
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक २९ सप्टेंबरला ते ०२ ऑक्टोबरला वातावरण कोरडे राहण्याची शक्याता आहे. 

दिकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव दिके   

सवव दिकात फवारणी करताांना स्तादनक वातावरण व हवेची दिशा िाहून फवारणी करावी. 

दिकावर दकडी ांचा प्रािुर्ावव िाहून त्याच्या दनयांत्रणासाठी तातडीने प्रदतबांधात्मक उिाय योजना म्हणून 

फवारणी करावी तसेच फवारणी करताांना खबरिारी म्हणून दिलेल्या सुचनाचे िालन करावे, 

दकटकनाशाके दह दविारी असल्याने त्याांची हाताळणी करतानाां सिैव जागरूक राहावे. गळके 

फवारणी यांत्र न वािरता ते िुरुस्त करून वािरावे. फवारणी करताना सांरक्षक किडे उिा. गॉगल, 

मोजे, तो ांडाला मास्क, डोक्यावर, गमबूट, इत्यािी. वािरावे. दकटकनाशक िोटात जाण्याची शक्यता 

असल्याने फवारणीचे दमश्रण करताना अथवा फवारणीच्या वेळी तांबाखू खाणे अथवा धुम्रिान करणे 

टाळावे. फवारणीचे काम िूणव झाल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुउनच खाणे दिणे करावे. तसेच 

उिाशीिोटी फवारणी न करता फवारणी िूवी न्याहारी करावी. 

प्राप्त झालेल्या हवामान अांिाजानुसार िुढील िाच दिवस सववत्र बहुताांश दठकाणी हलका ते मध्यम 

िाऊस िडण्याची शक्यता आहे, व काही दठकाणी दवजाांच्या कडकडाटासह िाऊस होण्याची शक्यता 

आहे, त्यामुळे ज्यादठकाणी अदतररक्त िाणी साचेल तेदथल िाणी त्वररत बाहेर काढावे. 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

यवतमाळ, कृिी हवामान सल्ला                                                                                    मांगळवार दिनाांक – २९ सप्टेंबर २०२० 
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किाशी 
वाढ / फुल 

िाती 

सद्यस्स्थती होत असलेली किाशी दिकातील फुलिातीगळ थाांबदवण्यासाठी अल्फा एन.ए.ए ४.५ 

टके्क एस.एल ४ दम.ली. प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. किाशी दिकातील बो ांड 

अवसे्थ्यत लाल्या वेवेस्थािनसाठी ०१ टके्क युररया अदधक ०१ टके्क मेगे्नदसअम सले्फट ची िाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. 

किाशी दिकातील बो ांडसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या दनयांत्राणासाठी काबेनॅ्डदझम ५० डबू्लिी प्रती 

२० गॅ्रम दकां वा के्रसोझीम-मेथील ४४.३ एससी प्रती १० दम.ली दकां वा प्रोदिकॉनाझोल २५ ईसी १० दम.ली 

प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

दिकात शेंिरी बो ांड अळीच्या दनयदमत सवेक्षण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सािळे लावावी व 

वेळोवेळी त्यामधील लु्यर बिलावी व त्या सोबतच "टी" आकाराचे १० िक्षी थाांबे प्रती एकर उर्ारावेत. 

ज्या वेळी टर ेिमधे्य ८-१० प्रौड ितांग सािडली त्या वेळी त्याच्या दनयांत्रणासाठी ५ टके्क दनांबोळी अकव  

दकां वा १५०० िीिीएम अझाडीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

किाशी दिकात फुल अवसे्थ्यमधे्य शेंिरी बो ांड अळीच्या दनयदमत सवेक्षण करून कीटकनाशकाची 

फवारणी करण्या अगोिर दकडग्रस्त फुल वेचून नष्ट करावी व दजथे १० टके्क च्या वर नुकसान झाले 

आहे दतथे प्रोफेनॉफॉस ५० टके्क ईसी @ ३० दम.ली दकां वा क्लोरोिायरीफॉस ५० टके्क ईसी @ २० 

दम.ली प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. त्यासोबत शेंिरी बो ांड अळीचे अांडे वर 

दनयांत्रणासाठी टर ायकोकाडव ३ प्रती एकर लावावे.   

किाशीवर मावा, तुडतुडे, फुलदकडे व िाांढरी माशी या दकडी ांनी आदथवक नुकसानाची सांकेत िातळी 

गाठताच (१० मावा, २-३ तुडतुडे, १० फुलदकडे, १० िाांढरी माशी प्रती िान) दिकावर इदमडाक्लोप्रीड 

१७.८ टके्क एसअल २.५ दम.दल दकां वा बु्रप्रोफेजीन २५ टके्क २० दम.दल दकां वा थायमेथोक्षम २५ डबू्लजी 

प्रदत  २ गॅ्रम प्रती १० दलटर िाण्यामधे्य दमसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन शेंग धारणा   

सोयाबीन िरीिक्क्व झाली आहे, त्यामुळे शेंगा वाळल्या असल्यास, शेंगा फुटण्याअगोिर आिल्या 

कढील स्तादनक वातावरण िाहून दिक कािून सोगुांन घ्यावे व माल तयार झाल्यावर सुरदक्षत दठकाणी 

ठेवावा.  

