
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहील. तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम स् वरूपपा् या पावसाची श यता 

आहे. 

दपकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागणे, 

फुलधारणा ते 

ब ांड धरणे  

सध् याचे ढगाळ वातावरण व आद्रताता यामुळे कापूस दपकावरील दावाणू करपा व केवडा 

(अॅन्थ रॅ न ार र गा् या  यवस् थापनासािी शेतातील दपकाांचे र गअ अवशेि ग ळा करूपन नष् अ 

करावेत. र गाची लक्षणे दिसल् यास करपर ् सी ल रा ड २५ गॅ्रम प्रती १० दलअर पाण् यात 

दमसळून ि न ते तीन फवारण् या करा यात. सध् या पडत असलेल् या सतत् या पावसामुळे व 

साचलेल् या पाण् यामुळे आकमित त मर (शारररीक दवकृतीचीर लक्षणे दिसू लागताच तासात 

क बाल् अ  ल रा ड १० पीपीएम (१० गॅ्रम प्रती दलअर पाणीर फवारणी करावी दकां वा करपर 

् सी ल रा ड (५० पीपीएमर २५ गॅ्रम दकां वा काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युपी १० गॅ्रम  युरीया 

१०० गॅ्रम  म् युरेअ ्फ प अॅश १०० गॅ्रम प्रती १० दलअर पाणी या प्रमाणात द्रतावण करूपन प्रती 

िाडास ५०० दमली द्रतावणाची आळवणी करावी. ८ ते १० दिवसानी २  डीएपी २०० गॅ्रम प्रती 

१० दलअर पाणी याची आळवणी करावी. कापूस दपकावरील गुलाबी ब ांडअळी् या 

 यवस् थापनासािी हे अरी ५ गुलाबी ब ांडअळीसािीचे कामगांध सापळे लावावेत. सुरूपवातीस 

५ दनांब ळी अकााची फवारणी करावी, प्रािुर्ााव ाास् त असल् यास प्र फेन फरस ५०  ४०० 

दमली दकां वा प्र फेन फरस ४०  सायपरमेरीन ४ (सांयु त दकअकनाशकर ४०० दमली प्रती 

एकर आलअून पालअून पावसाने उघाड दिल् यास फवारावे. पा स िाल् यानांतर पेरणी 

केलेल् या दपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त पाण् याचा 

दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. 

स याबीन पेरणी पेरणीय ग् य पा स िालेल् या दिकाणी ादमनीत पुरेसा ालावा असल् याची तारी ी करूपन 

दबाप्रक्रीया करूपन स याबीन दपकाची पेरणी करावी. 

नानााी िेशमुत कृिी सांाीवनी प्रकल्प, 

 

वसांतराव ना क मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी आदण र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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तुर फाांिया फुअणे सध् या काही दिकाणी पडत असलेल् या पावसामुळे व ादमनीतील पाण् याचा दनचरा न 

िाल् यामुळे तुर दपकात मर र गाचा (उमळणेर प्रािुर्ााव दिसून येत असल् यास या् या 

 यवस् थापनासािी दपकातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा करावा तसेच करपर ्  सी ल रा ड 

३० गॅ्रम प्रती १० दलअर पाणी दकां वा काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युपी १० गॅ्रम प्रती १० दलअर पाण् यात 

दमसळून आळवणी करावी. पा स िाल् यानांतर पेरणी केलेल् या दपकात पाणी साचणार नाही 

याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. 

मुग / उडीि शेंगा प सणे ते 

काढणी 

सध् याचे ढगाळ वातावरणामुळे उदशरा पेरणी केलेल् या मुग / उडीि दपकात मावा दकडीचा 

प्रािुर्ााव दिसून येत असल् यास या् या  यवस् थापनासािी ५ दनांब ळी अकााची दकां वा 

डायदमथ एअ ३० २४० दमली प्रती एकर पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. तसेच 

वातावरणातील आद्रतातेमूळे उदशरा पेरणी केलेल् या मुग दपकात रु्री र गाचा प्रािुर्ााव दिसून 

येत असल् यास या् या  यवस् थापनासािी पाण् यात दमसळणारे गांधक ८० डब् ल् युपी २५ गॅ्रम दकां वा 

काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युपी १० गॅ्रम दकां वा प्र पीक नॅि ल १०   सी १० दमली दकां वा 

पेनक नॅि ल १०   सी १० दमली प्रती १० दलअर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास 

फवारणी करावी. वेळेवर पेरणी केलेल् या व काढणीस तयार असलेल् या मुग दपकाची त डणी 

पावसाचा अांिाा बघून करावी. पा स िाल् यानांतर पेरणी केलेल् या दपकात पाणी साचणार 

नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी.  

