
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक ०८ ते १२ ऑक् टोबर, २०१९) 

ददनांक ८/१० ९/१० १०/१० ११/१० १२/१० 

पाऊस (दममी) २ १ ० ०        ० 

कमाल तापमान (अं.से.) 

३० २९ २९      ३० ३१ 

दकमान तापमान (अं.से.) 
२१ २२ २२ २१ २१ 

ढग स्थिती (आकाश) 
    अंशतःढगाळ अंशतःढगाळ अंशतःढगाळ अंशतःढगाळ अंशतःढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) 
८४ ८५ ८० ७५ ७० 

दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) 
७० ६५ ६० ५५ ५५ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
४ ४ ४ ४        ४ 

वा-याची ददशा 
८६ ८० ७० ८० ८८ 

हवामानाचा इशारा सध्यस्थितीत दजल्यात ०७-११ ऑक्टोबर रोजी काही दिकाणी हलका स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे 

बाकी दिकाणी हवामान कोरडे राहील. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

सवर दपक वाढ मंुग व उडीद दपकाचे शेत खाली झाले असल्यास रब्बी दपकासािी लगेच तयार िेवावे व दनयोजनानुसार 
रब्बी दपकाची पेरणी करावी. 
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पात्या / 

बोडं 

कपाशीवरील आकस्िक रोग व्यवथिापन कररता जदमनीतील अदतररक्त पाण्याचा दनचरा करावा. 
रोगग्रस्त झाडाच्या भोवतालची जमीन खुरप्याने त्वररत भुसभुशीत करावी झाडाच्या मुळाजवळ 
काबेनॅ्डदझम २० गॅ्रम प्रती १० दलटर र्द्ावणाची आळवणी करावी.  दपकावर बोडं अवसे्थ्यत लाल्या 
असल्यास १ टके्क युररया ( १०० गॅ्रम युररया + १० दलटर पाणी ) फवारणीत अदिक १ टके्क मेगे्नसीयम 
सलफेट दमसळावे. कपाशी दपकात पांढऱ्या माशीच्या व्यवथिापनाकरीता हेक्टरी ८ ते १० दपवळे दचकट 
सापळे लावावेत. कपाशीवर गुलाबी बोडंअळीच्या प्रादुभारवाचे दनदान करण्यासािी पात्या व फुले 
लागण्याच्या अवथिेत वेळोवेळी दनरक्षण करावे. बोडें लागण्याच्या अवथिेत एक एकर के्षत्रातून 
वेगवेगळ्या झाडांची २० बोडें तोडून ती फोडून पहावीत. खाली गळून पडलेली प्रादुभारवग्रस्त पात्या, फुले 
व बोडें गोळा करून त्वररत नष्ट करावीत व आदिरक नुकसानाची संकेत पातळी गािताच दपकावर ५ % 
दनंबोळी अकारची फवारणी तातडीने प्रदतबंिात्मक उपाय योजना म्हणून फवारणी करावी. दकंवा बीटी 
कपाशीमधे्य रेफुजी झाडावर ५ टके्क प्रमाणावर गुलाबी बोडं अळी ददसून येताच व फुलामधे्य प्रादुभारव 
५ टके्क पयंत आढळून आल्यास क्वीनॉलफॉस २५ टके्क ए एफ २५ दम.दल क्लोरपायरीफॉस २० टके्क 
प्रवाही २५ दम.दल प्रती १० दलटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. प्रादुभारव ५ ते १० टके्क पयंत आढळून 
आल्यास िायोदडकाबर ७५ टके्क भुकटी २० गॅ्रम दकंवा इंडोक्झाकाबर १५.८ टके्क १० दम.दल प्रती १० दलटर 
पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. फवारणी करण्या अगोदर आपले स्तदनक वातावरण व पाऊसाचा 
अंदाज घेऊन काम करावे. फवारणी स्वच्छ वातावरण व हवा कमी असलेल्या वेळेत करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला आदण भारत मौसम दवभाग  

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

बुलढाणा कृदि हवामान सल्ला                                                                                                             मंगळवार ददनांक – ०७.१०.२०१९ 
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सोयबीन पररपक्वता वेळेवर पेरणी केलेले व लवकर येणारे सोयाबीन दपक वाण पररपक्व झाले असल्यास त्याची कापणी व 
मळणी करावी व तयार झालेल्या मालाची सुरदक्षत दिकाणी सािवणुक करावी. तसेच उदशरा पेरणी 
केलेल्या सोयाबीन दपकात शेंगा पोखरणारी अळी आढळून येताच, बॉसीलस िूरीन जी अंसीस कूरसा 
टाकी म्हणजे बी टी ( सी रो टाईप  एच-३९, ३ बी से्टन झेड -५२) या जैवीक दकटकनाशकांची १५ गॅ्रम 
प्रती १० लीटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी दकंवा दनयंत्रणाकरीता करीता इंडाक्झीकाबर १५.८ टके्क 
इसी ६ ते ७ मी.ली प्रती १० लीटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. फवारणी अगोदर आपले स्तदनक 
वातावरण व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे. 

