
हवामानाचा इशारा हवामाना अंदाजा नुसार ददनांक १४ ते १६ जुलै दरम्यान दवजांचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह सववत्र 

हलका ते मध्यम पाऊस अपेदित आहे. तसेच त्यानंतरच्या दोन ददवसा दरम्यान बहुदा सववत्र हलका ते 

मध्यम पाऊस अपेदित आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव दपक 
 

दजल्यात मागील ददवसात पडलेल्या पाउसाचा फायदा घेत बहुदा सवव पेरणी 

आटोपल्या आहेत, तरी ज्या दिकाणी अध्याप पेरणी बाकी आहेत अश्या दिकाणी 

वातावरणाचा अंदाज घेऊन सोयाबीन व तुरची पेरणी लवकरात लवकर पूणव करावी. 

पेरणीपुवी दबयाण्यास बीज प्रदियासािी रायझोदबयम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ 

गॅ्रम/दकलो, टर ायकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थायरम + काबेंदेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, या 

प्रमाणात करावी. वेळेवर पेरणी केलेल्या दिकाणी पावसाची उघडीप पाहून 

आंतरमशागतीची कामे आटपावी सवव दपकात उगवण नंतर तणनाशकांची फवारणी 

करताना लेबल के्लम दशफारसीनुसार फवारणी करावी. 

 

सोयबीन 

पेरणी/उगवणी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची 

अवस्था 

वेळेवर पेरणी केलेल्या दिकाणी पावसाची उघडीप पाहून आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. तसेच १५ ते २० ददवसांच्या 

सोयाबीन दपकात वातावरणाचा अंदाज घेऊन तण व्यवस्थापानासािी उगवण 

पाच्शात तणनाशकांमधे्य इमेझीथायपर १०% एसएल @ १०-१५ दमली दकंवा 

इमेझीथायपर + इमजोमॉक्स ७० % डब््लयूजी@२ ग्राम दकंवा प्रोपक्विझाफॉप २.५ % 

+  इमेदजथायपर ३.७५ % @ ४० दमली प्रती १० दलटर पाण्यामधे्य फवारणी करावी. 

ज्या दिकाणी खोड माशीचा प्रादुर्ावव आढळून आला असेल त्या दिकाणी खोड 

माशीच्या सवेिणासािी एकरी ४ ते ५ दपवळी दचकट सापळे उर्ारावेत. खोड 

माशीच्या व्यवस्थापनेसािी बळी पडलेल्या झाडाचा दकडग्रस्त र्ाग नष्ट करावा. जर 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 

वाशीम कृदि हवामान सल्ला                                                                                  ददनांक –  मंगळवार १४ जुलै २०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक १५ जुलै २०२० ते १९ जुलै २०२०) 

ददनांक      १५/०७ १६/०७ १७/०७ १८/०७ १९/०७ 

पाऊस (दममी) १० २५ १० ५ ६ 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
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पादुर्ावव आदथवक नुकसानीची पातळीपेिा जास्त (१०% दकडग्रस्त झाडे ) असेल तर 

क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात फवारणी करावी.  

कपाशी उगवणी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची  

अवस्था 

वेळेवर पेरणी केलेल्या दिकाणी पावसाची उघडीप पाहून आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी व पेरणी वेळी खते ददली 

नसल्यास वातावरणाचा अंदाज घेऊन त्वररत खते द्यावी. तसेच  कपाशी दपकाशी २० 

ते ३० ददवसाच्या अवस्थेत तण व्यवस्थापानासािी वातावरणाचा अंदाज घेऊन उगवण 

पाच्शात तणनाशकांमधे्य पायररदथओबेक सोदडयम १०% ई.सी. @ १२.५ ते १५ दमली 

दकंवा पायररदथओबेक सोदडयम ६% ई.सी. + क्विझॉलोफॉप इथील ४% ई. सी. @ २० 

ते २५ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात फवारणी करावी.  

