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११) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. ०७/०४/२०२० 

 

षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (३०/०३/२०२० ते ०६/०४/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (०८/०४/२०२० ते १२/०४/२०२०) 

३१ ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ षदनांक ०८ ०९ १० ११ १२ 

३५.४ ३७.२ ३६.८ ३७.० ३७.० ३७.८ ३८.२ पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 
२०.४ १८.९ १८.४ १९.५ १९.३ १८.९ १९.९ कमाल तापमान (अं.से.) ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ 

० ० ० ० ० ० ० षकमान तापमान (अं.से.) २० २० २२ २२ २४ 

७२ ८० ८३ ८० ७७ ८० ७२ ढग स्थथती (आकाश) ० ० ० ० ० 

२६ २० २० २३ १९ १७ १६ सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ५५ ५४ ५३ ५१ ४८ 
१.० १.४ १.२ ०.७ ०.८ ०.९ १.४ दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) २५ २३ २२ २३ २१ 

३५.४ ३७.२ ३६.८ ३७.० ३७.० ३७.८ ३८.२ वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) ९ ९ ५ ४ ३ 
 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश/ 

इशारा 

पुढील पाच ददवस हवामान कोरडे राहील व तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला उन्हाळी दपकाांना वाढीच्या अवस्थेनुसार सांरक्षीत पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. 

सांदेश दपकाांमधील बाष्पीभवन कमी होण्यासाठी पालापाचोळ्याचे आच्छादन करावे व दठबकव्दारे पाणी द्यावे. 

भुईमुग शेंगा तयार होत असताना जास्तीत जास्त शेंगा तयार होण्यासाठी ७० गॅ्रम  ००:५२:३४ , ५० गॅ्रम  

मल्टीमायक्रोनु्यट्र ीएां ट्/ १५ दलट्र पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

सुययफुल 

 

मावा व तुडतुडे या रस शोषणायायज दकदडांच्या दनयांत्रणासाठी १० दमली डायमेथोएट् ३०% प्रवाही प्रदत १० 

दलट्र पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

लसून घास 

 

स्पोडोपे्टरा अळीच्या व्यवस्थापनासाठी १ दमली एस.एल.एन.पी.व्ही. + ५ गॅ्रम दबवे्हररया बॅदसअना १० लीट्र 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

दलांबु वदगयय दपके 

 

काळी माशीच्या दनयांत्रणासाठी १५ गॅ्रम अॅदसफेट् ७५% पाण्यात दमसळणारी पावडर प्रदत १० दलट्र 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

डादळां ब 

 

सूत्रकृमी ांचा प्रादुभायव आढळून आसल्यास १३५ दकलो काबोफु्यरॉन ३ जी प्रदत हेक्टरी झाडाांभोवती ररांग 

पद्धतीने पुरेसा ओलावा असताना ट्ाकून झाकावे. 

दचकु 

 

बी पोखरणाऱ्या अळीच्या दनयांत्रणासाठी १० दमली प्रोफेनोफॉस ५०% दकां वा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी. 

दकां वा डेल्टामेथ्रीन २.८ ई.सी. प्रवाही प्रदत १० दलट्र पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

जरबेरा 

 

नाग अळीचे दनयांत्रणासाठी १० दमली क्लोरपायररफॉस २० ई.सी दकां वा १५ गॅ्रम अॅदसफेट् ७५ एस. पी. प्रदत 

१० दलट्र पाण्यातून फवारावे. 

कानेशन 

 

लाल कोळी या दकडीच्या दनयांत्रणासाठी ४ दमली अॅबेमेक्टीन १.८ ई.सी. प्रदत १० दलट्र पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. 

उन्हाळ्यातील 

पशुपालन व्यवस्थापन 

वातावरणातील उष्णता वाढल्यामुळे जनावराांच्या शरीराचे तापमान वाढते व हे तापमान दनयांदत्रत 

ठेवण्यासाठी जनावरे जास्त पाणी दपतात व कमी चारा दकां वा खाद्य खातात. याचा एकूणच जनावराांच्या 

वाढीवर, प्रजननावर व उत्पादनावर प्रदतकूल पररणाम होतो. त्यामुळे पुढील नुकसान ट्ाळण्यासाठी 

उन्हाळ्य़ात जनावराांची पुढीलप्रमाणे काळजी घ्यावी. 

१) जनावराांचा गोठा थांड जागी दकां वा झाडाखाली बाांधावा. गोठ्याच्या छपरावर गवत , पाला, पाचोळा, 

नारळाच्या झावळ्या ट्ाकून पाणी दशांपडावे त्यामुळे गोळा थांड राहतो. 

२) उन्हामधे्य जाणाराांना ३-४ वेळा थांड व स्वच्छ पाणी पाजावे. गोठ्यात पाण्याची स्वतांत्र सुदवधा केलेली 

असल्यास पाण्याचे भाांडे सावलीत असावे व भाांडे मुख्यत: माती दकां वा दसमेंट्पासून बनवलेले असावे 

जेणेकरून त्यात पाणी ददवसभर थांड राहील. 

३) जनावराांना उन्हाळयात दुपारच्या वेळी चरावयास पाठवू नये. 

४) दुपारच्या वेळी जनावराांना दहरवी मका , चवळी, कडवळ, लसूणघास यासारखे पोषण वैरन द्यावी. 

त्यामुळे दूध उत्पादनात सातत्य दट्कून राहते व प्रजनन क्षमताही सुधारते. 

५) आहारामधे्य वाढीव क्षार दमश्रणाचा वापर करावा , व 'अ' जीवनसत्वाचा पुरवडा करण्यासाठी जास्तीत 
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जास्त दहरवा चारा द्यावा. 

६) उन्हाच्या तीव्रतेपासून सांरक्षण होण्यासाठी जनावराांना पुरेसा दनवारा उपलब्ध करून द्यावा. गोठा हवेशीर 

असावा, गरम हवा बाहेर जाण्यासाठी व थांड हवा आत येण्यासाठी जागा असावी. 

 

स्त्रोत   :  

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

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

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी.  

दद.  :  ०७/०४/२०२० 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 
 


