
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक ०१ सपे्टम्बर रोजी तुरळक दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे 

तर काही दिकाणी ददनांक ०२-०३ सपे्टम्बरला बऱ्याच दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, 

ददनांक ०३ सेपे्टम्बरला काही दिकाणी वादळी वारे व दवजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची 

शक्यता आहे, ददनांक ०४-०५ सपे्टम्बरला तुरळक दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

कीटकनाशके 

वापर 

करताना 

सववसाधारण 

पणे 

घ्यावयाची 

काळजी 

  

दपकावर दकडीचंा प्रादुर्ावव पाहून त्याच्या दनयंत्रणासािी तातडीने प्रदतबंधात्मक उपाय योजना म्हणून 

फवारणी करावी तसेच फवारणी करतांना खबरदारी म्हणून ददलेल्या सुचनाचे पालन करावे, 

दकटकनाशाके दह दविारी असल्याने त्यांची हाताळणी करतानां सदैव जागरूक राहावे. गळके 

फवारणी यंत्र न वापरता ते दुरुस्त करून वापरावे. फवारणी करताना संरक्षक कपडे उदा. गॉगल, 

मोजे, तोडंाला मास्क, डोक्यावर, गमबूट, इत्यादी. वापरावे. दकटकनाशक पोटात जाण्याची शक्यता 

असल्याने फवारणीचे दमश्रण करताना अथवा फवारणीच्या वेळी तंबाखू खाणे अथवा धुम्रपान करणे 

टाळावे. फवारणीचे काम पूणव झाल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुउनच खाणे दपणे करावे. तसेच 

उपाशीपोटी फवारणी न करता फवारणी पूवी न्याहारी करावी. 

दकटकनाशाके अंगावर पडू नये म्हणून वाऱ्याच्या दवरुध द ददशेने फवारणी करू नये. तसेच उंच 

झाडावर फवारणी करताना औिध अंगावर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी. या वेदतररक्त 

दविबाधेची शंका असल्यास फवारणी करणाऱ्या वेक्तीची सरकारी दवाखान्यांत तपासणी करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

बुलढाणा, कृिी हवामान सल्ला                                                                                  मंगळवार ददनांक – ०१ सप्टेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक ०२ ते ०६ सप्टेंबर २०२०) 

ददनांक  ०२/०९ ०३/०९ ०४/०९ ०५/०९ ०६/०९ 

पाऊस (दममी) १ २ ३ ३ २ 

कमाल तापमान (अं.से.) ३२ ३२ ३३ ३२ ३२ 

दकमान तापमान (अं.से.) २१ २२ २३ २३ २३ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्वता 

(%) 
९१ ९१ ८८ ८९ ९० 

दुपारची सापेक्ष आर्द्वता 

(%) 
६२ ६२ ६१ ६० ६३ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
३ ३ ३ ३ ३ 

वा-याची ददशा 
२९२ २९४ २७० २९२ २९७ 

ढग स्स्थती (आकाश) 

ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 



सोयाबीन 
फुल / शेंग 

धारणा   

सोयाबीन दपकात सतत ढगाळ वातावरण व अदत पाऊसामुळे पानावरील बुरशीजन्य दिपके व करपा 

रोगांचे व्यवस्थापन कररता पाय्राक्लोस्त्रोबीन २०% डबू्लजी १० गॅ्रम दकवां + टेबूकोनाझोल २५.९ टके्क 

इसी प्रती १२.५ मी.ली दकंवा टेबूकोनाझोल १० टके्क  + सल्फर ६५ टके्क डबू्लजी २५ गॅ्रम दकंवा 

हेक्झाकोनाझोल ५ टके्क ईसी १६ मी.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

सतत ढगाळ वातावरण व अदत पाऊसामुळे सोयाबीन दपकावर दपवळा मोझॉंक वायरस रोगाचा 

प्रादुर्ावव झालेला आहे. या रोगाच्या दनयंत्रणासािी प्रारंदर्क अवसे्थ्यमधे्यच शेतात दवदवध दिकाणी 

दपवळी दचकट सापळे लावावे ज्यामुळे या रोगाचे संक्रमण पसरवणाऱ्या पांढऱ्या माशीचे दनयंत्रण 

करण्यास सहायता दमळेल. या रोगाला थांबवण्यासािी, दपकावर दपवळा मोझॉंक वायरस या रोगाची 

लक्षणे ददसताच रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. अशा शेतात पांढऱ्या माशीच्या दनयंत्रणाकररता 

र्ारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था, इंदोरयांच्या सल्यानुसार पूवव दमदश्रत दकटकनाशके जसे 

बीटासायफु्लथ्रीन ८.४९ % + इदमडाक्लोप्रीड १९.८१% ओ.डी. ७ दम.दल दकंवा थायोदमथाकसम + 

लोम्बडा सायहेलोथ्रीन २.५ मी.ली प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी.  

काही र्ागात सतत होत असलेल्या ररमदझम पावसाच्या स्स्थतीमुळे पानेखाणाऱ्या अळ्याह्या पाना 

सोबतच शेंगांना सुध दा नुकसान करत आहे तसेच दहरवी उंट अळीचा दजथे प्रादुर्ावव आदथवक 

नुकसानीची पातळीपेक्षा जास्त (४ / दम ओळी) असेल तर क्लोरनटर ादनप्रोल १८.५ % @ ३ दम.ली प्रती 

१० दलटर पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

कपाशी 
   वाढ / 

फुल पाती 

सद्यस्स्थतीत कपाशीचे पीक फुलोरवस्थेत असतांना २ टके्क युररया (२०० गॅ्रम युररया) अदधक ५ 

दम.ली. प्लनोफीक्स १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवेक्षण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सापळे लावावी व 

