
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक ८ ते १२ ऑक् टोबर, २०१९) 

ददनांक ८/१० ९/१० १०/१० ११/१० १२/१० 

पाऊस (दममी) 12 7 0 0 0 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 34 34 34 34 35 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
23 23 24 23 22 

ढग स्थिती (आकाश) 
5 3 4 4 3 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
83 75 74 68 61 

दुपारची सापेक्ष आर्द्रता 

(%) 
50 52 42 44 35 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
4 5 5 4 6 

वा-याची ददशा 
45 78 75 81 109 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामान खात्याच्या ा अंदाजानुसार दजल्यात ०७ व ११  ऑक्टोबर २०१९ रोजी काही दिकाणी पूस 

होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

तूर  दपक वाढीची 

अवथिा   

 

तूर दपकावरील पाने गंुडाळणारी अळीच्या ा दनयंत्रणासािी ५% दनंबोळी अकारची 

फवारणी करावी. तूर दपकामधे्य मर रोगाचे दनयंत्रणासािी टर ायकोडारमा १० ग्राम प्रती १ 

दलटर पाण्यात दमसळून ५०-१०० दमली प्रती झाड आळवणी (डर ेन्ीगं) करावे 

 

 

मका  

 

फुलेरा अवथिा 

 

माक्यावरील लष्करी अलीच्या ा दनयंत्रणासािी ५% दनंबोळी अकर  दकंवा ल्यामडा 

सयालोत्र्हीन ९.५ % झेड सी या दकटकनाश्काची ५ दमली प्रती १० दलटर पाणी 

फवारावे मात्र फवारणी केलेल्या मक्याचा वापर जनावरांच्या ा चाऱ्यासािी तसेच मका 

कणसांचा वापर खाण्यासािी १५ ते २०  ददवसापयंत करू नये. 

 

 

कांदा   

 

दपक वाढीची 

अवथिा   

 

सध्याच्या ा ढगाळ व दमट हवामानामुळे  कांदा दपकावरील फुलदकडे या दकडीच्या ा 

दनयंत्रणासािी डायमेिोएट ३०% ईसी १५ दमली दकंवा ल्यामडा सयालोत्र्हीन ५ % ईसी 

६ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महात्मा फुले कृिी  दवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                                      शुक्रवार ददनांक – ७.१०.२०१९ 



 

 

 

 

सोयाबीन  

 

 

शेंगा भरण्याची 

अवथिा  

 

दवदवध प्रकारच्या ा दकडीचं्या ा/अळीचं्या ा दनयंत्रणासािी दपकामधे्य एकरी ८ ते १० पक्षी 

िांबे उभावारेत. सोयाबीन दपकावरील तांबेरा रोग दनयंत्रणासािी प्रोदफकोण्याझोल 

दकंवा हेक्जाकोन्यज़ोल १० दमली प्रती १० दलटर पाण्यातून फवारावे. सोयबीन दपकावर 

पाने खाणारया स्पोडोपटेरा अळीच्या ा उपर्द्वाच्या ा आगाऊ अंदाज घेऊन नुकसान 

टाळण्यासािी हेक्टरी ५ स्पोडोलुरचा  वापर करण्यात आलेले फेरोमेन सापळे, 

दनयंत्रणासािी अंडी समूहांचा तसेच समूहाने आढळणाऱ्या आल्यांच्या ा वेळीच नायनाट 

केल्यास रासायदनक दकताकनाशकांचा वापर टाळता येतो. रासायदनक  

कीटक्नाश्कांचा वापर करणे अदनवायर झाल्यास क्लोरपायरीफॉस २०% २० दमली दकंवा 

सापय््रमेिर ीन २५ % ४ दमली प्रती १० दलटर पाण्यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी 

करावी. 

 

कापूस    

कापूस दपकावरील पांढऱ्या माशीच्या ा दनयंत्रणासािी १० ते १२ दपवळे दचकट सापळे प्रती 

हेक्टार लावावे तसेच ५% दनंबोळी अकर  दकवा बू्यफ्रोफेझीन २५ % २० दमली दकवा 

त्रायझोफोस २० दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारावे. कापूस दपक बोडं 

दवकसनाच्या ा अवथिेत असताना १% पोटशीएम परमंगनेट फवारावे. कापूस 

दपकावरील शेंदरी बोडं अळीच्या ा दनयंत्रणासािी प्रोफेनोफोस ५० ई.सी. ३० दमली दकंवा 

स्पोनोसड ४५ एस सी ३.५ दमली प्रती १० दलटर पाण्यातून फवारावे. 

  

बोडें धरण्याची 

अवथिा  

 

भाजीपाला 

दपक वाढीची 

अवथिा  

 

सध्याच्या ा हवामांमुळे वान्ग्याम्ध्धे्य शेंडा आदण फळे पोखरनाऱ्याअलीच्या ा दनयान्त्ांसािी 

४% दनंबोळी अकर  दकंवा सापय््रमेिर ीन २५% , ५ दमली प्रती १० दलटर या प्रमाणात 

फवारावे. दर आिवड्याला दकडलेले शेंडे आदण फळे गोळा करून नष्ट करावीत. 

सध्याच्या ा हवामांमुळे दवदवध भाजीपाला दपकावरील रस शोिक दकडीचं्या ा 

दनयान्त्ांसािी ५ % दनंबोळी अकारच्या ा दकंवा इदमडाकलोदप्रड १७.८ एस. एल. २ दमली 

प्रती दलटर पाण्यातून फवारावे.  

 

आंबा    

सध्याच्या ा ढगाळ व दमट हवामांमुळे आंबा दपकावर नवीन फुटीवरील कीड व रोगांच्या ा 

दनयंत्रणासािी लांबडा साय्हेलोथ्रीन ५% ई.सी. ६ दमली दकंवा स्िनोल्फोक्स  २५ दमली 

+ काबरनडेण्जीम २० ग्राम प्रती २० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून 

फवारणी करावी.  

  

जनावरांचे व्यवथिापन   

सवर जनावरांचे चपटे कृमी (दलवर फू्ल क) रोग प्रदतबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या ा 

सहाय्याने लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना पक्ष्ांना नेहमी दपण्यास स्वच्छ 

पाणी द्यावे. पोटातील जंताच्या ा दनयंत्रणासािी पशु वैद्यकाच्या ा सहाय्याने जंतनाशक 

पाजावे. 

 

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 कायारलय मंुबई येिून प्रसाररत करण् यात आली. 

   

 

  

 


