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हवामान अंदाजावर आधारिरत कृषी सल्ला सरिमतीची साप्तारिहक बैठक रिद. ०७/०४/२०२०

रिजल्हा : जळगाव

हवामान     अंदाज     :  

हवामान घटक
पुढील पाच रिदवसांचा हवामानाचा अंदाज

(०७/०४/२०२० ते ०११/०४/२०२०)
रिदनांक 8 9 10 11 12

पाऊस (रिममी) 0 0 0 0 0

कमाल तापमान (अं.से.) 40 41 40 38 39

रिकमान तापमान (अं.से.) 25 25 24 24 25

ढग रि%&ती (आकाश) 1 0 0 0 0

सकाळची सापेक्ष आद*र+ता (%) 66 66 59 50 46

दुपारची सापेक्ष आद*र+ता (%) 30 31 33 24 20

वाऱ्याचा  वेग (रिकमी/तास) 9 9 8 6 3

वाऱ्याची षिदशा (अंश) 291 272 296 267 189

हवामान     अंदाजावर     आधाषिरत     कृ�ी     सल्ला  
पीक अवस्था कृषि� षिव�यक सल्ला

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामान खा-त्याच्या अंदाजानसुार विजल्ह्यात विदनांक १० व ११ एवि+र्ल २०२० रोजी तरुळक वि.काणी मेघगज1ना व
विवजांच्या कडकडाटासह +ावसाची शक्यता असनू विदनांक ७ ते ९ एवि+र्ल २०२० रोजी हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता
आहे.

सामान्य सल्ला तरुळक वि.काणी  +ाऊसाची शक्यता असल्याने  काढललेी वि+के +ावसा+ासनू सरंक्षण होण्याच्या दषृ्टीने योग्यरीत्या झाकून
.ेवावीत. +ाऊसा+ासनू बचावासा.ी उघडयावरील धान्य सरुविक्षत स्थळी हलवावे. काढणी केललेी रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा
ई.  धान्य उन्हात चांगले वाळवावीत व  सरुविक्षत स्थळी  सा.वणकू करावी. जनावरे सरुक्षीत वि.काणी बांधावीत. +ावसाचा
अंदाज बघनू वि+कावर विकटकनाशकाची, बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.

Covoid 19 ya संसर्ग�जन्य
  आजार पासून रक्षण पासनू रक्षण र पासून रक्षणक्षण

Covid-19 या ससंग1जन्य आजारा+ासनू सरंक्षण करण्यासा.ी तोडंास मास्क लावा, शेताच्या कामादरम्यान लोकांमध्ये
स+ंक1  टाळण्यासा.ी  3-5  फूट अंतर  .ेवा समदुायामध्ये  जवळजवळ एकतर्  येऊ नका. हात वारवंार  साबणाने  धवुनू
सवॅिनटायझर वा+रा.  उघडे खलुे  विशकंने  टाळा  तोडंावर  रुमाल धरा  आविण कोरो ना Covid-19  +र्सार रोख्यासा.ी
+र्शासनास मदत करा. आ+ल्या, आ+ल्या कुटंुबाच्या  आविण समाजाच्या सरुविक्षततेसा.ी हात धवुा, स्वच्छता राखा, +र्वास
टाळा आविण स्वतःची काळजी घ्या.

ऊस वाढीची सरुु उसाची लागण झालले्या के्षतर्ात वि+क ४ मविहन्याचे होई +यNत खरु+णी व कोळ+णी करून तण विवरहीत .ेवावे. उन्हाळा
चाल ूझाल्याने उसाला योग्य वेळेच्या अंतराने +ाण्याच्या +ाळ्या द्याव्यात.

