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४९) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. १७ सप्टेंबर, २०२१ 

 

षिल्हा : नंदुरबार  

 

 

नंदुरबार षिल्हा एकूण झालेला पाऊस (षममी) सरासरी पाऊस (षममी) सरासरीपेक्षा कमी 

१ िून ते १६ सप्टेंबर, २०२१  ६२२.२ ७९८.८  २२ % 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
 

पीक अवस्था कृिी षवियक सल्ला 

हवामान अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेविक हवामान कें द्र, म ुंबई याुंचेकडून प्राप्त हवामान 

अुंदाजान सार, वजल्ह्यात वद. १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान त रळक विकाणी हलक्या 

स्वरूपाचा तर त्यानुंतर पावसाचे प्रमाण वाढत असून २० आवण २१ सप्टेंबर रोजी  

बऱ्याच विकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. तसेच कमाल 

तापमान ३१ अुंि सेल्सिअस तर वकमान तापमान २३ अुंि सेल्सिअस पयंत 

राहण्याची िक्यता आहे. दरम्यान आकाि ढगाळ राहील. 

हवामान इशारा :- वजल्ह्यात वद. १९ आवण २० सप्टेंबर रोजी ववजाुंचा कडकडाट व 

वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. 

पुढील आठवड्याचा षवस्ताररत शे्रणी हवामान अंदाि: 

२२ ते २८  सप्टेंबर २०२१ दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस 

पडण्याची िक्यता आहे तसेच कमाल व वकमान तापमान सरासरी एवढे 

राहण्याची िक्यता आहे.  

 हवामान अुंदाज आवण कृषी सल्ला पाहण्यासािी “मेघदुत” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

 वादळी वारे आवण ववजाुंच्या पूववसूचना वमळवण्यासािी “दाषमनी” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

हवामान घटक 
पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि 

(षद. १८.०९.२०२१ ते २२.०९.२०२१) 

षदनांक १८ १९ २०  २१  २२  

पाऊस (षम. मी.) ७  ६  ९  ३४  ४३  

कमाल तापमान (अं. से.) ३०  ३१  ३१  ३०  २९  

षकमान तापमान (अं. से.) २३  २४  २५  २५  २४  

ढग स्स्थषत (आकाश )  ढगाळ 
अंशत: 

ढगाळ 
ढगाळ  ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ९०  ९२  ८९  ९१  ९५ 

दुपारची सापेक्ष आद्रता (%) ६७  ६६  ६८  ७१  ८०  

वाऱ्याचा वेग (षकमी/तास) १२  १४  १४  १४  १०  
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सामान्य सल्ला 
सवव वपके वेळेवर आुंतरमिागत करून तणववरहीत िेवावीत. वपकाुंवर वकडीचा 

आवण रोगाुंचा प्राद भावव झाल्यास  वेळेवर पीक सुंरक्षण करावे.  

संदेश 
वजल्ह्यात वद. १९ आवण २० सप्टेंबर रोजी ववजाुंचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह 

पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. 

मुग व  उडीद  पक्वता  
पावसाची िक्यता असल्याने पक्वता अवस्थेत असलेल्या वपकाुंची काढणी करून 

पावसाने वभजणार नाही अिा स रवक्षत विकाणी िेवावे. 

तुर  

फांद्या 

वाढीची 

अवस्था 

पावसाम ळे त रीची खालची पाने वपवळी पडली असल्यास नत्राची कमतरता लक्षात 

घेऊन दोन टके्क य ररयाची वकुं वा डीएपीची (२ वकलो प्रवत १०० वलटर पाणी) 

फवारणी पावसाची उघडीप पाहून करावी. फवारणी िक्य नसल्यास वनुंबोळी पेंड 

५० वकलो व य ररया २० वकलो प्रवत एकरी कोळपणी देण्यापूवी वापरावे. 

