
हवामानाचा 

इशारा 

न ांदेड जिल् हया   पुढील प च ददवस   आक श अांश : ढग ळ   ेढग ळ र हुन  ुरळक दिक णी हलक् या  स् वरूपप ् या  
प वस ची शक् या   आहे  रर िव डया   पेरणी न केलेल् या  दिक णी पेरणीया् या प सस ा ल  असल् या स िनरनी  पुरेस  
ओल व  व व पस  असल् या ची त री ी करूपन क प,सस स्या नीनस  ुरस न िरीस  ीळस सुयालू, लस ंरांडी ् या दी कपक ांची पेरणी 
कर वी  पेरणी कर  अस  न  आां रपीक पध् द ीच  अवलांन कर व   पुढील क ळ   रुगस डडीदस ् व रीस ईुूर,ग या  
कपक ांची पेरणी करूप नयेा     

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

सोयाबीन  िेरणी सोयाबीन पिक पिवळे िडत असल् यास ् लोरोसीस) याच् या  यवस् थािनासा ी शेतात 

वाफसा स्स्थती राहील अशी  यवस् था करावी व नांतर ०.५ ते १  फेरससल् फेटचीची पकां वा 

ईडीटचीीए चेलेटेचीड पम स मायक्रोन् युपटंचीएां टची रेेडड ्II) ५०० रॅेडम प्रती १०० पलटचीर िाण् यात पमसळ न 

िावसाने उघाड पिल् यास फवारणी करावी. सोयाबीन पिकावर िाने खाणा-या अळया व 

खोडपकडीच् या  यवस् थािनासा ी प्रोफेनाफ स ५०  ४०० पमली पकां वा थायापमथ झाम १२.६ 

  लॅम् बडा सायहॅलो्ीन ९.५  ्सांयु त पकटचीकनाशक) ५० पमली प्रती एकर िावसाने  

उघाड पिल् यास फवारणी करावी. िेरणी केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची िषता 

घ् यावी. पिकातील अपतरी त िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी.     

खरीि ज् वारी िेरणी खरीि ज् वारी पिकाची लाडवड कन न एक मपहन् याचा कालाव ी झाला असल् यास नर 

खताचा िुसरा हप् ता ४० पकलो नर प्रती हे टचीरी ियावा. खरीि ज् वारी पिकावरील खोड 

पकडीच् या  यवस् थािनासा ी काबयफयुर न ३  िाणेिार ८ पकलो प्रती एकर याप्रमाणे िो ांग् यात 

िडेल असे टचीाकावे. खरीि ज् वारी पिकावर लष् करी अळीचा प्रािु्ावव पिस न येत असल् यास 

याच् या  यवस् थािनासा ी थायापमथो झाम १२.६ टची के  लॅमडा सायह लो्ीन ९.५ झेडसी ५ 

पमली पकां वा स्िनेटचीोरम ११.७ एससी ४ पमली प्रती १० पलटचीर िाण् यात पमसळ न िावसाने उघाड 

पिल् यास वरील पकटचीकनाशकाांची टलटची न िालटची न फवारणी करावी. फवारणी करत 

असताना पकटचीकनाशक िो ांग् यात िडेल अशाप्रकारे फवारणी करावी. िेरणी केलेल् या पिकात 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांतराव नाईक मरा वाडा कृिी पवद्यािी , िर्णी टपण ्ारत मौसम पव्ाड  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. पिकातील अपतरी त िाण् याचा पनचरा होईल अशी 

 यवस् था करावी. 

बाजरी िेरणी बाजरी पिकावरील खोड पकडीच् या  यवस् थािनासा ी काबयफयुर न ३  िाणेिार ६ पकलो 

प्रती एकर याप्रमाणे िो ांग् यात िडेल असे टचीाकावे. िेरणी केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही 

याची िषता घ् यावी. पिकातील अपतरी त िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

उस वाढीची अवस् था ऊस पिकावरील रसशोिन करणा-या पकडी ांच् या ्िाांढरी माशी, िाकोळी)  यवस् थािनासा ी 

 लोरिायरीफ स २० ३० पमली प्रती १० पलटचीर िाण् यात पमसळ न िावसाने उघाड पिल् यास 

फवारणी करावी. सिय िररस्स्थतीत ब-याच प काणी ऊस पिकात हुमणीच् या अळया पिस न 

येत टहेत याच् या  यवस् थािनासा ी मेटचीाराईझीयम अॅनोसोप् ली या जैवीक बुरशीचा ४ पकलो 

्जास् त प्रािु्ावव असल् यास १० पकलो) प्रती एकर जपमनीत न वािर करावा. तसेच लाडवड 

केलेल् या ऊस पिकात जास् त काळ िाणी साचुन राहणार नाही याची िषता घ् यावी. 

