
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १४-१८ ऑगस्टला बर्ााच दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस तसेच ददनांक १७-१८ 

ऑगस्टला काही दिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

 

सवा दपके 

 

 

मागील तीन ददवस बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे, त्यामुळे ज्या शेतात पाणी साचले 

आहे ते त्वररत बाहेर काढावे. सवा दपकात दकड व रोगाचे सवेिण करून पावसाची उघडीप पाहून र्ोग 

ते उपार्र्ोजना करावी. फवारणी करतांना खबरदारी म्हणून ददलेल्र्ा सुचनाचे पालन करावे, 

दकटकनाशाके दह दविारी असल्याने त्यांची हाताळणी करतानां सदैव जागरूक राहावे. फवारणी 

करतांना सुरक्षा दकटचा वापर करावा.  

सोर्ाबीन 

पेरणी मागील तीन ददवस बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे ज्या सोर्ाबीनच्या शेतात 

पाणी साचले आहे ते त्वररत बाहेर काढावे. मुलस्थानी जलसंधारणासािी उदशरा पेरणी केलेल्र्ा 

सोर्ाबीन दपकात अंदाजे ३० ददवसांनी प्रत्यक तीन ओळीनंतर डवरणीच्या वेळी डवर्ााच्या दात्याला दोरी 

बांधून सरी काढावी. ज्या दिकाणी खोड माशीचा प्रादुर्ााव आढळून आला असेल त्या दिकाणी खोड 

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

व्यवस्थापनेसािी बळी पडलेल्र्ा झाडाचा दकडग्रस्त र्ाग नष्ट करावा. जर प्रादुर्ााव आदथाक नुकसानीची 

पातळीपेक्षा जास्त (१०% दकडग्रस्त झाडे) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दम ली प्रती १० 

दलटर पाण्यात फवारणी करावी. दहरवी उंट आळीचा दजथे प्रादुर्ााव आदथाक नुकसानीची पातळीपेक्षा 

जास्त  (४ / दम ओळी) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून 

पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. चाक्ररंू्गाचा दजथे प्रादुर्ााव आदथाक नुकसानीची पातळीपेक्षा 

जास्त (१०% दकडग्रस्त झाडे ) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दमली प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. सोर्ाबीन दपकात पाने दपवळी पडली असेल दकंवा 

खत बरोबर ददलेले नसेल दकंवा झाडे अदत पाण्यामुळे मुलुल झाली आहेत अश्र्ा दिकाणी १९;१९;१९ नत्र 

:सु्फरद :पलाश प्रती २ टके्कची फवारणी करावी. 

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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कपाशी 

पेरणी मागील तीन ददवस बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे ज्या शेतात पाणी साचले 

आहे ते त्वररत बाहेर काढावे. ज्या दिकाणी कपाशी दपकात झाडे अदत पाण्यामुळे मुलुल झाली आहेत 

अश्र्ा दिकाणी कॉपर ओक्सीक्लोराईड ५० टके्क डबू्लपी प्रती २५ गॅ्रम + रु्ररर्ा १०० गॅ्रम १० दलटर 

पाण्यात दमसळून दकंवा कोबाल्ट ओक्सीक्लोराईड प्रती ०.१ गॅ्रम १० दलटर पाण्यात दमसळून 

प्रधुर्ाावग्रस्त दिकाणी फवारणी करावी.  पावसाची उघडीप पाहून वापसा रे्ताच आंतरमशागतीची कामे 

म्हणजे डवरणी व दनंदण करून कपाशीचे दपक ताणदवरदहत िेवावी. कपाशी दपकात अंदाजे ३०-३५ 

ददवसांनी प्रत्यक दोन ओळीनंतर डवरणीच्या वेळी डवर्ााच्या दात्याला दोरी बांधून सरी काढावी. दपकात 

शेंदरी बोडं अळीच्या दनर्दमत सवेक्षण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन टर ेप लावावी. ज्या वेळी टर ेपमधे्य 

८-१० प्रौड पतंग सापडली त्या वेळी त्याच्या दनरं्त्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अका  दकंवा १५०० पीपीएम 

अझाडीरेक्टीन प्रती २५ दम ली १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी त्यासोबत शेंदरी बोडं अळीचे 

अंडे वर दनरं्त्रणासािी टर ार्कोकाडा ३ प्रती एकर लावावे. कीटकनाशकाची फवारणी करण्या अगोदर 

दकडग्रस्त फुल वेचून नष्ट करावी व दजथे ५ टके्क च्या वर नुकसान झाले आहे दतथे क्वीनॉल्फॉस २५ 

टके्क एएफ @ २५ दमली दकंवा क्लोरोप्यरीफॉस २० टके्क इसी @ २५ टके्क प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. कपाशीवर मावा, तुडतुडे, फुलदकडे व पांढरी माशी र्ा दकडीनंी आदथाक 

नुकसानाची संकेत पातळी गािताच दपकावर ५ % दनंबोळी अकााची फवारणी तातडीने प्रदतबंधात्मक 

उपार् र्ोजना म्हणून फवारणी करावी दकवां वातावरणात पुरेशी आर्द्ाता असतांना पर्ाावरणदनष्ठ 

व्यवास्थापनासािी मेटारार्झीर्म अदनसोपली ५० गॅ्रम (२ x १०८ CFU) गॅ्रम दकंवा व्हरटीसीलीअम 

दलकादन १.१५ टके्क (२ x १०८ CFU) ५० गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी दकंवा 

बु्रप्रोफेजीन २५ टके्क २० दम.दल दकंवा डार्फेनर्रू्रॉंन ५० टके्क रु्कटी १२ गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य 

दमसळून फवारणी करावी.  

