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हवामानाचा इशारा डजल्ह्यात पढुील पाचही ददवस हवामान कोरिे राहण्याची शक्यता आहे. 

डपकाचंे नाव अवथ िा कृडि हवामान सल्ह् ला 

गहू पेरणी अवथिा गहू डपकावरील मावा दकिीचा प्रादरु्ारवददसनू यतेाच व्यवथिापनासाठी िायमिेोएट ३०% 

प्रवाही १० डमली ककंवा इमीियाक्लोप्रीि १७.८ एस.एल. ४ डमली १० डलटर पाण्यात डमसळून 

फवारणी करावी. 

तरू डपक वाढीची 

अवथिा 

तरू डपकामाद्य ेमर रोगाच ेडनयतं्रणासाठी ट्रायिोफामार१० ग्राम प्रती १ डलटर पाण्यात डमसळून 

५० ते १०० डमली प्रती झाि आळवणी (र्द्ने्चींग) कराव.े तरू डपकावरील शेंग अलीच्या 

डनयतं्रणासाठी ५ कामगधं सापळे प्रती हेक्टर लावावते तसचे ५ % ननबंोळी अकारची फवारणी 

करावी. तरुीमधील फुलोरा व शेंगा र्रण्याच्या अवथिमेद्य ेघाटे अळी/डपसारी पतगं व शेंग माशी 

यासाठी एकाडममक कीि व्यवथिापन पद्धतीन ेडनयतं्रण कराव ेयामध्य ेतणृ धान्याच ेआतंरपीक 

असल्ह्यास दकिीच ेप्रमाण कमी राहण्यास मदत होत.े  HNVP या जडैवक कीिडनयतं्रणाचा वापर 

करावा. फुलकळी लागताना पडहली फवारणी ननबंोळी अकर  ५ % दसुरी फवारणी पडहल्ह्या 

फवारणी नतंर  १२ ट १५  ददवसानंी HNVP  ५०० डमली ५०० डलटर पाण्यात डमसळून प्रती 

हेक्टार व गरजनेसुार डतसरी फवारणी १८.५ % प्रवाही क्लोरअत्रीडनलीप्रोल (कोरझोण) १५० 

डमली अिवा इमामके्टीन बझेोएट २०० ग्राम ५०० डलटर पाण्यात डमसळून मारावी.  

 

मका 

 

दान ेपक्वतचेी 

अवथिा  

मक्यावरील लष्करी अलीच्या डनयतं्रणासाठी ५% ननबंोळी अकर  ककंवा ल्ह्यामिा सयालोत्र्हीन 

९.५ % झिे सी या दकटकनाश्काची ५ डमली प्रती १० डलटर पाणी फवाराव ेमात्र फवारणी 

केलले्ह्या मक्याचा वापर जनावराचं्या चाऱ्यासाठी तसचे मका कणसाचंा वापर खाण्यासाठी 

१५ त े२०  ददवसापयतं करू नय.े 

 

 

कापसू 

 

 

उडशरा पेरणी केलले्ह्या कापडशवारीलशेंदरी बोंि अलीच ेडनयतं्रणासाठी िायोिोकाबर ७५ िब्ल ू

पी २० ग्राम प्रती १० डलटर पाण्यातनू फवाराव.े पणूर उमललले्ह्या कापसाच्या वचेानीचकेाम 

शक्यतो सकाळी करावे. सध्याच्या हवामानामळेु वागं्यामद्य े  शेंिा आडण फळे पोखरणाऱ्या 

अळीच्या डनयतं्रणासाठी ४% ननबंोळी अकर  ककंवा सायपरमथे्रीन २५% , ५ डमली प्रती १० डलटर बोंिे पक्वता वचेणी  

अवथिा 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महाममा फुल ेकृिी  डवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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र्ाजीपाला 

डपक वाढीची 

अवथिा 

या प्रमाणात फवाराव.े दर आठवड्याला दकिललेे शेंिे आडण फळे गोळा करून नष्ट करावीत. 

सध्याच्या हवामानामळेु डवडवध र्ाजीपाला डपकावरील रस शोिक दकिींच्या डनयान्त्रासंाठी ५ 

% ननबंोळी अकारच्या ककंवा इडमिाकलोडप्रि १७.८ एस. एल. २ डमली प्रती १० डलटर पाण्यातनू 

फवाराव.े 

डमरची 

डपक वाढीची 

अवथिा 

डमरची डपकावरील फुलकिीच्या डनयतं्रणासाठी इडमिाक्लोडप्रि १७.८ एस.एल. ५ डमली 

ककंवा दफप्रोनील५ एस.सी.१५ डमली या कीटकनाशकांच्या प्रती १० डलटर  पाण्यात डमसळून 

आलटून पालटून फावार्य्न्यार कराव्यात. 

काकिी व वेलवगीय 

र्ाजीपाला डपके 

डपक वाढीची 

अवथिा 

वेलवगीय र्ाजीपाला मधील फळमाशी दकिीच्या वव्यवथिापनासाठी हेक्टरी १५ त े२० 

क्यलुुरच ेगधं सापळ्याचा वापर करावा. काकिी व वेलवगीय र्ाजीपाला डपकावरील केविा 

या रोगाच्या डनयतं्रणासाठी मटेेलक्झील ८% + मन्कोझबे  ६४% , ह े सयंुक्त बरुशीनाशक २० 

ग्राम प्रती १० डलटर पाण्यात डमसळून फवाराव.े  

कांदा 

डपक वाढीची 

अवथिा 

कांदा डपकावरील फुल्ह्कीददच्या डनयतं्रणासाठी िायमिेोएट ३०% प्रवाही १५ डमली  ककंवा 

लाम्बिा सायहलोथ्रीन ५ % प्रवाही  ६ डमली या कीटकनाशकांच्या प्रती १० डलटर पाण्यात 

डमसळून आलटून पालटूनफावार्य्न्यार कराव्यात. 

चार डपक 
पेरणी अवथिा 

लासणुघास बरसीम, ओट, ज्वारी व मका यासारख्या चारा डपकाचंी लागवि करावी. खररफ 

हंगामातील अडतररक्त  डहरवा चार उपलब्ध  असल्ह्यास मयापासनू मरुघास तयार करावा. 

हरर्रा 

डपक वाढीची 

अवथिा 

हरर्रा डपकावर घाटे अळीचा प्रादरु्ारव ददसनू यतेाच ५% ननबंोळी अकारची फवारणी करावी. 

हरर्रा डपकावरील घाटे अलीच्या डनयतं्रणासाठी इंग्रजी T आकाराच ेप्रती हेक्टरी ५० 

पक्षीिाबं ेउर्ारल्ह्यास कीि आटोक्यात यणे्यास मदत होत.े 

जनावराचं ेव्यवथिापन  सवर जनावराचं ेचपटे कृमी (डलवर फ्ल ूक) रोग प्रडतबंधक उपाय म्हणनू पश ुवदै्यकाच्या सहार्य्यान े

लसीकरण करून घ्याव ेतसचे जनावरानंा पक्षयानंा नहेमी डपण्यास थवच्छ पाणी द्याव.े पोटातील 

जतंाच्या डनयतं्रणासाठी पश ुवदै्यकाच्या सहार्य्यान ेजतंनाशक पाजाव.े 

सदर कृडि सल्ह् ला पडत्रका महाममा फुल ेकृिी डवद्यापीठ, राहुरी ग्रामीण कृडि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सडमतीच् या डशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी दशेमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प कायारलय मुबंई यिेनू प्रसाररत करण् यात आली. 