तूर वाढ 

तूर दिकात वािसा स्स्थती िाहून आांतरमशागतीची कामे म्हणजे डवरणी व दनांिन करून दिक 

ताणदवरदहत ठेवावी. 

सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे तुरीवरील आकस्िक रोग व्यवस्थािन कररता झाडाच्या मुळाजवळ 

कॉिर ऑस्िक्लोराईड ५० डबू्लिी २५ गॅ्रम दकवा कॅप्टन ७५ डबू्लिी २० गॅ्रम प्रदत १० दलटर िाणी 

घेऊन आळवणी करावी. तूर दिकाच्या फायटोप्थोरा खोडावरील करिा रोगाच्या व्यवस्थािन कररता 

फोसेटील एएल ८० टके्क प्रती  २५ ग्रम, १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

मुग / उडीि िररिवता 
वेळेवर िेरणी केलेल्या मुगाच्या शेंगा िरीिव झाल्या असल्यास  ,शेंगा तोडून वाळत घालाव्या व लगेच 

त्याची मळदन करून व तयार झालेल्या मालची सुरदक्षत दठकाणी साठवणुक करावी.  

रब्बी ज्वारी िेरणी 

रब्बी दिकामधे्य रब्बी ज्वारी या दिकाचा समावेश करावयचा असल्यास मालिाांडी, फुले यशोिा, 

दिकेव्ही - क्राांती, या वाणाांची दनवड करावी. िेरणी सप्टेंबरच्या चवथ्या ते ऑक्टोबरच्या िदहल्या 

आठवड्या ियंत करावी. दिकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासाठी, सु्परि उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील 

बुरशीजन्य रोगाांिासून बचावासाठी अझोटोबाके्टर व िीएसबी जीवाणुसांवधवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव 

५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी.  

रब्बी करडी िेरणी रब्बी दिकामधे्य करडी या दिकाचा समावेश करावयचा असल्यास िेरणी सप्टेंबरच्या चवथ्या ते 

ऑक्टोबरच्या िदहल्या आठवड्यात केल्यास मावा दकडीचा प्रािुर्ावव कमी राहतो व चाांगले उत्पािन 

दमळते. त्याकररता दशफारसकेल्या र्ीमा, एकेएस -२०७, दिकेव्ही - दिांक, दकां वा नारी -६ या वाणची 

दनवड करावी. दिकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासाठी, सु्परि उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील बुरशीजन्य 

रोगाांिासून बचावासाठी अझोटोबाके्टर व िीएसबी जीवाणुसांवधवक २० गॅ्रम व टर ायकोडमाव ४ गॅ्रम प्रदत 

दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी. 



जवस 

िेरणी रब्बी दिकामधे्य कोरडवाहु जवस या दिकाचा समावेश करावयचा असल्यास ऑक्टोबरच्या िदहल्या 

आठवड्या ियंत करावी, दिकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासाठी, सु्परि उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील 

बुरशीजन्य रोगाांिासून बचावासाठी अझोटोबाके्टर व िीएसबी जीवाणुसांवधवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव 

५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी. 

हरर्रा 

िेरणी रब्बी दिकामधे्य कोरडवाहु हरर्रा या दिकाचा समावेश करावयचा असल्यास ऑक्टोबरच्या िदहल्या 

आठवड्या ियंत करावी, त्याकररता वाण जाकी९२१८, िीडीकेव्ही काांचन, दवजय यािैकी कोणताही 

वाणाची दनवड करावी. दिकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासाठी, सु्परि उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील 

बुरशीजन्य रोगाांिासून बचावासाठी रायझोबीअम व िीएसबी जीवाणुसांवधवक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमाव 

५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी. 

फळझाडे 
वाढ सांत्राच्या आांदबया बाहाराची फळ तोडणी अगोिर त्यामधील ओलीत १५ दिवस अगोिर बांि करावे. 

सांत्राच्या झाडार्वतील जागा तण दवरहीत ठेवावी. 

र्ाजीिाला 
वाढ र्ाजीिाला जसे टोमाटो, वाांगी, िात्ता कोबी, फुल कोबीची नसवरी लागवड करावी व सद्यस्स्थतीत 

िालक, मेथी गाजर मुळा इतर िालेर्ाजीची लागवड करावी. 

िशु / जनावरे -  

लम्पी स्कीनरोग सिश रोग िशुधनामधे्य दिसून येत आहे हा साथीचा दवशानुजन्य रोग असून याचा 

प्रसार मुख्यत्त्व रक्त दििासू चावणाऱ्या कीटकवगीय माशा, डास, गोचीड यामुळे होतो. याच्या 

व्यवस्थािणासाठी रोग बादधत िशुधन दनरोगी िशुधानािासून दवलगीकरण करावे. अन्यथा त्याांना 

एकदत्रत चारावयास सोडू नये. रोग बादधत िशुधनाची ने आण बांि करावी. रोग दनयांत्रणासाठी गोठा 

स्वच्छ ठेवावा, रक्त दििासू चावणाऱ्या कीटकवगीय माशा, डास, गोचीड याांचे दनमुवलन करावे. 

सिर कृदि सल् ला िदत्रका डॉ िांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यािीठ, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायावलय, मुांबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


