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१०५) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २८/०२/२०२० 
 

षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (२१/०२/२०२० ते २७/०२/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (२९/०२/२०२० ते ०४/०३/२०२०) 

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ षदनांक २९ ०१ ०२ ०३ ०४ 

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

३४.८ ३४.६ ३३.६ ३४.६ ३१.८ २९.८ २९.८ कमाल तापमान (अं.से.) ३४ ३३ ३२ ३२ ३२ 

१६.१ १८.३ १७.५ १७.९ १५.५ ११.५ १०.९ षकमान तापमान (अं.से.) १४ १५ १४ १३ १२ 
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७८ ६४ ७४ ६९ ६८ ७९ ७७ सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ३० ४३ ४२ ४१ ३८ 

२५ २५ २३ २९ २३ २० १८ दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) १७ २० २३ २१ २३ 

०.९ ०.५ ०.४ १.६ ०.६ १.३ २.३ वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) ७ ६ ९ ८ १० 
 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश/ इशारा ददनाांक ०१ मार्च ते ०४ मार्च पयंत आकाश अांशतः ढगाळ राहील. 

सामान्य सल्ला शेतकऱ्यानी दपकावर कीटकनाशकार्ी , बुरशीनाशकार्ी फवारणी करताना स्वतःर्ी 

योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. 

सांदेश ११० ददवसामधे्य सुयचफुलारे् पीक तयार होते. सूयचफुलार्ी पाने, देठ व फुलार्ी मागील बाजू 

दपवळी झाल्यानांतर दपकार्ी कापणी करावी. कणसे र्ाांगली वाळवून नांतर माळणी करावी. 

हरभरा - घाटे अळीच्या दनयांत्रणासाठी २.५-३ दमली क्लोरॅन्ट्र ादनलीप्रोल १८.५ प्रवाही प्रदत १० दलटर 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी . 

काांदा वाढ काांदा दपकावर फुलदकडी ांर्ा प्रादुभाचव वाढण्यार्ी शक्यता आहे. हे प्रमाण फेबु्रवारी-मार्च 

मदहन्यापयंत वाढत राहते. त्यासाठी लेम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ % SC @ ६-१० दमली  प्रदत १० 

दलटर पाणी  या प्रमाणात १० ते १५ ददवसाांच्या अांतराने साध्या हात पांपाने फवारावे. करपा 

रोगारे् प्रमाण ददसून आल्यास त्यारे् दनयांत्रणासाठी मॅन्कोझेब दकां वा क्लोरोथॅलोनील २५ गॅ्रम 

दकां वा टेबु्यकोनॅझोल १० दमली प्रमाणे वरील कीटकनाशकात दमसळून फवारणी करावी. 

मका उगवण खोडदकडीच्या दनयांत्रणासाठी उगवणीनांतर ८-१० ददवसाांनी १५ दमली डायमेथोएट ३० टके्क 

प्रवाही प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

रोपवाटीका - सूत्रकृमी ांच्या दनयांत्रणासाठी रोपे तयार करताना २६ दकलो काबोफु्यरॉन ३ जी प्रदत एकर या 

प्रमाणात मातीत दमसळून हलके पाणी द्यावे. 

कदलांगड व 

खरबूज  

लागवड सध्या कदलांगड आदण खरबूज या दपकाांर्ी लागवड र्ालू झालेली आहे. या दपकात प्रामुख्याने 

फुलदकडे, मावा व पाांढरी माशी या दकडी ांर्ा प्रादुभाचव आढळून येतो व तसेर् केवडा , भुरी, 

पानावरील दठपके , मर आदण दवषाणूजन्य रोगाांमधे्य मोझॅक व बड  नेक्रोसीस या रोगाांर्ा 

प्रादुभाचव ददसून येतो.  कदलांगडारे् पीक दोन ते तीन पानाांवर असताना फवारणी करावी. 

