
हवामानाचा इशारा हवामान अंदाजानुसार ददनांक २५-२६ ऑगस्टला तुरळक दिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता 

आहे. ददनांक २७-२८ ऑगस्टला बहुतांश दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे व 

ददनांक २९ ऑगस्टला बर्ााच दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवा दपक 

 

 
मागील आिवड्यात बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे, त्यामुळे 

शेतात पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन पाणी उताराच्या ददशेने शेताबाहेर काढावे. 

सवा दपकात दकड व रोगाचे सवेिण करून पावसाची उघडीप पाहून र्ोग ते 

उपार्र्ोजना करावी.  

 

सोर्बीन 

फुल मागील आिवड्यात बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे शेतात 

पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन पाणी उताराच्या ददशेने शेताबाहेर काढावे. 

पानावरील बुरशीजन्य दिपके व शेंगे वरील करपा रोगांचे व्यवस्थापन कररता 

पाय्राक्लोस्त्रोबीन २०% डबू्लजी १० गॅ्रम   दकवां पाय्राक्लोस्त्रोबीन + 

इपीक्क्षिकोनाषिोल (दमश्र बुरशीनाशक) १५ दमली दकवां टेबूकोनाझोल + सल्फर 

२५ गॅ्रम (दमश्र बुरशीनाशक) फू्लकिापार्रोिाड + पाय्राक्लोस्त्रोबीन (दमश्र 

बुरशीनाशक)  ६ दमदल १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

पांढऱ्र्ा माशीच्या व्यवस्थापना कररता शेतात दपवळे दचकट सापळे लावावेत. 

त्यासोबतच दनंबोळी अकााची (५ टके्क) १० ददवसांच्या अंतराने दोनदा फवारणी 

करावी. खोड माशीचा प्रादुर्ााव आढळून आला असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % 

@ ३ दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात फवारणी करावी. दहरवी उंट आळीचा दजथे 

प्रादुर्ााव आदथाक नुकसानीची पातळीपेिा जास्त (४ / दम ओळी) असेल तर 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 

बुलढाणा कृदि हवामान सल्ला                                                                                                 ददनांक –  २५ ऑगस्ट २०२० 
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क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची 

उघडीप पाहून फवारणी करावी. चाक्ररंू्गाचा दजथे प्रादुर्ााव आदथाक नुकसानीची 

पातळीपेिा जास्त (१० % दकडग्रस्त झाडे ) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ 

३ दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.  

कपाशी वाढ / फुल 

पाती 

मागील आिवड्यात बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे शेतात 

पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन पाणी उताराच्या ददशेने शेताबाहेर काढावे. 

कपाशीवरील आकक्क्िक रोग व्यवस्थापन कररता जदमनीतील अदतररक्त पाण्याचा 

दनचरा करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या र्ोवतालची जमीन खुरप्याने त्वररत रु्सरु्शीत 

करावी, झाडाच्या मुळाजवळ कॉपर ऑक्क्िक्लोराईड* ५० डबू्लपी २.५ गॅ्रम दकवा 

काबेनॅ्डदझम २० गॅ्रम प्रती १० दलटर र्द्ावणाची आळवणी करावी. सद्यक्क्स्थतीत 

कपाशीचे पीक फुलोरवस्थेत असतांना २ टके्क रु्ररर्ा ( २०० गॅ्रम रु्ररर्ा ) अदिक ५ 

दम.ली. प्लनोफीि १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. वेळेवर पेरणी 

केलेल्र्ा दिकाणी बोडंअवस्थेत बोडं व पाते्य गळ रोखण्यासािी दपकास २ टके्क 

डीएपी ( २०० गॅ्रम डीएपी) अदिक ५ दम.ली. प्लनोफीि १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी तसेच दपकावर बोडं अवसे्थ्यतील (लाल्र्ा रोग) पाने लाल 

पडन्यापासून दनर्ात्रणासािी मगे्नशीर्म सल्फेट २० ते २५ दकलो प्रती हेक्टरी 

झाडाच्या मुळाशी देणे दकवां ५० ते १०० गॅ्रम मगे्नशीर्म सल्फेट अदिक १०० गॅ्रम 

रु्ररर्ा प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. कपाशीवरील पानावरील 

अल्टरनेररर्ा दिपके रोगांचे व्यवस्थापन कररता मेटीराम ५५% + पाय्राक्लोस्त्रोबीन 

५% डबू्लजी (दमश्र घटक) र्ाची २ गॅ्रम प्रती दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनर्दमत सवेिण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सापळे 

लावावी व वेळोवेळी त्यामिील ल्रु्र बदलावी. 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 प्रदतबंिात्मक उपार् र्ोजना म्हणून फवारणी करावी दकंवा 

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

१० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी.  