मका  

वाढीची ते 

पोटरी 

अवस्था  

मका वपकात अमेररकन लष्करी अळीचा प्राद भावव वदसून आल्यास िक्य 

असल्यास अुंडीप ुंज गोळा करुन नष्ट् करावेत. वकडीचा प्राद भावव वदसून येताच 

पोुंग्यामधे्य वाळू टाकावी. असे केल्याने अळीला वाढीच्या भागातील खाण्यापासून 

परावृत्त करता येईल व िेंडा त टणार नाही. अळीच्या वाढीच्या लवकरच्या (१ ते ३ 

अवस्था) अवस्थाुंमधे्य वनमअकव  १५०० पीपीएम वकुं वा वनुंबोळी अकव  ५% याुंची ५ 

वमली प्रती वलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. अथवा थायमेथोक्झाम 

१२.६% + लॅम्डा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी या वमश्र कीटकनािकाची ०.५ वमली 

प्रती वलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी पावसाची उघडीप पाहून करावी. 

 कापूस 

वाढीची ते 

फुले येण्याची 

अवस्था 

कापूस वपकात पावसाम ळे होणारी पात्या, फ ले याुंची गळ कमी करण्यासािी 

नॅप्थॅवलन अॅसेवटक अॅसीड (पॅ्लनोवफक्स) या सुंजीवकाची हेक्टरी १०० वम.वल. ५०० 

वलटर पाणी या प्रमाणात वमसळून पात्या लागल्या असतील तेव्हा हवामान कोरडे 

असताना पवहली फवारणी करावी. द सरी फवारणी त्यानुंतर १५ ते २० वदवसाुंनी 

करावी. मॅगनेवियमच्या कमतरतेम ळे कापसाची पाने लाल पडत असल्यास डीएपी 

२ % + मॅगनेवियम सले्फट ७५ गॅ्रम वमसळून प्रवत पुंप फवारणी पावसाची 

उघडीप पाहून करावी. 

सोयाबीन 

फुलोरा ते 

शेगा 

भरण्याची  

अवस्था  

सोयाबीन वपकावर खोडमािी, चक्रीभ ुंगा सोबतच पाने खाणाऱ्या व िेंगा 

पोखरणाऱ् या अळीचा प्राद भावव वदसून आल्यास  थायवमथोक्झाम (१२.६%) + लॅमडा 

सायहॅलोवथ्रन (९.५% झेडसी) हे सुंय क्त कीटकनािक ०.२५ वम.वल. वकुं वा 

क्लोरअँटर ावनलीप्रोल (१८.५ एससी) ०.३ वम.वल. प्रवत वलटर पाणी या प्रमाणात 

फवारणी पावसाची उघडीप पाहून करावी. 

ज्वारी  

फुलोरा ते 

दाणे 

भरण्याची     

अवस्था 

ज्वारी वपकात लष्करी अळी या वकडीच्या वनयुंत्रणासािी मॅलॅवथऑन ५ टके्क 

डी.पी. (भ कटी) प्रवत हेक्टरी २० वकलो या प्रमाणात वारा िाुंत असताुंना ध रळणी 

पावसाची उघडीप पाहून करावी. 

सुरु ऊस 
वाढीची 

अवस्था 

पाुंढरी मािीचा प्राद भावव वदसून आल्यास पाणी साचत असल्यास चर काढून वनचरा 

करावा. प्राद भाववग्रस्त पाने कापून गाडून नष्ट् करावीत. क्रायसोपलाव कावनवया या 

भक्षक वमत्रवकडीचे एकरी ४०० प्रौढ अथवा ८०० अुंडी प्रसाररत करावीत. प्राद भावव 

जास्त असल्यास, डायमेथोएट (३० ईसी) २.५ वम.वल. प्रवतवलटर पाणी प्रमाणे 

पावसाची उघडीप पाहून फवारावे. 

कांदा  
वाढीची 

अवस्था 

पावसाम ळे मर रोगाचा प्राद भावव वदसून आल्यास वनयुंत्रणासािी कॉपर 

ऑक्सीक्लोराईड ३० गॅ्रम प्रवत १० वलटर पाण्यात टाकून आवळणी पावसाची 

उघडीप पाहून करावी. 