तूर पेरणी तूर दपकाच्या शेतातील साचलेले अदतररक्त पाणी त्वररत शेताबाहेर काढावे.  तूर दपकात पावसाची 

उघडीप पाहून वापसा स्स्थती रे्ताच आंतरमशागतीची कामे म्हणजे डवरणी व दनंदन करून दपक 

ताणदवरदहत िेवावी. तुरीत केसाळ अळी दकंवा पाने खाणा-र्ा अळीच्या प्रादुर्ााव दनर्दमत 

सवेक्षणासािी हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन टर ेप लावावी.  

मुग / उडीद पेरणी सततच्या पाऊसामुळे मुग व उडीदातील साचलेले अदतररक्त पाणी त्वररत शेताबाहेर काढावे. रू्री 

रोगाची लागण ददसताच दडनोकॉप १० दमली दकंवा गंधक ३० गॅ्रम, १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची 

उघडीप पाहून फवारणी करावी.  

ज्वारी पेरणी ज्वारीवरील दकंवा तृण धान्य दपकामधे्य "नाकतोडा" दनर्दमत प्रादुर्ााग्रस्त र्ागामधे्य व्यवस्थापनाचे 

दृष्टीने प्रतीबंधात्मक उपार् म्हणून शेतातील धुरे /बंधारे तण मुक्त करावे. ज्वारीदपक ३०-४० ददवसांचे 

झाल्र्ास ज्वारीवरील खोडदकडीच्या दनरं्त्रणासािी टर ार्कोग्राम्मा दचलोदनसची अंडी काडा प्रती १.५ 

लाख / हेक्टर दकंवा काब्रौफु्यरॉंन ३ टके्क दाणेदार ८.३ दकलो प्रती हेक्टर पोगं्यामधे्य टाकावे. 

मका उगवणी/ 

सुरुवातीची 

वाढीची 

अवस् था 

मका दपकात लश्करी अळीच्या सवेक्षाणासािी प्रती एकरी ५ फेरोमेन सापळे लावावे व गरज पडल्र्ास 

दनर्त्रणासािी अदधक सापळे लावावे. प्राथदमक अवस्थेमधे्य नुकसान (५ टके्क च्या वर) असेल तर 

हाताने अळी वेचून नष्ट करावी दकंवा दनरं्त्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अका  दकंवा १५०० पीपीएम 

अझाडीरेक्टीन प्रती ५० दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी 

करावी.       

र्ाजीपाला 

- र्ाजीपाला शेतातील साचलेले पाणी त्वररत बाहेर काढावे. रब्बी हंगामाकररता वांगी व टोमाटो 

दबर्ाण्याची गादी वाफ्यावर पेरणी करावी. मुळ्याच्या पुसा देसी, पुसा केतकी जातीचे दबर्ाणे ४५ * १० 

सें. मी. अंतरावर वरंब्यावर बी टोकून करावी. र्ा वेळी हेक्टरी ५० दकलो नत्र + २५ दकलो सु्फरद द्यावे.   

फळझाडे - मागील तीन ददवस बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे ज्या फळझाडेमधे्य पाणी 

साचले आहे ते त्वररत शेताबाहेर काढावे. फळ झाडांची नवीन लागवड करावर्ाची रादहली असल्र्ास 



र्ा मदहन्याच्या सुरवातीस आटपावी. संत्रा व मोसंबीच्या मृग बहराची फळे वाटाण्याएवढी झाल्र्ावर 

दशफारशीप्रमाणे नत्र खताची मात्रा ध्यावी. संत्राच्या आंदबर्ा बहराची फळे पोसण्याकररता १०० दलटर 

पाण्यात १.५ गॅ्रम दजब्रालीक आदसड + १ दकलो रु्ररर्ा + १०० गॅ्रम एनएए दमसळून फवारणी करावी.  

पशु / 

जनावरे 

 

- गार्ी ंव म्हशीना प्रसुती झाल्यानंतर लगेच पशुवैद्यकीर् अदधकाऱ्र्ाच्या सल्याने औिधी द्यावी 

जेणेकरून प्रसुतीचा ताण कमी होईल. दुर्त्या गार्ी ंव म्हशीना दनर्दमत स्वच्छ पाणी व 

जीवनसत्वरु्क्त औिधी द्यावी. पोल्टर ीपक्षी च्या चांगल्र्ा वाढीसािी पावसाच्या पाण्यामुळे आणी 

हवेतील जास्त आरे्द्तेमुळे बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्ाावापासून संरक्षणासािी  पाणी शेडमधे्य रे्ऊ नरे् 

र्ासािी पॅ्लस्टीकचे पडदे वापरावेत.  

सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्थील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्ोजनेतील तज्ञ सदमतीच् र्ा 

दशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कार्ाालर्, मंुबई रे्थून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


