
हवामानाचा 

इशारा 

जिल्हयात पुढील पाच जिवसात आकाश स्वच्छ त  ढाा  राूनन जकमान तापमान १३ त  १४ अं. स . या िरम्यान 

राहण्याची शक्यता आह . 

जपकांच  नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

तूर क ी त  फुल  

लााण  अवस्था 

तूर जपकात अळ्ांचा प्रािुर्ााव जिसून य त असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी क़्ववनॉलफॉस 

२५ टक्क  २० जमली जकंवा  इमाम क्टीन  ब न्झोएट ५ टक्क  ४.४ ग्राम प्रती १० जलटर  पाण्यात 

जमस ून फवारणी करावी. 

रब्बी ज् वारी प रणी अवस्था उावण झाल ल्या रब्बी ज्वारी जपकावर लष्करी अ ीचा प्रािुर्ााव जिसून य त असल्यास याच्या 

व्यवस्थापनासाठी  थायामीथोक्झाम १२.६ टक्क  + ल्यामडा सायहालोथ्रीन ९.५ झ डसी ५ 

जमली जकंवा क़्िन टोरम ११.७ एससी ४ जमली प्रती १० जलटर पाण्यात जमस ून फवारणी 

करावी.     

ाून प रणी अवस्था ाून जपकाची प रणी २०  नोव्हेंबर पयंत करून घ्यावी.  

ऊस वाढीची अवस् था ऊस जपकावर रसशोिन करणा-या जकडीचंा (पांढरी माशी, पाको ी) प्रािुर्ााव जिसून य त आह  

याच् या  यवस् थापनासाठी क् लोरपायरीफॉस २० ३० जमली प्रती १० जलटर पाण् यात जमस ून 

पावसान  उघाड जिल् यास फवारणी करावी.  

क  ी वाढीची अवस्था क  ी बाा त जसााटोाा रोााच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोपीकोनाझोल १० जमली + क़्िकर प्रती 

१० जलटर पाण्यात जमस ून फवारणी करावी. क  ी बाा त तणाच  जनयंत्रण कराव .   

द्राक्ष  फांद्या वाढीची   

अवस्था 

हरर्रा जपकाच् या प रणीसाठी जविय, जवशाल, आकाश, जवकास (फुल  िी-१२), बीडीएन-९-३, 

बीडीएनिी-७९७ यापैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

जसताफ  काढणी अवस्था काढणी  न क ल ल्या व काढणीस तयार असल ल्या जसताफ ाची काढणी करून 

प्रतवारीकरूनच बािारात जवक्रीस  पाठवाव .  

नानािी ि शमुख कृिी संिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंिाबराव ि शमुख कृिी जवद्यापीठ, परर्णी र्ारत मौसम जवर्ाा  
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फुल श ती काढणी अवस्था काढणीस आल ल्या झेंडू, जनजशांध, श वंती या  फुलांची काढणी करून घ्याव . 

र्ािीपाला पुनलााावड पुनलााावड क ल ल्या र्ािीपाला जपकात पाणी  व्यवस्थापन करून आजण तण व्यवस्थापन 

कराव . रब्बी र्ािीपाला उिा. टोमटो, ाोबी, फुलाोबी या जपकाची पुनलााावड करावी.   

चारा जपक  वाढीची अवस् था रब् बी हंाामात ज् वारी या चारा जपकाच् या लाावडीसाठी रूचीरा आर-४-११, मालिांडी-३५-१, 

जन वा, एमपी चारी, पुसा चारी, आय एस ४७७६, एएसिी –१४ जकंवा एमक  ही चारी या 

वाणांपैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

तुती र शीम 

उियोा 

-- तुती लाावड क ल्यानंतर जतसऱ्या विाा पयंत छाटणी िजमनीपासून १.२५ फुटा पयंत व एक 

खोड ठ वण  या प्रमाण  क ल  तर पुन्हा १५-२० विा पररपकव  तुती पान  खाद्य ि ण  सोईच  होत . 

अंतर मशाात बैलाच्या जकंवा यंत्राच्या सहाय्यान  सोईच  होत . 

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पंिाबराव ि शमुख कृजि जवद्यापीठ, परर्णी य थील ग्रामीण कृजि मौसम स वा योिन तील तज्ञ सजमतीच् या 

जशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानािी ि खमुख कृिी संिीवनी प्रकल्प कायाालय मंुबई य थून 

प्रसाररत करण्यात आल ली आह . 


