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इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहील. दिनाांक २१ ऑगस् ट २०२० रोजी परभणी दजल् हयाात तुरळक दककाणी 

मुसळधार पावसाची शक् याता आह  तर इतर काळात हलका त  मध् याम स् वरूपपा् याा पावसाची शक् याता आह . 

दपकाांच  नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पात  लागण , 

फुलधारणा त  

बो ांड धरण   

सध् यााच  ढगाळ वातावरण व आद्रताता याामुळ  कापूस दपकावरील दजवाणू करपा व क वडा 

(अॅन्थ रॅक् नोजर रोगा् याा  यावस् थापनासाकी श तातील दपकाांच  रोगट अवश ि गोळा करूपन नष् ट 

कराव त. रोगाची लक्षण  दिसल् याास करपर ऑक् सीक् लोरा ड २५ गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् याात 

दमसळून िोन त  तीन फवारण् याा करा याात. सध् याा पडत असल ल् याा सतत् याा पावसामुळ  व 

साचल ल् याा पाण् याामुळ  आकमित त मर (शारररीक दवकृतीचीर लक्षण  दिसू लागताच तासात 

कोबाल् ट क् लोरा ड १० पीपीएम (१० गॅ्रम प्रती दलटर पाणीर फवारणी करावी दकां वा करपर 

ऑक् सीक् लोरा ड (५० पीपीएमर २५ गॅ्रम दकां वा काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम  युारीयाा 

१०० गॅ्रम  म् युार ट ऑफ पोटॅश १०० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाणी याा प्रमाणात द्रतावण करूपन प्रती 

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

१० दलटर पाणी यााची आळवणी करावी. कापूस दपकावरील गुलाबी बो ांडअळी् याा 

 यावस् थापनासाकी ह क् टरी ५ गुलाबी बो ांडअळीसाकीच  कामगांध सापळ  लावाव त. सुरूपवातीस 

५ दनांबोळी अकााची फवारणी करावी, प्रािुभााव जास् त असल् याास प्रोफ नोफरस ५०  ४०० 

दमली दकां वा प्रोफ नोफरस ४०  सायापरम रीन ४ (सांयुाक् त दकटकनाशकर ४०० दमली प्रती 

एकर आलटून पालटून पावसान  उघाड दिल् याास फवाराव . पा स िाल् याानांतर प रणी 

क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा 

दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

सोयााबीन प रणी प रणीयाोग् या पा स िाल ल् याा दककाणी जदमनीत पुर सा ालावा असल् यााची तारी ी करूपन 

दबजप्रक्रीयाा करूपन सोयााबीन दपकाची प रणी करावी. 
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हवामान घटक 
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( दिनाांक १९ त  २३ ऑगस् ट, २०२०र 

दिनाांक १९/०८ २०/०८ २१/०८ २२/०८ २३/०८ 
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पमितचचम पमितचचम नैऋत् या नैऋत् या नैऋत् या 



तुर फाांियाा फुटण  सध् याा काही दककाणी पडत असल ल् याा पावसामुळ  व जदमनीतील पाण् यााचा दनचरा न 

िाल् याामुळ  तुर दपकात मर रोगाचा (उमळण र प्रािुभााव दिसून या त असल् याास याा् याा 

 यावस् थापनासाकी दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा करावा तस च करपर ऑक् सीक् लोरा ड 

३० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाणी दकां वा काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् याात 

दमसळून आळवणी करावी. पा स िाल् याानांतर प रणी क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार नाही 

यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

मुग / उडीि शेंगा पोसण  त  

काढणी 

सध् यााच  ढगाळ वातावरणामुळ  उदशरा प रणी क ल ल् याा मुग / उडीि दपकात मावा दकडीचा 

प्रािुभााव दिसून या त असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी ५ दनांबोळी अकााची दकां वा 

डायादमथोएट ३० २४० दमली प्रती एकर पावसान  उघाड दिल् याास फवारणी करावी. तस च 

वातावरणातील आद्रतात मूळ  उदशरा प रणी क ल ल् याा मुग दपकात भुरी रोगाचा प्रािुभााव दिसून 

या त असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी पाण् याात दमसळणार  गांधक ८० डब् ल् युापी २५ गॅ्रम दकां वा 

काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम दकां वा प्रोपीकोनॅिोल १०   सी १० दमली दकां वा 

प नकोनॅिोल १०   सी १० दमली प्रती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसान  उघाड दिल् याास 

फवारणी करावी. व ळ वर प रणी क ल ल् याा व काढणीस तयाार असल ल् याा मुग दपकाची तोडणी 

पावसाचा अांिाज बघून करावी. पा स िाल् याानांतर प रणी क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार 

नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी.  

