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हवामानाचा  

इशारा 
  

पुढील पाच ददवसात परभणी दजल् हयात तुरळक दिकाणी हलक् या थ वरूपाच् या 

पावसाची शक् यता आहे. 

दपकांचे नाव  अवथ िा कृदि हवामान सल् ला  

कापूस  पाते लागणे, 

फुले लागणे ते 

बोडं वाढीची 

अवथ िा   

कापूस दपकावरील पांढरी माशीच् या व् यवथ िापनासािी बुप्रोफेझीन २५ एससी २० 

दमली दकंवा फलोनीकॅमीड ५० डब् ल् युजी २ गॅ्रम दकंवा पायरीप्रोक् झीफेन ०५ टक् के 

ईसी + फेनप्रोपॅथ्रीन १५ टक् के ईसी १० दमली प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

पावसाने उघाड ददल् यास फवारणी करावी. पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात 

साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा.   

तुर  फांदया 

वाढीची 

अवथ िा 

तुर दपकात पाने गंुडाळणा-या अळीचा प्रादुभारव आढळून आल् यास प्रादुभारवग्रथ त 

शेंडे गोळा करून नष् ट करावेत व ५ टक् के दनंबोळी अकारची पावसाने उघाड 

ददल् यास फवारणी करावी. पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात साचलेल् या अदतरीक् त 

पाण् याचा दनचरा करावा.   

मका  वाढीची 

अवथ िा 

मका दपकावरील लष् करी अळीच् या व् यवथ िापनासािी िायादमिोक् झाम १२ टक् के + 

लॅमडा सायहॉलोथ्रीन ९.५ झेडसी ५ दमली दकंवा स्िनेटोरम ११.७ एससी ४ दमली 

प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड ददल् यास वरील दकटकनाशकांची 

आलटून पालटून फवारणी करावी. पाऊस झालेल् या दिकाणी दपकात साचलेल् या 

अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा.   



रब् बी ज् वारी जदमनीची 

दनवड व 

हवामान 

रब् बी ज् वारी पेरणीसािी मध् यम ते भारी ज मीन, पाण् याचा योग् य दनचरा होणारी व 

पाणी सािवून िेवणारी जमीन दनवडावी. मुग / उडीद पीक काढल् यानंतर वखराच् या 

साहयाने उतारास आडवी मशागत करावी. खरीपातील मुग दकंवा उडीद दपकानंतर 

बळीराम नांगराने सरी काढल् यामुळे या मदहन् यात पडणा-या पावसाचे पाणी पुणरता: 

त् या सरीमध् ये मुरेल व त् यामुळे उत् पादनात २० ते २५ टक् के वाढ होईल.   

सुयरफूल जदमनीची दनवड 

व हवामान 
सुयरफूल पेरणीसािी पाण् याचा उत् तम दनचारा होणा-या मध् यम ते भारी जदमनीची 

दनवड करावी. पाणी साचून राहणा-या जदमनीत लागवड केल् यास दपकाची योग् य 

वाढ होत नाही.  

रब् बी भुईमूग जदमनीची 

दनवड व 

हवामान 

रब् बी भुईमूग पेरणीसािी पाण् याचा उत् तम दनचरा होणारी, हलकी ते मध् यम, 

भुसभूशीत जमीन दनवडावी. जदमनीचा आम् ल – दवम् ल दनदेशांक ६.५ ते ७.५ एवढा 

असावा. भारी काळया जदमनीची दनवड करू नये कारण जदमनीत आ-या 

घुसण् यासािी व दपकाची काढणी करण् यासािी त्रासदायक होते. या दपकास 

साधारणत: २२ ते २८ अंश से. तापमान लागते.  

केळी वाढीची 

अवथ िा 

पाऊस झालेल् या दिकाणी केळी बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा 

करावा. केळी बागेत ५० गॅ्रम पालाश प्रती झाड खत मात्रा दयावी. दसगाटोका 

रोगाच् या व् यवथ िापनासािी प्रोपीकोनॅझोल १० दमली + स्िकर १० दमली प्रती १० 

दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड ददल् यास फवारणी करावी. 

