
हवामानाचा 

इशारा 

जिल््हयात पुढील्ह पाच जिवसात आकाश ढगाळ राहून तुरळक जिकाणी हल्हक् या स् वरूपपा् या पावसाची शक् यता 

आहे. जिनाांक १० ते १४ ऑक्टोबर २०२० िरम्यान जिल््हयात बयााच जिकाणी जविाांच्या कडकडाटासह पावसाची 

शक्यता आहे. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल््ह ल्हा 

सोयाबीन  काढणी अवस् था पावसाची शक् यता असल््ह यामुळे काढणीस तयार असले्हल््ह या सोयाबीन जपकाची काढणी 

पावसाचा अांिाि बघून ल्हवकरात ल्हवकर करावी व सुरजित जिकाणी सािवणूक करावी.  

खरीप ज् वारी काढणी अवस् था पावसाची शक् यता असल््ह यामुळे वेळेवर पेरणी केले्हल््ह या व काढणीस तयार असले्हल््ह या खरीप 

ज् वारी जपकाची कापणी पावसाचा अांिाि बघून ल्हवकरात ल्हवकर करावी. कापणी केले्हले्ह 

खरीप ज् वारी पावसात जणिणार नाही याची ििता  यावी.    

बािरी काढणी अवस् था वेळेवर पेरणी केले्हल््ह या व काढणीस तयार असले्हल््ह या बािरी जपकाची कापणी पावसाचा 

अांिाि बघून ल्हवकरात ल्हवकर करावी. कापणी केले्हले्ह बािरी पावसात जणिणार नाही याची 

ििता  यावी.    

ऊस  वाढीची अवस् था ऊस जपकावर रसशोिन करणा-या जकडी ांचा (पाांढरी माशी, पाकोळी) प्रािुणााव जिसून येत आहे 

या् या  यवस् थापनासािी क् ल्होरपायरीस स २० ३० जमल्ही प्रती १० जल्हटर पाण् यात जमसळून 

पावसाने उघाड जिल््ह यास सवारणी करावी.  

हळि कां ि वाढीची 

अवस् था 

हळि जपकात कां िमाशीचा प्रािुणााव जिसून येत आहे या् या  यवस् थापनासािी १५ जिवसाांच्या 

अांतराने क्विनालस स २५  २० जम .ली .जकां वा डायजमथोएट ३०  १० जम .ली .प्रजत १० जलटर 

पाण् यात जमसळून चाांगल्या ििााचे क्विकरसह पावसाने उघाड जिल््ह यास आलटुन -पालटून 

सवारणी करावी, उघडे पडलेले कां ि मातीने झाकून घ्यावेत. (हळि जपकावर कें द्रीय 

जकटकनाशक मांडळातसे ले्हबल्ह क् ले्हम नसल््ह यामुळे जवियापीि जशसारशीत सांशोानाचे 

जनष् किा जिले्ह आहेत).  

हरणरा वाणाांची जनवड हरणरा जपका् या पेरणीसािी जविय, जवशाल्ह, आकाश, जवकास (सुले्ह िी-१२), बीडीएन-९-३, 

बीडीएनिी-७९७ यापैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

नानािी िेशमुख कृिी सांिीवनी प्रकल््हप, 

 

ड  पांिाबराव िेशमुख कृिी जवद्यापीि, परणणी णारत मौसम जवणाग  
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जिनाांक १०/१०  ११/१० १२/१० १३/१० १४/१० 

पाऊस (जममी) १०.० २०.० १८.० २४.० १०.० 
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करडई वाणाांची जनवड करडई जपका् या पेरणीसािी अ नेजगरी-१, जणमा, शारिा, परणणी-१२, परणणी-४० (जबन 

काटेरी), ऐकेएस-३२७, एसएसएस-६५८, नारी-६ या सारख् या अजाक उ पािन िेणा-या 

वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी. 

सांत्रा /मोसांबी सळवाढीची 

अवस् था 

सांत्रा / मोसांबी सळबागेत रसशोिन करणारे पतांग याां् या  यवस् थापनासािी खाल्ही पडले्हल्ही 

सळे गोळा करूपन नष् ट करावीत. सायांकाळी बागेत कडूजनांबाचा पाल्हा व शेणा् या गौ-या याांचा 

ाुर करावा तसेच जविारी अजमि (१०० जमल्ही सळाचा रस  १०० गॅ्रम गुळ  १० जमल्ही 

मेलॅ्हथीऑन जकटकनाशक व ९०० जमल्ही पाणी जमसळून) पसरट तो ांडा् या ड  याम ये टाकून 

बागेम ये ल्हटकून िेवावेत. तसेच सोरेट १०  १० गॅ्रम सुती कपडयाम ये पुडी बाांाून प्र येक 

