
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २ ते ६ सप्टेंबर २०२०) 

ददनांक 2 3 4 5 6 

पाऊस (दममी) 4 8 17 25 18 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
33 33 33 33 33 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
23 24 24 25 25 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
6 8 6 4 6 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
91 88 89 88 87 

दुपारची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
61 59 61 57 58 

वा-याचा वेग (दकमी 

/ तास) 
7 7 4 5 6 

वा-याची ददशा 
290 280 255 261 297 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामानाच्या अंदाजानुसार दजल्यात दद. १ व २ सप्टेंबर २०२० रोजी तुरळक दिकाणी तर  ०३ 

सप्टेंबर २०२० रोजी काही दव1काणी तर ददनांक ०४ व ०५ सप्टेंबर २०२० रोजी 

बऱ्याच दिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

 

कापूस 

 

फुलोरा अवथिा   

कपाशी दपकामधे्य पाणी साचल्यास मुळकूज व मर रोगाचा प्रादुभारव होऊ शकतो 

त्याकररता मर रोगाची लक्षणे ददसूलागताच १.५ दकलो युररया + १.५ दकलो पालाश 

१०० दलटर पाण्यात दमसळून १५० ते २०० दमली प्रती झाड आळवणी करावी. त्यानंतर 

८-१० ददवसांनी २ दकलो दडएपी १०० दलटर पाण्यात दमसळून हे द रावण १५० ते 

२०० ्् दमली झाडाच्या बंुध्याजवळ ओतावे. सध्याच्या ढगाळ व दमट हवामानामळे 

कापूस दपकावरील रस शोिणाऱ्या दकडीच्या दनयंत्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी 

अकारची फवारणी पावसाचा अंदाज पाहून व पावसाची उघडीप बघनू करावी. तसेच 

कापूस  दपकावरील दहरव्या अळीच्या दनयंत्रणासािी  हेक्टरी ५ फेरोमन सापळे 

उभारावेत. शेंदरी बोडं अळीच्या दनयंत्रणासािी टर ायकोग्रामा अंडी (टर ायकोकाडर) १.५ 

लक्ष/हेक्टर शेतात प्रसारण करावे . तसेच बोडं अळीच्या (रासायदनक) दनयंत्रणासािी 

प्रोफे नोफॉस ५० ईसी ३० दमली दकंवा स्िनोस ड ४५ एस.सी. ३.५ दमली प्रदत १० 

दलटर पाण्यातन पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

सोयाबीन फुलोरा 

आदरतायुक्त वतावरणामळे तांबेरा हा बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुभारव झाल्यास 

दनयंत्रणासािी प्रोदपकन झॉल या बुरशीनाशकाची फवारणी १० दमली परती १० लीटर 

पाण्यात दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. दवदवध परकारच्या 

दकडीचं्या/अळीचं्या दनयंत्रणासािी दपकामधे्य एकरी ८ ते १० पक्षी िांबे उभारावेत. 

पाने खाणाऱ्या अळीच्या दनयंत्रणासािी दपकामधे्य हेक्टरी ८ ते १० या प्रमाणे 

िोडोल्युरचा वापर करून दफरोमोन सापळे लावावेत तसेच प्रकाश सापळ्ांचा 

वापर करावा. तसेच अळीने आदिरक नुकसानाची पातळी (१० अळ्ा प्रती मीटर 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महात्मा फुले कृिी  दवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                            शुक्रवार ददनांक –०१ सप्टेंबर २०२० 



 

 

ओळ ) ओलांडल्यानंतर एस एल एन पी व्ही ५०० एल ई ५०० दमली ५०० दलटर 

पाण्यात परती हेक्टर दकंवा नोमररूआ रीलेई भूकटी १ दकलो, २०० दलटर पाणी + 

१०० दमली. सुयरफुल तेल + दरवरूप साबण ३० दमली. (स न्डोवीट दकंवा टर ायटर ान) + 

१ दलटर दुध दमसळून फवारणी करावी. या बरशीच्या वापराने आळ्ा रोगग्रस्त 

होऊन मरतात . 

