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शेती मधील जवैिक ि अजैविक ताण व्यिस्थापन  
कृषी विषयक सल्ला, महाराष्ट्र  
(नोव्हेंबेर २५ – विसेंबर ०८, २०२२) 

सल्ला क्र. NIASM/MH/२२-२४                                                दिनाांक: नोव्हेंबर २४, २०२२   
 

१. हवामान अंदाज सारांश (भारतीय हवामान शास्त्र ववभाग, न. ददल्ली) 

१.१. तापमान 
 राज्यातील बहुताांश भागात कमाल तापमान २८ त े३२ º स ेदरम्यान राहील जे राज्यातील बहुताांश भागात 

सामान्यपेक्षा १ º से पर्यन्त कमी असेल.   
 राज्यातील बहुताांश भागात ककमान तापमान १४ त े१८ º से दरम्यान राहील जे राज्यातील बहुताांश भागात 

सामान्यपेक्षा २ º से पर्यन्त कमी असेल.   

१.२. पाऊसमान 
 पहहल्या आठवड्यात राज्यातील बहुताांश भागात प्रकत ददन २ ते ५ मममी पावसाची शक्यता आह.े  

२. शेतीमधील अजैववक तणाव व्यवस्थापन  

२.१. वातावरणीय तणाव 

२.१.१. पपके  
 द्राक्ष: तापमानात घट झाल्यामुळे फुटीची वाढ खुांटते. फुटीच्या  वाढीच्या अवस्थेत पुरसेे ससिंचन आणि 

नार्ट्रोजन वापरून र्ाचे व्यवस्थापन केले पाहहजे. सकाळच्या दवामुळे पानाांचे दीघयकाळ ओले राहहल्याने, 
भूरीचा सांसगय होऊ शकतो आणि मोकळी कॅनोपी कवकससत करिे हा उपार् असू शकतो. 

 फुलकोबी /कोबी: हहवाळ्याच्या हांगामाचा फार्दा घेण्यासाठी कोबीवगीर् भाजीपाला मपकाांची र्ा 
महहन्यात पुनलागवड करिे आवश्यक आह.े 

 ऊस: पूवय हांगामी ऊसाची लागवड वेळेवर करावी. ऊस तुटल्यानांतर खोडवा मपकामध्ये असिकासिक फुटवे 
र्ावेत र्ासाठी बुडके छाटिी, बगला फोडिे आणि पाचट कुट्टी र्ासारखी कामे करावीत.  

२.१.२. पशुधन  
 प्रकतकूल हवामानामध्ये आणि थांडीपासून जनावराांचे सांरक्षि करण्यासाठी, रात्रीच्या वेळी जनावराांना 

गोठ्यामधे्य /सुरसक्षत हठकािी ठेवावे.  
 थांड हवेपासून बचाव करण्या साठी जनावराांचा गोठा सवय बाजूांनी अध्यापर्ंत बांददस्त करून घ्यावा.  
 लहान वासराांचा थांडीपासून बचाव करण्यासाठी, सुक्या वैरिीपासून जममनीवर कबछाना तर्ार करावा व तो 

वेळच्या वेळी बदलावा.   
 गोठर्ातील जमीन कोरडी व स्वच्छ राखावी.  
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 बुरशी लागू नर्े र्ासाठी जनवाराांचे खाद्य व चारा सुरसक्षत साठवावा.  
 गोठ्याचा पररसर स्वच्छ, कनरोगी राखावा व अनावश्यक झाडी कमी करावी.  

२.५.३. मत्स्य 
 थांडीमध्ये माश्याांची पचन सांस्था आकसली जाते व खाण्याचे प्रमाि कमी होते, त्यामुळे थांडीमध्ये खाद्याचे 

प्रमाि ५०-७५ % कमी करावे.  
 हहवाळ्यामध्ये तळ्यातील वरच्या पाण्याचे तापमान कमी होते त्यामुळे मासे तळास राहिे पसांद करतात, र्ासाठी 

पाण्याची पातळी ६-७ फूट ठेवावी.  
 हहवाळ्यामध्ये सूर्यप्रकाशाची तीव्रता व कालाविी कमी होते व प्रकाशसांश्लेषि प्रकिर्ा मांदावल्याने 

पाण्यातील प्रािवार्ूचे प्रमाि कमी होते, र्ासाठी पािी बदलून ककवा हवा सोडून पाण्यातील प्रािवार्ूचे 
प्रमाि र्ोग्य राखावे. 

