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हवामानाचा इशारा सध्यस्थितीत दजल्यात ०१-०२ ऑक्टोबर रोजी बऱ्याच दिकार्ी हलका ते मध्यम, व उवणररत तीन ददवस काही 

दिकार्ी हलका स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

सवण दपक वाढ मागील आिवड्यात बऱ्याच दिकार्ी जोरदार पाऊस झाला आहे त्या मुळे 

ज्या शेतामधे्य अदतररक्त पार्ी सािलेले आहे अश्या दपकातील पार्ी शेता 

बाहेर काढण्याची वेवथिा त्वररत करावी. 

सवण दपकावर    मागील आिवड्यात बऱ्याच दिकार्ी जोरदार पाऊस झाला आहे त्या मुळे 

ज्या शेतामधे्य अदतररक्त पार्ी सािलेले आहे अश्या दपकातील पार्ी शेता 

बाहेर काढण्याची वेवथिा त्वररत करावी. दपकावर दकडीचंा प्रादुर्ाणव पाहून 

त्याच्या दनयंत्रर्ासािी तातडीने प्रदतबंधात्मक उपाय योजना म्हरू्न 

फवारर्ी करावी तसेच फवारर्ी करतांना खबरदारी म्हरू्न ददलेल्या 

सुचनाचे पालन करावे,  

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी ववद्यापीठ, परभणी  भारत मौसम ववभाग  

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

यवतमाळ कृवष हवामान सल्ला                                                                                 मंगळवार वदनांक – ०१.१०.२०१९ 



 

 

कपाशी फुल / पात्या कपाशीवरील आकस्िक रोग व्यवथिापन कररता जदमनीतील अदतररक्त 

पाण्याचा दनचरा करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या र्ोवतालची जमीन खुरप्याने 

त्वररत रु्सरु्शीत करावी झाडाच्या मुळाजवळ काबेनॅ्डदझम २० गॅ्रम प्रती 

१० दलटर र्द्ावर्ाची आळवर्ी करावी. कपाशीचे पीक फुलोरवथिेत 

असतांना २ टके्क युररया ( २०० गॅ्रम युररया + १० दलटर पार्ी ) फवारर्ीत 

अदधक ५ दम.ली. प्लनोफीक्स दमसळावे. दपकावर ५ % दनंबोळी अकाणची 

फवारर्ी तातडीने प्रदतबंधात्मक उपाय योजना म्हरू्न करावी दकवां 

वातावरर्ात पुरेशी आर्द्णता असतांना बू्यवे्हररया बँसीयाना १.१५ टके्क ५० 

गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारर्ी करावी. कपाशी दपकात 

पांढऱ्या माशीच्या व्यवथिापनाकरीता हेक्टरी ८ ते १० दपवळे दचकट 

सापळे लावावेत. कपाशीवर गुलाबी बोडंअळीच्या प्रादुर्ाणवाचे दनदान 

करण्यासािी पात्या व फुले लागण्याच्या अवथिेत वेळोवेळी दनरक्षर् 

करावे. बोडें लागण्याच्या अवथिेत एक एकर के्षत्रातून वेगवेगळ्या झाडांची 

२० बोडें तोडून ती फोडून पहावीत. खाली गळून पडलेली प्रादुर्ाणवग्रस्त 

पात्या, फुले व बोडें गोळा करून त्वररत नष्ट करावीत व आदिणक 

नुकसानाची संकेत पातळी गािताच दपकावर ५ % दनंबोळी अकाणची 

फवारर्ी तातडीने प्रदतबंधात्मक उपाय योजना म्हरू्न फवारर्ी करावी. 

दकंवा बीटी कपाशीमधे्य रेफुजी झाडावर ५ टके्क प्रमार्ावर गुलाबी बोडं 

अळी ददसून येताच व फुलामधे्य प्रादुर्ाणव ५ टके्क पयंत आढळून आल्यास 

क्वीनॉलफॉस २५ टके्क ए एफ २५ दम.दल क्लोरपायरीफॉस २० टके्क 

प्रवाही २५ दम.दल प्रती १० दलटर पार्ी या प्रमारे् फवारर्ी करावी. 

प्रादुर्ाणव ५ ते १० टके्क पयंत आढळून आल्यास िायोदडकाबण ७५ टके्क 

रु्कटी २० गॅ्रम दकंवा इंडोक्झाकाबण १५.८ टके्क १० दम.दल प्रती १० दलटर 

पार्ी या प्रमारे् फवारर्ी करावी. फवारर्ी करण्या अगोदर आपले 

स्तदनक वातावरर् व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे. फवारर्ी 

स्वच्छ वातावरर् व हवा कमी असलेल्या वेळेत करावी. 