भु मूग वाढीची / प रणी 

अवस् था 

व ळ वर प रणी क ल ल् याा भु मूग दपकात हलकी कोळपणी करावी. पा स िाल ल् याा दककाणी 

प रणी क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त 

पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. भु मूग दपकाची प रणी ०७ जुलैपयंात करता या त . 

भु मूगापासून अप दक्षत उत् पन्थ न दमळण् यााची शाच वती नसल् याास भू मुग त तीळ (६ : २र, 

भू मुग त सुयााफूल (६ : २र, भु मूग त कापूस (२ : १र, भु मूग त तुर (६ : २र याा प्रमाणात प रणी 

करूपन िोन्थ ही दपकाांच  अदधक उत् पािन दमळत . 

मका वाढीची अवस् था उदशरा प रणी क ल ल् याा मका दपकावरील लष् करी अळीचा प्रािुभााव दिसून या त असल् याास 

याा् याा  यावस् थापनासाकी इमाम क् टीन ब न्थ िोएट ५  ४ गॅ्रम दकां वा मितिन टोरम ११.७ एससी ४ 

दमली प्रती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसान  उघाड दिल् याास वरील दकटकनाशकाांची 

आलटून पालटून फवारणी करावी. चा-याासाकी लागवड क ल ल् याा मका दपकाची कापनी ६५ 

त  ७० दिवसाांनी करावी. दपक ५० टक् क  फुलो-याात असताना मक् यााची कापनी करावी. पा स 

िाल् याानांतर प रणी क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील 

अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

क ळी वाढीची अवस् था क ळी दपकात ढगाळ वातावरण व आद्रतात मूळ  करपा (दसगाटोकार रोगाचा प्रािुभााव दिसून या त 

असल् याास याा् याा  यावस् थापनासाकी काबेन्थ डादिम ५० डब् ल् युापी १० गॅ्रम दकां वा प्रोपीकोनॅिोल 

१०   सी १० दमली प्रती १० दलटर पाण् याात दमसळून मितरकरसह पावसान  उघाड दिल् याास 

फवारणी करावी. जुनमध् या  लागवड क ल ल् याा बाग त ५० गॅ्रम नरी  प्रती िाड ततमारी ा ियाावी. 

क ळी बाग तील तणाांच   यावस् थापन कराव . तणाांचा प्रािुभााव जास् त असल् याास बाग त वापसा 

या त नाही, पररणामी रोगाांचा प्रािुभााव वाढतो. पा स िाल् याानांतर फळबाग त पाणी साचणार 

नाही यााची िक्षता  याावी. बाग तील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी.   

आांबा वाढीची अवस् था सध् यााच  ढगाळ वातावरण व आद्रतात मूळ  नवीन लागवड क ल ल् याा आांबा फळदपकात पानाांवरील 

करपा् याा (अॅन्थ रॅक् नोजर  यावस् थापनासाकी काबेन्थ डादिम १० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् याात 

दमसळून पावसान  उघाड दिल् याास फवारणी करावी. पा स िाल् याानांतर फळबाग त पाणी 

साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. बाग तील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था 

करावी. 

द्रताक्ष वाढीची अवस् था सध् यााच  ढगाळ वातावरण, आद्रताता व पावसामुळ  द्रताक्ष बाग तील क वडा (डा नी दमल् डुर 

रोगा् याा  यावस् थापनासाकी पावसान  उघाड दिल् याास रोगनाशकाची फवारणी करावी. द्रताक्ष 

बाग त पानाांची दवरळणी करावी. बगल फुटी काढा याात, द्रताक्ष बाग त अन्थ नद्रत यााची कमतरता 

दिसून आल् याास ००:५२:३४ ७.५ दकलो प्रती ५०० दलटर पाण् याात दमसळून फवारणी करावी. 

