
हवामानाचा इशारा हवामान अंदाजा नुसार ददनांक २१, २२ व २५ जुलै दरम्यान बहुतेक दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस 

अपेदित आहे. तसेच ददनांक २३ व २४ जुलै रोजी बहुतांश दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस अपेदित 

आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव दपक 
 

पावसाची उघडीप पाहून वापसा येताच आंतरमशागतीची कामे आटपावी व सवव 

दपकात वातावरणाचा अंदाज घेऊन उगवण नंतर तणनाशकांची लेबल के्लम 

दशफारसीनुसार फवारणी करावी. सवव दपकात दकड व रोगाचे सवेिण करून योग ते 

उपाययोजना करावी. 

 

सोयबीन 

वाढीची अवस् था सोयाबीन मधे्य पावसाची उघडीप पाहून वापसा स्स्थती येताच 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 प्रोपस्िझाफॉप 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 

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

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

कपाशी सुरुवातीची 

वाढीची अवस् था 

कपाशीचे दपक ३० ददवसाचे झाले असल्यास बागायती बीटी कपाशीसािी नत्राचा 

वरखत ४० दकलो प्रती हेक्टर, बागायती हायब्रीड कपाशीसािी ३५ दकलो प्रती हेक्टर, 

दजरायीत बीटी व देशी हायब्रीड कपाशीसािी ३० दकलो प्रती हेक्टर तसेच सुधाररत 

देशी कपाशीसािी नत्राचा वरखत २० दकलो प्रती हेक्टर या प्रमाणे द्यावा. पावसाची 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
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उघडीप पाहून वापसा येताच आंतरमशागतीची कामे म्हणजे डवरणी व दनंदन करून 

कपाशीचे दपक ताणदवरदहत िेवावी. कपाशी दपकाशी २० ते ३० ददवसाच्या अवस्थेत 

तण व्यवस्थापानासािी वातावरणाचा अंदाज घेऊन उगवण पाच्शात तणनाशकांमधे्य 

पायररदथओ बक सोदडयम १०% ई.सी. @ १२.५ ते १५ दमली दकंवा पायररदथओबेक 

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

दलटर पाण्यात फवारणी करावी. जदमनीत अदतररक्त पाण्याची सािवण व आर्द्वता 

यामुळे आकस्िक मर या रोगाची लिणे ददसताच त्याच्या व्यवस्थापनेसािी 

कॅबेनडादझम ५० % डबू्लपी @ २ ग्राम प्रती दलटर पाणी या प्रमाणात डर ेन्चीन ( 

आळवणी) करावी.  दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवेिणासािी करून 

हेक्टरी ४ ते ५  कामगंध सापळे (फेरोमेनटर ेप) लावावी. 

तूर 
पेरणी/ उगवणी तूर दपकात पावसाची उघडीप पाहून वापसा स्स्थती येताच आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी 

मुग / उडीद 

उगवणी / 

वाढीची अवस् था 

मुग व उडीद दपक २५ ददवसाचे झाले असल्यास पावसाची उघडीप पाहून वापसा 

येताच आंतरमशागतीची कामे म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत 

िेवावी.  

मका उगवणी / 

वाढीची अवस् था 

ज्वारी दपकात पावसाची उघडीप पाहून वापसा स्स्थती येताच आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. ज्वारीदपक २५  ते ३० 

ददवसाचे झाले असल्यास नत्राचा वरखत ४० दकलो प्रती हेक्टर डवरणी सोबत द्यावा. 

ज्वारी 

उगवणी / 

वाढीची अवस् था 

ज्वारी दपकात पावसाची उघडीप पाहून वापसा स्स्थती येताच आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. ज्वारीदपक २५  ते ३० 

ददवसाचे झाले असल्यास नत्राचा वरखत ४० दकलो प्रती हेक्टर डवरणी सोबत द्यावा. 

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

रोपाची शेतात लागवड करावी. 

फळझाडे 

 

 

 

- 

संत्रा व मौसंबी फळबागेत झाडाच्या बंुध्याला जदमनीपासून १ मीटर वर पयंत 

बोडोपेस्ट लावावी. 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. दवजांचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यापासून जनावरांच्या संरिणाची 

उपाययोजना करावी .  

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. 

 


