
 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 

   कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  ईमेल: rahuri.amfu@gmail.com 
 

९३) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. १७/०१/२०२० 
 

षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (१०/०१/२०२० ते १६/०१/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (१८/०१/२०२० ते २२/०१/२०२०) 

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ षदनांक १८ १९ २० २१ २२ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

२२.६ २०.० २७.२ २६.० २७.२ २६.४ २८.६ कमाल तापमान (अं.से.) ३२ ३२ ३२ ३० ३१ 

११.२ ११.४ १३.४ १३.९ १४.४ १३.९ १२.९ षकमान तापमान (अं.से.) १३ १४ १४ १३ १३ 

स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ ढग स्थथती (आकाश) स्वच्छ स्वच्छ 
अंशतः 

ढगाळ 

अंशतः 

ढगाळ 

अंशतः 

ढगाळ 

७६ ८८ ८१ ८३ ८१ ८५ ८५ सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ४६ ४२ ५० ५२ ४५ 

५२ ४५ ५१ ४१ ५१ ४३ ३१ दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) २५ २७ ३१ ३१ २९ 

१.६ ०.६ ०.६ ०.७ १.३ १.२ १.५ वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) ९ १० ७ ६ ७ 
 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश/ इशारा ददनाांक २०, २१ व २२ जानेवारी २०२० रोजी आकाश ढगाळ राहील.  

सामान्य सल्ला शेतकऱ्यानी दिकावर कीटकनाशकाची , बुरशीनाशकाची फवारणी करताना 

स्वतःची योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.  

सांदेश करडई दिकावर मावा दकडीचा प्रादुभााव ददसून येताच व्यवस्थािनासाठी 

डायमेथोएट ३० % प्रवाही १० दमली/ १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

सुरू ऊस लागवडी

ची 

िूवातयारी 

1) सुरू ऊस लागवडीसाठी रान तयार करून ठेवावे. सुरू ऊसाच्या लागवडीकरीता 

को-८६०३२(दनरा),को-९४०१२(सादवत्री), को.एम.-०२६५ (फुले-२६५) या जाती ांचे 

बेणे दनवडावे.  

2) लागवडीिुवी प्रदत हेक्टरी बेण्यासाठी १०० गॅ्रम बावीस्टीन + ३०० दम.ली. 

मेलॅदथऑन + १०० दलटर िाणी या द्रावणात १० दमदनटाांसाठी बेणे प्रदहृया 

केल्यानांतर १० दकलो अॅदसटोबॅक्टर जीवाणू + १०० दलटर िाणी या द्रावणात वरील 

बेणे ३० दमदनटे बुडून लागवड करावी.  

3) लागवडीच्यावेळी प्रदत हेक्टरी २५ दकलो नत्र (५४ दकलो युररया) + ६० दकलो 

सु्फरद (३७५ दकलो दसां.सुिर फॉसे्फट) + ६० दकलो िालाश (१०० दकलो मु्यरेट 

ऑफ िोटॅश) द्यावे. 

हरभरा दजरायती 

- घाटे 

भरण्याची 

अवस्था 

 

 

बागायती 

- वाढीची 

अवस्था 

 

1) सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे हरभयाासवर घाटे अळीचा प्रादुभााव ददसून येत 

आहे. घाटे अळीच्या दनयांत्रणासाठी २ गॅ्रम इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एस.जी. प्रदत 

१० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

2) दजरायती हरभरा िररिक्व झाला असल्यास काढणी करुन घ्यावी. काही 

वाणामधे्य काढणीस उशीर झाल्यास घाटे गळ होऊ शकते. 

3) घाटे अळीच्या सवेक्षणासाठी कामगांध सािळे हेक्टरी ५ या प्रमाणात लावावे. 

4) घाटेअळीचा प्रादुभााव ददसताच दनांबोळी अका  ५ टके्क दकां वा अझादडरेक्टीन      

( ३०० िी िी एम ) ५० दमली १० दलटर िाण्यातून फवारणी करावी. 

