
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार अंदाजानुसार ददनांक १९-२२ दिसेंबर दरम्यान हवामान कोरिे राहण्याची शक्यता आहे. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

किाशी 

वाढ / फुल 

िाती 

किाशीची जातवार स्वच्छ वेचणी करावी व सुकलेल्या सुरदित दिकाणी त्याची सािवणूक करावी. 

सुधाररत किाशीच्या िदहल्या व दुसऱ्या वेचणीतील कािूस वाळवून कोरड्या जागेत सािवावा, याचे 

वेगळे दजदनंग करून सरकीचा उियोग िुढील विी िेरणीकररता करता येईल.  

किाशी दिकाचे फरदि घेतल्यास शेंदरी बोिंअळी सोबत इतर अयांांना दाय म दमळाल्यामुळे त्याचा 

प्रधुर्ााव जास्त राहतो व त्यांचा िररणाम िुढील हंगामातील दिकावर लवकर होता, त्यामुळे फरदि घेवू 

नये.  

कािूस संकलन कें द्र व सािवणूक दिकाणी शेंदरी बोिंअळीच्या व्यवस्थािनासािी कामगंध साियांाची 

मदत घावी व त्यामधे्य साििलेल्या प्रौढ अवस्थेतील बोिंअळीची दनयदमत वेचणी करावी, त्यामुळे िुढील 

विी त्याचा प्रादुर्ााव कमी होईल. 

किाशी दिकात ८-१० बोिं व नवीन फुल िाते ददसत असल्यास त्यावर कीटकनाशकची फवारणी 

करावी, जर ६० टके्क बोिं दकिके असतील तर दिकास दचा न करता किाशी उिटून रब्बी सािी शेत 

तयार करावे.  

तूर फुल हेलीकोव्हरिा अळीच्या सवेिणासािी ५ कामगंध सािळे प्रती हेक्टरी या प्रमाणे उर्ारावेत व 

त्यासोबतच २० ििी थांबे प्रती हेक्टरी उर्ारावेत. 

तूर दिकावरील शेंगा िोदरणाऱ्या अळीच्या वाढीसािी िोिक आहे व त्यामुळे तूर दिकाला नुकसान 

होण्याची शक्यता आहे. तरी शेतकरी बंधूनी आिल्या दिकाची िाहणी करावी व अळी ३ प्रती झाि दकंवा 

नानाजी देशमुद कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 

 

िॉ िंजाबराव देशमुद कृिी दवय मािीि, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

यवतमाळ  कृिी हवामान सल्ला                                                                                                   शुक्रवार १८ दिसेंबर २०२० 
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दिसारी ितंगाची अळी १ ते ३ प्रती झाि दकंवा ५ ते १० टके्क शेंगाचे नुकसान आढळल्यास 

वेवस्थािनासािी  प्रती हेक्टर २० ििीथांबे शेतात उर्ारावेत, त्यामुळे ििी दकिीच्या अयांा दावून फस्त 

करतात. तसेच दनयंत्रणासािी िदहली फवारणी ५ टके्क दनंबोळी अका  दकंवा ३०० िीिीएम 

अझािीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली दकंवा १५०० िीिीएम अझािीरेक्टीन प्रती २५ दम.ली दकंवा 

एच.ए.एन.दि.स्व्ह (१x१०९ दिओबी/ दम.ली) ५०० एल.ई/ हे. दकंवा बॉदसलस थुररनदजएदसस १५ दम.ली 

दकंवा क्विनॉलफॉस २५ टके्क ई.सी २० मि.ली म िं वा थायोडी ार्ब ७५ टके्क डबू्ल्यपी २० गॅ्रम प्रती १० 

दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

दुसरी फवारणी (िदहल्या फवारणीनंतर १५ ददवसांनी क्लोरान्ट्र ोमनलीप्रोल १८.५ टके्क एस.सी. प्रवाही ३ 

मि.ली दकंवा इन्डोक्झा ार्ब १५.८ टके्क ईसी ६.६ दम.ली दकंवा लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ टके्क प्रवाही १० 

मि.ली दकंवा फ्ल्लु्यबेंिामाईि २० टके्क डबू्ल्यपी ५ गॅ्रम दकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी ४.४ 

गॅ्रम दकंवा क्लोरान्ट्र ोमनलीप्रोल ९.३ टके्क + लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.६ टके्क झेिसी ४ मि.ली प्रती १० 

मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी  रावी. फवारणी अगोदर स्तादनक वातावरण व िावसाचा अंदाज 

घेऊनच फवारणी करावी. 

