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

डपकाचंे नाव अवथ िा कृडि हवामान सल्ह् ला 

 

गहू 

 

डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे गहू डपकावरील मावा दकिीचा प्रादरु्ारव ददसून येताच 

व्यवथिापनासाठी िायमेिोएट 30 % प्रवाही 10  डमली ककंवा इमीियाक्लोप्रीि 17.8 

एस.एल.4 डमली प्रडत  10 लीटर पाण्यात डमसळून फवारणी करावी. वेळेवर बागायती पेरलेल्ह्या 

गहू डवकास पेरणीनंतर 21 ददवसांनी पाण्याची पाळी दऊेन उवररीत नत्र खताची मात्रा दयावी. 

हरर्रा डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या ढगाळ हवामानांमुळे हरर्रा डपकावर घाटे अळीचा प्रादरु्ारव ददसून येताच 5% 

ननंबोळी अकारची फवारणी करावी. हरर्रा डपकावरील घाटे अळीच्या डनयंत्रणासाठी इंग्रजी 

‘T’  आकाराचे प्रडत हेक्टरी 50 पक्षीिांबे उर्ारल्ह्यास दकि आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते. 

मका दाण ेपक्वतचेी 

अवथिा  

मक्यावरील लष्करी अळीच्या डनयंत्रणासीठी 5 % ननंबोळी अकर  ककंवा लॅमिा सायहलेोथ्रीन 

9.5 % झेंि सी या डमश्र दकटकनाशकाची 5 डमली प्रडत 10 लीटर पाणी फवारावे. मात्र 

फवारणी केलेल्ह्या मक्याच्या वापर जनावरांच्या चा-यांसाठी तसेच मका कणसांचा वापर 

खाण्यासाठी 15 त े20 ददवसापयंत करु नय.े 

कांदा डपक वाढीची 

अवथिा  

कांदा डपकांवरील फुलदकिीच्या डनयंत्रणासाठी ट्रायकोिमार 10 गॅ्रम प्रडत 1  डलटर पाण्यात 

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

डनयंत्रणासाठी 5 कामगंध सापळे प्रडत हके्टर लावावेत तसेच 5% ननंबोळी अकारची फवारणी 

करावी. तुरीमधील फुलोरा व शेंगा र्रण्याच्या अवथिेमध्ये घाटे अळी/ डपसारी पतंग व शेंग 

माशी यासाठी एकाडममक दकि व्यवथिापन व्यवथिापन पध्दतीने डनयंत्रण कराव ेयामध्ये तृण 

धान्याचे आंतरडपक असल्ह्यास दकिीचे प्रमाण कमी राहण्यास मदत होते. 

एच.एन.पी.व्ही.(HNPV) या जैडवक दकिडनयंत्रणाचा वापर करावा. फुलकळी लागताना 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महाममा फुल ेकृिी  डवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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पडहली फवारणी ननंबोळीर अकर  5% दसुरी फवारणी पडहल्ह्या फवारणीनंतर 12 ते 15 

ददवसांनी हलेीओकील (HMPV)500 डमली 500 डलटर पाण्यात डमसळून प्रडत हके्टर व 

गरजेनुसार डतसरी फवारणी 18.5 % प्रवाही क्लोरॲट्रीडनलीप्रोल (कोरॅझोन) 150 डमली 

अिवा इमामेक्टीन बेझोएट 200 ग्रॅम 500 लीटर पाण्यात डमसळून फवारणी करावी. 

करिई डपक वाढीची 

अवथिा 

करिई डपकावरील मावा दकिीचा प्रादरु्ारव ददसून येताच व्यवथिापनासाठी मेटोरेझीम 

अडनसोप्ली 50 गॅ्र ककंवा िायमेिोएट 30 % प्रवाही 10 डमली प्रडत 10 डमली प्रडत 10 लीटर 

पाण्यात डमसळून फवारणी करावी. 

र्ाजीपाला डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे वांग्यामध्य ेशेिा आडण फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या डनयंत्रणासाठी 4 

% ननंबोळी अकर  ककंवा सायपरमेथ्राीन 25% , 5 डमली प्रडत 10 डलटर पाणी फवारावे. मात्र 

फवारणी केलेल्ह्या मक्याचा वापर जनावरांच्या चा—ासाठी तसेच मका कणसांचा वापर 

खाण्यासाठी 15 त े20 ददवसापयंत करु नये. 

चारा डपक पेरणी अवथिा  लसूणघास बरसीम, ओट, ज्वारी व मका यासारख्या चारा डपकांची लागवि करावी. खरीप 

हगंामातील अडतररक्त डहरवा चारा उपलब्ध असल्ह्यास मया पासून मुरघास तयार कराव.े 

कापसू बोंिे पक्वता वचेणी 

अवथिा  

उशीरा पेरणी केलेल्ह्या कपाशीवरील शेंदरी बोंि अळींचे डनयंत्रणसाठी िायिोकाबर 75 िब्ल्ह्यू 

पी 20 ग्रॅम प्रडत 10 डलटर पाण्यातून फवारावे. पूणर उमलेल्ह्या कापसाच्या वेचणीच ेकाम 

कािरी कचरा डवरहीत, शक्यतो सकाळी करावी. 

डमरची डपक वाढीची 

अवश्ता 

डमरची डपकावरील फुलदकिीच्या डनयंत्रणासाठी इडमिाक्लोडप्रि 17.8 एस.एल. 5 डमली 

ककंवा दफप्रोनील 5  एस.सी. 15 डमली या दकटकनाशकांच्या प्रडत 10 लीटर पाण्यात डमसळून 

आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. 

जनावराचं ेव्यवथिापन  सवर जनावरांना चपटे कृमी (डलव्हर फल्ह्यू क) रोग प्रडतबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या 

सहाय्याने लसीकरण करुन घ्याव ेतसेच जनावरांना व पक्षयांना नेहमी डपण्यास थवच्छ पाणी 

दयाव.े पोटातील जंताच्या डनयंत्रणासाठी पशु वैद्यकांच्या सहाय्याने जंतनाशक पाजाव.े 

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

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


