
हवामानाचा 

इशारा 

दिनाांक १७ जुलै आदि १९ ते २२ जुलै िरम्यान बहुतेक दिकािी हलका ते मध्यम पाऊस अपेदित आहे. तसेच दिनाांक 

१८ जुलै रोजी काही दिकािी हलका ते मध्यम पाऊस अपेदित आहे. 

दपकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

 

सवव दपके 

 

 

दजल्यात मागील तीन दिवसात बहुिा साववदिक पाऊस झालेला आहे. आशा स्स्थतीत शेतात अदतररक्त 

पािी साचलेले असल्यास ते त्वररत शेता बाहेर काढावे. पावसाची उघडीप पाहून वापसा येताच 

आांतरमशागतीची कामे आटपावी व सवव दपकात वातावरिाचा अांिाज घेऊन उगवि नांतर तिनाशकाांची 

लेबल के्लम दशफारसीनुसार फवारिी करावी. 

सोयाबीन 

पेरिी मागील िोन ते तीन  दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे सोयाबीनच्या शेतात अताररक्त पािी 

साचालेले असल्यास बाांध्याच्या दिकािी चर खोिून साचलेले अतररक्त पािी शेताबाहेर काढावे. 

पावसाची उघडीप पाहून वापसा स्स्थती येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व दनांिन करून 

दपक तािदवरदहत िेवावी. तसेच १५ ते २० दिवसाांच्या सोयाबीन दपकात वातावरिाचा अांिाज घेऊन ति 

व्यवस्थापानासािी उगवि पाच्शात तिनाशकाांमधे्य इमेझीथायपर १०% एसएल @ १०-१५ दमली दकां वा 

इमेझीथायपर + इमजोमॉक्स ७० % डब््लयूजी@२ ग्राम दकां वा प्रोपस्िझाफॉप २.५ % +  इमेदजथायपर 

३.७५ % @ ४० दमली प्रती १० दलटर पाण्यामधे्य फवारिी करावी. ज्या दिकािी खोड माशीचा प्रािुर्ावव 

आढळून आला असेल त्या दिकािी खोड माशीच्या सवेििासािी एकरी ४ ते ५ दपवळी दचकट सापळे 

उर्ारावेत. खोड माशीच्या व्यवस्थापनेसािी बळी पडलेल्या झाडाचा दकडग्रस्त र्ाग नष्ट करावा. जर 

पािुर्ावव आदथवक नुकसानीची पातळीपेिा जास्त (१०% दकडग्रस्त झाडे ) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल 

१८.५ % @ ३ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात फवारिी करावी.  

कपाशी 

पेरिी मागील तीन दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे कपाशीच्या शेतातील कामे खोळां बलेली 

असल्यास सववप्रथम ज्या दिकािी शेतात पािी साचलेले आहे तेथे उताराच्या दिशेने चार खोिून साचलेले 

पािी बाहेर काढावे. र्रपूर पाऊस व जदमनीत अदतररक्त पाण्याची सािवि व आर्द्वता यामुळे 

आकस्िक मर या रोगाची लििे दिसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे झाडावरील सांपूिव पाने मलूल 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

वाशीम कृिी हवामान सल्ला                                                                                      शुक्रवार दिनाांक – १७ जुलै २०२० 
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होऊन खालच्या दिशेने वाकतात व झाड मेल्यागत वाटते. याच्या व्यवस्थापनेसािी कॉपर 

ऑक्झीक्लोराइड २५ % + युररया १५० ग्राम या प्रमािे प्रािुर्ाववग्रस्त झाडालगत १०० दमली र्द्ावि पडेल 

याप्रमािे बाांगडी पद्धतीने िेऊन झाडाचे खोड व्यवस्स्थत िाबून घ्यावे. पावसाची उघडीप पाहून वापसा 

येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व दनांिन करून कपाशीचे दपक तािदवरदहत िेवावी व 

डवरिी सोबतच निाचा प्रथम हफ्ता ४० दकलो प्रती हेक्टर या प्रमािे द्यावा . तसेच  कपाशी दपकाशी २० 

ते ३० दिवसाच्या अवस्थेत ति व्यवस्थापानासािी वातावरिाचा अांिाज घेऊन उगवि पाच्शात 

तिनाशकाांमधे्य पायररदथओबेक सोदडयम १०% ई.सी. @ १२.५ ते १५ दमली दकां वा पायररदथओबेक 

सोदडयम ६% ई.सी. + स्िझॉलोफॉप इथील ४% ई. सी. @ २० ते २५ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात 

फवारिी करावी.  