र्द्ाक्ष छाटणी पूवर 

अवथ िा  

पाऊस झालेल् या दिकाणी बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा. 

र्द्ाक्ष बागेत ऑक् टोबर छाटणीसािी खत मात्रा देण् यात यावी.    

दसताफळ  फळ वाढीची 

अवथ िा 

पाऊस झालेल् या दिकाणी दसताफळ बागेत साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा 

करावा. दसताफळाच् या बागेत दपिया िेकून या दकडीचा प्रादुभारव ददसुन आल् यास 

याच् या व् यवथ िापनासािी क् लोरपायरीफॉस २० दमली + १० गॅ्रम वॉदशंग पावडर १० 

दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड ददल् यास फवारणी करावी.   

भाजीपाला वाढीची 

अवथ िा 

दमरची दपकावरील फुलदकडयांच् या व् यवथ िापनासािी फेनप्रोपॅथ्रीन ३० टक् के ४ दमली 

प्रती १० दलटर पाण् यात दमसळून स्िकरसह पावसाने उघाड ददल् यास फवारणी 

करावी. काकडी पीकामध् ये केवडा व भुरी या रोगाचा प्रादुभारव ददसुन आल् यास 

याच् या व् वथ िापनासािी अॅझोऑक् सीथ टर ोबीन २३ एससी १० दमली प्रती १० दलटर 

पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड ददल् यास फवारणी करावी. पाऊस झालेल् या 

दिकाणी भाजीपाला दपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करावा.   

फुलशेती  काढणी / 

वाढीची 

अवथ िा  

पुढील काळात नवरात्रोत् सव व दसरा सणामुळे बाजारपेिेत फुलांना अदधक मागणी 

असते, बाजारपेि व फुलांची मागणी लक्षात घेऊन फुलांची काढणी टप् याटप् याने 

करावी. फुलदपकात साचलेल् या अदतरीक् त पाण् याचा दनचरा करण् यात यावा.  

तुती रेशीम 

उदयोग 

-- फांदया पध् दतीमध् ये रेशीम दकटकांना रॅकवर फांदया खादय देताना जाथ त दाटी न 

करता एका िरात खादय दयावे. दोन तासांच् या अंतराने फांदयाची आलटा पालट 

करून अळया खाली दबलेल् या फांदया खाल् या जातील याची दक्षता घ् यावी. 

अळयांची दवष् टा तेिेच सािून जात असल् यामुळे तेिे काबरनडायऑक् साईड, 

काबरनमोनॉक् साईड सारखे दविारी वायु दनमीती होते. त् यामुळे रेशीम दकटकांची चौिी 

कात टाकल् यानंतर दुस-या ददवसापासून ६ ददवसात १२ ते १५ दकलो दवरी गेलेल् या 

चुण् याची धुरळणी सकाळच् या वेळी खादय देण् यापूवी करावी. म् हणजे अच् छादन कोरडे 

राहील व रोगाची लागण होणार नाही.  



 

 

 

 

 

पशुधन 

व् यवथ िापन 

-- रक् तदपपासू दकटकवगीय माशांचा प्रादुभारव व त् यांच् याव् दारे प्रसारीत होणारा सरा 

(दटर पॅनी झोमोसीस) या रोगाची पशुधनास लागण होण् याची शक् यता आहे. तरी जे पशू 

थ वत: भोवती चक्राकार दफरणे, डोळे लाल होऊन थ त्राव गळणे व एकदम 

दुग् धोत् पादनातील घट व शरीराची ताप वाढणे इत् यादी लक्षणे एकत्र दाखवत असतील 

अशा पशुस साराप्रदतबंधक औिधीची मात्रा पशुवैदयक तज्ांकडून देण् यात यावी.     

सदर कृदि सल् ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृदि दवद्यापीि, परभणी येिील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा 

योजनेतील तज् सदमतीच् या दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आला.       

 

 


