
हवामानाचा 

इशारा 

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

आहे. 

दपकाांचे नाव अव् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस पाते लागणे, 

फुलधारणा ते 

ब ांड धरणे 

मागील आिवडयातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व पावसामुळे कापूस दपकात रसश िन 

करणा-या दकडी ां् या ामावा, तुडतूडे, फुलदकडय याांचा रादािुभाारव दिसून येत आहे. या् या 

व् यव् थापनासािी दनांब ळी अकर  ५ दकां वा दफराद नील ५ ६०० दमली दकां वा स्पिनेट रम 

११.७ १६० दमली दकां वा बुराद फें झीन २५ ४०० दमली रादती एकर पावसाने उघाड दिल् यास 

फवारणी करावी. अन् नर्द्व् याां् या कमतरतेमूळे कापूस दपक दपवळे पडत असल् यास १९:१९:१९ 

१०० गॅ्रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून फवारणी करावी. सध् या पावसाने उघाड दिली 

असल् यामुळे कापूस दपकातील तणाांचे व् यव् थापन करावे.   

तुर फाांिया फुटणे सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे तुर दपकात आांतरमशागतीची कामे करूपन तणाांचे 

व् यव् थापन करावे.   

मुग / उडीि काढणी अव् था  काढणीस तयार असलेल् या मुग दपकाची काढणी करूपन  यावी. काढणी केलेला मुग पावसाचा 

अांिाज बघून उन् हात वाळवून मळणी करूपन सािवणूक करावी.  

मका वाढीची अव् था चा-यासािी लागवड केलेल् या मका दपकाची कापनी ६५ ते ७० दिवसाांनी करावी. दपक ५० 

ट के फुल -यात असताना म याची कापनी करावी. उदशरा पेरणी केलेल् या मका दपकावरील 

लष् करी अळीचा रादािुभाारव दिसून येत असल् यास या् या व् यव् थापनासािी इमामे टीन 

बेन् झ एट ५  ४ गॅ्रम दकां वा स्पिनेट रम ११.७ एससी ४ दमली रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून 

पावसाने उघाड दिल् यास वरील दकटकनाशकाांची आलटून पालटून फवारणी करावी.  

र्द्ाक्ष वाढीची अव् था मागील आिवडयातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व पावसामुळे र्द्ाक्ष बागेतील केवडा 

ाडाऊनी दमल् डुय र गाचा रादािुभाारव दिसून येत असल् यास या् या व् यव् थापनासािी पावसाने 

उघाड दिल् यास र गनाशकाची फवारणी करावी. र्द्ाक्ष बागेत पानाांची दवरळणी करावी. बगल 

फुटी काढाव् यात, र्द्ाक्ष बागेत अन् नर्द्व् याची कमतरता दिसून आल् यास ००:५२:३४ ७.५ दकल  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी रादकल्प, 

 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभाणी भाारत मौसम दवभााग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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रादती ५०० दलटर पाण् यात दमसळून फवारणी करावी. सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे 

र्द्ाक्ष बागेतील तणाांचे व् यव् थापन करावे.   

केळी वाढीची अव् था मागील आिवडयातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व पावसामुळे केळी दपकात करपा 

ादसगाट काय र गाचा रादािुभाारव दिसून येत असल् यास या् या व् यव् थापनासािी काब्न् डादझम 

५० डब् ल् युपी १० गॅ्रम दकां वा राद पीक नॅझ ल १०  ईसी १० दमली रादती १० दलटर पाण् यात 

दमसळून स्पिकरसह पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. जुनमध् ये लागवड केलेल् या 

बागेत ५० गॅ्रम नत्र रादती झाड खतमात्रा दिली नसल् यास ियावी. सध् या पावसाने उघाड दिली 

असल् यामुळे केळी बागेतील तणाांचे व् यव् थापन करावे. तणाांचा रादािुभाारव जा् त असल् यास 

बागेत वापसा येत नाही, पररणामी र गाांचा रादािुभाारव वाढत .  

आांबा वाढीची अव् था मागील आिवडयातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व पावसामुळे नवीन लागवड केलेल् या आांबा 

फळदपकात पानाांवरील करपा् या ाअॅन् रॅ न जय व् यव् थापनासािी काब्न् डादझम १२  

मॅन् क झेब ६३ २५ गॅ्रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने उघाड दिल् यास फवारणी 

करावी. सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे आांबा बागेतील तणाांचे व् यव् थापन करावे.   

दसताफळ फळवाढीची 

अव् था 

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

दकां वा व् हदटरसीलीयम लॅकीनी जैवीक बुरशी ४० गॅ्रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसाने 

उघाड दिल् यास फवारणी करावी. सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे दसताफळ 

बागेतील तणाांचे व् यव् थापन करावे.   

भााजीपाला वाढीची अव् था  मागील आिवडयातील ढगाळ वातावरण, आर्द्रता व पावसामुळे ट मॅट  दपकावर दजवाणूजन् य 

करपा र गाचा रादािुभाारव दिसून येत असल् यास या् या व् यव् थापनासािी करपर 

ऑ सी ल राईड २५ गॅ्रम  ् टर े प् ट साय लीन १ गॅ्रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून फवारणी 

करावी. सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे भााजीपाला दपकातील तणाांचे व् यव् थापन 

करावे.   

फुलशेती वाढीची अव् था  सध् या गणपती, गौरी सणाांमूळे बाजारपेिेत फुलाांना अदधक मागणी असते काढणीस तयार 

असलेल् या फुलाांची काढणी टप् याटप् याने करावी व रादतवारी करूपन बाजारपेिेत पािवावी. 

सध् या पावसाने उघाड दिली असल् यामुळे फुलदपकातील तणाांचे व् यव् थापन करावे.  

पशुधन 

व् यव् थापन 

-- मागील आिवडयातील पावसामुळे सध् या दहरवा चारा मुबलक रादमाणात उपलब् ध आहे. हा 

क वळा चारा खाल् यामुळे   मरािवाडयात शेळी व मेंढीमध् ये दहमरन् कस व ईतर प ट 

आतडीमध् ये कृमी ाजांताचीय लागण झाल् याचे दनिरशनास आले आहे. त् याचरादमाणे करडामध् ये 

पट्टाकृमीची लागण झाल् याचे दिसून आली आहे.  हणून रादौढ शेळया - मेंढयामध् ये प ट 

आतडीमधील कृमीसािी व करडामध् ये पट्टाकृमीसािी पशुवैियकतञांाां् या मागरिशरनाखाली 

तात् काळ जांतनाशक धिधीने दडवमक करूपन  यावी. त् याचरादमाणे एकाच दिकाणी व एकाच 

पडकावर चारावयास नेऊ नये.     

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डर पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, परभाणी येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा य जनेतील तञां सदमती् या 

दशफारशीवरूपन तयार करूपन रादसाररत करण् यात आली असून नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी रादकल्प कायारलय मुांबई येथून 

रादसाररत करण्यात आलेली आहे. 


