
हवामानाचा इशारा हवामान अंदाजानुसार, ददनांक ०६ ऑक्टोबरला वातावरण कोरडे राहण्याची शक्याता वततवण्यात 

आली आहे आदण ददनांक ०६ व ०८ ऑक्टोबरला तुरळक दिकाणी, ददनांक ०९ ऑक्टोबरला बहुदा 

सवतत्र आदण ददनांक १० ऑक्टोबरला काही दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवत दपक 

 

 
सवत दपकात फवारणी करतांना स्तादनक वातावरण व हवेची ददशा पाहून फवारणी 

करावी. 

दपकावर दकडीचंा प्रादुर्ातव 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 पूणत झाल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुउनच 

खाणे दपणे करावे. तसेच उपाशीपोटी फवारणी न करता फवारणी पूवी न्याहारी 

करावी. 

प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवस सवतत्र बहुतांश दिकाणी 

हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, व काही दिकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ज्यादिकाणी अदतररक्त पाणी 

साचेल तेदथल पाणी त्वररत बाहेर काढावे. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

पररपक्वता सोयाबीन परीपक्व झाले आहे, त्यामुळे शेंगा वाळल्या असल्यास, शेंगा 

फुटण्याअगोदर आपल्या कढील स्तादनक वातावरण पाहून दपक कापून सोगंुन घ्यावे 

व माल तयार झाल्यावर सुरदक्षत दिकाणी िेवावा.  

सोयाबीनची मळणी करताना दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १३-१५ टके्क असावे 

आदण मळणी यंत्राच्या डर मची गती ३५०-४०० फेरे प्रती दमदनट (आर.पी.एम.) या 

दरम्यान असावी जेणेकरून दबयाण्याला इजा पोहोचणार नाही आदण उगवण 

शक्तीवर पररणाम होणार नाही. 

कपाशी फुल पाती/ बोडं कपाशी दपकात गरज आधाररत डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. 

सद्यस्स्थती होत असलेली कपाशी दपकातील फुलपातीगळ थांबदवण्यासािी अल्फा 

एन.ए.ए ४.५ टके्क एस.एल ४ दम.ली. प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी  

कपाशी दपकातील बोडं अवसे्थ्यत लाल्या वेवेस्थापनसािी ०१ टके्क युररया अदधक 

०१ टके्क मेगे्नदसअम सले्फट ची पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

कपाशी दपकातील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या दनयंत्राणासािी काबबेन ड्ॅझ दझम 

५० डबू्लपी प्रती २० ग्रडॅझम दकंवा के्रसोझीम-मेथील ४४.३ एससी प्रती १० दम.ली दकंवा 

प्रोदपकॉनाझोल २५ ईसी १० दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवबेनक्षण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सापळे 

लावावी व वेळोवेळी त्यामधील लु्यर बदलावी व त्या सोबतच "टी" आकाराचे १० पक्षी 

थांबे प्रती एकर उर्ारावेत. ज्या वेळी टर ेपमधे्य ८-१० प्रौड पतंग सापडली त्या वेळी 

त्याच्या दनयंत्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अकत  दकंवा १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन 

प्रती ५० दम.ली १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

कपाशी दपकात फुल अवसे्थ्यमधे्य शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवबेनक्षण करून 

कीटकनाशकाची फवारणी करण्या अगोदर दकडग्रस्त फुल वेचून नष्ट करावी व दजथे 

१० टके्क च्या वर नुकसान झाले आहे दतथे प्रोफेनॉफॉस ५० टके्क ईसी @ ३० दम.ली 

दकंवा क्लोरोपायरीफॉस ५० टके्क ईसी @ २० दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. त्यासोबत शेंदरी बोडं अळीचे अंडे वर दनयंत्रणासािी टर ायकोकाडत 

३ प्रती एकर लावावे.   

कपाशीवर मावा, तुडतुडे, फुलदकडे व पांढरी माशी या दकडीनंी आदथतक 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 दकंवा थायमेथोक्षम २५ डबू्लजी प्रदत  २ ग्रडॅझम प्रती १० दलटर पाण्यामधे्य 

दमसळून फवारणी करावी. 

तूर 
वाढ तूर दपकात गरज आधाररत डवरणी व दनंदन करून दपक ताणदवरदहत िेवावी. तूर 

दपकात हेलीकोव्हरपा अळीच्या सवबेनक्षणासािी ५ कामगंध सापळे प्रती हेक्टरी या 

प्रमाणे उर्ारावेत. 