२.२. पाण्याचा तणाव 

२.२.१. पपके  
 हरभरा: उपलब्ध आर्द्यतेची स्पिा कमी करण्यासाठी पीक वाढीच्या पहहल्या 30 ददवसाांपर्ंत शेत तिमुक्त 

ठेवावे. 
 गहू: उशशरा पेरलेल्या गव्हाच्या वािाांना ससिंचनासाठी कनर्ोजन करिाऱ्या शेतकऱ्याांनी र्ोग्य बीजप्रकिर्ा करून 

कबर्ािे पेरले पाहहजे. 
 द्राक्ष: फुटीच्या वाढीच्या अवस्थेत १७०० ते २०००० लीटर प्रकत हके्टर प्रकत ददवस पर्ंत र्ाप्रमािे हठबकद्वार े

ससिंचन सुरू करावे. फुटीची वाढ जोमदार असल्यास, ससिंचन अध्याने कमी करावे ककिंवा एक ददवसाआड  
ददवपािी द्यावे. गुच्छातील र्द्ाक्ष मण्याांची सांख्या मर्ाददत राखण्यासाठी फुलोरा अवस्थेत १० ददवसाांसाठी 
पाण्याचा सौम्य ताि द्यावा. 

 भाजीपाला पपके : मृदतेील बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी व ति/कीड/रोग र्ाांचा प्रसार कमी करण्यासाठी 
भाजीपाला मपकाांमध्ये नवीन रोपाांची लागवड करताना पीक आच्छादन आणि हठबक ससिंचन पद्धतीद्वार ेहलके 
ससिंचन द्यावे.  

२.२.२. पशुधन  
 जनावराांना मपण्यासाठी २४ तास स्वच्छ पाण्याची सोर् करावी.  
 जनावराांच्या मपण्याच्या पाण्याचा कुां ड (आठवड्यातून एकदा) कनर्ममतपिे स्वच्छ करावा.  
 उत्पादकता व प्रजनन क्षमता वाढीच्या हतेूने जनावराांना दररोज ३० ते ४० ग्रमॅ ममनरल ममक्सचर द्यावे. 

२.२.३. मत्स्य 
 शेत तळ्यातील पाण्याच्या गुिवत्तेची पडताळिी करावी उदा. कवरघळलेला प्रािवार्ू (६.० त े७.० ppm), साम ू

(७.० त े८.५), अमोकनर्ा (०.०५ ppm ), नार्ट्राईट (०.१ ppm ), कबयवार्ु ( १० ppm पेक्षा कमी) व हाइडरोजेन 
सलफाईड (०.००२ ppm) र्ासाठी  शेत तळ्यातील माश्याांकररता एअरेटर वापरुन / हवा सोडून ककवा पािी 
बदलून पाण्यातील कवरघळलेला प्रािवार्ुची पातळी र्ोग्य राखावी.  
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२.३. मृदा तणाव 

 फळबागा: मातीचे तापमान कनर्मन, ओलावा दटकवून ठेवण्यासाठी आणि मुळाांच ेक्षेत्रामध्ये क्षारता कनमाि 
होऊ नर्े र्ासाठी झाडाांच्या आळर्ामध्ये  ककिंवा बोिावर पालापाचोळा पसरवा. 

 द्राक्ष:फुटीच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये माती परीक्षि अहवालाच्या आिार ेर्ुररर्ा @ ५०-७५ ककलो प्रकत हके्टर 
चार स्प्लिटमध्ये टाका. ५-पानापासून ते फुलोरापूवय अवस्थेत, झझिंक सले्फट आणि फेरस सले्फट @ ३० ककलो 
प्रकत हके्टर प्रत्येकी द्यावे . माती परीक्षि मूल्य पातळी कमी दशयवत असल्यासच बोरॉनचा वापर @ २.५ ककलो 
प्रकत हके्टर केला पाहहजे. 