तूर 

पेरणी/ उगवणी मागील तीन ददवसात पुरेसा पाऊस झालेला आहे तरी तुरीची पेरणी रादहली  

असल्यास या आिवड्यात संपवावी, दशफारसी नुसार तुरीची पेरणीसािी लवकर 

येणारे वाण वापरावे. पेरणीपुवी दबयाण्यास बीज प्रदियासािी काबेंदझन + थायरम 

(फोमुवलेटेड दमिर)@ २ ते ३ गॅ्रम/दकलो, या प्रमाणात करावी.  

मुग / उडीद 

पेरणी मुग व उडीद दपकासािी पेरणी योग्य ओलावा असेल दतथे पेरणी करावयाची 

असल्यास संपवावी. मुग पेरणीसािी दशफरास केलेल्या जाती मधे्य दपकेदव- ग्रीन 

गोल्ड, दपकेदव-मुग ८८०२, दपकेदव - एकेएम-४ आदण उडीद दपकासािी वाण जसे 

दपकेदव- उडीद -१५, टीएयु - १, टीएयु - २ व दपडीकेदव ब्लाक गोल्ड (एकेयु -१०-१). 

पेरणीपुवी दबयाण्यास बीज प्रदियासािी रायझोदबयम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ 

गॅ्रम/दकलो, टर ायकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थायरम + काबेंदेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, या 

प्रमाणात करावी.  

मका उगवणी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची अवस् था 

मका दपकासािी वेळेवर पेरणी केलेल्या दिकाणी पावसाची उघडीप पाहून 

आंतरमशागतीची कामे म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. 

ज्वारी 

उगवणी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची अवस् था 

ज्वारीची पेरणी रादहले असल्यास या आिवड्यात संपवावी. दशफारसी नुसार 

ज्वारीची पेरणी सािी लवकर येणारे वाण वापरावे. पेरणीसािी लवकर येणारे वाण 

सीएसएच-३०, मध्यम कालावधीचे वाण सीएसएच-३५, एसपीएच-१६३५, सुधाररत 

जातीमधे्य पीडीकेव्ही कल्याणी, सीएसव्ही-२०, सीएसव्ही-२७, सीएसव्ही-३४ 

वापरावे. शाश्वत दपक पद्धती मधे्य अंतरदपके घेतल्यास दपक  उत्पन्नाची जोखीम 

कमी होऊ शकते त्यासािी ज्वारी + मुग / उडीद / तूर (३:३), कपाशी + ज्वारी + तूर 

+ ज्वारी (३:१:१:१), या प्रमाणे पेरणी करावी. 

र्ाजीपाला 

- दमरची, वांगी, टोमाटेची, पत्तागोबी व फुलगोबी या दपकांची ४ ते ६ आिवडे वयांचे 

रोपाची शेतात लागवड करावी. र्ेंडी, वाल, चवळी, कारली, ढेमसे, र्ोपळा, कोहळे, 

दोडके, व अर्द्क यांची लागवड करावी.  दनदशगंध या फूल दपकांची लागवड करावी. 

फळझाडे 

 

 

 

- 

लागवडीसािी खोदलेले खडे्ड तयार करून रोपांची लागवड करावी. ज्या फळबागेत 

पाणी साचून आहे अश्या अदतररक्त पाणीला उताराच्या ददशेने चर खोदून बाहेर 

काढावे. 

पशु / जनावरे  पावसाळ्यात शेळ्या-मेंढ्ांना कोवळा दहरवा चारा खाल्ल्याने पोटात जंतंूची वाढ होते 

व दवि तयार होते व दविबाधा होते ते टाळण्यासािी आंत्रदविार रोगाच्या लसीच्या १५ 

ददवसांच्या अंतराने दोन मात्रा टोचून घ्याव्यात. जनावरांना पशुवैदकांचे सल्ल्या नुसार 

लसीकरण करावे.  



सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायावलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