जवस पेरणी रब्बी दपकामधे्य कोरडवाहु जवस या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास 

ऑक्टोबरच्या पंधरवाड्यापयंत करावी, दपकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासािी, सु्परद 

उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी अझोटोबाके्टर 

व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २५ ग्रडॅझम व टर ायकोडमात ५ ग्रडॅझम प्रदत दकलो दबयाण्यास 

बीजप्रदक्रया करावी. 

कोरडवाहू जवस दपकासािी २५ दकलो नत्र व २५ दकलो सु्फरद प्रती हेक्टरी या प्रमाणे 

खताची संपूणत मात्र पेरणीच्या वेळेस द्यावी.  



जवस दपकात आंतरपीक पद्धतीमधे्य जवस + हरर्रा (४:२) दकंवा जवस 

+करडई(४:२) याप्रमाणे आदथतकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. 

रब्बी ज्वारी 

पेरणी रब्बी दपकामधे्य रब्बी ज्वारी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास दपकेव्ही - 

क्रांती, या वाणांची दनवड करावी. पेरणी ऑक्टोबरच्या पदहल्या पंधरवाड्यापयंत 

करावी. दपकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील 

बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी अझोटोबाके्टर व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २५ 

ग्रडॅझम व टर ायकोडमात ५ ग्रडॅझम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी.  

कोरडवाहू रबी ज्वारीकररता ५० दकलो नत्र, २५ दकलो सु्फरद, २५ दकलो पालाश प्रती 

हेक्टरी या प्रमाणे खताची संपूणत मात्रा पेरणीच्या वेळीच द्यावी. 

रब्बी करडी 

पेरणी रब्बी दपकामधे्य करडी या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास पेरणी 

ऑक्टोबरच्या पदहल्या आिवड्यापयंत केल्यास मावा दकडीचा प्रादुर्ातव कमी राहतो 

व चांगले उत्पादन दमळते. त्याकररता दशफारसकेल्या र्ीमा, एकेएस -२०७, दपकेव्ही 

- दपंक, दकंवा नारी -६ या वाणची दनवड करावी. दपकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासािी, 

सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी 

अझोटोबाके्टर व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २० ग्रडॅझम व टर ायकोडमात ४ ग्रडॅझम प्रदत दकलो 

दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी. 

हरर्रा 

पेरणी रब्बी दपकामधे्य कोरडवाहु हरर्रा या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास 

ऑक्टोबरच्या पंधरवाड्यापयंत करावी, त्याकररता वाण जाकी९२१८, पीडीकेव्ही 

कांचन, दवजय यापैकी कोणताही वाणाची दनवड करावी. दपकामधे्य नत्र स्स्थर 

करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून 

बचावासािी रायझोबीअम व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २५ ग्रडॅझम व टर ायकोडमात ५ ग्रडॅझम 

प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्रया करावी. 

कोरडवाहू हरर्रा दपकासािी २० दकलो नत्र, ४० दकलो सु्फरद, ४०दकलो पालाश 

प्रती हेक्टरी या प्रमाणे खताची संपूणत मात्र पेरणीच्या वेळेस द्यावी. 

हरर्रा दपकात हरर्ऱ्याच्या सहा ओळी आदण रबी ज्वारीच्या दोन ओळी याप्रमाणे 

आंतरपीक पद्धती फायदेशीर आहे.   

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

सद्यस्स्थतीत पालक, मेथी गाजर मुळा इतर पालेर्ाजीची लागवड करावी.  

फळझाडे 
वाढ संत्राच्या आंदबया बाहाराची फळ तोडणी अगोदर त्यामधील ओलीत १५ ददवस 

अगोदर बंद करावे. संत्राच्या झाडार्वतील जागा तण दवरहीत िेवावी. 

पशु / जनावरे  लम्पी स्कीनरोग सदश रोग पशुधनामधे्य ददसून येत आहे हा साथीचा दवशानुजन्य 

रोग असून याचा प्रसार मुख्यत्त्व रक्त दपपासू चावणाऱ्या कीटकवगीय माशा, डास, 

गोचीड यामुळे होतो. याच्या व्यवस्थापणासािी रोग बादधत पशुधन दनरोगी 

पशुधानापासून दवलगीकरण करावे. अन्यथा त्यांना एकदत्रत चारावयास सोडू नये. 

रोग बादधत पशुधनाची ने आण बंद करावी. रोग दनयंत्रणासािी गोिा स्वच्छ िेवावा, 

रक्त दपपासू चावणाऱ्या कीटकवगीय माशा, डास, गोचीड यांचे दनमुतलन करावे.  

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

दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायातलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 



 