तूर दिकात ओदलताची सोय असल्यास व गरज ििल्यास दिकास िाणी य मावे. 

हरर्रा वाढ हरर्रा दिकास ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी य मावे. वेळेवर िेरणी केलेले दिक सुमारे ४५ ते 

६० ददवस तणमुक्त असावे.  

हरर्रा दिकात मर रोगाचा प्रादुर्ााव ददसताच रोगट झािे उिटून नष्ट करावीत. टर ायकोिमाा शेणदतात 

दमसळून य मावा. बागायती हरर्रा दिकावरील ओली मुळकुज व कॉलररॉट ददसून येत असल्यास 

दनयंत्रणासािी योग्य ते उिाय करावा. 

घाटेअळीच्या सवेिण व दनयंत्रणसािी ५ कामगंध सािळे प्रती हेक्टरी या प्रमाणे उर्ारावेत व त्यासोबतच 

२० ििी थांबे प्रती हेक्टरी उर्ारावेत. 

हरर्रा दिकात ५० टके्क फुलोरावर असतांना जर घाटे अळीने आदथाक नुकसानाची ितळी (१-२ अयांा 

प्रती ओळ दकंवा ५ टके्क दकिग्रस्त घाटे) िार केल्यास दनयंत्रणासािी िदहली फवारणी ५ टके्क दनंबोळी 

अका  दकंवा ३०० िीिीएम अझािीरेक्टीन ५० दम.ली दकंवा १५०० िीिीएम अझािीरेक्टीन २५ दम.ली दकंवा 

एच.ए.एन.दि.स्व्ह (१x१०९ दिओबी/ प्रती १० मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी  रावी) ५०० एल.ई/ हे. 

दकंवा क्विनॉलफॉस २५ टके्क ई.सी २० मि.ली प्रती १० मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी  रावी तसेच 

दुसरी फवारणी (िदहल्या फवारणीनंतर १५ ददवसांनी) इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी ३ गॅ्रम दकंवा 

ईदथऑन ५० टके्क ईसी २५ मि.ली. दकंवा फ्ल्लु्यबेंिामाईि २० टके्क िबु्ल्यजी ५ मि.ली दकंवा 

क्लोरान्ट्र ोमनलीप्रोल १८.५ एस.सी. २.५ मि.ली प्रती १० मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी  रावी. 

फवारणी अगोदर स्तादनक वातावरण व िावसाचा अंदाज घेऊनच फवारणी करावी.  

गहू वाढ गहु दिकास नत्राचा दुसरा हप्ता ददला नसल्यास हेक्टरी ५० दकलो नत्र या प्रमाणे देण्यात यावा.  

ओमलताखालील अदत उदशरा गहुची िेरणी १५ दिसेंबर ते ७ जानेवारी ियंत करावी, िेरणीसािी वाण 

िीिीकेवी सरदार (एकेएिबू्ल ४२१०-६), एकेिबू्ल-४६२७ ची दनवि करावी. िेरणीिूवी दबयाण्यास 

काबेन्डाझीम २.५ गॅ्रम प्रती दकलोची बीज प्रदक्रया करावी. 

