
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहील. नाांिेड दिल् हयाात दिनाांक २२ ऑगस् ट २०२० रोिी तुरळक 

दिकाणी हलका तर इतर काळात अदतशया हलक् याा स् वरूपपा् याा पावसाची शक् याता आहे. 

दपकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सोयााबीन  फुलधारणा ते 

शेंगा वाढीची 

अवस् था 

मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. सोयााबीन दपकात पाणी साचले 

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. मागील काही दिवसात पा,स  

ढगाळ वातावरण व वाढलेली आर्द्रता याामुळे सोयााबीन दपकावर पानावरील दिपके व शेंगा 

करपा यााचा प्रािुर्ारव वाढ यााची शक् याता आहे. याा् याा  यावस् थापनासािी टेब् युाकोनोझोल १०  

 सल्फर ६५  (सांयुाक् त बुरशीनाशक  ५०० ग्रोम दकां वा टेब् युाकोनोझोल २५.९  २५० दमली 

प्रती एकर पावसाने उघाड दिल् याास फवारणी करावी. सोयााबीन दपकात अ नर्द् यााची 

कमतरता दिसून येात असल् याास ००:५२:३४ १०० ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् याास फवारणी करावी.  

खरीप ज् वारी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. खरीप ज् वारी दपकात पाणी 

साचले असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. खरीप ज् वारी दपकावर 

लष् करी अळीचा प्रािुर्ारव दिसून येात असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी इमामेक् टीन 

बे झोएट ५  ४ ग्रोम दकां वा स्पिनेटोरम ११.७ एससी ४ दमली प्रती १० दलटर पा याात दमसळून 

पावसाने उघाड दिल् याास वरील दकटकनाशकाांची आलटून पालटून पावसाने उघाड दिल् याास 

फवारणी करावी.  

बािरी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. बािरी दपकात पाणी साचले 

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

,स  वाढीची अवस् था मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. पा,स झाल् याानांतर ,स 

दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. दपकातील अदतरीक् त पा यााचा दनचरा हो ल 

नानािी िेशमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प  

 

डॉ पांिाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, परर्णी र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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अशी  यावस् था करावी. स यााचे ढगाळ वातावरण पा,स व आर्द्रतेमुळे ,स दपकावर रसशोिन 

करणा-याा दकडी ांचा (पाांढरी माशी  पाकोळी  प्रािुर्ारव दिसून येात असल् याास याा् याा 

 यावस् थापनासािी क् लोरपायारीफॉस २० ३० दमली प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् याास फवारणी करावी.  

हळि वाढीची अवस् था मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. हळि दपकात पाणी साचले 

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. हळि दपकात कां िमाशीचा प्रािुर्ारव 

दिसून येात असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी १५ दिवसाांच्या अांतराने स्पिनालफॉस २५  २० 

दम.ली. दकां वा डायादमथोएट ३०  १० दम.ली. प्रदत १० दलटर पा याात दमसळून चाांगल्या ििारचे 

स्पिकरसह पावसाने उघाड दिल् याास आलटुन-पालटून फवारणी करावी, उघडे पडेलेले कां ि 

मातीने झाकून घ्यावेत. (हळि दपकावर कें र्द्ीया दकटकनाशक मांडळातफे लेबल क् लेम 

नसल् याामुळे दवियाापीि दशफारशीत सांशोधनाचे दनष् किर दिले आहेत . अ नर्द् याा् याा 

कमतरतेमूळे हळि दपक दपवळे पडत असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी हळि दपकात गे्रड-

२ सुक्ष् म अ नर्द् यााची ५० ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास 

फवारणी करावी.  

सांत्रा /मोसांबी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. सांत्रा / मोसांबी फळबागेत 

पाणी साचले असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. फळबागेत 

अ नर्द् याा् याा कमतरतेमूळे फळगळ दिसून येात असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी ०.५ 

दकलो युारीयाा प्रती झाड खतमात्रा ियाावी. तसेच १.५ दकलो युारीयाा  ३० दमली प् लो नोदफक् स १०० 

दलटर पा याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास फवारणी करावी.  