हळि ऊडवण अवस् था सिय िररस्स्थतीत ब-याच प काणी हळि पिकात हुमणीच् या अळया पिस न येत टहेत याच् या 

 यवस् थािनासा ी मेटचीाराईझीयम अॅनोसोप् ली या जैवीक बुरशीचा ४ पकलो ्जास् त प्रािु्ावव 

असल् यास १० पकलो) प्रती एकर जपमनीत न वािर करावा. तसेच काही प काणी लाडवड 

केलेल् या हळि पिकात िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. पिकातील अपतरी त 

िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी.       

सांरा /मोसांबी वाढीची अवस् था पलां बुवडीय फळझाडाांवरील फुलिाखराांच् या  यवस् थािनासा ी स्ॉन लफ स २५  ईसी २० 

पमली प्रती १० पलटचीर िाण् यात पमसळ न िावसाने उघाड पिल् यास फवारणी करावी. सांरा / 

मोसांबी फळबाडेत िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. बाडेतील अपतरी त िाण् याचा 

पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

डापळां ब वाढीची अवस् था डापळां ब बाडेतील फुटचीवे काढावे. डापळां ब फळबाडेत िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. 

बाडेतील अपतरी त िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

पचक  लाडवड / िेरणी पचक  फळबाडेत िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. बाडेतील अपतरी त िाण् याचा 

पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

फुल शेती  काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस तयार असलेल् या फुलाांची काढणी कन न घ् यावी. नवीन लाडवड केलेल् या 

फुलपिकात िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. बाडेतील अपतरी त िाण् याचा पनचरा 

होईल अशी  यवस् था करावी. 

्ाजीिाला काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

पमरची पिकावरील रसशोिन करणा-या पकडी ांच् या  यवस् थािनसा ी  थायापमथ झाम १२.६  

 लॅम् बडा सायहॅलो्ीन ९.५  ्सांयु त पकटचीकनाशक) पकां वा िायरीप्र  झीफेम ५  

फेनप्रोिॅ्ीन १५ १० पमली प्रती १० पलटचीर िाण् यात पमसळ न स्रकरसह िावसाने  उघाड 

पिल् यास फवारणी करावी. ्ाजीिाला पिकात िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. 

्ाजीिाला पिकातील अपतरी त िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

चारा पिके लाडवड / िेरणी लाडवड केलेल् या चारा पिकात िाणी साचणार नाही याची िषता घ् यावी. पिकातील अपतरी त 

िाण् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावी. 

तृती रेशीम 

उद्योड  

 तुती पकटचीकसांडोिनरेडहात िावसाळयात ढडाळ वातावरणात रेशीम पकटचीक कातीवर बसले 

असता टर्द्वता व तािमान अनुक्रमे ६५  टपण २५ अांश सेपल्सअस असणे डरजेचे टहे. 

टर्द्वता ८५  िेषा जास् त असेल तर कात अवस् थेत बेडवरील िाने सुकत नाहीत. यामुळे 

िातळ स् वच् छ कािडाच् या साहयाने बेडवर चुना  ुरळणे टव यक टहे. म् हणजे िाने 

वाळण् यास मित होते टपण वेळेवर कात बसणे व कातीवन न उ णे या पक्रया  यवस् थीत 

होतात.   

सिर कृिी सल्ला िपरका वसांतराव नाईक मरा वाडा कृिी पवद्यािी , िर्णी येथील रेडामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सपमतीच्या पशफारशीवन न तयार कन न, नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायावलय मुांबई 

येथ न प्रसाररत करण्यात टलेली टहे. 