रु् मूग वाढीची / पेरणी 

अवस् था 

वेळेवर पेरणी केलेल् या रु् मूग दपकात हलकी क ळपणी करावी. पा स िालेल् या दिकाणी 

पेरणी केलेल् या दपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त 

पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. रु् मूग दपकाची पेरणी ०७ ाुलैपयंत करता येते. 

रु् मूगापासून अपेदक्षत उत् पन्थ न दमळण् याची शा वती नसल् यास रू् मुग त तीळ (६ : २र, 

रू् मुग त सुयाफूल (६ : २र, रु् मूग त कापूस (२ : १र, रु् मूग त तुर (६ : २र या प्रमाणात पेरणी 

करूपन ि न्थ ही दपकाांचे अदधक उत् पािन दमळते. 

मका वाढीची अवस् था उदशरा पेरणी केलेल् या मका दपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुर्ााव दिसून येत असल् यास 

या् या  यवस् थापनासािी इमामे अीन बेन्थ ि एअ ५  ४ गॅ्रम दकां वा मितिनेअ रम ११.७ एससी ४ 

दमली प्रती १० दलअर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास वरील दकअकनाशकाांची 

आलअून पालअून फवारणी करावी. चा-यासािी लागवड केलेल् या मका दपकाची कापनी ६५ 

ते ७० दिवसाांनी करावी. दपक ५० अ के फुल -यात असताना म याची कापनी करावी. पा स 

िाल् यानांतर पेरणी केलेल् या दपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील 

अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. 

केळी वाढीची अवस् था केळी दपकात ढगाळ वातावरण व आद्रतातेमूळे करपा (दसगाअ कार र गाचा प्रािुर्ााव दिसून येत 

असल् यास या् या  यवस् थापनासािी काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युपी १० गॅ्रम दकां वा प्र पीक नॅि ल 

१०   सी १० दमली प्रती १० दलअर पाण् यात दमसळून मितरकरसह पावसाने उघाड दिल् यास 

फवारणी करावी. ाुनमध् ये लागवड केलेल् या बागेत ५० गॅ्रम नरी  प्रती िाड ततमारी ा ियावी. 

केळी बागेतील तणाांचे  यवस् थापन करावे. तणाांचा प्रािुर्ााव ाास् त असल् यास बागेत वापसा 

येत नाही, पररणामी र गाांचा प्रािुर्ााव वाढत . पा स िाल् यानांतर फळबागेत पाणी साचणार 

नाही याची िक्षता  यावी. बागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी.   

आांबा वाढीची अवस् था सध् याचे ढगाळ वातावरण व आद्रतातेमूळे नवीन लागवड केलेल् या आांबा फळदपकात पानाांवरील 

करपा् या (अॅन्थ रॅ न ार  यवस् थापनासािी काबेन्थ डादिम १० गॅ्रम प्रती १० दलअर पाण् यात 

दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. पा स िाल् यानांतर फळबागेत पाणी 

साचणार नाही याची िक्षता  यावी. बागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था 

करावी. 

द्रताक्ष वाढीची अवस् था सध् याचे ढगाळ वातावरण, आद्रताता व पावसामुळे द्रताक्ष बागेतील केवडा (डा नी दमल् डुर 

र गा् या  यवस् थापनासािी पावसाने उघाड दिल् यास र गनाशकाची फवारणी करावी. द्रताक्ष 

बागेत पानाांची दवरळणी करावी. बगल फुअी काढा यात, द्रताक्ष बागेत अन्थ नद्रत याची कमतरता 

दिसून आल् यास ००:५२:३४ ७.५ दकल  प्रती ५०० दलअर पाण् यात दमसळून फवारणी करावी. 