पा स िाल् याानांतर फळबाग त पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. बाग तील अदतरीक् त 

पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 



दसताफळ फळवाढीची 

अवस् था 

दसताफळ बाग त दपकयाा ढ कून दकडीचा प्रािुभााव दिसून आल् याास दनांबोळी त ल ५० दमली 

दकां वा  हदटासीलीयाम लॅकीनी जैवीक बुरशी ४० गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण् याात दमसळून पावसान  

उघाड दिल् याास फवारणी करावी. पा स िाल् याानांतर फळबाग त पाणी साचणार नाही यााची 

िक्षता  याावी. बाग तील अदतरीक् त पाण् यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

भाजीपाला वाढीची अवस् था  सतत् याा ढगाळ वातावरणामूळ  भाजीपाला दपक  उिा. टोमॅटो, भेंडी, दमरची, िोडक , भोपळा, 

कारली इत् याािी दपकाांवर भुरी रोगाचा प्रािुभााव दिसून या त असल् याास रोगट पालापाचोळा नष् ट 

करूपन श त स् व् छ क वाव  व गांधक ८०  डब् ल् युापी २५ गॅ्रम दकां वा काबेन्थ डादिम ५०  डब् ल् युापी 

१० गॅ्रम दकां वा प्रोपीकोनॅिोल २५  ५ दमली दकां वा मायाक् लोब् युाटॅनील १०  १० गॅ्रम प्रती १० 

दलटर पाण् याात दमसळून पावसान  उघाड दिल् याास फवारणी करावी. पा स िाल् याानांतर 

भाजीपाला दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा 

दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी.  

फुलश ती वाढीची अवस् था ढगाळ वातावारणामुळ  गुलाब फुलदपकावरील रसशोिन करणा-याा दकडी ां् याा 

 यावस् थापनासाकी ५ दनांबोळी अकााची पावसान  उघाड दिल् याास फवारणी करावी. नवीन 

लागवड क ल ल् याा फुलदपकातील तणाांच   यावस् थापन कराव . पा स िाल् याानांतर लागवड 

क ल ल् याा दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता  याावी. दपकातील अदतरीक् त पाण् यााचा 

दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी.  

पशुधन 

 यावस् थापन 

-- लम् पी स् कीन दडसीज सश श रोग गोवग या व म् हैसवग या पशुधनामध् या  दिसुन या त आह . हा 

साथीचा दविाणुजन्थ या रोग असुन यााचा प्रसार मु् यात् व  रक् त दपपासु चावणा-याा दकटकवग या 

माशा, डास, गोचीड  याामुळ  होतो. याा् याा  यावस् थापनासाकी रोग बाधीत पशुधन दनरोगी 

पशुधनापासून दवलगीकरण कराव  अथवा त् यााांना एदक री त चरावयाास सोडु नया . रोगबाधीत 

पशुधनाची न -आण बांि करावी. तस च साथी् याा काळात गावातुन / पररसरातुन गोकयाास भ टी 

ि णा-यााची सां् याा मयााािीत करावी. बाधीत पशुधनाची सुशु्रिा करणा-याा पशुवैियाक 

डरक् टराांनी दवदशष् ट पोशात पररधान करावा व सुशू्रि नांतर हात अल् कोहोल दमश्रीत 

सॅनीटायािरन  धुवून टाकाव त तस च पािरी ान  व पोशात, गरम पाण् याान  दनांजातुक करूपन  याावा. 

बाधीत पशुना् याा सांपकाामध् या  आल ल  वाहन व पररसर तस च  तर साहीत् या दनजंतुक कराव . 

रोग दनयाांरी णासाकी रक् त दपपासु चावणा-याा दकटकवग या माशा, डास, गोचीड  यााांच  दनमंुलन 

कराव . पशुधन व परीसरावरती रासायादनक / वनस् तपीजन्थ या दकटकनाशकाची फवारणी 

करावी.   

सिर कृिी सल्ला पदरी का वसांतराव ना क मराकवाडा कृिी दवद्यापीक, परभणी या थील ग्रामीण कृिी मौसम स वा 

याोजन तील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरूपन तयाार करूपन, नानाजी ि शमुत कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायााालया मुांब  

या थून प्रसाररत करण्यात आल ली आह . 

 


