
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २२ ते २५ ऑगस्ट २०२०) 

ददनांक 22 23 24 25 26 

पाऊस (दममी) 72 20 10 11 12 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
28 28 27 28 27 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
23 23 23 22 22 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
8 8 8 5 3 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
91 88 85 88 89 

दुपारची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
74 71 69 64 63 

वा-याचा वेग (दकमी 

/ तास) 
12 12 14 10 10 

वा-याची ददशा 
247 234 229 234 251 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामानाच्या अंदाजानुसार दजल्यात  दद. २१ ऑगस्ट २०२० रोजी बऱ्याच दिकाणी २२ ते २५ 

ऑगस्ट २०२० रोजी काही दिकाणी पावसाची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

 

कापूस 

 

फुलोरा अवथिा   

सध्याच्या ढगाळ व दमात हवामानामुळे कापूस पपकावरील रस शोषणाऱ्या पकडी ींच्या 

पनयींत्रणासाठी ५ % पनींबोळी अकााची फवारणी पावसाचा अींदाज पाहून व पावसाची उघडीप 

पाहून करावी. तसेच कापूस पपकावरील पहरव्या अळीच्या पनयींत्रणासाठी हेक्टरी ५ फेरोमेन 

सापळे उभारावेत. शेंदरी अळीच्या पनयींत्रणासाठी कापूस पपक ६० पदवसाचे झाले 

असल्यास ट्र ायकोग्रामा अींडी १.५ लक्ष/हेक्टर शेतात प्रसारण करावे. तसेच बोींड अळीच्या 

(रासायपनक) पनयींत्रणासाठी प्रोफेनोफॉस ५० ईसी ३० पमली पकवा स्पिनोसॅड ४५ एस.सी. 

३.५  पमली प्रती १० पलट्र पाण्यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

सोयाबीन फुलोरा 

अद्रतायुक्ता वातावरणामुळे ताींबेरा हा बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुभााव झाल्यास पनयींत्रणासाठी 

प्रोपीकानॅझॉल या बुरशीनाशकाची फवारणी १० पमली प्रती १० पलट्र पाण्यात पमसळून 

पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. पवपवध प्रकारच्या पकडी ींच्या/अळी ींच्या 

पनयींत्रणासाठी पपकाींमधे्य एकरी ८ ते १० पक्षी थाींबे उभारावेत. पाने खाणाऱ्या अळीच्या 

पनयींत्रणासाठी पपकामधे्य हेक्टरी ५ या प्रमाणे िोडोल्युरचा वापर करून पफरोमोन सापळे 

लावावेत तसेच प्रकाश सापळ्ाींचा वापर करावा. तसेच एस. एन. एल.पी. व्ही. ५०० एल. ई. 

५०० पमली. ५०० पलट्र पाण्यात प्रती हेक्टर पकवा नोमुरीया रीलेई भुकट्ी १ पकलो, २०० 

पलट्र पाणी, + १०० पमली सुयाफुल तेल + द्रवरूप साबण ३० पमली (सॅन्डोवीट् पकवा 

ट्र ायट्ान) + १ पलट्र दुध पमसळून फवारणी करावी. या बुरशीच्या वापरणे आल्या रोगग्रस्त 

होऊन मरतात.  

भुईमुग फुलोरा 
आद्रतायुक्ता वातावरणामुळे पट्क्का व ताींबेरा या रोगाींचा प्रादुभााव झाल्यास पनयींत्रणासाठी 

२५ ग्राम मेन्कोझेब + २५ ग्राम बापवस्टीन प्रती १० पलट्र पाण्यात पमसळून पावसाची उघडीप 

पाहून फवारणी करावी. पपकावरील रस शोषणाऱ्या पकडी ींच्या पनयींत्रणासाठी पमपथल 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महात्मा फुले कृिी  दवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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पडमेट्ॉन २५ ई.सी. १० पमली. प्रती १० पलट्र पाण्यात पमसळून पावसाची उघडीप पाहून 

फवारणी करावी. 

तूर  
दपक वाढीची 

अवथिा 

पकडीचा प्रादुभाावाचा अींदाज घेऊन प्रती हेक्टरी ५ या प्रमाणात कामगींध सापळे लावावेत. 

शेतात पाणी साचू न देता अपतररक्त पाण्याचा पनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

मुग / उडीद  फुलोरा अवथिा 

फुल कळी लागण्याच्या आपण शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत गरजेनुसार कीड व रोग 

पनयींत्रणासाठी मोनोक्रोट्ोफॉस ३६% एसएल ६२५ पमली + पाण्यात पवरघळणारे गींधक 

१२५० ग्राम ५०० पलट्र पाण्यातून प्रती हेक्टरी पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

मका  
दपक वाढीची 

अवथिा 

मका या पपकात खोड कीड पनयींत्रनासाठी फोरेट् १० %  दाणेदार कीट्कनाशक हेक्टरी १० 

पकलो प्रमाणे मातीत पमसळावे. पपकावर अमेररकन लष्करी अळीचा १० % पेक्षा जास्त 

प्रादुभााव आढळून आल्यास  पनयींत्रणासाठी क्लोराींट्र ापनलीप्रोल १८.५ एस.सी. ४ पमली प्रती 

१० पलट्र  पाण्यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.  

केळी 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या ढगाळ व दमात हवामानामुळे केळीवरील करपा (पसगाट्ोका) रोगाचा प्रादुभााव 

पदसताच रोगग्रस्त पानाचा भाग/पाने काढून जाळून नष्ट करावीत. ह्या रोगाच्या पनयींत्रणासाठी 

२५ ग्राम डायथेन एम-४५ पकवा ३५ ग्राम कॉपर ओक्झीक्लोराईड + १० पमली स्टीकर प्रती 

१० पलट्र पाण्यातून फवारावे. यानींतर १० पलट्र पाण्यात१०० पमली पमनरल ओईल पमसळून 

फवारणी करावी. फवारणी पावसाची उघडीप पाहूनच करावी. 

जनावरांचे व्य्वथिापन   

जनावराींना गोठ्य भवती पाणी साठणार नी तसेच गोठ्यात ओलसरपणा राहणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. जनावराींना पोट्ातील जींताच्या पनयींत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

जींतनाशक पाजावे. जनावराींना रोग प्रपतबींधक उपाय म्हणून पशु वैदकाच्या सहाय्याने योग्य 

वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावराींना व पक्ष्ाींना नेहमी पपण्यास स्वच्ह व थींड 

पाणी  द्यावे. 

 सदर कृदि सल् ला पदाका महात्मा फुले कृिी दवद्यापीि, राहुरी ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायारलय मंुबई येिून प्रसाररत करण् यात आली. 


