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षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (०६/१०/२०२० ते १२/१०/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानअंदाज 
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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच ददवस आकाश ढगाळ राहील तसेच वादळी वाऱ्यासह काही दिकाणी मध्यम पाऊस पडण्याची 

शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला खरीप षपकाची काढणी षशल्लक असल्यास पावसाची उघडीप बघून काढणी करून घ्यावी. 

काढणी केलेली षपके सुरषक्षत षठकाणी ठेवावीत. 

पाऊस थांबल्यानंतर व वापसा आल्यानंतरच रब्बी षपकाची पेरणी करावी. 

षपकांमधे्य पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आषण साचलेल्या पाण्याचा षनचरा करावा. 

पावसाने उघडीप षदल्यास षपकात करावायाची कामे पुणर करावीत . (आंतरमशागतीची, 

तणिनयंत्रणाची, खते देणे, फवारणी इ.) 

हवामान अांदाजावर आधाररत कृषी सल्ला व हवामानचा पूवाानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल अॅपचा वापर 

करावा. 

दवजेचा पूवाानुमानाकरीता दादमनी मोबाईल अॅपचा वापर करावा.  

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

सामादजक अांतरही िेवले जाईल . शेती यांते्र दनजंतुकीकरण करावीत . तोांडाला मास्क अथवा कापड 

गुडाळावे. 

पावसाळ्यात फवारणी करताांना स्टीकरचा वापर करावा. 

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

सांदेश दपकाची काढणी दशल्लक असल्यास उघडीप बघून काढणी करून घ्यावी. काढणी केलेली दपके सुरदित 

दिकाणी िेवावीत. पाऊस थाांबल्यानांतर व वापसा आल्यानांतरच रब्बी दपकाची पेरणी करावी. 

कापूस बोांड 

धरणे 

जदमनीत पावसाचे पाणी साचून रादहले असल्यास चर खोदून पाणी बाहेर काढावे. कपाशी दपकामधे्य पाणी 

साचल्यास मर रोगाचा प्रादुभााव वाढण्याची शक्यता आहे.  

मर रोगाची लिणे ददसू लागताच १.५ दकलो युररया + १.५ दकलो पालाश १०० दलटर पाण्यात दमसळून १५० 

ते २०० दमली आळवणी प््रयेक झाडाच्या बुांध्याजवळ द्यावे. 

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

झाडाच्या बुांध्याजवळ ओतावे व लगेच पाणी द्यावे. 

ऊस  जदमनीत पावसाचे पाणी साचून रादहले असल्यास चर खोदून पाणी बाहेर काढावे. जर ऊस पडलेला दकां वा 

कललेला असेल तर दोन ओळीतील ऊस एकमेकाांना बाांधून आधार द्यावा. सरीतील पाणी ओसरताच ऊस 

दपकास ५० दकलो युररया व ५० दकलो मु्यरेट ऑफ पोटॅश प्रदत हेक्टर या प्रमाणे बुस्टर डोस द्यावा. दिबक 

दसचनाची सोय असेल तर खते दिबक दसचनाच्या सहाय्याने द्यावीत. वाफसा येतास ऊसाच्या बुडख्यास 

मातीची भर लावावी.  

तूर शेंगा 

भरण्याची 

अवस्था 

जदमनीत पावसाचे पाणी साचून रादहले असल्यास चर खोदून पाणी बाहेर काढावे. शेतात पाणी साचल्याने 

दपक दपवळे पडु लागल्यास १ % युररयाची फवाराणी करावी.  

भाजीपाला 

दपके 

 सततच्या पावसामुळे भाजीपाला दपकाांवर करपा रोग सांभवतो. यासािी उघडीप दमळाल्यानांतर मॅन्कोझेब 

२५ गॅ्र. दकां वा कॉपर ऑक्सिक्लोराई २५ गॅ्र. दकां वा अझोिोस्टर ोबीन १० दमली. 10 दल. पाण्यात दमसळुन रोग 

ददसताच ददवसाच्या अांतराने २-३ फवारण्या आलटून पालटून द्याव्या. 
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जनावराांचे 

व्यवस्थापन 

 पावसाची शक्यता असल्याने जनावरे सुरदित दिकाणी बाांधावीत. 

पावसाळ्यात जनावराांना ओला चारा अदत प्रमाणात ददल्यामुळे जनावराांचे पोट फुगते यामुळे 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 

 

दिकाण : मफुकृदव , राहुरी. 

दद.  : १३/१०/२०२० 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा 
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