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हवामानाचा इशारा डजल्ह्यात काही ठिकाणी तरुळक ठिकाणी पाऊस पिण्याची शक्यता आहे तसचे बरेच ददवस हवामान कोरिे 

राहण्याची शक्यता आह.े 

डपकाचंे नाव अवथ िा कृडि हवामान सल्ह् ला 

 

गहू 

 

डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु गहू डपकावरील मावा दकिीचा प्रादुरभाव ददसनू यतेाच 

व्यवथिापनासािी िायमिेोएट 30 % प्रवाही 10 डमली ककंवा  इमीियाक्लोप्रीि 17.8 

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

पेरलले्ह्या गहू डपकास पेरणीनतंर 21 ददवसानंी पाण्याची पाळी देऊन उवररीत नत्र खाताची 

मात्रा दयावी. 

हरभरा डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु हरभरा डपकावर घाटी अळीचा प्रादुरभाव ददसनू यतेाच 5% ननबंोळी 

अकारची फवारणी करावी. हरभरा डपकावरील घाटे अळीच्या डनयतं्रणासािी इंग्रजी ‘ T’ 

आकाराच ेप्रडत हेक्टरी 50 पक्षीिाबं ेउभारल्ह्यास दकि आटोक्यात िेवण्यास मदत होत.े 

मका दाण ेपक्वतचेी 

अवथिा  

मक्यावरील लष्करी अळीच्या डनयतं्रणासािी 5 % ननबंोळी अकर  ककंवा लमॅिा सायहेलोथ्रीन 

9.5 % झेि साी या डमश्र दकटकनाशकाची 5 डमली प्रडत 10 डलटर पाणी फवाराव.े मात्र 

फवारणी केलले्ह्या मक्याचा वापर जनावराचं्या चाऱयासंािी तसचे मका कणसाचंा वापर 

खाण्यासािी 15 त े20 ददवसापंयरत करु नय.े 

कांदा डपक वाढीची 

अवथिा  

कांदा डपकारवरील फुलदकिीच्या डनयतं्रणासािी िायमिेोएट 30% प्रवाही 15 डमली ककंवा 

लॅम्बिा सायहलॅोथ्रीन 5 % प्रवाही 6 डमली या  दकटकनाशकाचं्या प्रडत 10 डलटर पाण्यात 

डमसळून आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महात्मा फुल ेकृिी  डवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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करिई डपक वाढीची 

अवथिा 

करिई डपकावरील मावा दकिीचा प्रादभुारव ददसनू यतेास व्यवथिापनासािी मटेारेझीम 

अडनसोप्ली 50 ग्र. ककंवा िायमिेोएट 30 -%  प्रवाही 10 डमली प्रडत 10 डलटर पाण्यात 

डमसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला डपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु वागं्यामध्य ेशेंिा आडण फळे पोखरणाऱया अळीच्या डनयतं्रणासािी 4 

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

दर आिवियाला दकिलेल ेशेंिे आडण फळे गोळा करुन नष्ट करावीत. सध्याच्या हवामानामळेु 

डवडवध भाजीपाला डपकावरील रस शोिक ककंिीच्या डनयतं्रणासािी 5 %  ननबंोळी अकारची 

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

चारा डपक पेरणी अवथिा  लसणूघास बरसीम, ओट, ज्वारी व मका यासारख्या चारा डपकाचंी लागवि कारवी. खरीप 

हंगामातील अडतठरक्त डहरवा चारा उपलब्ध असल्ह्यास त्या पासनू मरुघास तयार कराव.े 

कापसू बोंिे पक्वता वचेणी 

अवथिा  

उशीार पेरणी केलले्ह्या कपाशीवरील शेंदरी बोंि अळीच ेडनयतं्रणसािी िायोिोकाबर 75 िब्ल्ह्य ू

पी 20ग्रमॅ प्रडत 10 डलटर पाण्यातनू फवाराव.े  पणूर उमललले्ह्या कापसाच्या वेचणीच ेकाम 

कािी कचरा डवरडहत, शक्यतो सकाळी करावी. 

डमरची डपक वाढीची 

अवश्ता 

डमरची डपकावरील फुलककंिीच्या डनयतं्रणासािी इडमिाक्लोडप्रि 17.8 एस.एल. 5 डमली 

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

आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. 

जनावराचं ेव्यवथिापन  सवर जनावरानंा चपटे कृमी (डलव्हर फल्ह्यकू ) रोग प्रडतबधंक उपाय म्हणनू पश ुवैदयकाच्या 

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

दयाव े.  पोटातील जतंाच्या डनयतं्रणासािी पश ुवदैयकाच्या सहाय्यान ेजतंनाशक पाजाव.े 

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

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


