
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक २०, २१, व २२ ऑक्टोबरला काही दिकाणी (दवरळ) हलका ते मध्यम पाऊस 

पडण्याची शक्यता आहे. तसेच ददनांक २३-२४ ऑक्टोबर दरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता वततदवण्यात 

आली आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवत दपके   

सवत दपकात फवारणी करतांना स्थादनक वातावरण व हवेची ददशा पाहून फवारणी करावी. 

प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवस 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. 

कपाशी 
फुल पाती/ 

बोडं 

अगोदर पेरणी केलेले कपाशी दपक वेचणीला आले आहे तरी कापूस वेचतांना प्रतवार व वाण प्रत 
वेचून त्याची सुकलेल्या सुरदित दिकाणी सािवणूक करावे. 
कपाशी दपकातील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या दनयंत्राणासािी काबेनॅ्डदझम ५० डबू्लपी प्रती 
२० गॅ्रम दकंवा प्रोदपकॉनाझोल २५ ईसी १० दम.ली प्रती दकंवा  प्यराच्लोस्त्रोबीन २० डबू्लदप २० गॅ्रम 
प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. कपाशीमधील आतील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य 
रोगाच्या दनयंत्राणासािी कॉपर ऑक्सीक्लोरीड ५० डबू्लदप प्रती २५ गॅ्रम अदधक स्ट्रीपटोसायक्कलीन 
प्रती १-२ गॅ्रम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 
कपाशी दपकातील बोडं अवसे्थ्यत लाल्या वेवेस्थापनसािी ०१ टके्क युररया अदधक ०१ टके्क 
मेगे्नदसअम सले्फटची पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 
दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवेिण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सापळे लावावी व 
वेळोवेळी त्यामधील लु्यर बदलावी व त्या सोबतच "टी" आकाराचे १० पिी थांबे प्रती एकर उभारावेत. 
ज्या वेळी टर ेपमधे्य ८-१० प्रौड पतंग सापडली त्या वेळी त्याच्या दनयंत्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अकत  
दकंवा १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन प्रती २५ दम.ली १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 
फुलावस्थेत दर आठवड्याने पिकामधे्य मजुराच्या साहाय्याने डोमकळ्या (गुलाबी बोन्ड अळी ग्रस्त 
फुले) शोधून नष्ट  कराव्या. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

बुलढाणा, कृिी हवामान सल्ला                                                                               मंगळवार ददनांक – २० ऑक्टोबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २१ ते २५ ऑक्टोबर) 

ददनांक २१/१० २२/१० २३/१० २४/१० २५/१० 

पाऊस (दममी) 4 3 2 0 0 

कमाल तापमान (अं.से.) 32 32 32 32 32 

दकमान तापमान (अं.से.) 25 24 23 22 20 

सकाळची सापेि आर्द्तता 

(%) 
82 81 75 75 70 

दुपारची सापेि आर्द्तता 

(%) 
69 68 60 60 55 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
3 3 3 3 3 

वा-याची ददशा 
68 72 72 56 63 

ढग स्स्थती (आकाश) 
4 4 3 2 2 



पकडक्या बोन्डाची  आपथिक नुकसान िातळी ५ ते १०% असल्यास थायोडीकाबि २५% डबू्ल्यिी २५ 
गॅ्रम पकिं वा क्विनॉलफॉस २५% एएफ  २५ पमली पकिं वा क्लोरिायरीफॉस २५% प्रवाही २५ पमली पकिं वा 
प्रोफेनोफॉस ५०%  ३० पमली पकिं वा   इन्डोक्झाकाबि १५.%  १० पमली या िैकी कोणतेही एक 
कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी करावी.  
जेथे प्रादुर्ािव १० टके्कच्या वर आहे अशा पठकाणी आवश्यकतेनुसार प्रादुर्ािव िुढे वाढू नये म्हणून 
िुढील कोणत्याही एका पमश्र कीटकनाशकाची, टर ायझोफॉस ३५% +डेल्टामेथ्रीन १ टके्क १७ पमली 
पकिं वा क्लोरान्ट्र ोपनलीप्रोल ९.३ टके्क+लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.५% ५ पमली पकिं वा क्लोरिायरीफॉस 
५० टके्क +सायिरमेथ्रीन ५ टके्क २० पमली पकिं वा इन्डोक्झाकाबि १४.५ टके्क+ऍपसटामापप्रड ७.७ 
टके्क १० पमली या िैकी कोणतेही एक पमश्र कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी 
करावी. 
जेथे पान तुडतुडा चा प्रादुभातव नुकसान संकेत पातळी पेिा जास्तआहे दतथे इदमडाक्लोरीप्रीड १७.८ 
टके्क एसएल ३ पमली पकिं वा ऍपसटामापप्रड २०  टके्क एसपी प्रती ४० गॅ्रम या िैकी कोणतेही एक 
कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन पररपक्वता   

ज्या पठकाणी सोयाबीन िि झाले आहे त्यापठकाणी स्थापनक वातावरणाचा अिंदाज घेऊन दपक 
कापून सोगंुन घ्यावे आपण काढलेला व तयार झालेला माल सुरदित दिकाणी िेवावा. कािणी  केलेली  
पिके सुरपित पठकाणी ठेवावे. 
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. साठवणूक 
करताना पबयाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १२ टके्क िेिा जास्त नसावे. 

