
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहील. दिनाांक १६ जुन २०२० रोजी मेघगजजना व दवजाांच् या कका यासह जोरिार 

पावसाची श यता आहे. इतर काळात तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम ् वरूपपाच् या पावसाची श यता आहे. पेरणीयोग् य 

पाऊस (७५ दममी पेक्षा जा् त)  ााला ससलय  यास वापसा येताच जदमनीत पुरेसा ओलावा ससलय  याची तारी ी करूपन 

दिजप्रक्रीया करूपनच दपकाांची पेरणी करावी. 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस पिजप्रक्रीया  कािूस पियाण् यास थारयम पकां वा कॅप् टन ३ गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे याप्रमाणात पमसळून 

पिजप्रक्रीया करावी. अॅझोटोिॅक् टर आपण स् फुरव पवरवळपवणारे पजवाणू प्र येकी २५० गॅ्रम प्रती 

१० पकलो पियाण् यावर पिजप्रक्रीया करावी. पियाणे अधााातास सावलीत सुकवून िेरणी करावी.  

सोयािीन पिजप्रक्रीया  सोयािीन पियाण् यास िेरणीिूवक काि्झक्झम (३७.५ ) + थायरम (३७.५ ) डीएस (पमश्र 

वटक) या िुरशीनाशकाची ३ गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे याप्रमाणात पिजप्रक्रीया करावी. तसेच 

टर ायकोडमाा (८–१०गॅ्रम / पक.गॅ्र. पियाणे) चा सुध् वा यासा ी वािर करावा. या िुरशीनाशकाांच् या 

पिजप्रपक्रयेनांतर पियाण् यास रायझोपियम पजवाणू  त (रेेडडी रायझोपियम) + स् फुरव 

पवरवळपवणारे पजवाणू  ताची (िी.एस.िी.) २५० गॅ्रम प्रती १० पकलो पकां वा १०० पमली / १० 

पकलो गॅ्रम (द्रवरूि असेल तर) याची पिजप्रपक्रया करावी.  यानांतर िीयाणे सावलीमध् ये 

वाळवून शक् य तेवयया लवकर िेरणी करावी.  

तुर पिजप्रक्रीया  तुरीचे उ िावन वायपवण् यासा ी तसेच जपमनीची उ िावकता रा ण् यासा ी तुर + िाजरी (१ : 

२ पकां वा २ : ४), तुर + ज् वारी (३ : ३ पकां वा २ : ४), तुर + कािूस (१ : ६ पकां वा १ : ८) आपण तुर 

+ सोयािीन / मुग / उडीव (१ : २ पकां वा  २ : ४) असे ओळीचे प्रमाण  ेवून फायवेशीर 

आांतरिीक िध् वतीचा वािर केल् यास अपधाक फायवा होतो. 

 रीि ज् वारी पिजप्रक्रीया  रीि ज् वारी पिकाच् या िेरणीिूवक पियाण् यास गांधाक ३०० मेश ४ गॅ्रम पकां वा थायरम ७५ टक् के 

३ गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे याप्रमाणात पिजप्रक्रीया करावी. अॅझोटोिॅक् टर व स् फुरव 

पवरवळपवणारे पजवाणू (िीएसिी) प्र येकी २५० गॅ्रम प्रती १० पकलो पियाणे याप्रमाणात 

पियाण् यास चोळावे व अधााा तास सावलीत सुकवावे.  

नानाजी वेशमु  कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ , िरभणी भारत मौसम पवभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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िाजरी पिजप्रक्रीया िाजरी पिकाच् या िेरणीिूवक पियाण् यास मेटालॅक् झील ३५  डब् ल् युएस ६ गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे 

यािमाणे पिजप्रक्रीया करावी. शेवटी अॅझोटोिॅक् टर व स् फुरव पवरवळपवणारे पजवाणू 

(िीएसिी) प्र येकी २५० गॅ्रम प्रती १० पकलो पियाणे याप्रमाणात पियाण् यास चोळावे व पियाणे 

अधााा तास सावलीत सुकवावे.  

मुग / उडीव पिजप्रक्रीया  मुग / उडवी िेरणीिूवक पियाण् यास प्रती पकलो काि्झक्झम १ गॅ्रम पकां वा थायरम २ गॅ्रम चोळावे 

तसेच टर ायकोडमाा ४ गॅ्रम प्रती पकलो पियाण् यास पिजप्रक्रीया केल् यास िुरशीज य रोगािासून 

पिकाचे सांरक्षण होते.  याचिरोिर १० पकलो पियाण् यास पजवाणूसांवधााक रायझोपियम व 

िीएसिी प्रती २५० गॅ्रम लावून िेरणी करावी.   

भुईमूग पिजप्रक्रीया भुईमूग पिकास थायरम ५ गॅ्रम अथवा कॅप् टन / कािबेन डॅपझम २.५ ते ३ गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे 

याप्रमाणात पिजप्रक्रीया करावी व टर ायकोडमाा १० गॅ्रम प्रती पकलो पियाणे याप्रमाणात 

पिजप्रक्रीया करावी व रायझोपियम आपण स् फुरव पवरवळपवणारे पजवाणू (िीएसिी) प्र येकी 

२५० गॅ्रम पियाणे अधााा तास सावलीत सुकवावे. 

मका पिजप्रक्रीया मका पिकावरील लष् करी अळीच् या  यवस् थािनासा ी पियाण् यास सायए टर ीपनलीप्रोल १९.८० 

टक् के  थायोपमथॉक् झाम १९.८० टक् के ४ पमली प्रती पकलो पियाण् यास पिजप्रक्रीया करावी. 

अॅझोटोिॅक् टर व स् फुरव पवरवळपवणारे पजवाणू (िीएसिी) प्र येकी २५० गॅ्रम व टर ायकोडर माा ५० 

गॅ्रम प्रती १० पकलो पियाणे याप्रमाणात पियाण् यास पिजप्रक्रीया करावी व पियाणे अधााा तास 

सावलीत सुकवावे. 

िशुधान 

 यवस् थािन 

-- िशुधानास तज्ञ िशुवैवयकाकडून वटसिा, फ-या रोग प्रपतिांधाक लसी वया यात.  

सवर कृपि सल् ला िपाका डॉ िांजािराव वेशमु  कृपि पवयापािी , िरभणी येथील ग्रामीण कृपि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सपमतीच् या 

पशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी वे मु  कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायाालय मुांिई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 

 