सोयबीन   सोयाबीन दपकात शेंगा पोखरर्ारी अळी आढळून येताच, बॉसीलस िूरीन 

जी अंसीस कूरसा टाकी म्हर्जे बी टी ( सी रो टाईप  एच-३९, ३ बी से्टन 

झेड -५२) या जैवीक दकटकनाशकांची १५ गॅ्रम प्रती १० लीटर पाण्यात 

दमसळून फवारर्ी करावी दकंवा दनयंत्रर्ाकरीता करीता इंडाक्झीकाबण 

१५.८ टके्क इसी ६ ते ७ मी.ली प्रती १० लीटर पाण्यात दमसळून फवारर्ी 

करावी. फवारर्ी अगोदर आपले स्तदनक वातावरर् व पाऊसाचा अंदाज 

घेऊन काम करावे. सोयाबीन मधे्य पाने खार्ा-या अळ्यांचा दनयंत्रर्ासािी 

५ % दनंबोळी अकाणची फवारर्ी करावी व सोबतच शेतात कामगांध 

सापळे लावावे, सोयाबीनवर चक्ररंु्गा असेल तर दनयंत्रर्ासािी 

टर ायझोफॉस ४० टके्क प्रती १२.५ मी.ली दकंवा क्लोरटर दनप्रोल १८.५ टके्क 

३.० मी.ली दकंवा इदियान ५० टके्क ३० मी.ली प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य 

दमसळून फवारर्ी करावी.  

दारे्  

 र्ररे् 

तूर 

वाढ तूर दपकात फवारर्ी स्वच्छ वातावरर् व हवा कमी असलेल्या वेळेत 

करावी व त्याअगोदर आपले स्तदनक वातावरर् व पाऊसाचा अंदाज घेऊन 

काम करावे. दपकावरील पाने खार्ा-या अळ्यांचा दनयंत्रर्ासािी ५ % 

दनंबोळी अकाणची फवारर्ी करावी व सोबतच शेतात कामगांध सापळे 

लावावे,  



 

 

मुग /  पररपक्वता  उडीद दपक परीपक्व झाल्या असल्यास, लगेच त्याची मळदन करून व 

तयार झालेल्या मालाची सुरदक्षत दिकार्ी सािवरु्क करावी.  उडीद 

रब्बी दपके 

  रब्बी दपकामधे्य करडी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास र्ीमा, 

एकेएस -२०७, दपकेव्ही - दपंक, दकंवा नारी -६ या  वार्ची दनवड करावी व 

पेरर्ी ऑक्टोबरच्या पदहल्या आिवड्यात करावी. मध्यम दकवा जोरदार 

पावसात पेरर्ी टाळावी.  

  रब्बी दपकामधे्य रब्बी ज्वारी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास 

मालदांडी, फुले यशोदा, दपकेव्ही - क्रांती, या  वार्ां ची दनवड करावी व 

जवस दपकासािी वार् दपकेव्ही - एनएल २६० ची पेरर्ी ऑक्टोबरच्या 

पदहल्या पंधरवड्यात करावी. दपकामधे्य नत्र स्थिर करण्यासािी, सु्परद 

उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी 

अझोटोबाके्टर व पीएसबी जीवारु्संवधणक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाण ५ गॅ्रम 

प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी.  

पेरर्ी कोरडवाहू हरर्रा सािी जाकी ९२१८, दवजय, दपडीकेव्ही कांचन ची पेरर्ी 

ऑक्टोबरच्या पदहल्या पंधरवड्यात करावी. दपकामधे्य नत्र स्थिर 

करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य 

रोगांपासून बचावासािी रायझोदबयम व पीएसबी जीवारु्संवधणक २५ गॅ्रम 

व टर ायकोडमाण ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी.   

फळझाडे 

वाढ आंदबया बहाराच्या झाडावर या वेळी ढगाळ वातावरर्ामुळे आदर् नवीन 

पालवी येण्याच्या वेळी दसटरस साय्लाब दकडीची दपल्ले पानांतून रस 

शोिर् करतात. या मुळे फलधाररे्वर अदनष्ट पररर्ाम होण्याची शक्यता 

असते या दकडीच्या दनयंत्रर्ासािी     िायोमेिोक्झाम २५ टके्क रु्कटी १ 

गॅ्रम प्रती १० लीटर पाण्यात दमसळून नवीन नवतीवर  फवारर्ी करावी. 

मृग बहराच्या संत्र्यावर कोळी दनयंत्रर्ासािी डायकोफॉल २० दम.दल प्रती 

१० दलटर पाण्यात दमसळून फवारर्ी करावी व संत्रा होण्याकररता 

पोटेदशयम नायटर ेट १५ दकलो प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारर्ी 

करावी.  

र्ाजीपाला 

लागवड दमरची दपकावरील शेंडेमर (डाय-बेक) व फळसड रोगाच्या 

दनयतं्रर्ाकररता डायफेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ दमली १० दलटर पाण्यात 

दकवां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दमली  दकवां बेनोदमल ५० % 

डबू्लपी ४ ग्राम  १० दलटर पाण्यात  दमसळून फवारर्ी करावी. लवकर व 

उदशरा येर्ारा करपा रोगाच्या दनयतं्रनाकररता अझोक्सोस्त्रोबीन २३% 

एससी, १० दमली १० दलटर पाण्यात  दमसळून फवारर्ी करावी.  

पशु व पक्षी    जनावरांचे बाह्य परजीवी पासून रक्षर् करण्यासािी जनावरांना खरारा 

करावा, यामुळे शरीरावरील बाह्य परजीवी गळून पडतात त्वचा चमकदार 

ददसते. गोठ्याच्या फटीत हे बाह्य परजीवी लपून बसतात त्यामुळे 

गोठ्याच्या काण्याकोपऱ्यात दशफारशीत गोचीड नाशकाची फवारर्ी 

करावी आर्ी फवारर्ी करताना गोठ्यात जनावरे नसावीत.   

   सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येिील ग्रामीर् कृदि मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या दशफारशीवरून  

तयार करून प्रसाररत करण् यात आली.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 