भुईमुर्ग
आ-या सटुण्याची
ते शेंगा +ोसण्याची

अवस्था

उन्हाळी भईुमगूाच्या आ-या जविमनीत जाण्यास सरुुवात झाल्यावर आतंरमशागत करु नये. आ-या जविमनीत जाण्याच्या वेळी
ते  शेंगा  +ोसण्याची  कालावधीत  वि+कास  +ाण्याचा  ताण  +डणार  नाही  याची  दक्षता  घ्यावी.  भईुमगुास  शक्य  असल्यास
विस्+र्कंलर +द्धवितने +ाणी द्यावे. भईुमगुास जविमनीच्या मगदरूा +र्माणे ८ ते १० विदवसाचं्या अंतराने +ाणी द्यावे. +ाने खाणाऱ्या
अळीच्या  विनयतंर्णासा.ी  क्लोरो+ायरीफॉस  २०  विमली  १०  विलटर  +ाण्यात  विमसळून  फवारणी  करावी. विटक्का  रोग
विनयतंर्णासा.ी मॅकंोझेब २.५ गर्मॅ विकंवा काबYन्डाविझम १ गर्मॅ +र्वितविलटर +ाण्यातनू फवारावे.

भाजीपाला वि+क वाढीची
अवस्था

भेंडी,  वांगी,  भो+ळा  इ.  भाजी+ाला  वि+कावरील  रस  शोषक  विकडीचं्या  विनयतंर्णासा.ी  ५  %  विनबंोळी  अका1ची  विकंवा
विफ+र्ोविनल  २५  विमली +र्ती  १०  विलटर  +ाण्यात  विमसळून  फवारणी  करावी.  तसेच  भाजी+ाला  वि+कावरील  कोळीच्या
विनयतंर्णासा.ी फेन+र्ो+ॅॅथर्ीन ३०% ई.सी., ५ विमली विकंवा डायकोफॉंल १८.५% ई.सी., २० विमली +र्ती १० विलटर
+ाण्यातनू फवारावे. 

विमरची वि+क वाढीची
अवस्था

सध्याच्या  हवामानामळेु  विमरची वि+कावर  चरुडा-मरुडा:  हा विवषाणजून्य रोग +ाढंरी माशी व फुलविकडे या विकडीमंाफ1 त होऊ
शकतो.  यामध्ये  वि+कांची +ाने  बारीक वाकडी होऊन सरुकुत्या +डल्यासारखी विनस्तेज विदसतात.  त्यामळेु झाडांची वाढ
खुटंते.  आवश्यकतेनसुार  +ाढंरी  माशी  विनयतंर्णासा.ी  वि+वळे  तसेच  फुलविकड्यांसा.ी  विनळे  विचकट  सा+ळे  वा+रावेत.
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रासायविनक कीडनाशकांचा वा+र करावयाचा झाल्यास फुलविकडे विनयतंर्णासा.ी विफ+र्ोनील (५ ई.सी.) १५ विमली विकंवा
विस्+नोसडॅ (४५ ई.सी.) ४ विमली १० विलटर +ाण्यातनू फवारणी करावी.

टोमॅटो फळधारण अवस्था 

टोमटॅो वरील फळे +ोखरणारी अळी – ही अळी +र्थम +ाने खाते व नतंर विहरवी विकंवा वि+कललेी फळे +ोखरून आत विशरते व
गर खाते या विकडीच्या विनयतंर्णासा.ी विक्वनॉलफॉस २५ % ईसी २० विमली विकंवा नोव्हलॅीरॉन १० % ईसी १५ विमली विकंवा
क्लोरनॅट्रनॅी+र्ोल १८.५%  एस.सी ३ विमली  +र्ती  १० विलटर +ाण्यात विमसळून ८ ते  १० विदवसाचं्या  अंतराने  २-३
फवारण्या कराव्यात.

आबंा फळधार पासून रक्षणण
अवस्था

नवीन लागवड केलले्या आबंा कलमांना वाऱ्या+ासनू सरंक्षणासा.ी का.ीचा आधार द्यावा.  मोठ्या झाडांना फळधारणेनतंर
जविमचा +र्कार,  झाडाचे वय,  +ाण्याची उ+लब्धता ई.  विवचारात घेवनू योग्य वेळेच्या अंतराने +ाण्याच्या +ाळ्या द्याव्यात.
बागेत झाडाचं्या आळ्यांमध्ये गवत, +ाला+ाचोळा ई. अछ्यादनाचा वा+र करावा.