          तूर   

 

 

  

 

 वाढ 

अदत पावसामुळे झालेला करपा दकंवा मुळकंुज रोग व्यवथिापन कररता जदमनीतील अदतररक्त पाण्याचा 
दनचरा करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या भोवतालची जमीन खुरप्याने त्वररत भुसभुशीत करावी झाडाच्या 
मुळाजवळ कॉपोर ऑसीक्लोरीड २५ गॅ्रम प्रती १० दलटर र्द्ावणाची आळवणी करावी. दपकावरील पाने 
खाणा-या अळ्यांचा दनयंत्रणासािी ५ % दनंबोळी अकारची फवारणी करावी व सोबतच शेतात कामगांि 
सापळे लावावे,  

मुग / पररपक्वता  उडीद दपक परीपक्व झाल्या असल्यास,लगेच त्याची मळदन करून व तयार झालेल्या मालाची सुरदक्षत 
दिकाणी सािवणुक करावी.  

उडीद 

रब्बी दपके 

  

 

पेरणी                

रब्बी दपकामधे्य करडी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास भीमा, एकेएस -२०७, दपकेव्ही - दपंक, 
दकंवा नारी -६ या  वाणची दनवड करावी व पेरणी ऑक्टोबरच्या पदहल्या आिवड्यात करावी. मध्यम 
दकवा जोरदार पावसात पेरणी टाळावी.  
रब्बी दपकामधे्य रब्बी ज्वारी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास मालदांडी, फुले यशोदा, दपकेव्ही 
- क्ांती, या  वाणां ची दनवड करावी व जवस दपकासािी वाण दपकेव्ही - एनएल २६० ची पेरणी 
ऑक्टोबरच्या पदहल्या पंिरवड्यात करावी. दपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध 
होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी अझोटोबाके्टर व पीएसबी जीवाणुसंविरक 
२५ गॅ्रम व टर ायकोडमार ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्या करावी.  
कोरडवाहू हरभरा सािी जाकी ९२१८, दवजय, दपडीकेव्ही कांचन ची पेरणी ऑक्टोबरच्या पदहल्या 
पंिरवड्यात करावी. दपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील 
बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी रायझोदबयम व पीएसबी जीवाणुसंविरक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमार ५ 
गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्या करावी. 

फळझाडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वाढ / 

पररपक्वता 

आंदबया बहरतील संत्रा फळे तोडणीस आले असल्यास फळे तोडणीचे १५ ददवस अगोदर पाणी देणे बंद 
करावे. अंदबया बहरातील फळे काढणीच्या १५ ददवस अगोदर काबेन्डेंदजम* ०.१% (१०) गॅ्रम १० दलटर 
पाण्यात टाकून फवारणी करावी. यामुळे फळे वाहतुकीत सडण्याचे प्रमाण कमी होते. फळे तोडतांना 
शक्यतो फळाला ५ दममी देि िेवावा. बागेमधे्य आच्छादानाचा वापर करावा. मृग बहारातील फळांची 
वाढ वेगाने होण्याकररता दजबे्रदलक अॅदसड १५ पीपीएम + मोनो-पोटॅदशयम फॉसे्फट १%(१दकलो) १०० 
दलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. 
झाडावर पानांची संख्या कमी व पाने दपवळट दहरव्या रंगाची असल्यास कैदल्शयम अमोदनयम नायटर ेट 
१%  (१ दकलो ) + दजबे्रदलक अॅदसड  १५ पीपीएम + काबेन्डेंदजम १०० गॅ्रम + १० दलटर पाण्यात दमसळून  
फवारणी करावी. 

बुरशीजन्य फळगळ कमी करण्याकररता कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ३० गॅ्रम दकवां काबेन्डेंदजम १० गॅ्रम + 

१० दिटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. 

भाजीपािा 

 

 

 

 

लागवड 

दमरची दपकावरीि शेंडेमर (डाय-बेक) व फळसड रोगाच्या दनयतं्रणाकररता डायफेनकॉनाझोि २५ ईसी 

५ दमिी १० दिटर पाण्यात दकवां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दमिी  दकवां बेनोदमि ५० % डबू्लपी 

४ ग्राम  १० दिटर पाण्यात  दमसळून फवारणी करावी. िवकर व उदशरा येणारा करपा रोगाच्या 

दनयतं्रनाकररता अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी, १० दमिी १० दिटर पाण्यात  दमसळून फवारणी करावी.  

पशु व पक्षी   जनावरांचे बाह्य परजीवी पासून रक्षण करण्यासािी जनावरांना खरारा करावा, यामुळे शरीरावरीि बाह्य 

परजीवी गळून पडतात त्वचा चमकदार ददसते. गोठ्याच्या फटीत हे बाह्य परजीवी िपून बसतात त्यामुळे 

गोठ्याच्या काण्याकोपऱ्यात दशफारशीत गोचीड नाशकाची फवारणी करावी आणी फवारणी करताना 

गोठ्यात जनावरे नसावीत.   

   

सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येिील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, मंुबई येिून प्रसाररत करण्यात आली. 

  

 


