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षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (२८/०७/२०२० ते ०३/०८/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज 

 (०५/०८/२०२० ते ०९/०८/२०२०) 
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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश  मध्य महाराष्ट्र ामधे्य पुढील दोन-तीन षदवस जोरदार वा ऱ्यासह मुसळधार पावसाचा  इशारा 

भारतीय हवामान षवभागाकडून देण्यात आला आहे. दुसऱ्या षदवसापासून त्याची तीव्रता कमी 

होत जाईल. 

अकोले, संगमनेर मधे्य मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

राहाता, पारनेर, राहुरी , श्रीरामपूर च्या पषिमेचा काही भाग, कोपरगावच्या दषक्षणेचा काही 

भागात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

नेवासा, नगर , श्रीगोदंा, श्रीरामपूरच्या उत्तरेचा काही भाग, कोपरगावच्या उत्तरेचा काही भागात 

मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

शेवगाव, पाथडी, कजरत, जामखेड मधे्य हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला  षपकांमधे्य पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आषण साचलेल्या पाण्याचा षनचरा 

करावा. 

 जोराच्या वारा व पाऊसापासून होणाऱ्या संभाव्य नुकसान टाळण्याकरीता उपायोजना 

कराव्यात. 

 पुढील तीन षदवस जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने षपकांवर फवारणी करणे टाळावे तसेच 

पुढचे तीन षदवस षसंचन देणे टाळावे.  

 जनावरे सुरषक्षत षठकाणी बांधावीत.   

 षवजेचा पूवारनुमानाकरीता दाषमनी मोबाईल अॅपचा वापर करावा.  

 पावसाने उघडीप षदल्या नंतर जमीतीत ओलाव्याचा अंदाज घेवूनच षपकामधे्य कामास सुरुवात 

करावीत. (आंतरमशागतीची, तणिनयंत्रणाची, खते देणे, फवारणी इ.) 

 शेतीचे का मे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून ददल्यास काम पण योग्य होइल आदण 

योग्य सामादिक अांतरही ठेवले िाईल. शेती यांते्र दनिंतुकीकरण करावीत. तोांडाला मास्क अथवा कापड 

गुडाळावे. 

 पावसाळ्यात फवारणी करताांना स्टीकरचा वापर करावा. 

 दपकावर कीटकनाशकाची , बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळिी घ्यावी. 

सांदेश  मध्य महाराष्ट्र ामधे्य पुढील दोन-तीन षदवस जोराच्या वा ऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा 

हवामान षवभागाकडून देण्यात आला आहे. 

कापूस उगवण ते 

पातेलागणे 

कपाशी दपकामधे्य पाणी साचल्यास मुळकूि व मर रोगाचा प्रादुभााव वाढण्याची शक्यता आहे.  

आळवणी: 

मर रोगाची लक्षणे ददसू लागताच १.५ दकलो युररया + १.५ दकलो पालाश १०० दलटर पाण्यात दमसळून 

१५० ते २०० दमली द्यावे. 

त्यानांतर ८-१० ददवसाांनी २ दकलो दडएपी १०० दलटर पाण्यात दमसळून हे द्रावण १५० ते २०० दमली 

झाडाच्या बुांध्यािवळ ओतावे व लगेच पाणी द्यावे. 

फुलदकडे या रस शोषणायााव दकडी ांच्या दनयांत्रणासाठी १२ दमली दफप्रोनील ५% प्रवाही दकां वा २ गॅ्रम 

थायादमथॉक्झाम २५ डबू्ल.िी. प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारावे. 

भुईमुग रोप  

अवस्था 

भुईमुग दपकात ज्यादा पावसाने पाणी साठून राहील्यास भुईमुग दपवळा पडतो त्याकररता साठलेले पाणी 

काढून दनचरा करावा. 

