
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक 21 ते 25 ऑक्टोबर २०२०) 

ददनांक 21 22 23 24 25 

पाऊस (दममी) 18 6 5 0 0 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
35 35 35 34 36 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
23 23 24 24 24 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
5 6 3 1 4 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
80 77 69 54 49 

दुपारची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
51 50 47 29 29 

वा-याचा वेग (दकमी 

/ तास) 
3 4 6 5 4 

वा-याची ददशा 
157 64 97 110 130 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामानाच्या अंदाजानुसार दजल्यात दद. २० ऑक्टोबर २०२० रोजी काही दिकाणी तर २१ व 

२२ ऑक्टोबर २०२० रोजी तुरळक दिकाणी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. ददनांक 23 व २४ 

ऑक्टोबर २०२० रोजी हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

 

कापूस 

 

फुलोरा ते बोडें 

अवथिा   

सध्याच्या दमात व ढगाळ हवामानामुळे कापूस दपकावरील रस शोिणाऱ्या दकडीचं्या 

दनयंत्रणासािी ५ टके्क दनंबोळी अकारची फवारणी पावसाचा अंदाज पाहून व उघडीप 

पाहून करावी. कापूस दपकावरील पांढऱ्या माशीच्या दनयंत्रणासािी फ्लोदनक्यादमड 

५० डब््लयू जी ४ ग्राम दकवा डीनोटेफु्यराण २०% एसजी. ३ ग्राम प्रती १० दलटर 

पाण्यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. गुलाबी बोडं अलीच्या 

दनयंत्रणासािी ५० ई.सी. २० दमली दकवा स्िनोसॅड ४५ एस. सी. ३.५ दमली दकवा 

िायोडीकाबर ७५ डबू्ल. पी. २० ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यातून पावसाची उघडीप 

पाहून फवारणी करावी. कापूस दपकात पाने, फुल,  बोडें, यांची गळ कमी 

होण्यासािी प्लानोदफक्स या संजीवकाची एकरी ४० दमली प्रती १०० दलटर पाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन 
पक्वता ते 

काढणी 

सोयाबीन च्या उभ्या दपकातील शेंगा मधील दबयाण्याची उगवण समसे्यच्या 

दनयंत्रणासािी शेतामधे्य चार काढून पाण्याचा चांगला दनचरा करावा व शेतामधे्य हवा 

खेळती िेवावी. पाऊस िांबतच पक्व दपकाची काढणी करून कडचे छोटे छोटे करून 

प्रखर सूयर प्रकाशात वळवावे. त्या नंतर प्रादुभारव/ उगवण झालेल्या शेंगा बाजूला 

काढून मळनी करावी.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महात्मा फुले कृिी  दवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                     शुक्रवार ददनांक –21 ऑक्टोबर २०२० 



 

 

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 

तूर दपकावरील पाने गंुडाळणाऱ्या अलीच्या दनयंत्रणासािी ५% दनंबोळी अकारची 

फवारणी करावी. तूर दपकामधे्य मर रोगाच्या दनयंत्रणासािी टर ायकोडमार १० ग्राम 

प्रती १ दलटर पाण्यात दमसळून ५०-१०० दमली प्रती झाड आळवणी (रे्द्न्ीगं) करावी.   

वांगी   

वान्ग्यामधे्य शेंडा आदण फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या दनयंत्रणासािी ४% दनंबोळी 

अकर  दकवा सायपरमेथ्रीन २५% ४ दमली प्रती १० दलटर पाणी या प्रमाणात पावसाची 

उघडीप पाहून करावी. दर आिवड्याला दकडलेले शेंडे आदण फळे गोळा करून नष्ट 

करावीत. 

मका  
दपक वाढीची 

अवथिा 

मका दपकावरी 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, मात्र फवारणी केलेल्या 

मक्याचा वापर जनावरांच्या चाऱ्यासािी तसेच मका कणसांचा वापर खाण्यासािी 

करू शकतात.. 

केळी 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे केळीवरील फुल दकडीच्या दनयंत्रणासािी केळीचे घड ६ % 

सच्हीर्द्तेच्या पॉलीिीन दपशव्ांनी झाकावीत. तसेच मावा दकडीच्या दनयंत्रणासािी     

डायमेिोएट २० दमली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

जनावरांचे व्य्वथिापन   

सवर जनावरांना चपटे कृमी रोग प्रतीबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

लसीकरण करून घ्यावे. पोटातील जंतांच्या दनयंत्रणासािी पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग प्रदतबंधक उपाय म्हणून पशु वैदकाच्या 

सहाय्याने योय वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांना नेहमी 

दपण्यास स्वच्ह 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. 


