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डपकाचंे नाव अवथ िा कृडि हवामान सल्ह् ला 

 

गहू 

 

डपक वाढीची 

अवथिा 

गहू डपकावरील मावा दकिीचा प्रादुरभाव ददसनू यतेाच व्यवथिापानासाठी िायमिेोएट 30% 

प्रवाही 10 डमली ककंवा इमीियाक्लोप्रीि 17.8 एस.एल. 4 डमली प्रडत 10 डलटर पाण्यात 

डमसळून फवारणी करावी. 

मका  दाण ेपक्वतचेी 

अवथिा  

मक्यावरील लष्करी अळीच्या डनयतं्रणाखाली 5% ननबंोळी अकर  ककंवा लमॅिा सायहेलोथ्रीन 

9.5झेि सी या डमश्र दकटकनाशकाची 5 डमली प्रडत 10 डलटर पाणी फवाराव.े मात्र फवारणी 

केलले्ह्या मक्याचा वापर जनावराचं्या चा-यासाठी तसचे मका कणसाचंा वापर खाण्यासाठी 15 

त े20 ददवसापयतं करु नय.े 

कांदा  डपक वाढीची 

अवथिा  

सध्याच्या ढगाळ व दमट हवामनामळेु कादंा डपकावरील फुलदकिे या दकिीच्या डनयतं्रणासाठी 

डमिायमिेोयएट 30% ईसी 15 डमली ककंवा ल्ह्याम्िा सायहयालोथ्रीन 5% ई सी 6 डमली प्रती 

10 डलटर पाण्यात डमसळून फवारणी करावी. 

तरू फुलोरा त ेशेंगा 

अवथिा 

तरू डपकामध्य ेमर रोगाचे डनयतं्रणासाठी ट्रायकोिमार 10 ग्राम प्रती 1 डलटर पाण्यात डमसळून 

50-100 डमली प्रती झाि आळवणी (ड्रेंनचगं) कराव.े तूर डपकावरील शेंग अळीच्या 

डनयतं्रणासाठी 5 कामगंध सापळे प्रडत हेक्टर लावावते तसचे 5%  ननबंोळी अकारची फवारणी 

करावी. तुरीमधील फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवथिमेध्य ेघाटे अळी/डपसारी पतगं व शेंग 

माशी यासाठी एकाडममक दकि व्यवथिापन पदध्दतीन े डनयतं्रण करावे यामध्य े आतंरडपक 

असल्ह्यास दकिीच े प्रमाण कमी राहण्यास मदत होत,ेएच.एन.पी.व्ही(HNPN) या जडैवक 

दकिडनयतं्रणाचा वापर करावा. फुलकळी लागतानंा पहीली फवारणी ननबंोळी अकर  5% दसुरी 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महाममा फुल ेकृिी  डवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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फवारणी पडहल्ह्या फवारणीनतंर 12 त े15 ददवसानंी हलेीओकीन (HNPN) 500 डमली 500 

डलटर पाण्यात डमसळून प्रडत हेक्टर व गरजनेसुार डतसरी फवारणी 18.5%प्रवाही 

क्लोरॲट्रीडनलीप्रोल (कोरॅझोन) 150 डमली अिवा इमामके्टीन बेझोएट 200 ग्रमॅ 500 डलटर 

पाण्यात डमसळून फवारणी करावी.  

करिई डपक वाढीची 

अवथिा 

करिई डपकावरील मावा प्रादभुारव ददसनू यतेाच व्यवथिापनासाठी मटेोरेझीम अडनसोप्ली 50 

ग्र. ककंवा िायमिेोयएट 30% प्रवाही 10 डमली प्रडत 10 डलटर पाण्यात डमसळून फवारणी 

करावी. 

भाजीपाला डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु वागं्यामध्य ेशेंिा आडण फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या डनयतं्रणासाठी 4% 

ननबंोळी अकर  ककंवा सायपरमथे्रीन 25%, 5 डमली प्रडत 10 डलटर या प्रमाणात फवाराव.े दर 

आठवड्याला दकिलले े शेंिे आडण फळे गोळा करून नष्ट करावीत. सध्याच्या हवामानामळेु 

डवडवध भाजीपाला डपकावरील रस शोिक दकिींच्या डनयतं्रणाखाली 5%  ननबंोळी अकारची 

ककंवा इडमिाकलोप्रीि 17.8 एस एल 2 डमली प्रती 10 डलटर पाण्यातनू फवाराव.े  

चारा डपक  पेरणी अवथिा  रब्बी हंगामात पशधुनासाठी मका,ओट,बरसीम,लसनू घास व ज्वारी या चारा डपकाची जडमनीत 

वापसा आल्ह्यावर पेरणी करावी. 

कापसू  बोंिे पक्वता वचेणी 

अवथिा  

कापसू डपकावरील पाढंऱ्या माशीच्या डनयतं्रणासाठी 10 ते 12 डपवळे डचकट सापळे प्रडत हके्टर 

लावाव ेतसचे 5%  ननबंोळी अकर  ककंवा ब्युफोफेडझन 25%, 20 डमली ककंवा ट्रायझोफॉस 20 

डमली 10 डलटर पाण्यात डमसळून फवाराव.े कापसू डपक बोंि डवकसनाच्या अवथिते असताना 

1% पोटॅडशयम परमगॅनंटे फवारावे. कापसू डपकावरील शेंदरी बोंि अळीच्या डनयतं्रणासाठी 

प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. 30 डमली ककंवा थपोनोसिॅ 45 एस सी 3.5 डमली प्रडत 10 डलटर 

पाण्यातनू फवाराव.े 

आबंा  आबंा डपकावर नडवन फुटीवरील दकि रोगांच्या डनयतं्रणाखाली लमॅिा सायहथे्रीन 5%  ईसी 6 

डमली ककंवा दक्वनॉलफॉस 25 डमली + पाण्यात डवरघळणारे गंधक 25 ग्रमॅ ककंवा कॉपर 

ऑक्झीक्लोराईि 25 ग्रमॅ अडधक चागंल ेप्रतीच ेथटीकर 10 लीटर पाण्यात डमसळून फवारणी 

करावी. केळी बागते काकिी, भोपळा,कनलगंि, खरबजू तसचे डमरची, वागंी यासंारखी डपके 

घणे ेकटाक्षान ेटाळाव.े 

जनावराचं ेव्यवथिापन  सवर जनावरानंा चपटे कृमी ( डलव्हर फ्लल्ह्य ूक ) रोग प्रडतबंधक उपाय म्हणनू पश ुवदै्ययकाच्या 

सहाय्यान ेलसीकरण करून घ्याव ेतसचे जनावरानंा व पक्षानंा नहेमी डपण्यास थवच्छ पाणी 

द्याव.े पोटातील जतंाच्या डनयतं्रणासाठी पश ुवदै्यकांच्या सहायान ेजतंनाशक पाजावे. 

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. 