तूर 

वाढ मागील आिवड्यात बहुदा सवात्र हालका ते माध्यम पाऊस झाला आहे त्यामुळे शेतात 

पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन पाणी उताराच्या ददशेने शेताबाहेर काढावे. 

तुरीवरील आकक्क्िक रोग व्यवस्थापन कररता जदमनीतील अदतररक्त पाण्याचा 

दनचरा करावा. रोगग्रस्त झाडाच्या र्ोवतालची जमीन खुरप्याने त्वररत रु्सरु्शीत 

करावी झाडाच्या मुळाजवळ कॉपर ऑक्क्िक्लोराईड फार्टोफ्थोराफळावरील 

तपदकरी रॉटमुळे होणाऱ् र्ा फळगळ सािी संपूणा झाडावर फोदसदटल* एएल २.५ गॅ्रम 

दकवा कॉपर ऑक्क्िक्लोराईड* ५० डबू्लपी २.५ गॅ्रम दकवा कॅप्टन ७५ डबू्लपी २.५ गॅ्रम 

प्रदत दलटर पाणी घेऊन फवारणी करावी. तुरीत केसाळ अळी दकंवा पाने खाणा-र्ा 



अळीच्या प्रादुर्ााव दनर्दमत सवेिणासािी हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सापळे लावावी व 

वेळोवेळी त्यामिील ल्रु्र बदलावी.  

मुग / उडीद 

दाणे र्रणे सततच्या पाऊसामुळे मुग व उडीदातील शेतात पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन 

पाणी उताराच्या ददशेने शेताबाहेर काढावे. रू्री रोगाची लागण ददसताच दडनोकॉप 

१० दम.ली दकंवा गंिक ३० गॅ्रम, १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून 

फवारणी करावी. मुगाच्या शेंगा चांगल्र्ा र्रल्र्ा असतील तर काही प्रमाणात 

दहरव्या शेंगांची दवक्री करावी. 

मका तुरा रे्ण्याचा 

काळ 

मका दपकात लश्करी अळीच्या सवेिाणासािी प्रती एकरी ५ फेरोमेन सापळे लावावी 

व वेळोवेळी त्यामिील ल्रु्र बदलावी व गरज पडल्र्ास दनर्त्रणासािी अदिक 

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 दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची 

उघडीप पाहून फवारणी करावी.       

ज्वारी 
उगवणी / 

वाढीची अवस् था 

ज्वारीदपक २५  ते ३० ददवसाचे झाले असल्र्ास नत्राचा वरखत ४० दकलो प्रती हेक्टर 

डवरणी सोबत द्यावा. 

र्ाजीपाला 

वाढ र्ाजीपाला शेतातील साचलेले पाणी त्वररत बाहेर काढावे. दमरची दपकावरील शेंडेमर 

(die-back) व फळसड रोगाच्या दनर्तं्रणाकररता डार्फेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ 

दम.ली १० दलटर पाण्यात दकवां अझोिोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दम.ली  १० दलटर 

पाण्यात  दमसळून फवारणी करावी.  

फळझाडे 

वाढ संत्राच्या शेतातील पाणी साचले असल्र्ास चर खोदुन पाणी उताराच्या ददशेने 

शेताबाहेर काढावे. फार्टोफ्थोराफळावरील बुरशीजन्यरोग व तपदकरी रॉटमुळे 

होणाऱ् र्ा फळगळ कमी करण्यासािी संपूणा झाडावर फोदसदटल* एएल २.५ गॅ्रम 

दकवा कॉपर ऑक्क्िक्लोराईड* ५० डबू्लपी २.५ गॅ्रम दकवा कॅप्टन ७५ डबू्लपी २.५ गॅ्रम 

प्रदत दलटर पाणी घेऊन फवारणी करावी. संत्राच्या आंदबर्ा बाहाराची फळगळ कमी 

करण्याकररता १.५ गॅ्रम २,४- दड दकवां दजबे्रदलक अॅदसड + रु्ररर्ा १ दकलो  आदण 

१०० गॅ्रम काबेन्डेंदजम ५० डब््लरू्पी र्ांचे १०० दलटर पाण्यात र्द्ावण करून फवारणी 

करावी.  

पशु / जनावरे  गार्ी ं व म्हशीना प्रसुती झाल्र्ानंतर लगेच पशुवैद्यकीर् अदिकाऱ्र्ाच्या सल्र्ाने 

औििी द्यावी जेणेकरून प्रसुतीचा ताण कमी होईल. दुर्त्या गार्ी ं व म्हशीना 

दनर्दमत स्वच्छ पाणी व जीवनसत्वरु्क्त औििी द्यावी.  

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

दशफारशीवरून तर्ार करून प्रसाररत करण् र्ात आली असून नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कार्ाालर् मंुबई रे्थून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