झाडावर ल्हावावेत. पांारा  जिवसाां् या अांतराने जपश या बिल्हा यात. जल्हां बुवग य जपकाांत कोळी 

जकडी ांचा प्रािुणााव जिसून येत आहे या् या  यवस् थापनासािी डायकोस ल्ह १८.५  २ जमल्ही 

जकां वा प्रोपरगाईट २०  १ जमल्ही जकां वा इजथऑन २०  २ जमल्ही जकां वा जवद्रा य गांाक ३ गॅ्रम प्रती 

जल्हटर पाण् यात जमसळून पावसाने उघाड जिल््ह यास सवारणी करावी. आव यकता असल््ह यास 

िुसरी सवारणी १५ जिवसाां् या अांतराने करावी. 

डाजळां ब सळ वाढीची 

अवस् था 

डाजळां ब सळजपकात तेल््ह या रोगाचा प्रािुणााव जिसून आल््ह यास या् या  यवस् थापनासािी 

सवारणी करावी. बागेतील्ह तणाांचे  यवस् थापन करावे. बागेतील्ह सुटवे काढावे.       

जचकू वाढीची अवस् था  जचकु बागेतील्ह तणाांचे  यवस् थापन करावे. 

सुल्ह शेती  काढणी अवस् था  काढणीस तयार असले्हल््ह या सुल्हाांची काढणी करावी. सुल्हजपकातील्ह तणाांचे  यवस् थापन करावे.  

णािीपाल्हा वाढीची/काढणी 

अवस् था  

णेंडी जपकावरील्ह पाांढरी माशी् या  यवस् थापनासािी से प्रोपॅनीन ३० ईसी ३.५ जमल्ही जकां वा 

ऑक् सीजडमेट न जमथाईल्ह २५ ईसी २० जमल्ही जकां वा थायाजमथ क् झाम २५ ड ल््ह युिी २ गॅ्रम 

प्रती १० जल्हटर पाण् यात पाण् यात जमसळून पावसाने उघाड जिल््ह यास सवारणी करावी. काांिा 

जपकावरील्ह करपा रोगा् या  यवस् थापनासािी टेबुकोनॅझोल्ह २५.९ ईसी १०जमल्ही प्रती १० 

जल्हटर पाण् यात जमसळून पावसाने उघाउ जिल््ह यास सवारणी करावी. 

चारा जपके वाढीची अवस् था र बी हांगामात ज् वारी या चारा जपका् या ल्हागवडीसािी रूपचीरा आर-४-११, माल्हिाांडी-३५-१, 

जनळवा, एमपी चारी, पुसा चारी, आय एस ४७७६, एएसिी –१४ जकां वा एमके ही चारी या 

वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

तुती रेशीम 

उियोग 

-- कोि तयार झाल््ह यानांतर पाच या जकां वा सहा या जिवशी कोि काढणी करूपन ल्हगेच बािारात 

जवक्री करणे गरिेचे आहे. िहा या जिवसापय त थाांबू नये, नाहीतर कोिात पतांग तयार होऊन 

कोिास जिद्र पाडून बाहेर पडतो आजण कोिास कमी णाव ल्हागतो. कोिाची ४ ते ६ सहा मजहने 

सािवणूक करणे शक् य आहे, पण  यासािी कोि काढणीनांतर ल्हगेच ते कडक उ हात ५ जिवस 

वाळवणे आव यक आहे (७० अांश सेजल््हसअस तापमान ५ तास जबओडीम ये िेवावेत). ज् या 

जिकाणी कोिाची सािवणूक करावयाची आहे. तेथे डेल््ह टामेनीन ०.०२८ ४ जमल्ही प्रती १० 

जल्हटर पाण् यात जमसळून सवारणी करावी. नाहीतर तेथे ल्हाल्ह णुांगेरे (ईमीस् टीड जबटल्ह) चा 

प्रािुणााव होतो व कोिातील्ह शांखी कोिास जिद्र पाडून खातात.   

सिर कृजि सल््ह ल्हा पजत्रका ड  पांिाबराव िेशमुख कृजि जवद्यापीि, परणणी येथील्ह ग्रामीण कृजि मौसम सेवा योिनेतील्ह तज्ञ सजमती् या 

जशसारशीवरूपन तयार करूपन प्रसाररत करण् यात आल्ही असून नानािी िेखमुख कृिी सांिीवनी प्रकल््हप कायााल्हय मुांबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आले्हल्ही आहे. 