आंबा रोप अवस्था  नवीन लागवड केलेल्या आुंबा बागेतील अवतररक्त पाण्याचा वेळीच वनचरा होईल, 
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याची व्यवस्था करावी. कलामाुंच्या ब ुंध्याजवळ पाणी साचून राहणार नाही, याची 

दक्षता घ्यावी. वाऱ् याुंम ळे कलमे कोलमडून पडू नयेत, यासािी त्याुंना मातीची भर 

द्यावी. कलमाुंना कािीचा आधार द्यावा.  

पपई  
वाढीची 

अवस्था 

झालेल्या पावसाम ळे खोडक ज वकुं वा ब ुंधासड या रोगाचा प्राद भावव  टाळण्यासािी 

िेतात पाणी साचले असल्यास वनचरा करण्याची व्यवस्था करावी. 

केळी  
वाढीची 

अवस्था 

पावसाचे पाणी िेतात साचून रावहले असल्यास केळीची पाने वपवळी पडली 

असल्यास पाण्याचा वनचरा केल्यानुंतर काबेन्डावझम (५० डबू्ल्यपी) २ गॅ्रम वकुं वा 

प्रोपीकोनॅझोल (२५ ईसी) २ वम.वल. प्रवत वलटर पाण्यात वमसळून या द्रावणाची 

झाडाच्या ब डालगत आळवणी करावी.  

पशुसंवधधन  - 

लंपी स्कीन षडसीि 

उपाययोिना  

👉 वनरोगी जनावराुंना या आजाराचा सुंसगव होऊ नये म्हणून बावधत जनावरे 

वेगळी बाुंधावीत. 

👉 डास, माश्या, गोचीड इत्यादी ुंचे प्रमाण कमी करण्यासािी आजारी नसलेल्या 

जनावराुंवर तसेच गोठ्यात आवश्यक औषधाुंची फवारणी करावी. 

👉गोिा स्वच्छ िेवावा. गोठ्यात पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

👉बावधत भागातील जनावरे व मानवाचा वनरोगी भागात प्रवेि टाळावा. गोठ्यास 

भेटी देणाऱ्याुंची सुंख्या मयाववदत असावी. 

👉जनावराचा मृतू्य झाल्यास मृतदेहाची िास्त्रीय पद्धतीने कमीत-कमी ८ फूट 

खोल खड्ड्यात गाडून ववले्हवाट लावावी. 

👉बावधत के्षत्रात गाई-म्हिी ुंची ववक्री, पिूबाजार इत्यादी बुंद करावे. 

👉बावधत अथवा सुंिवयत जनावराुंचा उपचार करताना वकुं वा रोगाचे नम ने गोळा 

करताना पीपीई कीट वापरावे. हात ध ऊन घ्यावेत. तपासणीनुंतर सवव सावहत्य 

वनजंत क करावे. 

👉बावधत पररसरात स्वच्छता करावी. १% फॉमवलीन वकुं वा २-३% सोवडयम 

हायपोक्लोराइट द्रावणाची फवारणी करून पररसर वनजंत क करावा. 

👉प्राद भाववग्रस्त भागापासून ५ वकलोमीटर वत्रजे्यत येणाऱ्या सवव गावाुंमधील ४ 

मवहने वयावरील गाय-मै्हस वगावतील जनावराुंना पिूतज्ाुंकडून गोट पॉक्स लस १ 

वम.वल./ जनावर याप्रमाणे सब-क्य टॅवनयस मागावने टोचावी. आधीच रोगग्रस्त 

असणाऱ्या जनावराुंना लस टोचू नये. 

👉आजाराची लक्षणे जनावरात आढळल्यास पि पालकाुंनी त्वररत जवळच्या 

िासकीय दवाखान्यात कळवून तज्ाुंमाफव त योग्य उपचार करून घ्यावे. 

 

 

१) हवामान पूवाधनुमान : भारतीय हवामान षवभाग, प्रादेषशक हवामान कें द्र, मंुबई. 

 

 

विकाण : कृवष ववज्ान कें द्र, नुंद रबार  

वद.  : १७/०९/२०२१ 

 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-

षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, 

नंदुरबार 
 