तूर पेरिी मागील िोन ते तीन दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे तुरीच्या शेतात अताररक्त पािी साचालेले 

असल्यास बाांध्याच्या दिकािी चर खोिून साचलेले अतररक्त पािी शेताबाहेर काढावे. पावसाची उघडीप 

पाहून वापसा स्स्थती येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व दनांिन करून दपक तािदवरदहत 

िेवावी 

मुग / उडीि पेरिी मागील तीन दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे मुग व उडीिाच्या शेतातील कामे खोळां बलेली 

असल्यास सववप्रथम ज्या दिकािी शेतात पािी साचलेले आहे तेथे उताराच्या दिशेने चार खोिून साचलेले 

पािी बाहेर काढावे. पावसाची उघडीप पाहून वापसा येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व 

दनांिन करून मुग व उडीि  चे दपक तािदवरदहत िेवावी. 

ज्वारी पेरिी मागील िोन ते तीन  दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे ज्वारीच्या शेतात अताररक्त पािी साचालेले 

असल्यास बाांध्याच्या दिकािी चर खोिून साचलेले अतररक्त पािी शेताबाहेर काढावे. पावसाची उघडीप 

पाहून वापसा स्स्थती येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व दनांिन करून दपक तािदवरदहत 

िेवावी 

मका उगविी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची 

अवस् था 

मागील तीन दिवसात झालेल्या साववदिक पावसामुळे मका दपकाच्या शेतातील कामे खोळां बलेली 

असल्यास सववप्रथम ज्या दिकािी शेतात पािी साचलेले आहे तेथे उताराच्या दिशेने चार खोिून साचलेले 

पािी बाहेर काढावे. पावसाची उघडीप पाहून वापसा येताच आांतरमशागतीची कामे म्हिजे डवरिी व 

दनांिन करून मक्याचे दपक तािदवरदहत िेवावी 

र्ाजीपाला 

- दजल्यात मागील तीन दिवसात बहुिा साववदिक पाऊस झालेला आहे. ज्या शेतात पािी साचून आहे 

अश्या अदतररक्त पािीला उताराच्या दिशेने चर खोिून बाहेर काढावे. दमरची, वाांगी, टोमाटेची, पत्तागोबी 

व फुलगोबी या दपकाांची ४ ते ६ आिवडे वयाांचे रोपाची शेतात लागवड करावी. र्ेंडी, वाल, चवळी, 

कारली, ढेमसे, र्ोपळा, कोहळे, िोडके, व अर्द्क याांची लागवड करावी.  दनदशगांध या फूल दपकाांची 

लागवड करावी. 

फळझाडे 

- दजल्यात मागील तीन दिवसात बहुिा साववदिक पाऊस झालेला आहे. ज्या फळबागेत पािी साचून आहे 

अश्या अदतररक्त पािीला उताराच्या दिशेने चर खोिून बाहेर काढावे. लागवडीसािी खोिलेले खडे्ड तयार 

करून रोपाांची लागवड करावी.  

पशु / 

जनावरे 

 

- पावसाळ्यात शेळ्या-मेंढ्ाांना कोवळा दहरवा चारा खाल्ल्याने पोटात जांतूांची वाढ होते व दवि तयार होते 

व दविबाधा होते ते टाळण्यासािी आांिदविार रोगाच्या लसीच्या १५ दिवसाांच्या अांतराने िोन मािा टोचून 

घ्याव्यात. जनावराांना पशुवैिकाांचे सल्ल्या नुसार लसीकरि करावे. दवजाांचा कडकडाट व वािळी 

वाऱ्यापासून जनावराांच्या सांरििाची उपाययोजना करावी.  

सिर कृदि सल् ला पदिका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येथील ग्रामीि कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायावलय, मुांबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 



 


