
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात पुढील पाच जदवस आकाश स्वच्छ राहील.   

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस  वेचणी अवस्था कुठल्याही पररस्स्थतीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. कापूस जपकाची शेवटची 

वेचणी पूणण झाल्यावर कापूस जपकाचा पालापाचोळा, पराटया  जमा करून त्ांची योग्य ती 

जवल्हेवाट लावावी.  

तूर   काढणी अवस्था वेळेवर पेरणी केलेल्या तूर जपकाची काढणी व मळणी करून घ्यावी. 

रब्बी ज्वारी  वाढीची  अवस्था रब्बी ज्वारी जपकात पाणी व्यवस्थापन करावे. उगवण झालेल्या रब्बी ज्वारी जपकावर लष्करी 

अळीचा प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी थायामीथोक्झाम १२.६ % 

+ ल्यामडा सायहालोथ्रीन ९.५ झेडसी ५ मीली जकंवा स्िनेटोरम ११.७ एससी ४ मीली प्रती 

१० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.   

गहू  वाढीची  अवस्था गव् हाच् या जपकात उंदरांचा प्रादुर्ाणव जदसुन आल् यास याच् या जनयंरणाणासाठी जझंक फ्स् फाईड 

१ र्ाग  गुळ १ र्ाग  ५० र्ाग गव् हाचा र्रडा व थोडेस गोडतेल जमसळुन हे जमरण उंदराच् या 

जिळात टाकुन जिळे िंद करावीत.  

केळी  फळ लागणे    

अवस्था 

केळी िागेत फळाची प्रत चांगली राहण्यासाठी केळीच्या घडाणा झाकून घ्यावे. मृग िाग 

लागवड केलेल्या केळी िागेत जसगाटोगा रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रोपीकोनाझोल १० 

मीली + स्िकर प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

आंिा  मोहोर  लागणे    

अवस्था 

आंिा फळिागेत रसशोिन करणाऱ्या जकडीचं्या व्यवस्थापनासाठी  डायमेथोएट ३० % १६ 

मीली जकंवा  थायजमथोक्झाम २५ % डब््लयूजी २ ग्राम प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून 

फवारणी करावी.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी आजण र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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र्द्ाके्ष  घड लागणे 

अवस्था 

र्द्ाके्ष िागेत रु्री रोग व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य ते जनयंरणाण करावे. 

र्ाजीपाला  वाढीची अवस्था जमरची जपकात रु्री रोगाचा  प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास त्ाच्या व्यवस्थापनासाठी  

मायक्लोबु्यटजनल १०% डबू्लपी  १० ग्राम  प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

जमरची र्ाजीपाला जपकात  रसशोिण  करणाऱ्या अळीचा प्रादुर्ाणव जदसून येत असल्यास 

त्ाच्या व्यवस्थापनासाठी   पायरीप्र्क्सीफेन १०% ईसी ४ मीली जकंवा फेनप्रोपाथ्रीन १०% 

ईसी ४ मीली प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.   

फुल शेती  काढणी अवस्था काढणीस आलेल्या फुलांची काढणी करून घ्यावे. 

तुती रेशीम 

उद्योग  

--  एकरी ६५ टन तुती पानाचे उत्पादन स्ि-१ वाणापासून जमळते.फाद्यांचे त्ाच्या दुप्पट म्हणजे 

१३० टन प्रती हेक्टर प्रती विे पण त्ासाठी जजमनीचा सामू ६.५ ते ७.३ दरम्यान असावा व 

कािणन: नायटर ोजन प्रमाण ०.५ च्या वर असावे.त्ासाठी जहरवळीचे खात, गांडूळ खात ५ टन 

प्रती हेक्टर म्हणजे २ टन प्रती एकर प्रमाणे द्यावे.विाणतून दोन वेळा जुने व जानेवारी मधे्य पट्टा 

पद्धत तुती लागवडीत िारू जकंवा ठें चा ८ जकलो प्रती एकर प्रमाणे पेरून १.५ मजहन्यानी 

जजमनीत   गाडावे.   

सामुदाजयक 

जवज्ञान 

 वनामकृजव परर्णी जवकजसत अल्प खचीक तंरणाज्ञान िासे्कटचा उपयोग अर्द्क जपक 

प्रणालीतील मजहला कें जर्द्त कायाणतील कष्ट कमी करण्यासाठी व उत्पादन वाढवण्यासाठी 

करण्यात येते. 

सदर कृिी सल्ला पजरणाका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी जवद्यापीठ, परर्णी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाणलय मंुिई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