डादळां ब काढणी अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी डादळां ब फळबागेत पाणी 

साचले असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. स यााचे ढगाळ वातावरण व 

वाढलेली आर्द्रता याामूळे डादळां ब दपकावर बोक् टेरीयाल ब् ला ट (तेल् याा  रोगाचा प्रािुर्ारव दिसून 

येात असल् याास कॉपर ऑक् सीक् लोरा ड दकां वा कॉपर हायाडक ॉक् सा ड २५ ग्रोम  

स् टक े प् टोसायाक् लीन ५ ग्रोम दकां वा ब्रोनोपॉल ५ ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् याास फवारणी करावी. तोडणीस तयाार असलेल् याा फळाांची तोडणी करूपन ् याावी.  

दचकू वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. दचकू फळबागेत पाणी 

साचले असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

फुल शेती  वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार फुलदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. फुलदपकात पाणी साचले 

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. पुढील काळात गणपती  गौरी 

सणाांमूळे बािारपेिेत फुलाांना अदधक मागणी असते काढणीस तयाार असलेल् याा फुलाांची 

काढणी टप् यााटप् यााने करावी व प्रतवारी करूपन बािारपेिेत पािवावी.  

र्ािीपाला वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार र्ािीपाला दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. र्ािीपाला दपकात 

पाणी साचले असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. सतत् याा ढगाळ 

वातावरणामूळे र्ािीपाला दपके उिा. टोमोटो  र्ेंडी  दमरची  िोडके  र्ोपळा  कारली इत् याािी 

दपकाांवर रु्री रोगाचा प्रािुर्ारव दिसून येात असल् याास रोगट पालापाचोळा नष् ट करूपन शेत 

स् व् छ िेवावे व गांधक ८०  डब् ल् युापी २५ ग्रोम दकां वा काबे डादझम ५०  डब् ल् युापी १० ग्रोम 

दकां वा प्रोपीकोनोझोल २५  ५ दमली दकां वा मायाक् लोब् युाटोनील १०  १० ग्रोम प्रती १० दलटर 

पा याात दमसळून पावसाने उघाड दिल् याास फवारणी करावी.  

चारा दपके वाढीची अवस् था मागील काही दिवसात झालेल् याा पावसामुळे व पुढील काळात पडणा-याा पावसा् याा 

अांिािानूसार चारादपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. चारा दपकात पाणी साचले 

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. चा-याासािी लागवड केलेल् याा मका 



दपकाची कापनी ६५ ते ७० दिवसाांनी करावी. दपक ५० टक् के फुलो-याात असताना मक् यााची 

कापनी करावी.  

तुती रेशीम 

उियाोग 

-- फाांियाा  तुती पाने खािया पातळ एका थरात ियाावे. िास् तीचे खािया िे, नयेा फाांियाा खािया 

दिवसातून तीन वेळा ियाावे. रेशीमदकटक कात अवस् थेत बसताना चुना पावडर रोकवर 

धुरळणी करावी. याामुळे बेडवरील आर्द्रता कमी हो याास मित दमळते. दकटक कातेवरूपन 

बाहेर पडते वेळी अधार तास अगोिर दविेता दनिंतूक पावडर बरोबर डायाथेन एम-४५ 

बुरशीनाशक २० ग्रोम प्रती दकलो दमसळून रोकवर धुरळणी करावी. पा,स चालू असेल तर 

फाांियाा खा, घाल याा अगोिर अधार ते एक तास पानावरील पाणी दनचरूपन िा, ियाावे व 

नांतर अळयााांना खािया ियाावे.   

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पांिाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, परर्णी येाथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा याोिनेतील तज्ञ सदमती् याा 

दशफारशीवरूपन तयाार करूपन प्रसाररत कर याात आली असून नानािी िेखमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायाारलया मुांब  येाथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