 संत्री: फळिारक बागाांसाठी ५०० ग्रॅम र्ुररर्ा, ६०० ग्रॅम एसएसपी, १५० ग्रॅम एमओपी, प्रत्येकी १०० ग्रॅम फेरस 
सले्फट, मॅंगनीज सले्फट, झझिंक सले्फट आणि ५० ग्रमॅ बोरकॅ्स प्रत्येक झाडाच्या वाढी नुसार द्यावे.  

 डाळळिंब: मुळाांची चाांगली वाढ होण्यासाठी तसेच हवा खेळती राहण्यासाठी झाडाांच्या खोडालगतची माती 
मोकळी करावी जेिेकरून हस्त बहारातील फळाांची गळ रोखता र्ेईल. 

 आंबा: आगामी हांगामाच्या तर्ारीसाठी खताांच्या मुख्य खतमात्रेसोबत प्रकत रोप २० ककलो शेिखत द्यावे. 

ऊसातील क्षारपड जमीनीच ेव्यवस्थापन 
 कबर्ािे दर: उगवि नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि पुरसेे पीक उभे राहण्यासाठी शशफारसीपेक्षा २५ % 

असिक कबर्ािे वापराव.े 
 चर लागवड पद्धत: क्षारर्ुक्त जममनीत कबर्ािे लागवड सरीमध्ये करावी आणि बाांििीनांतरही ससिंचनासाठी र्ाच 

पद्धतीने व्यवस्थापन करावे. र्ा लागवड पद्धतीमुळे सुमार े१०-१५ टके्क असिक उसाचे उत्पादन ममळू शकते. 
 सेंदर्द्र् खताांचा वापर: आवश्यक पोषक तत्ाांची उपलब्धता सुिारण्यासाठी प्रेस मड (१०-१५ टन प्रकत 

हके्टर),शेि खत (२५ टन प्रकत हके्टर) र्ासारख्या सेंदर्द्र् खताांचा वापर करावा. सोदडर्मचे प्रमाि असिक 
असलेल्या चुनखडीर्ुक्त मातीमध्ये, पी एच, कवद्युत चालकता (ईसी) आणि कवकनमर् करण्यार्ोग्य सोदडर्म 
क्षाराांचे प्रमाि कमी करण्यासाठी सेंदर्द्र् खताांचा वापर प्रभावी ठरतो. र्ामुळे ऊस लागवडीसाठी माती असिक 
र्ोग्य बनते.  

 भुसुिारकाांचा वापर: मातीमध्ये जास्त सोदडर्म आणि जवळजवळ नगण्य कॅस्प्शशर्म काबोनेट असल्यास 
मुळाांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये णजप्समचा वापर करावा. णजप्सम वापरण्यापूवी जममनीतील सोदडर्मचे प्रमाि तपासून 
घ्यावे. मातीमिील सोदडर्मचे प्रमाि कमी आिण्यासाठी नाांगरिीच्या थराच्या खोलीवर णजप्सम २ टन प्रकत 
एकर र्ाप्रमािे वापरावे. 

 अच्छादनाचा वापर: पालापाचोळर्ाचे अच्छादन पृष्ठभागाच्या थरातून क्षाराांचा कनचरा करण्यासाठी अत्यांत 
उपर्ुक्त आह ेआणि र्ानांतर पालापाचोळा जममनीत ममसळल्यानांतर सेंदर्द्र् घटक आणि पोषकतत्ाांमध्ये वाढ 
होते. 

 पोषक व्यवस्थापन: क्षारर्ुक्त पररस्थस्थतीत उत्पादन सुिारण्यासाठी २५ % अकतररक्त नार्ट्रोजनची मात्रा दसुऱ्या 
हप्त्यामधे्य आणि पोटॅशशर्म खते मुळाांच्याजवळ द्यावीत. 