मावा दकिीच्या दनयंत्रणासािी एकरी ५ ते १० दिवळे दचकट सािळे लावावेत. दिकावरील माव्याचे 

दनयंत्रणासािी २५ िबु्ल्य जी थायोमेथॉक्झान ५० गॅ्रम दकंवा िायमेथोएट ३० ईसी १० दम.ली १० दलटर 

िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

ओदलताचे िाणी मयााददत असल्यास बागायती गव्हास उगवणी िासून २१, ४२ व ६५ ददवसांनी िाण्याच्या 

िायांा य माव्यत. 

करिी वाढ करिई दिकाच्या अदधक उत्पन्नसािी दिकास सौरदित ओलीत देण्याची दशफारस आहे, एक ओदलताची 

सोय असल्यास िेरणीिासून ५० ददवसांनी, दोन ओदलताची सोय असल्यास िेरणीिासून ३० व ५० 

ददवसांनी तसेच तीन ओदलताची सोय असल्यास िेरणीिासून ३०, ५० व ६५ ददवसांनी ओलीत य मावे. 



करिई दिकास मावा दकिीचा प्रादुर्ााव (३० टके्क प्रादुर्ाावग्रस्त झािे) ददसताच िायमीथोएट ३० टके्क 

प्रवाही १३ दम.ली १० दलटर पाण्यात मिसळून फवारणी  रावी.      

फळझािे 

वाढ आंदबया बहाराचे फळ तोिणी या आिवड्यात िूणा करावी व फळ तोिणी झाल्यानंतर वाळलेल्या फांय मा 

दकंवा सुदलेली सल काढावी व लगेच काबेनॅ्डदझम १० गॅ्रम प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. 

मृग बहराच्या संत्रा व मोसंबीच्या फळांच्या झािांवर दिंबक दसंचन िद्धतीने दसंचन करावे, त्यासािी ६ 

विााच्या झािाला ४१ दलटर िाणी प्रती ददवस प्रती झाि य मावे, ८ विााच्या झािाला ६५ दलटर िाणी प्रती 

ददवस प्रती झाि य मावे आदण १० विााच्या झािाला ८२ दलटर िाणी प्रती ददवस प्रती झाि य मावे. 

आंदबया बहार घेण्याकररता झािांना िाणी बंद करावे. चांगल्या प्रकारे ताण देण्यासािी सायकोसील २ 

दम.ली प्रती दलटर िाण्यात दमसळून दिसेंबर च्या शेवटच्या आिवड्यात फवारणी करावी. 

सततच्या ढगाळ वातावरणा व कमी तािमान बदलामुळे संत्राच्या मृगबहर असलेल्या बगीच्यामधे्य 

झािाच्या आयांात िाला - िाचोयांाचे ४ इंच जाि आच्छ्दन करावे. 

र्ाजीिाला 

वाढ र्ाजीिाला दिकास त्याच्या गरजे प्रमाणे िाणी य मावे. रोिवादटकेत उन्हाळी दमरची, वांगी व टोमाटोचे 

दबयाणे गादीवाफ्यावर िेरावे. 

गादीवाफ्यावर कांदा दबयाणे (हेक्टरी ८ ते १० दकलो) िेरावे. िांढऱ्या जाती: अकोला सफेद, फुले सफेद, 

यशोदा, र्ीमा शे्वता, िुसा व्हाईट राउंि, लाल-िुसा रेि, एन  २-४-१, दनफाि- ५३, बसवंत ७८०. 

कोदथंबीर (संर्ार, लसून, मुला, मेथी, िालक, श्रावण घेविा, बटाटा, गाजर, गवार, वाटणा इ. र्ाजीिाला 

दिकांची लागवि करावी.  

िशु / 

जनावरे 

 

- जनावरांना िायदुरी व तोिंदुरी रोगाची प्रदतबंधक लस िशु दवादान्यात नेऊन टोचावी. जनावरांना 

स्वच्छ िाणी िाजावे व त्यांच्यासािी चारा दिकांची लागवि करावी. 

सदर कृदि सल् ला िदत्रका िॉ िंजाबराव देशमुद कृदि दवय मािीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच्छ या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देदमुद कृिी संजीवनी प्रकल्ि कायाालय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