डाविळंब तेलकट डाग रोग
विनयतंर्ण

तेलकट डाग रोग विनयतंर्णासा.ी  झाडांची  नैसविग1करीत्या  +ानगळ होई +यNत ताण द्यावा.  +ानगळ झालले्या  काड्याच्या
शेंड्याकडील  भाग  वाळून  जाई  +यNत  ताण  द्यावा  त्यामळेु  काड्यांमधील  +ाण्याचे  +र्माण  कमी  झाल्याने  तसेच  उच्च
ता+मानामळेु डोळ्यांजवळ असणारे जीवाणू मारून जातील व +ढुील बहारा मध्ये रोगाचे +र्माण कमी होईल. बहार छाटणी
करतेवेळी शेंड्याकडील १० ते १५ से.मी. लांबीचा भाग छाटून काढावा तसेच विशफारशीत खतांची मातर्ा देवनू विनयविमत
+ाणी+रुव.ा करावा.

दर्ाक्ष्य काढणी व विवशर्ांती
अवस्था 

सध्याच्या  काढणी अवस्था स+ंण्याच्या  वेळी  माणसांमधील कोविवड-१९ या  ससंग1जन्य रोग व लॉकडाउन मळेु  फळाच्या
काढणीस अडथळा आल्या कारणाने शेतकरीबधंनूी आ+ले नकुसान टाळण्या कविरता सध्याचा झाडावरील ताझा दर्ाक्ष माल
झाडावरवितच बेदाण्या मध्ये +विरवरवितत करण्यासा.ी उ+ाय योजना करावी. जर +णू1 काढणी झाली असल्यास व +ढुील १०-
१५  विदवसांनी  खरड  छाटणी  करण्याचे  विनयोजन  असले  तर  तद्+वुc जविमनीचे  व  +ाण्याची  अन्नदर्व्य  व  खताच्या
विनयोजनासा.ी   त+ासणी करून घ्यावी.

केळी उष्णता वाढत असल्याने वि+कला ड्री+ ने योग्य वेळेच्या अंतराने +ाण्याच्या +ाळ्या द्याव्यात. झाडे +डू नयेत म्हणनू गजY+र्माणे
बांबचू्या विकंवा +ॉली+र्ो+ेलीनच्या +ाट्यांच्या सह्यायाने झाडांना आधार द्यावा. झाडे लहान असतील तर बागेत अछ्यादनाचा
वा+र करावा.  

फुल झाडे जरबेरा, कानYशन या फुल झाडावरील लाल कोळी या विकडीच्या विनयतंर्णासा.ी डायकोफॉंल  १५  विमली विकंवा अब्यमेक्टीन
४ विमली +र्ती १० विलटर +ाण्यातनू फवारावे.  

जनावरांचे
व्यवस्था+न

जंताच्या व विवविवध आजाराच्या निन रक्षणयंत्र पासून रक्षणणासाठी    पशु वैद्यकाच्या सहाय्यान रक्षणे जंतनाशक जंतन रक्षणाशक व लसी जनावरांना पाजावे जंतनाशक/
टोचनू घ्यावे.       तसे जंतनाशकच जनावरांना नेहमी पिण्यास स्वछ पाणी द्यावे जन रक्षणावर पासून रक्षणांन रक्षणा न रक्षणे जंतनाशकहमी निपण्यास स्वछ पाणी द्यावे पाणी द्यावे जंतनाशक.  जन रक्षणावर पासून रक्षणे जंतनाशक सावलीमध्ये जंतनाशक  / गोठ्यात बांधावीत. 

*षि3प : शेतकरीबंधूनी षिपकावर षिक3कनाशकाची, बरुशीनाशकाची फवारणी करताना स्वत:ची योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.
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