 पूवय-हांगामी लागवडी साठी को ६८०६, को ७२१९, को ७७१७, को ८२०८, को ८५०१९, को ८६०३२ आणि को 
क ६७१ र्ा जाती क्षारग्रस्त जममनीसाठी अत्यांत र्ोग्य आहते. 
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३. शेतीमधील जैववक तणाव व्यवस्थापन  

३.१. पपके  
 मका : मक्यावरील लष्करी अळीच्या कनर्ांत्रिासाठी हके्टरी २० कामगांि सापळे लावावेत, अझादडरकॅ्टक्टन १५०० 

पीपीएम कीटकनाशकाची ३ ममली प्रती ली प्रमािे आठवड्यातून एकदा फवारिी करावी. ककडीची तीव्रता 
जास्त आढल्यास इमॅमेक्टीन बेन्झोएट २.० ग्रॅम ककिंवा स्पीनेटोरम ११.७ %एससी @ २.० ममली प्रकत झलटर 
र्ाप्रमािे फवारिी करावी. 

 द्राक्ष: र्द्ाक्षाच्या बहुताांश भागात उडदर्ा बीटलचा प्रादभुाव वाढू शकतो. र्ाचे व्यवस्थापनासाठी मफप्रोकनल ८० 
WG @ ०.०६ ग्रॅम प्रकत झलटर (फुलाांच्या अवस्थेत आणि नांतर वापरू नर्)े. मपठ्या ढेकुि आणि मुांग्या कनर्ांदत्रत 
करण्यासाठी १५ ददवसाांच्या अांतराने, मेटाररझझर्म, ब्यूवेररर्ा आणि लेकॅकनससझलर्म र्ाांसारख्या 
एन्टोमोपॅथोजेकनक बुरशीसह खोडिवार फवारिी उपर्ुक्त ठरले. प्रचझलत पररस्थस्थती रोगासाठी अनुकूल नसली 
तरीही डाऊनी व्यवस्थापनासाठी फवारिीचे वेळापत्रक पाळावे. 

 संत्री:फळ शोषिार ेपतांग आणि फळ माशी ककडींच्या कनर्ांत्रिासाठी खराब झालेल्या व पडलेल्या फळाांची 
तात्काळ कवल्हवेाट लावावी आणि अझादडरके्टक्टन ०.३ % @ २-३ ममली प्रकत झलटर फवारिी करावी. र्ा 
कीटकाांचा नार्नाट करण्यासाठी कवषारी आममष (मॅलाथथऑन १० ममली + १०० ममली सांत्रीचा रस + १०० ग्रॅम 
गूळ ९०० ममलीलीटर पाण्यात ममसळून) पद्धतीचा अवलांब करावा. दडिंकर्ा रोगाच्या कनर्ांत्रिासाठी, िारदार 
चाकूने दडिंक गळिारा भाग काढून टाकावा आणि मेफेनोक्सॅम एमझेड ककिंवा फोसेटाइल अल पेस्ट लावावी. 

 आंबा: हॉपसय ककडीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अॅसेफेट ७५ SP @ ग्रमॅ प्रकत झलटर ककिंवा अझादडरके्टक्टन १% 
@ १.० ममली प्रकत झलटर त्यानांतर कोळी आणि पावडर बुरशीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेटेबल सल्फर २.० 
ग्रॅम प्रकत झलटर फवारिी करावी। फुलाांच्या वाढीसाठी पोटॅशशर्म नार्टे्रट @ १० ग्रॅम प्रकत झलटर फवारिी 
करा. 

 शेवगा: पाने खािाऱ्या अळीच्या तसेच कळी खािाऱ्या अळीच्या अझादडरके्टक्टन १ % @१.० ममली प्रकत झलटर 
र्ाप्रमािे फवारिी करावी.  

