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षजल्हा : धुळे 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (१९/०२/२०२१ ते २५/०२/२०२१) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानअंदाज 

 (२७/०२/२०२१ ते ०३/०३/२०२१) 

१९ २० २१ २२ २३ २४ २५ षदनांक २७ २८ ०१ ०२ ०३ 

       पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

       कमाल तापमान (अं.से.) ३५ ३४ ३४ ३५ ३४ 

       षकमान तापमान (अं.से.) १८ १९ २० १९ १९ 

       ढगस्थथती (आकाश) ० ० ० ० ० 

       सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ३३ ३६ ३१ २८ १४ 

       दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) १५ १६ १३ १२ ९ 

       वाऱ्याचा वेग (षकमी/ तास) १० १० ८ ९ ६ 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच ददवस हवामान कोरडे राहील.  

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

वापर करावा. 

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

योग्य सामादजक अांतरही ठेवले जाईल . शेती यांते्र दनजंतुकीकरण करावीत . तोांडाला मास्क अथवा 

कापड गुडाळावे. 

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

 सांदेश  काांदा:  फुलदकडे, करपा दन यांत्रणासाठी डायमेथोएट १५ दमली +काबेनॅ्डझीम १० गॅ्रम + १० दमली 

स्टिकर प्रदत १० लीटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

भुईमुग रोप अवस्था जमीनीत ओलावा दटकदवण्यासाठी , हवा खेळती राहण्यासाठी तसेच गवताचे व तणाांचे दनयांत्रण 

करण्यासाठी हात कोळप्याने कोळपणी करुन घ्यावी. 

हरभरा काढणी हरभरा पीक सवासाधारणपणे ११० ते १२० ददवसाांमधे्य काढणीसाठी  पररपक्व होते. हरभरा दपकाची 

काढणी घाट्यामधे्य  १४ ते १६ % ओलावा असताना करावी त्यामुळे नुकसान कमी होते. 

हरभरा घाटे भरण्याची 

अवस्था 

दपवळी पडलेली रोगग्रस्त झालेली दकां वा वाळलेली झाडे उपटून नष्ट करावी. 

ज्या दठकाणी हरभऱ्यात मोठ्या अवस्थेतील घाटे अळी आढळून आल्यास क्लोरांटर ादनलीप्रोल १८ .५० 

एस सी @ २ दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारावे (एकरी २०० दलटर पाणी). 

मका दाणे 

भरताना 

खोडदकडीच्या दनयांत्रणासाठी उगावणीनांतर ८-१०  ददवसाांनी १५ दमली डायमेथोएट ३० % प्रवाही 

प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

चवळी 

(चारा) 

 माव्याच्या दनयांत्रणासाठी दनांबोळी अका  ५ टके्क फवारावे. मावा जास्त प्रमाणात असेल तर १० दमली 

डायमेथोएट ३० टके्को प्रवाही प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारावे. औषध फवारल्यानांतर ७ ददवस 

जनावराांना दहरवा चारा घालू नये. 

रब्बी ज्वारी काढणी पीक पररपक्व झाले असल्यास काढणी करून घ्यावी काढणी झालेल्या दपकाची मळणी करुन 

सुरदित दठकाणी साठवणूक करावी. 

काांदा  फुलदकडे व करपा या कीड व रोगाच्या दनयांत्रणासाठी डायमेथोएट १५ दमली. दकां वा 

लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ६ दमली अदधक काबेनॅ्डझीम १० गॅ्रम दकां वा टेबु्यकोनॅझोल १० दमली+स्टिकर 

१० दमली प्रदत १० लीटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

गहू दाणे 

भरताना 

मावा व तुडतुडे या दकडी ांचा प्रादुभााव अदथाक नुकसान पातळीस ददसून येताच १ गॅ्रम 

थायादमथॉक्झाम २५ डबू्लजी. प्रदत १० लीटर पाण्यात दमसळून फवाराणी करावी. 

दमरची   दमरचीवरील रस शोषणा-या फुलदकडे , पानावरील दठपके इत्यादी रोग आढळून आल्यास , त्यासाठी 

दफप्रोनील १५ दमली दकां वा फेनपायरॉक्झीमेट ५ ईसी. १ 0 दमली. दकां वा फेनाक्झास्टक्वन १० ईसी. २० 

दमली. अदधक मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम दकां वा कॉपर ऑस्टक्झवलोराईड २५ गॅ्रम दकां वा टेबु्यकोनॅझोल १० 

दमली. प्रदत १० लीटर पाण्यात दमसळून साध्या हात पांपाने फवारणी करावी. दहा ददवसाांच्या अांतराने 

या फवारण्या आलटून-पालटून कराव्यात. 
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स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  :  

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी. 

दद.  : २६/०२/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 

 