प्रथमत: थायोमेथोक्झाम ४ गॅ्रम अदधक मॅन्कोझेब २५  गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या 

हात पांपाने फवारणी करावी. तसेर् या दपकाांवर नाग अळीर्ार्ा प्रादुभाचव आढळून येतो. नाग 

अळी पानाच्या आत दशरून आतील भाग खाते. त्यामुळे पानावर नागमोडी रेषा तयार 

होतात. नागअळीच्या दनयांत्रणासाठी ४ टके्क दनांबोळी अकच  प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या 

हातपांपाने फवारावे दकां वा सदर फवार ण्या फुले येण्यापूवी कराव्यात. फुले आल्यानांतर 

शक्यतो दन ओदनकोटीनाइड्स गु्रपमधील (उदा. अॅसीटादमदप्रड , एदमडाक्लोप्रीड  व 

थायोमेथोक्झाम) सारखी औषधे फवारु नये. 

सुयचफुल 

 

काढणी ११० ददव सामधे्य पीक तयार होते. सूयचफुलार्ी पाने , देठ व फुलार्ी मागील बाजू दपवळी 

झाल्यानांतर दपकार्ी कापणी करावी. कणसे र्ाांगली वाळवून नांतर माळणी करावी. 

र्वळी 

(र्ारा) 

वाढ माव्याच्या दनयांत्रणासाठी दनांबोळी अकच  ५ टके्क फवारावे. मावा जास्त प्रमाणात असेल तर 

१० दमली डायमेथोएट ३० टके्क प्रवाही प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारावे. औषध 
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फवारल्यानांतर ७ ददवस जनावराांना दहरवा र्ारा घालू नये. 

टोमॅटो  लागवड सध्या बयाचरर्शा भागात उन्हाळी भागात टोमॅटोर्ी लागवड सुरू झालेल ली आहे. टोमॅटो 

दपकात पणचगुच्छ रोगार्ा प्रसार पाांढरी माशी माफच त होतो आदण दवषाणूजन्य दठपक्याांर्ा मर 

रोग फुलदकड्यामाफच त होत असल्याने , या दकडी ांरे् दनयांत्रण वेळीर् करणे गरज असल्याने 

रोगग्रस्त झाडे ददसतार् उपटून नायनाट करावा. टोमॅटोच्या पुनलाचगवडीनांतर १० ददवसाांनी 

१० दकलो फोरेट प्रदतहेक्टरी या प्रमाणात झाडाभोवती गोलाकार पद्धतीने टाकून झाकावे व 

पाणी द्यावे. गरजेनुसार दफप्रोनील ५ इसी १५ दमली अदधक मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम दकां वा 

कारबेन्डाझीम १० गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारणी करावी.  फळ 

पोखरणाऱ्या अळीरे् दनयांत्रणासाठी थायामेथोक्साम १२.६ %+ लेम्बडा सायहॅलोथ्रीन ९.५ % 

ZC @ २.५ दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारणी करावी. अधूनमधून ४ 

टके्क दनांबोळी अकाचर्ी फवारणी करावी. 

लसून घास - मावा या दकडीर्ा व्यवस्थापनासाठी ५० गॅ्रम व्हदटचदसदलयम लेकॅनी प्रदत १० दलटर पाण्यात 

दमसळून या जैदवक दकटकनाशकार्ी सांध्याकाळी फवारणी करावी. 

आांबा - तुडतुडे या दकडीच्या दनयांत्रणासाठी ५ दमली लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ टके्क प्रवाही दकां वा १० 

दमली प्रोफेनोफॉस ५० टके्क प्रवाही प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारावे. 

दर्कू --- बी पोखरणाऱ्या अळीच्या दनयांत्रणासाठी १० दमली प्रोफेनोफॉस ५० टके्क दकां वा लॅम्बडा 

सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी. दकां वा डेल्टामेथ्रीन २.८ ई.सी. प्रवाही प्रदत १० दलटर पाण्यातून 

फवारावे. 
 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  : भारत मौसम दवज्ञान दवभाग वेधशाळा पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, मफुकृदव , राहुरी 

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी.  

दद.  :  २८/०२/२०२० 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 
 