 इतर भाजीपाला पपके: पीक लागवडीपूवी जमीन तर्ार करण्यापासून एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन 
पद्धतीचा अवलांब केला पाहहजे. र्ासाठी र्ा कनरोगी आणि रोगमुक्त रोपे प्रमाणित रोपवादटकेतून खरदेी करावीत, 
शेतातील स्वच्छता, आच्छादनाचा वापर, थचकट सापळे आणि प्रकाश सापळे र्ासारख्या एकात्मिक कीड आणि 
रोग व्यवस्थापन पद्धतींचे सुरुवातीपासूनच पालन करिे आवश्यक आह.े वाांगी आणि ममरचीमध्ये स्पस्पनोसॅड 
(लेमपडोप्टरेन), ममरचीमध्ये स्पस्पनेटोरम (फुलककड े आणि फळ पोखरिारी अळी) आणि शोषक कीटकाांचे 
व्यवस्थापन करण्यासाठी कडुकनिंब तेल १०००० पीपीएम @ १ ममली प्रकत लीटर र्ासारख्या पर्ावरिदृष्ट्या 
सुरसक्षत कीटकनाशकाांचा वापर करावा. 

३.२. पशुधन 
 जनवाराांमिील फऱ्या र्ा रोगाचा अहमदनगर णजशयामध्ये तीव्र स्वरूपात प्रादभुाव आढळून र्ेण्याची शक्यता 

आह.े घटसपय र्ा रोगाचा िुळे णजशयामधे्य तीव्र प्रादभुाव स्वरूपात प्रादभुाव आढळून र्ेण्याची शक्यता आह.े  
 जनवाराांमिील फऱ्या व घटसपय र्ा रोगाची आजारी जनावरे वेगळ्या शेडमध्ये ठेवावे. र्ा रोगाांचे औषिोपचार 

व लसीकरि पशुवैद्यकीर् असिकाऱ्याकडून करून घ्यावे.  
 लाळ्या खुरकूत र्ा रोगाचा अहमदनगर णजशयामध्ये मध्यम स्वरूपात प्रादभुाव आढळून र्ेण्याची शक्यता आह.े  

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_P4l4GlCc
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 पीपीआर (Pest des petits Ruminants) र्ा रोगाचा पुिे, अहमदनगर, नाशशक व जळगाव णजशयामध्ये 
तीव्र प्रादभुाव तर औरांगाबाद णजशयात असिक प्रमािात आढळून र्ेण्याची शक्यता आह.े  

 तीन महहन्यापेक्षा मोठ्या जनावराना लाळ्या खुरकूत व पीपीआर र्ा रोगाचे लसीकरि राज्य सरकारच्या 
स्थाकनक पशुवैद्यकीर् असिकारी कडून करून घ्यावे.  

 शेळ्या-मेंढ्ाांतील देवी आजार र्ा रोगाचा अहमदनगर णजशयामधे्य तीव्र प्रादभुाव आढळून र्ेण्याची शक्यता 
आह.े 

 जनवाराांमिील गोचीड ताप र्ा रोगाचा अकोला णजशयामधे्य तीव्र प्रादभुाव आढळून र्ेण्याची शक्यता आह.े 
 परजीवी ककडीचा नार्नाट करण्यासाठी गोठ्यातील भेगा बुजवून त्याांच्या लपण्याच्या जागा बांद कराव्या.   
 जनावराांच्या पचन, त्चा ककिंवा श्वसन सांबांिी समस्या जािून घेवून पशू वैद्यक सल्ला घ्यावा.  
 बाय परांजीवी ककडीच्या व्यवस्थापनासाठी Ectomin/ Butox चा वापर करावा.  
 आजारी जनावर ेओळखून, त्याांना वेगळ्या शेडमधे्य ठेवावे तसेच त्याांच्यावर कनर्ममत उपचार करावेत.  
 डास आणि माश्या कनर्ांदत्रत करण्यासाठी शेडजवळ पािी साचिार नाही र्ाची काळजी घ्यावी. 

 

लम्पी त्वचा रोगाबाबत सल्ला: 
 अलीकडचे महाराष्ट्राच्या कवकवि भागाांतील गार्ी आणि म्हशींमध्ये त्चेवर गाठी आणि सौम्य त ेगांभीर लक्षि े

असलेल्या आजाराची नोंद होत आह.े लम्पी त्चा रोग हा कवषािूमुळे होिारा सांसगयजन्य रोग आह ेआणि त्यावर 
सध्या कोितेही ठोस उपचार नाही. तथामप, स्थाकनक पशुवैद्यकाच्या मदतीने लक्षिािक आणि सहाय्यक 
उपचार केले पाहहजेत. 

