
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक २३ ते २७ ऑक् टोबर, २०१९) 

ददनांक २३/१० २४/१० २५/१० २६/१० २७/१० 

पाऊस (दममी) 11 7 1 0 0 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 28 27 28 29 28 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
23 22 21 21 21 

ढग स्थिती (आकाश) 
6 7 7 8 8 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
88 87 87 88 86 

दुपारची सापेक्ष आर्द्रता 

(%) 
64 74 63 60 55 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
9 5 8 10 9 

वा-याची ददशा 
30 60 44 36 65 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामान खात्याच्या ा अंदाजानुसार दजल्यात २२ ते २६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तुरळक पावसाची 

शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

गहू पेरणी अवथिा  दजरायत गव्हाची पेरणी वाणाची दनवड करून ३० ऑक्टोबर पयंत बीजप्रदिया करून 

पूणर करावी. 

तूर  दपक वाढीची 

अवथिा   

 

तूर दपकामादे्य मर रोगाचे दनयंत्रणासाठी टर ायडोफामार१० ग्राम प्रती १ दलटर पाण्यात 

दमसळून ५० ते १०० दमली प्रती झाड आळवणी (रे्द्न्ीगं) करावे. तूर दपकावरील शेंग 

अलीच्या ा दनयंत्रणासाठी ५ कामगंध सापळे प्रती हेक्टर लावावेत तसेच ५ % दनंबोळी 

अकारची फवारणी करावी. तुरीमधील फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या ा अवथिेमदे्य घाटे 

अळी/दपसारी पतंग व शेंग माशी यासाठी एकास्िक कीड व्यवथिापन पद्धतीने 

दनयंत्रण करावे यामधे्य तृण धान्याचे आंतरपीक असल्यास दकडीचे प्रमाण कमी 

राहण्यास मदत होते.  HNVP या जैदवक दकदियान्त्रानाचा वापर करावा. फुलकळी 

लागताना पदहली फवारणी दनंबोळी अकर  ५ % दुसरी फवारणी पदहल्या फवारणी नंतर  

१२ ट १५  ददवसांनी HNVP  ५०० दमली ५०० दलटर पाण्यात दमसळून प्रती हेक्टार व 

गरजेनुसार दतसरी फवारणी १८.५ % प्रवाही क्लोरअत्रीदनलीप्रोल (कोरझोण) १५० 

दमली अिवा इमामेक्टीन बेझोएट २०० ग्राम ५०० दलटर पाण्यात दमसळून मारावी.  

 

मका  

 

फुलेरा अवथिा 

 

माक्यावरील लष्करी अलीच्या ा दनयंत्रणासाठी 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 ा चाऱ्यासाठी तसेच मका 

कणसांचा वापर खाण्यासाठी १५ ते २०  ददवसापयंत करू नये. 

 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महािा फुले कृिी  दवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                                      शुिवार ददनांक – २२.१०.२०१९ 



 

 

 

कांदा   

 

दपक वाढीची 

अवथिा   

 

सध्याच्या ा ढगाळ व दमट हवामानामुळे  कांदा दपकावरील फुलदकडे या दकडीच्या ा 

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

६ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

 

 

सोयाबीन  

 

पक्वते ते काढणी 

अवथिा   

 

दपक काढून सुरदक्षत दठकाणी ठेवावी. 

कापूस    

कापूस दपकावरील पांढऱ्या माशीच्या ा दनयंत्रणासाठी 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 ा दनयंत्रणासाठी 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 ा दनयान्त्रांसाठी 

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

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

सध्याच्या ा हवामांमुळे दवदवध भाजीपाला दपकावरील रस शोिक दकडीचं्या ा 

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

प्रती दलटर पाण्यातून फवारावे.  

 

आंबा   आंबा दपकावर नवीन फुटीवरील कीड रोगांच्या ा दनयंत्रणासाठी ल्यामडा साय्हेलोथ्रीन 

५%  इसी ६ दमली दकंवा स्क्वनोल्फास २५ दमली + पाण्यात दवराल्घाल्णारे गंधक २५ 

ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

  

भात 

फुलोरा ते दाने 

भरण्याची 

अवथिा  

भात दपकावर मानमोडी (नेक/नोड ब्लास्ट) रोह दनयंत्रणासाठी 

कॉपरओक्झीच्लोराईड ५०० ग्राम व से्पत्रोसाय्क्लीन ३० ग्राम २०० दलटर पाण्यात एक 

एकर के्षत्रावर फवारावे. ज्या भागात जीवाणूजन्य कडकरपा जास्त आहे तेिे 

से्पत्रोमाय्सीन सुल्फेत ९०% + टेटर ासाय्क्लीन हायच्लोराईड १०%, १ ग्राम पे्रदत १० 

दलटर पाण्यात फवारावे. 

 

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 ा दनयंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या ा सहाय्याने जंतनाशक 

पाजावे. 

 

सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीठ, 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. 

   

 

  

 