पा स िाल् यानांतर फळबागेत पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. बागेतील अदतरी त 

पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. 



दसताफळ फळवाढीची 

अवस् था 

दसताफळ बागेत दपिया ढेकून दकडीचा प्रािुर्ााव दिसून आल् यास दनांब ळी तेल ५० दमली 

दकां वा  हदअासीलीयम लॅकीनी ाैवीक बुरशी ४० गॅ्रम प्रती १० दलअर पाण् यात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् यास फवारणी करावी. पा स िाल् यानांतर फळबागेत पाणी साचणार नाही याची 

िक्षता  यावी. बागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी. 

र्ााीपाला वाढीची अवस् था  सतत् या ढगाळ वातावरणामूळे र्ााीपाला दपके उिा. अ मॅअ , र्ेंडी, दमरची, ि डके, र् पळा, 

कारली इत् यािी दपकाांवर रु्री र गाचा प्रािुर्ााव दिसून येत असल् यास र गअ पालापाच ळा नष् अ 

करूपन शेत स् व् छ िेवावे व गांधक ८०  डब् ल् युपी २५ गॅ्रम दकां वा काबेन्थ डादिम ५०  डब् ल् युपी 

१० गॅ्रम दकां वा प्र पीक नॅि ल २५  ५ दमली दकां वा माय ल ब् युअॅनील १०  १० गॅ्रम प्रती १० 

दलअर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. पा स िाल् यानांतर 

र्ााीपाला दपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त पाण् याचा 

दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी.  

फुलशेती वाढीची अवस् था ढगाळ वातावारणामुळे गुलाब फुलदपकावरील रसश िन करणा-या दकडी ां् या 

 यवस् थापनासािी ५ दनांब ळी अकााची पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. नवीन 

लागवड केलेल् या फुलदपकातील तणाांचे  यवस् थापन करावे. पा स िाल् यानांतर लागवड 

केलेल् या दपकात पाणी साचणार नाही याची िक्षता  यावी. दपकातील अदतरी त पाण् याचा 

दनचरा ह  ल अशी  यवस् था करावी.  

पशुधन 

 यवस् थापन 

-- लम् पी स् कीन दडसीा सश श र ग ग वग य व म् हैसवग य पशुधनामध् ये दिसुन येत आहे. हा 

साथीचा दविाणुान्थ य र ग असुन याचा प्रसार मु् यत् वे र त दपपासु चावणा-या दकअकवग य 

माशा, डास, ग चीडे यामुळे ह त . या् या  यवस् थापनासािी र ग बाधीत पशुधन दनर गी 

पशुधनापासून दवलगीकरण करावे अथवा त् याांना एदक री त चरावयास स डु नये. र गबाधीत 

पशुधनाची ने-आण बांि करावी. तसेच साथी् या काळात गावातुन / पररसरातुन ग ियास रे्अी 

िेणा-याची सां् या मयाािीत करावी. बाधीत पशुधनाची सुशु्रिा करणा-या पशुवैियक 

डर अराांनी दवदशष् अ प शात पररधान करावा व सुशू्रिेनांतर हात अल् क ह ल दमश्रीत 

सॅनीअायिरने धुवून अाकावेत तसेच पािरी ाने व प शात, गरम पाण् याने दनांाातुक करूपन  यावा. 

बाधीत पशुना् या सांपकाामध् ये आलेले वाहन व पररसर तसेच  तर साहीत् य दनांतुक करावे. 

र ग दनयांरी णासािी र त दपपासु चावणा-या दकअकवग य माशा, डास, ग चीडे याांचे दनमंुलन 

करावे. पशुधन व परीसरावरती रासायदनक / वनस् तपीान्थ य दकअकनाशकाची फवारणी 

करावी.   

सिर कृिी सल्ला पदरी का वसांतराव ना क मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

य ानेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरूपन तयार करूपन, नानााी िेशमुत कृिी सांाीवनी प्रकल्प कायाालय मुांब  

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


