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हवामानाचा इशारा मजल्ह्यात पढुील पाचही ददवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

मपकाचंे नाव अवथ िा कृमि हवामान सल्ह् ला 

 

गहू 

 

मपक वाढीची 

अवथिा 

तणमनयञंण व जममनीत ओलावा टटकून राहण्यासाठी गहू मपकात आतंरमशागत करावी. गहू 

मपकांच्या ज्या महत्वाच्या अवथिा आहते, त्या वळेी मपकास पाणी दणे ेफायद्याच ेआह.ेपमहल े

पाणी पेरणीनतंर 20 त े22 ददवसानंी (  मकुुटमळेु फुटण्याची वळे ), दसुरे पाणी 42 त े45 

ददवसानंी (  कांडी धरण्याची वेळ ) आमण मतसरे पाणी 60 त े65 ददवसानंी (  पीक ऑबीवर 

यणे्याची वळे ) द्याव ेतसेच थिामनक पटरमथिती व जममनीच्या खोलीनसुार पाण्याच्या दोन 

पाळयामध्य ेअवश्क्तेनसुार अतंर ठेवाव.े 

हरभरा मपक वाढीची 

अवथिा 

हरभरा मपकाला प्रमाणशीर पाणी दणे ेआवश्क्यक आह ेजाथत ्पाणी ददले तर मपक उभळण्याचा 

धोका असतो. थिामनक पटरमथिती व जममनीच्या खोलीनसुार पाण्याच्या दोन पाळयामंध्य े

अतंर ठेवाव.े शतेात पाणी साठून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. हरभरा मपकास तुिार 

ससचंन पदध्तीन ेपाणी ददल्ह्यास आमण सधुारीत वाणाचंी लागवड केल्ह्यास उप्तादनात वाढ होत.े 

सध्याच्या हवामानामळेु हरभरा मपकावर घाटी अळीचा प्रादुरभाव ददसनू यतेाच 5% सनबंोळी 

अकारची फवारणी करावी. हरभरा मपकावरील घाटे अळीच्या मनयतं्रणासाठी इंग्रजी ‘ T’ 

आकाराच ेप्रमत हेक्टरी 50 पक्षीिाबं ेउभारल्ह्यास दकड आटोक्यात ठेवण्यास मदत होत.े 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महात्मा फुल ेकृिी  मवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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कांदा मपक वाढीची 

अवथिा  

सध्याच्या ढगाळ हवामानामळेु कादंा मपकावरील करपा रोगाच्या मनयञंणासाठी डायिने एम-

45:25 ग्रमॅ प्रमत पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. कादंा मपकारवरील फुलदकडीच्या 

मनयतं्रणासाठी डायमिेोएट 30% प्रवाही 15 ममली ककंवा लमॅ्बडा सायहलॅोथ्रीन 5 % प्रवाही 

6 ममली या  दकटकनाशकाचं्या प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून आलटून पालटून फवारण्या 

कराव्यात. 

भाजीपाला मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु वागं्यामध्य ेशेंडा आमण फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या मनयतं्रणासाठी 4 

% सनबंोळी अकर  ककंवा सायपरमथे्रीन 25 %,  5 ममली  प्रमत 10 मलटर या प्रमाणात फवारावे. 

दर आठवडयाला दकडलेल ेशेंडे आमण फळे गोळा करुन नष्ट करावीत. सध्याच्या हवामानामळेु 

मवमवध भाजीपाला मपकावरील रस शोिक ककंडीच्या मनयतं्रणासाठी 5 %  सनबंोळी अकारची 

ककंवा इममडाकलोप्रीड 17.8 एस.एल 2 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यात फवाराव.े 

कापसू बोंडे पक्वता वचेणी 

अवथिा  

पणूर उमललले्ह्या कापसाच्या वचेणीच ेकाम काडी कचरा मवरहीत, श्क्क्यतो सकाळी करावी. 

गुलाबी बोंड अळीच्या मनयञंणासाठी कापसाची वेचणी झालले्ह्या क्षञेामध्य ेखोडासह समळु 

झाडाचंी काढणी करून खोल नागंरट करावी व काढलले्ह्या प-हाटया जाळून नष्ट कराव.े  

तरू फुलोरा त ेशेंगा 

अवथिा 

तरू मपकामंध्य ेमर रोगाच ेसनयंत्रणासाठी ट्रायकोडमार 10 ग्राम प्रमत 1 मलटर पाण्यात ममसळून 

50-100 ममली प्रमत झाड आळवणी (डं्रमचग)कराव.े तरू मपकावरील शेंग अळीच्या 

मनयतं्रणासाठी 5 कामगधं सापळे प्रमत हेक्टर लावावते तसचे 5 % सनबंोळी अकारची फवारणी 

करावी. तुरीमधील फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवथिमेध्य ेघाटे अळी /मपसारी पतग ंव शेंग 

माशी यासाठी एकामत्मक दकड व्यवथिापन पध्दतीन ेमनयतं्रण कराव ेयामध्य ेतणृ धान्याच े

आतंरमपक असल्ह्यास दकडीच ेप्रमाण कमी राहण्यास मदत होत.े  एच.एन.पी.व्ही (HNPV) या 

जमैवक दकडमनयतं्रणाचा वापर करावा. फुलकळी लागताना पमहली फवारणी सनबंोळी अकर  

5% दसुरी फवारणी पमहल्ह्या फवारणीनतंर 12 त े15 ददवसानंी हलेीओकील (HNPV) 500 

ममली 500 मलटीर पाण्यात ममसळून प्रमत हेक्टर व गरजनेसुार मतसरी फवारणी 18.5 % 

प्रवाही क्लोरॲट्रीमनलीप्राल (कोरॅझोन) 150 ममली अिवा इमामके्टीन बझेोएट 200 ग्रमॅ 

500 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. 

जनावराचं ेव्यवथिापन  जनावराच्या गोठयामध्य ेव कुकुटपालन (मोठे बल्ह्प लावावते )  उबदार वातावरण राहील 

अशी काळजी घ्यावी. मेंढयानंा आतं्रमविार व घटसपर रोगावंर उपाय म्हणनू लसीकरण करून 

घ्याव.े 

 सदर कृमि सल्ह् ला पमत्रका महात्मा फुल ेकृिी मवद्यापीठ, राहुरी ग्रामीण कृमि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सममतीच् या मशफारशीवरून 

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


