
हवामानाचा इशारा सध्यस्थितीत जिल््हयात ०५-०९ ऑक्टोबर रोिी काही जिकाणी हल्हका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस 

पडण्याची शक्यता आहे. 

जपकाांचे नाव अवथ िा कृजि हवामान सल््ह ल्हा 

सवव जपक  वाढ म ांग व उडीद जपकाचे शेत खाल्ही झाले्ह असल््हयास रब्बी जपकासािी ल्हगेच तयार िेवावे 

व जनयोिनान सार रब्बी जपकाची पेरणी करावी. 

कपाशी फ ल्ह / पात्या 
 

कपाशीवरील्ह आकस्िक रोग व्यवथिापन कररता िजमनीतील्ह अजतररक्त पाण्याचा जनचरा 

करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या भोवताल्हची िमीन ख रप्याने त्वररत भ सभ शीत करावी 

झाडाच्या म ळािवळ काबेनॅ्डजझम २० गॅ्रम प्रती १० जल्हटर द्रावणाची आळवणी 

करावी.जपकावर बो ांड अवसे्थ्यत ल्हाल््हया असल््हयास १ टके्क य ररया(१०० गॅ्रम य ररया + 

१० जल्हटर पाणी) फवारणीत अजिक १ टके्क मेगे्नसीयम सल्हफेट जमसळावे. कपाशी 

जपकात पाांढऱ्या माशीच्या व्यवथिापनाकरीता हेक्टरी ८ ते १० जपवळे जचकट सापळे 

ल्हावावेत. कपाशीवर ग ल्हाबी बो ांडअळीच्या प्राद भाववाचे जनदान करण्यासािी पात्या व फ ले्ह 

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

के्षत्रातून वेगवेगळ्या झाडाांची २० बो ांडे तोडून ती फोडून पहावीत. खाल्ही गळून पडले्हल्ही 

प्राद भाववग्रस्त पात्या, फ ले्ह व बो ांडे गोळा करून त्वररत नष्ट करावीत व आजिवक 

न कसानाची सांकेत पातळी गािताच जपकावर ५ % जनांबोळी अकावची फवारणी तातडीने 

प्रजतबांिात्मक उपाय योिना म्हणून फवारणी करावी. जकां वा बीटी कपाशीमधे्य रेफ िी 

झाडावर ५ टके्क प्रमाणावर ग ल्हाबी बो ांड अळी जदसून येताच व फ ल्हामधे्य प्राद भावव ५ 

टके्क पयंत आढळून आल््हयास क्वीनॉल्हफॉस २५ टके्क ए एफ २५ जम.जल्ह क्लोरपायरीफॉस 

२० टके्क प्रवाही २५ जम.जल्ह प्रती १० जल्हटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. प्राद भावव 

५ ते १० टके्क पयंत आढळून आल््हयास िायोजडकाबव ७५ टके्क भ कटी २० गॅ्रम जकां वा 

इांडोक्झाकाबव १५.८ टके्क १० जम.जल्ह प्रती १० जल्हटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. 

फवारणी करण्या  

अगोदर आपले्ह स्तजनक वातावरण व पाऊसाचा अांदाि घेऊन काम करावे. फवारणी 

स्वच्छ वातावरण व हवा कमी असले्हल््हया वेळेत करावी. 

नानािी देशम ख कृिी सांिीवनी प्रकल््हप, 

 

डॉ पांिाबराव देशम ख कृिी जवद्यापीि, अकोल्हा आजण भारत मौसम जवभाग  

 

ईमेल्ह - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
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हवामान घटक 

हवामान अांदाि  

(जदनाांक ०५ ते ०९ ऑक् टोबर, २०१९) 

जदनाांक ०५/१० ०६/१० ०७/१० ०८/१० ०९/१० 

पाऊस (जममी) ० ० ० ०        ० 

कमाल्ह तापमान 

(अां.से.) 
३१ ३१ ३२      ३२ ३२ 

जकमान तापमान 

(अां.से.) 
२२ २२ २२ २२ २२ 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
    अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ अांशतःढगाळ 

सकाळची सापेक्ष 

आद्रवता (%) 
८५ ८२ ८० ७८ ७८ 

द पारची सापेक्ष 

आद्रवता (%) 
७५ ७२ ७० ६५ ६५ 

वा-याचा वेग 

(जकमी / तास) 
४ ४ ४ ४        ४ 

वा-याची जदशा 
३०६ १४७ ८८ ७७ ७० 



सोयबीन  

दाणे  

 भरणे 
 

वेळेवर पेरणी केले्हले्ह व ल्हवकर येणारे सोयाबीन जपक वाण पररपक्व झाले्ह असल््हयास 

त्याची कापणी व मळणी करावी व तयार झाले्हल््हया माल्हाची स रजक्षत जिकाणी सािवण क 

करावी. तसेच उजशरा पेरणी केले्हल््हया सोयाबीन जपकात शेंगा पोखरणारी अळी आढळून 

येताच, बॉसील्हस िूरीन िी अांसीस कूरसा टाकी म्हणिे बी टी ( सी रो टाईप  एच-

३९, ३ बी से्टन झेड -५२) या िैवीक जकटकनाशकाांची १५ गॅ्रम प्रती १० ल्हीटर पाण्यात 

जमसळून फवारणी करावी जकां वा जनयांत्रणाकरीता करीता इांडाक्झीकाबव १५.८ टके्क इसी 

६ ते ७ मी.ल्ही प्रती १० ल्हीटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. फवारणी अगोदर 

आपले्ह स्तजनक वातावरण व पाऊसाचा अांदाि घेऊन काम करावे. 