भुईमुग फुलोरा 

अर्द्तायुक्ता वातावरणामुळे दटक्का व तांबेरा या रोगांचा प्रादुभारव झाल्यास 

दनयंत्रणासािी २५ ग्राम मेन्कोझेब + २५ ग्राम बादवस्टीन प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. . दपकावरील रस शोिणाऱ्या 

दकडीचं्या दनयंत्रणासािी दमिील दडमेटॉन २५ ई.सी. १० दमली प्रती १० दलटर पाण्यात 

दमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी 

तूर  
दपक वाढीची 

अवथिा 

दकडीचा प्रादुभारवाचा अंदाज घेऊन प्रती हेक्टरी ५ या प्रमाणात कामगंध सापळे 

लावावेत. शेतात पाणी साचू न देता अदतररक्त पाण्याचा दनचरा होण्याची व्यवथिा 

करावी. 

मुग / उडीद  फुलोरा अवथिा 

शेंगा भरण्याच्या व पोसण्याच्या अवथिेत गरजेनसार कीड व रोग दनयंत्रणासािी 

मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस एल ६२५ दमली + पाण्यात दमसळणारे गंधक १२५० गराम 

५००  दलटर पाण्यातन प्रती हेक्टरी पावसाची उघडीप पाहून फवारणी घ्यावी. मुग 

दपकाच्या शेंगा ७० टके्क शेंगा पररपक्व झाल्यानंतर व पावसाची उघडीप 

दमळाल्यानतर लगेच काढणी करावी. काढणी एक दकं वा दोन टप्ांमधे्य करावी 

जेणेकरून दाणेगळ होणार नाही. 

मका  
दपक वाढीची 

अवथिा 

मका या दपकात खोड कीड दनयंत्रनासािी फोरेट १० %  दाणेदार कीटकनाशक 

हेक्टरी १० दकलो प्रमाणे मातीत दमसळावे. दपकावर अमेररकन लष्करी अळीचा १० 

% पेक्षा जास्त प्रादुभारव आढळून आल्यास  दनयंत्रणासािी क्लोरांटर ादनलीप्रोल १८.५ 

एस.सी. ४ दमली प्रती १० दलटर  पाण्यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

कणसे पोखरणारी अळी - प्रादुभारव होऊ नये यासािी दपक स्तरी-केसर येण्याच्या 

अवसे्तत असताना शेतात टर ायकोग्रामा चीलोनीस या परोपजीवी दकटकाचे अंडीपंुज 

सोडावेत. 

केळी 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या ढगाळ व दमात हवामानामुळे केळीवरील करपा (दसगाटोका) रोगाचा 

प्रादुभारव ददसताच रोगग्रस्त पानाचा भाग/पाने काढून जाळून नष्ट करावीत. या 

रोगाच्या दनयंत्रणासािी २५ ग्राम डायिेन एम-४५ दकवा ३५ ग्राम कॉपर 

ओक्झीक्लोराईड + १० दमली स्टीकर प्रती १० दलटर पाण्यातून फवारावे. यानंतर १० 

दलटर पाण्यात१०० दमली दमनरल ओईल दमसळून फवारणी करावी. फवारणी 

पावसाची उघडीप पाहूनच करावी. 

जनावरांचे व्य्वथिापन   

जनावरांना गोठ्य भवती पाणी सािणार नी तसेच गोठ्यात ओलसरपणा राहणार 

नाही याची दक्षता घ्यावी. जनावरांना पोटातील जंताच्या दनयंत्रणासािी पशु 

वैद्यकाच्या सहायाने जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग प्रदतबंधक उपाय म्हणून पशु 

वैदकाच्या सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांना 

नेहमी दपण्यास स्वच्ह व िंड पाणी  द्यावे. 

 सदर कृदि सल् ला पदत्रका 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. 