तूर वाढ 
तूर दपकात हेलीकोव्हरपा अळीच्या सवेिणासािी ५ कामगंध सापळे प्रती हेक्टरी या प्रमाणे 
उभारावेत व त्यासोबतच पिी थांबे उभारावेत. 
तूर दपकात गंुडाळलेली पाने व जाळे असलेली  पाने काढून ती नष्ठ करावी. 

रब्बी ज्वारी पेरणी 

बागायती रब्बी ज्वारीची पेरणी ३१ ऑक्टोबरपतयंत करावी. रब्बी दपकामधे्य रब्बी ज्वारी या दपकाचा 
समावेश करावयचा असल्यास दपकेव्ही - क्ांती, या वाणांची दनवड करावी. दपकामधे्य नत्र स्स्थर 
करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी 
अझोटोबाके्टर व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमात ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास 
बीजप्रदक्या करावी.  
बागायती रबी ज्वारीकररता ८० दकलो नत्र, ४० दकलो सु्फरद, ४० दकलो पालाश प्रती हेक्टरी या प्रमाणे 
खताची संपूणत मात्रा पेरणीच्या वेळीच द्यावी. 

करडी पेरणी ओपलताखालील करडईची िेरणी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आिवड्यात पयंत करावी. उदशरात उदशरा 
नोव्हेंबरच्या पदहल्या आिवड्यात करावी. त्याकररता दशफारसकेल्या भीमा, 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 गॅ्रम व टर ायकोडमात ४ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्या करावी. 

जवस 

पेरणी रब्बी दपकामधे्य जवस या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास ओदलताखालील जवस दपकाची 
पेरणी नोव्हेंबरच्या पदहल्या आिवड्यापयंत करावी. दपकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासािी, सु्परद 
उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी अझोटोबाके्टर व पीएसबी 
जीवाणुसंवधतक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमात ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्या करावी. 
बागायती जवस दपकासािी ६० दकलो नत्र व ३० दकलो सु्फरद प्रती हेक्टरी या प्रमाणे खताची संपूणत 
मात्र पेरणीच्या वेळेस द्यावी.  
जवस दपकात आंतरपीक पद्धतीमधे्य जवस + हरभरा (४:२) दकंवा जवस +करडई(४:२) याप्रमाणे 
आदथतकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. 

हरभरा 

पेरणी रब्बी दपकामधे्य हरभरा या दपकाचा समावेश करावयचा असल्यास ओदलताखालील हरभऱ्याची 
पेरणी ऑक्टोबरच्या शेवटचा पंधरवडा ते १० नोव्हेंबर दरम्यान करावी. त्याकररता वाण जाकी९२१८, 
पीडीकेव्ही कांचन, दवजय, पवशाल, आयसीसीपव-२ , आयसीसीपव-१० यापैकी कोणताही वाणाची 
दनवड करावी. मर प्रपतबिंधक जातीमधे्य जाकी९२१८,पवशाल, आयसीसीपव-२ , आयसीसीपव-१० या 
जाती िंचा  समावेश होतो.  दपकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासािी, सु्परद उपलब्ध होण्यासािी व मातीतील 
बुरशीजन्य रोगांपासून बचावासािी रायझोबीअम व पीएसबी जीवाणुसंवधतक २५ गॅ्रम व टर ायकोडमात 
५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबयाण्यास बीजप्रदक्या करावी. 
बागायती हरभरा दपकासािी २५ दकलो नत्र, ५० दकलो सु्फरद, ३० दकलो पालाश प्रती हेक्टरी या 
प्रमाणे खताची संपूणत मात्र पेरणीच्या वेळेस द्यावी. 
हरभरा दपकात हरभऱ्याच्या सहा ओळी आदण रबी ज्वारीच्या दोन ओळी याप्रमाणे आंतरपीक पद्धती 
फायदेशीर आहे.   

फळझाडे 
वाढ फळाबागेतील आळे तण दवरीहीत िेवावे. 

 दनंबू फळाबागेतील हस्त बहाराच्या दनयोजनाच्यासािी पॉटासीअम नायटर ेट २ टके्क वापरावे. 



सत्रादपकला त्याच्या वयानुसार दशफारस खत द्यावे.  

भाजीपाला 

वाढ गादीवाफ्यावर कांदा दबयाणे )हेक्टरी ८ ते १० दकलो  (पेरावे.पांढऱ्या जाती  :अकोला सफेद ,फुले 

सफेद ,यशोदा ,भीमा शे्वता ,पुसा व्हाईट राउंड ,लाल-पुसा रेड ,एन २ -४ -१ ,दनफाड-५३,बसवंत ७८० . 

कोदथंबीर )संभार  ,लसून ,मुला ,मेथी ,पालक ,श्रावण घेवडा ,बटाटा ,गाजर ,गवार ,वाटणा 

इ.भाजीपाला दपकांची लागवड करावी .  

पशु / जनावरे -  

पायखुरी व तोडंखुरी रोगाच्या संरिणासािी पशुधन व दुग्ध जनावरांचे लसीकरण करावे. 
वततदवण्यात आलेल्या हवामान अंदाजानुसार कडकडाटनाऱ्या दवजा व वादळीवाऱ्यापासून 
बचावासािी पशु व जनावारांना संरदित दिकाणी बांधावे. 

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 कायातलय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