वेळोवेळी त्यामधील लु्यर बदलावी व त्या सोबतच "टी" आकाराचे २५ पक्षी थांबे प्रती हेक्टरी 

उर्ारावेत. ज्या वेळी टर ेपमधे्य ८-१० प्रौड पतंग सापडली त्या वेळी त्याच्या दनयंत्रणासािी ५ टके्क 

दनंबोळी अकव  दकंवा १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी त्यासोबत शेंदरी बोडं अळीचे अंडे वर दनयंत्रणासािी टर ायकोकाडव 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 मी.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

सततच्या ढगाळ वातावरणमुळे कपाशीवर मावा, तुडतुडे, फुलदकडे व पांढरी माशी या दकडीनंी 

आदथवक नुकसानाची संकेत पातळी गािताच (१० मावा, २-३ तुडतुडे, १० फुलदकडे, १० पांढरी माशी 

प्रती पान) दपकावर इदमडाक्लोप्रीड १७.८ टके्क एसअल २.५ दम.दल दकंवा बु्रप्रोफेजीन २५ टके्क २० 

दम.दल प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी. 

सततच्या ढगाळ वातावरणमुळे कपाशीवरील पानावरील अल्टरनेररया दिपके रोग येण्याची शक्याता 

आहे, त्याच्या व्यवस्थापन कररता मेटीराम ५५% + पाय्राक्लोस्त्रोबीन ५% डबू्लजी (दमश्र घटक) याची 

२ गॅ्रम प्रती दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

तूर वाढ 

सततच्या चालू असलेल्या हलक्या पाऊसामुळे तुरीवरील आकस्िक रोग व्यवस्थापन कररता 

रोगग्रस्त झाडाच्या र्ोवतालची जमीन खुरप्याने त्वररत रु्सरु्शीत करावी झाडाच्या मुळाजवळ 

कॉपर ऑस्क्सक्लोराईड ५० डबू्लपी २.५ गॅ्रम दकवा कॅप्टन ७५ डबू्लपी २.५ गॅ्रम प्रदत दलटर पाणी घेऊन 

आळवणी करावी.  

मुग / उडीद पररपक्वता 
वेळेवर पेरणी केलेल्या मुगाच्या शेंगा परीपक्व झाल्या असल्यास, शेंगा तोडून वाळत घालाव्या व लगेच 

त्याची मळदन करून व तयार झालेल्या मालची सुरदक्षत दिकाणी सािवणुक करावी. 

ज्वारी कणीस 
ज्वारीवरील दकंवा तृण धान्य दपकामधे्य "नाकतोडा" दनयदमत प्रादुर्ावग्रस्त र्ागामधे्य व्यवस्थापनाचे 

दृष्टीने प्रतीबंधात्मक उपाय म्हणून शेतातील धुरे /बंधारे तण मुक्त करावे.  



मका  वाढ  मका दपकात लश्करी अळीच्या प्राथदमक अवस्थेमधे्य नुकसान (५ टके्क च्या वर) असेल तर हाताने 

अळी वेचून नष्ट करावी. दकंवा दनयंत्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अकव  दकंवा १५०० पीपीएम 

अझाडीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली दकंवा वातावरणात पुरेशी आर्द्वता असतांना पयाववरणदनष्ठ 

व्यवास्थापनासािी मेटारायझीयम अदनसोपली ५० गॅ्रम (२ x १०८ CFU) दकंवा नोमुरीया रीले्ल १.१५ 

टके्क (२ x १०८ CFU) ३० गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी प्रती १० दलटर 

पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.       

र्ाजीपाला 

वाढ र्ाजीपाला जसे टोमाटो, वांगी, पात्ता कोबी, फुल कोबीची लागवड करावी.  

दमरची दपकावरील शेंडेमर (die-back) व फळसड रोगाच्या दनयतं्रणाकररता डायफेनकॉनाझोल २५ 

ईसी ५ दम.ली दकवां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दम.ली १० दलटर पाण्यात  दमसळून फवारणी 

करावी.  

फळझाडे 

वाढ संत्राच्या शेतातील फायटोफ्थोरा फळावरील बुरशीजन्यरोग व तपदकरी रॉटमुळे होणाऱ् या फळगळ 

कमी करण्यासािी संपूणव झाडावर फोदसदटल एएल ८० टके्क डबू्लपी@ २.५ गॅ्रम दकवा कॉपर 

ऑस्क्सक्लोराईड ५० टके्क डबू्लपी@ २.५ गॅ्रम दकवा कॅप्टन ७५ टके्क डबू्लपी २.५ गॅ्रम प्रदत दलटर 

पाणी घेऊन फवारणी करावी.  

संत्राच्या आंदबया बाहाराची फळगळ कमी करण्याकररता १.५ गॅ्रम दजबे्रदलक अॅदसड + युररया १ 

दकलो आदण १०० गॅ्रम काबेन्डेंदजम ५० टके्क डबू्ल्यपी यांचे १०० दलटर पाण्यात र्द्ावण करून 

फवारणी करावी. 

पशु / जनावरे -  

गायी ंव म्हशीना प्रसुती झाल्यानंतर लगेच पशुवैद्यकीय अदधकाऱ्याच्या सल्याने औिधी द्यावी 

जेणेकरून प्रसुतीचा ताण कमी होईल. दुर्त्या गायी ंव म्हशीना दनयदमत स्वच्छ पाणी व 

जीवनसत्वयुक्त औिधी द्यावी. पोल्टर ीपक्षी च्या चांगल्या वाढीसािी पावसाच्या पाण्यामुळे आणी 

हवेतील जास्त आरे्द्तेमुळे बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्ाववापासून संरक्षणासािी  पाणी शेडमधे्य येऊ 

नये यासािी पॅ्लस्टीकचे पडदे वापरावेत . 

सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायावलय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