 राज्य सरकारच्या असिकाऱ्याांनी ठरवलेल्या प्रािान्याच्या आिारावर स्थाकनक पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने 
जनवाराांचे लसीकरि केले पाहहजे. 

 लम्पी त्चा रोग बासित जनावराांना कनरोगी जनावराांपासून पूियपिे वेगळे ठेवले पाहहजे आणि त्याांना 
पशुवैद्यकीर् असिकाऱ्याांच्या कनरीक्षिात ठेवले पाहहजे. 

 पशुिनाच्या सभोवतालच्या पररसरात डास आणि इतर चाविाऱ्या कीटकाांच्या कनर्ांत्रिासाठी कठोर कनर्ांत्रि 
उपार्र्ोजना करिे आवश्यक आह.े 

४. इतर कृषीववषयक सल्ला  

४.१. पपके  
 द्राक्ष : कनोपी व्यवस्थापन काळजीपूवयक करावे. प्रकत चौरस मीटर क्षेत्रामध्ये ८-१० गुच्छाांसह १० -१२ फूटी 

राखाव्या. थॉमसन सीडलेसमध्ये घड लाांबिीसाठी णजबरझेलक ऍससड १०पीपीएम  फुलोऱ्या आिी वापरिे 
आवश्यक आह.े 

 कमलम (ड्रगॅन फळ): शेवटच्या बहराच्या फळाांच्या काढिीनांतर लगेच, कनोपी व्यवस्थापिासाठी आवश्यक 
छाटिी करावी, कां पोस्ट आणि रासार्कनक खताांचा वापर करावा आणि उघडी पडलेली मुळे झकण्यासाठी 
बाांििी करावी. 

 भाजीपाला पपके: रोपवादटकेतून र्ोग्य वाढीच्या अवस्थेतील कनरोगी आणि रोगमुक्त रोपे कवकत घ्यावीत, 
वाांगीवगीर् भाजीपाला मपकाांची र्ोग्य जाडी असलेली २०-२५ सेंटीमीटर उांचीची रोपे लागवडीसाठी वापरवीत. 
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४.२. पशुधन 
 हहरवा चारा असिक प्रमािात उपलब्ध असल्यास सार्लेज (मुरघास) तर्ार करावे. र्ाशशवार् ऊसाचे वाड े

(५०%) ममथित मुरघास टांचाईच्या काळात आणि आगामी उन्हाळ्यात वापरण्यासाठी तर्ार करावे. 

४.३. मत्स्य 
 माशाांच्या मपलाांच्या चाांगल्या वाढीसाठी ददवसातून तीन वेळा, सकाळी, दपुार आणि सांध्याकाळी शरीराच्या 

वजनाच्या ४-५ % दराने मपलाांना आहार द्यावा. 
 माशाांच्या मपलाांच्या र्ोग्य वाढीसाठी खाद्यामधे्य ३०-३५ % प्रथथनाांचा समावेश करावा.  
 माशाांच्या चाांगल्या उत्पादनासाठी बोटाच्या आकाराच्या माशाांच्या मपलाांच्या उत्तम देखभाल आणि रोगाांच्या 

सांरक्षिासाठी वेळोवेळी तपासिी करावी.  
 खाद्यदर प्रमाणित करण्यासाठी फीदडिंग टे्र मिील न वापरलेले गेलेल्या खाद्याची तपासिी करावी.  

५. कोववड -१९ साठी खबरदारीचा उपाय 
 कोकवड-१९ च्या प्रकतबांिासाठी राज्य आरोग्य असिकाऱ्याांनी वेळोवेळी सूचीत केलेल्या सल्ल्याांचे अनुसरि 

करावे. 

अस्विकरण 
 र्ा बुलेदटन मिील माहहतीचा वापर ककिंवा गैरवापर केल्यामुळे प्रत्यक्ष ककिंवा अप्रत्यक्ष नुकसान ककिंवा 

नफ्यासाठी भा.कृ.अनु.प.– रा.अ.लटे्र.प्र.स. (ICAR-NIASM) जबाबदार असिार नाही. 
 