तूर 

वाढ 
 

अजत पावसाम ळे झाले्हल्हा करपा जकां वा म ळक ां ि रोग व्यवथिापन कररता िजमनीतील्ह 

अजतररक्त पाण्याचा जनचरा करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या भोवताल्हची िमीन ख रप्याने त्वररत 

भ सभ शीत करावी झाडाच्या म ळािवळ कॉपोर ऑसीक्लोरीड २५ गॅ्रम प्रती १० जल्हटर 

द्रावणाची आळवणी करावी. जपकावरील्ह पाने खाणा-या अळ्याांचा जनयांत्रणासािी ५ % 

जनांबोळी अकावची फवारणी करावी व सोबतच शेतात कामगाांि सापळे ल्हावावे,  

 

 

म ग / उडीद पररपक्वता  उडीद जपक परीपक्व झाल््हया असल््हयास, ल्हगेच त्याची मळजन करून व तयार झाले्हल््हया 

माल्हाची स रजक्षत जिकाणी सािवण क करावी.  

रब्बी जपके 

 

 

पेरणी 

रब्बी जपकामधे्य करडी या जपकाचा समावेश करावयचा असल््हयास भीमा, एकेएस -
२०७, जपकेव्ही - जपांक, जकां वा नारी -६ या  वाणची जनवड करावी व पेरणी ऑक्टोबरच्या 

पजहल््हया आिवड्यात करावी. मध्यम जकवा िोरदार पावसात पेरणी टाळावी.  
रब्बी जपकामधे्य रब्बी ज्वारी या जपकाचा समावेश करावयचा असल््हयास माल्हदाांडी, फ ले्ह 
यशोदा, जपकेव्ही - क्राांती, या  वाणाां ची जनवड करावी व िवस जपकासािी वाण 
जपकेव्ही - एनएल्ह २६० ची पेरणी ऑक्टोबरच्या पजहल््हया पांिरवड्यात करावी. जपकामधे्य 

नत्र स्थिर करण्यासािी, स्प रद उपल्हब्ध होण्यासािी व मातीतील्ह ब रशीिन्य रोगाांपासून 
बचावासािी अझोटोबाके्टर व पीएसबी िीवाण सांविवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव ५ गॅ्रम 
प्रजत जकल्हो जबयाण्यास बीिप्रजक्रया करावी.  

कोरडवाहू हरभरा सािी िाकी ९२१८, जविय, जपडीकेव्ही काांचन ची पेरणी ऑक्टोबरच्या 
पजहल््हया पांिरवड्यात करावी. जपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, स्प रद उपल्हब्ध 

होण्यासािी व मातीतील्ह ब रशीिन्य रोगाांपासून बचावासािी रायझोजबयम व पीएसबी 

िीवाण सांविवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव ५ गॅ्रम प्रजत जकल्हो जबयाण्यास बीिप्रजक्रया करावी.   

फळझाडे 

वाढ 
 

आांजबया बहाराच्या झाडावर या वेळी ढगाळ वातावरणाम ळे आजण नवीन पाल्हवी येण्याच्या 

वेळी जसटरस साय्ल्हाब जकडीची जपल््हले्ह पानाांतून रस शोिण करतात. या म ळे फल्हिारणेवर 

अजनष्ट पररणाम होण्याची शक्यता असते या जकडीच्या जनयांत्रणासािी     िायोमेिोक्झाम 

२५ टके्क भ कटी १ गॅ्रम प्रती १० ल्हीटर पाण्यात जमसळून नवीन नवतीवर  फवारणी करावी. 

मृग बहराच्या सांत्र्यावर कोळी जनयांत्रणासािी डायकोफॉल्ह २० जम.जल्ह प्रती १० जल्हटर पाण्यात 

जमसळून फवारणी करावी व सांत्रा होण्याकररता पोटेजशयम नायटर ेट १५ जकल्हो प्रती १० 

जल्हटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

भािीपाला 

ल्हागवड 
 

जमरची जपकावरील्ह शेंडेमर (डाय-बेक) व फळसड रोगाच्या जनयत्रांणाकररता 

डायफेनकॉनाझोल्ह २५ ईसी ५ जमल्ही १० जल्हटर पाण्यात जकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% 

एस सी १० जमल्ही  जकवाां बेनोजमल्ह ५० % डबू्लपी ४ ग्राम  १० जल्हटर पाण्यात  जमसळून 

फवारणी करावी. ल्हवकर व उजशरा येणारा करपा रोगाच्या जनयत्रांनाकररता 

अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी, १० जमल्ही १० जल्हटर पाण्यात  जमसळून फवारणी करावी.  

पश  व पक्षी   िनावराांचे बाय परिीवी पासून रक्षण करण्यासािी िनावराांना खरारा करावा, याम ळे 

शरीरावरील्ह बाय परिीवी गळून पडतात त्वचा चमकदार जदसते. गोठ्याच्या फटीत हे 

बाय परिीवी ल्हपून बसतात त्याम ळे गोठ्याच्या काण्याकोपऱ्यात जशफारशीत गोचीड 

नाशकाची फवारणी करावी आणी फवारणी करताना गोठ्यात िनावरे नसावीत.   

 

सदर कृजि सल््ह ल्हा पजत्रका डॉ पांिाबराव देशम ख कृजि जवद्यापीि, अकोल्हा येिील्ह ग्रामीण कृजि मौसम सेवा योिनेतील्ह तज्ञ सजमतीच् या जशफारशीवरून तयार 

करून प्रसाररत करण् यात आल्ही असून नानािी देखम ख कृिी सांिीवनी प्रकल््हप कायावल्हय म ांबई येिून प्रसाररत करण्यात आले्हल्ही आहे. 

 


