
हवामानाचा 

इशारा 

जिल्हयात पुढील पाच जिवस आकाश स्वच्छ त  ढाा  राहील तस च वाऱ्याचा व ा िास्त राहण्याची शयताता 

आह . . 

जपकाांच  नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस व चणी अवस्था कुठल्याही पररस्स्थतीत कापसाची फरिड (खोडवा) घ ऊ नय . कापूस जपकाची श वटची व चणी 

पूणण झाल्यावर कापूस जपकाचा पालापाचो ा, पराटया  िमा करून त्ाांची योग्य त  जवल्ह वाट 

लावावी. 

तूर फुल  लााण  त  

शेंाा वाढीची 

अवस्था 

तूर जपकात अळ्ाांचा प्रािुर्ाणव जिसून य त असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी स्ववनॉलफॉस 

२५ % २० जमली जकां वा इमाम क्टीन  ब न्झोएट ५ % ४.४ ग्राम प्रती १० जलटर  पाण्यात जमस ून 

फवारणी करावी. पाण्याच्या उपलब्धत नुसार  पाणी व्यवस्थापन कराव . 

रब्बी ज् वारी वाढीची  अवस्था उावण झाल ल्या रब्बी ज्वारी जपकावर लष्करी अ ीचा प्रािुर्ाणव जिसून य त असल्यास याच्या 

व्यवस्थापनासाठी थायामीथोक्झाम १२.६ % + ल्यामडा सायहालोथ्रीन ९.५ झ डसी ५ जमली 

जकां वा स्िन टोरम ११.७ एससी ४ जमली प्रती १० जलटर पाण्यात जमस ून फवारणी करावी.     

ाहू प रणी अवस्था उशीरा बााायती ाहू जपकाांची प रणी १५ जडसेंबर पयंत करता य त . उशीरा बााायती ाहू 

जपकाांच्या प रणीसाठी जनफाड-३४, एचडी-२५०१, एचडी-२८३३ जकां वा समाधान या वाणाची 

जनवड करावी. उशीरा बााायती ाहू जपकाांच्या प रणीसाठी ८०:४०:४० जकलो नत्र, सु्फरि व 

पालाश खताची जशफारस आह  त्ापैकी प रणी व  ी अधे नत्र व पूणण सु्फरि व पालाश खत 

मात्रा द्यावी. 

ऊस वाढीची अवस् था ऊस जपकावर रसशोिन करणा-या जकडी ांचा (पाांढरी माशी, पाको ी) प्रािुर्ाणव 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 + स्िकर प्रती 

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

झाडाांना मातीचा आधार ि ऊन पाणी व्यवस्थापन कराव . 

नानािी ि शमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांिाबराव ि शमुख कृिी जवद्यापीठ, परर्णी र्ारत मौसम जवर्ाा  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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र्द्ाक्ष  फुल  लााण  

अवस्था 

आवश्यकत नुसार र्द्ाक्ष  बाा त पाणी व्यवस्थापन कराव . र्द्ाक्ष  बाा त िीए३ @ १० जमली ग्राम 

प्रती जलटर पाण्यात जमस ून फवारणी करावी. सध्या ढाा  वातावरण असल्यामु   र्द्ाक्ष  

बाा त रोााचा प्रािुर्ाणव जिसून य त असल्यास त्ाांच  व्यवस्थापन कराव .    

फुल श ती काढणी अवस्था पुनलाणावड क ल ल्या फुल जपकात तण व्यवस्थापन करून पाणी  व्यवस्थापन कराव . 

र्ािीपाला पुनलाणावड पुनलाणावड क ल ल्या र्ािीपाला जपकात तण व्यवस्थापन करून पाणी व्यवस्थापन कराव . 

र्ािीपाला जपकात पाणी व्यवस्थापन करत असताना जपकात पाणी साचणार नाही याांची 

का िी घ्यावी. 

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

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

वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी.  

तुती र शीम 

उियोा 

-- वातावरणातील बिल, ढा  हवामानात र शीम कीटक सांाोपनाृहातील तापमान २० अांश च्या 

खाली अस ल तर कीटक तुती पान  खात नाहीत तस च २५ त  २८ सें. मयाणजित ठ वण्यासाठी  

सांाोपनाृहात को सा श ाडी जकां वा इल क्टर ीक रूम जहटरचा वापर करावा. तरच र शीम 

कीटक तुती पान  खारतात व त्ाांची चाांाली वाढ होत . तापमान मयाणजित ठ वण्या बरोबर आर्द्ता 

८०-८५ % ठ वण्यासाठी हयु्जमडी फायर चा वापर करावा म्हणि  चाांाल  कोिाच  उत्पािन वाढ 

होईल.   

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव ि 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 सांिीवनी प्रकल्प कायाणलय मुांबई य थून 

प्रसाररत करण्यात आल ली आह . 


