी व मातीतील ब रशीिन्य रोगाांपासून बचावासािी रायझोजबयम व पीएसबी 
िीवाण सांवधवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव ५ गॅ्रम प्रजत जकलो जबयाण्यास बीिप्रजक्या करावी. 
 

फळझाडे 

 

 

 

 

वाढ/पररपक्वता 

 

 
आांजबया बहरतील सांत्रा फळे तोडणीस आले असल्यास फळे तोडणीचे १५ जिवस अगोिर 
पाणी िेणे बांि करावे. अांजबया बहरातील फळे काढणीच्या १५ जिवस अगोिर काबेन्डेंजिम* 
०.१% (१०) गॅ्रम १० जलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. याम ळे फळे वाहत कीत 
सडण्याचे प्रमाण कमी होते. फळे तोडताांना शक्यतो फळाला ५ जममी िेि िेवावा. बागेमधे्य 
आच्छािानाचा वापर करावा. मृग बहारातील फळाांची वाढ वेगाने होण्याकररता जिबे्रजलक 
अॅजसड १५ पीपीएम + मोनो-पोटॅजशयम फ से्फट १%(१जकलो) १०० जलटर पाण्यात टाकून 
फवारणी करावी. 
झाडावर पानाांची सांख्या कमी व पाने जपवळट जहरव्या रांगाची असल्यास कैजल्शयम 
अमोजनयम नायटर ेट १%  (१ जकलो ) + जिबे्रजलक अॅजसड  १५ पीपीएम + काबेन्डेंजिम १०० 
गॅ्रम + १० जलटर पाण्यात जमसळून  फवारणी करावी. 

ब रशीिन्य फळगळ कमी करण्याकररता क पर ऑक्सीक्लोराइड ३० गॅ्रम जकवाां 

काबेन्डेंजिम १० गॅ्रम + १० जलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. 

भािीपाला 

 

 

 

लागवड 

 

 
 
जमरची जपकावरील शेंडेमर (डाय-बेक) व फळसड रोगाच्या जनयत्रांणाकररता 
डायफेनक नाझोल २५ ईसी ५ जमली १० जलटर पाण्यात जकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस 
सी १० जमली  जकवाां बेनोजमल ५० % डबू्लपी ४ ग्राम  १० जलटर पाण्यात  जमसळून फवारणी 



करावी. लवकर व उजशरा येणारा करपा रोगाच्या जनयत्रांनाकररता अझोक्सोस्त्रोबीन २३% 
एससी, १० जमली १० जलटर पाण्यात  जमसळून फवारणी करावी. 
 

पश  व पक्षी    

िनावराांचे बाह्य परिीवी पासून रक्षण करण्यासािी िनावराांना खरारा करावा, याम ळे 

शरीरावरील बाह्य परिीवी गळून पडतात त्वचा चमकिार जिसते. गोठ्याच्या फटीत हे बाह्य 

परिीवी लपून बसतात त्याम ळे गोठ्याच्या काण्याकोपऱ्यात जशफारशीत गोचीड नाशकाची 

फवारणी करावी आणी फवारणी करताना गोठ्यात िनावरे नसावीत. 

  

सिर कृजि सल् ला पजत्रका ड  पांिाबराव िेशम ख कृजि जवद्यापीि, अकोला येिील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा योिनेतील तज्ञ सजमतीच् या 

जशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानािी िेखम ख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायावलय म ांबई येिून प्रसाररत 

करण्यात आलेली आहे. 