5) ज्या दठकाणी दजरायती हरभऱ् यात मोठ्या अवस्थेतील घाटे अळी आढळून येत 

असेल तर क्लोरान्ट्र ानीलीप्रोल १८.५ टके्क प्रवाही २.५ दमली प्रदत १० दलटर 

िाण्यातून फवारावे ( एकरी २०० दलटर िाणी ). 

6) ढगाळ हवामानामुळे ज्या भागामधे्य माव्याचा प्रादुभााव जास्त प्रमाणात ददसत 

असेल त्या दठकाणी ५ टके्क दनांबोळी अका  दकां वा ५ टके्क अझादडरेक्टीन ( ३०० 

िी िी एम ) ५० दमली १० दलटर िाण्यातून फवारणी करावी. 



 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 
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दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  ईमेल: rahuri.amfu@gmail.com 
 

तुर शेंगा 

िक्वतेच्या 

अवस्था 

1) शेंग माशी , घाटे अळी आदण दिसारा ितांग या दकडी ांच्या दनयांत्रणासाठी खालील 

फवारणी करावी : 

2) इमामेक्टक्टन बेन्झोएट ५ टके्क दाणेदार ४ गॅ्रम दकां वा फु्लबेंडामाईड २० टके्क 

दाणेदार ५ गॅ्रम दकां वा क्लोरान्ट्र ानीलीप्रोल १८.५ टके्क प्रवाही ३ दमली प्रदत १० 

लीटर िाण्यातून फवारावे ( एकरी २०० दलटर िाणी ).  

3) लवकर िररिक्व होणाऱ्या वाणाची काढणी करून घ्यावी. 

करडई  मावा या दकडीच्या दनयांत्रणासाठी १० दमली डायमेथोएट ३०% प्रवाही १० दलटर 

िाण्यात दमसळून फवारावे. 

गहू  मावा व तुडतुडे या दकडी ांचा प्रादुभााव आदथाक नुकसान िातळीस ददसून येताच १ 

गॅ्रम थायादमथॉक्झाम २५ डबू्ल्य.जी. प्रदत १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. 

भुईमुग 

 

िेरणीिुवा 

तयारी 

 

उन्हाळी भुईमुगाची िेरणी १५ जानेवारी ते १५ फेबु्रवारी दरम्यान करावी. िेरणीसाठी 

फुले उन्नती , टी.ए.जी.२४, टी.जी.२६, टी.िी.जी.४१, जे.एल.५०१ या वाणाांिैकी दनवड 

करावी. िेरणीचे अांतर ३० ×१० सें.मी. ठेवावे. त्यासाठी हेक्टरी १०० ते १२० दकलो 

दबयाणे वािरावे. 

रब्बी ज्वारी  लष्करी अळीच्या दनयांत्रणासाठी १.५% क्टक्वनॉलफॉस भुकटी दकां वा ५% मेलॅदथ ऑन 

भुकटी २० दकलो प्रदत एकरी या प्रमाणात सकाळी वारा शाांत असताांना धुरळावी. 

काांदा 

 

वाढ काांद्यावरील फुलदकड्ाांच्या दनयांत्रणासाठी डायमेथोएट ३०% ईसी १५ दम.ली. दकां वा 

लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ई.सी. ६ दम.ली. या कीटकनाशकाांच्या आलटुन िालटुन 

फवारण्या कराव्यात.  

काांद्यावरील करिा रोगाच्या दनयांत्रणासाठी डायथेन एम-४५ (०.३%)  २५ ग्रम दकां वा 

टेबॅ्यकोनॅझोल (०.१%) १० दमली हे बुरशीनाशक १० दल टर िाण्यातुन आलटून-

िालटून फवारावेत.  

डादळां ब  मावा दकडीच्या दनयांत्रणासाठी १० दमली डायमेथोएट ३०% प्रवाही १० दलटर िाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. 
 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान िूवाानुमान : प्रादेदशक हवामान िूवाानुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  : भारत मौसम दवज्ञान दवभाग वेधशाळा िाणी व्यवस्थािन प्रकल्प, मफुकृदव , राहुरी 

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी.  

दद.  :  १७/०१/२०२० 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 
 