भुईमुग दपकावरील रस शोषणायााप दकडीसाठी दमदथल दडमेटॉन २५ ई.सी. १० दमली प्रदत १० दलटर 
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पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

िून मधे्य पेरणी केलेल्या भुईमुग दपकात वापसा आल्यास हात कोळप्याने खुरपणी करावी. 

हुमणी अळीच्या दनयांत्रणासाठी काबोफु्यरॉन ३% दाणेदार ३३ दक.गॅ्र./ हेक्टर वापरावे व शेताला हलके 

पाणी द्यावे. 

सोयाबीन  फाांद्या  

लागणे 

स्पोडोपे्टरा अळीच्या दनयांत्रणासाठी मुख्य दपकाच्या कडेने एरांडीची एक ओळ सापळा दपक म्हणून 

पेरावी . 

सोयाबीन दपकात पाने खाणायाार अळीचे दनयदमत सवेक्षण करणे आवश्यक असून त्यासाठी स्पोडोलूरचे 

हेक्टरी ८ ते १० कामगांध सापळे शेतात उभारावे 

बािरी  खोड दकड दकां वा खोड माशीच्या दनयांत्रणासाठी १४ दमली मेलॅदथऑन ५०% प्रवाही प्रदत १० लीटर 

पाण्यात दमसळून फवारावे. 

मुग, उडीद वाढ उडीद आदण मुग दपकात दपवळा दवषाणूमुळे रोगग्रस्त व पाने आकसलेली झाडे उपटून शेताबाहेर खड्डा 

करून गाडून घ्यावीत. 

उडीद आदण मुग दपकात भुरी दपकात भुरी रोगाचा प्रादुभााव आढळून आल्यास त्याच्या दनयांत्रणासाठी 

सल्फर ८०% डबु्ल.पी. ३० गॅ्रम/ १० दलटर पाणी या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

मुग आदण उडीद दपकात खोड माशीचा प्रादुभााव आढळल्यास फोरेट दाणेदार १० दकलो या प्रमाणात 

मातीत दमसळावे. 

मूग आदण उडीद दपकाांमधे्य काही भागात नाकतोड्ाांचा प्रादुभााव ददसून येत आहे. या दपकावरील ही 

प्रमुख कीड िरी नसली तरी पानाांवर दिद्र पडलेली ददसत असल्यास सांभाव्य आदथाक नुकसान 

टाळण्यासाठी अझाडीरेक्टीन १५०० पी.पी.एम. ५० दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारणी करावी. 

मूग आदण उडीद दपकात दपवळा मोझेक दवषाणूमुळे ग्रस्त झालेले झाडे उपटून शेताबाहेर खड्डा करून 

गाडून घ्यावीत. 

तूर रोप 

अवस्था 

तूर दपकात पाने गुांडाळणारी अळीचा प्रादुभााव ददसून येत आहे त्यासाठी अझाडीरेक्टीन १५०० 

पी.पी.एम. ५० दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारणी करावी.  

तूर दपकात खोड माशीचा प्रादुभााव आढळल्यास फोरेट दाणेदार १० दकलो या प्रमाणात मातीत 

दमसळावे. 

िनावराांचे 

व्यवस्थापन 

 पावसाची शक्यता असल्याने िनावरे सुरदक्षत दठकाणी बाांधावीत. 

पावसाळ्यात िनावराांना ओला चारा अदत प्रमाणात ददल्यामुळे िनावराांचे पोट फुगते त्यामुळे ओला 

चारा प्रमाणात द्यावा. 

पावसाळ्यात मेंढ्ाांच्या खुरामधे्य दचखल्या होतात तेव्हा मदहन्यातून एकदा कॉपर सले्फट दकां वा 

फॉरमॅल्डीहाईड द्रावण असलेल्या उथळ हौदातून सांपूणा खुर बुडतील अशा सोडाव्यात. 

 

स्त्रोत   :  

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

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

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी.  

दद.  :  ०४/०८/२०२० 

स्वाक्षरीत   

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 

 


