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३६) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. ०४/०८/२०२० 

 

षिल्हा : नंदुरबार 

मागील आठवड्यातील हवामान 

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

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि 

 (०५/०८/२०२० ते ०९/०८/२०२०) 

२८   २९ ३० ३१ ०१ ०२ ०३   षदनांक ०५ ०६ ०७  ०८ ०९ 

       पाऊस (षममी) ३२ ७४ २४ १६ २६ 

       कमाल तापमान (अं.से.) ३४ ३३ ३१ ३० ३० 

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

       ढग स्थिती (आकाश)  ढगाळ ढगाळ ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ 

       सकाळची सापेक्ष आद्ररता (%) ७८ ८७ ८७ ८६ ८७ 

       दुपारची सापेक्ष आद्ररता (%) ४८ ५७ ७१ ६१ ६४ 

       वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) ०७ १४ १७ १४ १८ 

 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

हवामान अंदाज सारांश 

प्रादेशशक हवामान कें द्र, म ंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजान सार, नंद रबार शजल्ह्यात ५ आशि 

६ ऑगस्टला अक्कलक वा, अक्रािी ताल क्यात  बऱ्याच शिकािी तर  शहादा, तळोदा ताल क्यात काही 

शिकािी मध्यम ते जोरदार आशि नवाप र, नंद रबार ताल क्यात त रळक शिकािी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा 

पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  शद.  ९  ते  १५  ऑगस्ट दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात सरासरी पेक्षा जास्त 

पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

प ढील तीन शदवसासािी शजल्ह्यातील शवशेत:  अक्कलक वा, अक्रािी, शहादा, तळोदा ताल क्यात शपकांना 

पािी, खते देिे, कोळपिी तसेच इतर शेतात कामे आशि  शकटनाशक, तिनाशक   फवारिी करिे टाळावे. 

फवारिी वारा शांत असताना करावी. फवारिी करताना स्टीकरचा वापर करावा. सवव शपके वेळेवर 

आंतरमशागत करून तिशवरहीत िेवा. शकडीचा आशि रोगांचा प्राद र्ावव होऊ नये वेळेवर पीक संरक्षि 

करा. पेरलेल्या शपकास शशफारशीप्रमािे वरखतांचा हप्ता द्यावा.  

संदेश 
प ढील पाच शदवसात शजल्ह्यात काही शिकािी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता 

आहे. 

कापूस 
पाते लागिे ते 

फ ले उमलिे 

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर बागायती  बीटी आशि शबगर बीटी कापूस लागवडीनतर 

प्रते्यकी ६० शदवसानी नत्र खताचा शतसरा हप्ता ५० शकलो व  ४० शकलो नत्र  प्रशत हेक्टरी  पावसाचा अंदाज 

असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर द्यावा.  शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची 

व्यवस्था करावी. 

सोयाबीन वाढीची अवस्था 

शेतातील कीडग्रस्त झाडे, पाने, फांद्या यांचा आतील शकडीसंह नायनाट करावा. घाटेअळी व स्पोडोपे्टरा 

यांची प्राद र्ाववाची पातळी समजण्यासािी सवेक्षिासािी प्रते्यक शकडीसािी एकरी २ कामगंध सापळे 

शेतात लावावेत. शेतात इंग्रजी ‘T’ अक्षरासारखे पक्षी थांबे लावावेत. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त 

पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

मका वाढीची अवस्था 

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर मका शपकात पेरिीनंतर ३० शदवसांनी ४० शकलो नत्र 

प्रशत हेक्टरी द्यावे. खोडमाशीचा प्राद र्ावव शदसून येताच डायमेथोएट ३० ई.सी. हेक्टरी ११५५ शमली ५०० ते 

१००० शलटर पाण्यातून फवारिी करावी. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची 

व्यवस्था करावी. 

तूर 
 

फांद्या फ टण्याची 

अवस्था  

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर तूर शपकात पाने ग ंडाळिाऱ्या अळीचा प्राद र्ावव शदसून 

आल्यास  शनयंत्रिासािी अॅझाडीरेक्टीन (१५०० पीपीएम) ५ शम.शल. प्रशत शलटर पाण्यात शमसळून फवारिी 

करावी. तसेच  प्रती हेक्टरी ५ या प्रमािात कामगंध  सापळे िेवून घाटे अळी, शपसारी पतंग इ. शकडीच्या 
प्राद र्ाववाचा अंदाज घ्यावा. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

आडसाली ऊस लागवि 

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर आडसाली ऊस लागिीच्या ४०:८५:८५ नत्र स्फ रद 

पालाश शकलो प्रशत हेक्टरी  द्यावे.  आडसाली उसामधे्य र् ईम ग, चवळी, सोयाबीन, र्ाजीपाला इत्यादी 

आंतरशपके घेता येतात. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

शमरची वाढीची अवस्था पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर च रडा म रडा (शलफ कलव) या शवषािूजन्य रोगाच्या 
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शनयंत्रिासािी इशमडाक्लोशप्रड १७.८ % एस.एल.५ शमली शकंवा शफप्रोशनल ५ एस.सी. १५ शमली. प्रती १० 

शलटर पाण्यातून फवारावे. फवारिी करतांना  शचकट द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा. शेतात पािी साचू न 

देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

कांदा  वाढीची अवस्था 

रस शोषक शकडीच्या शनयंत्रिासािी एकरी २५-३० शपवळे शचकट सापळे लावावेत. ब रशीजन्य करपा 

रोगाला प्रशतबंध म्हिून शेतात पािी सािू देवू नये. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा 

होण्याची व्यवस्था करावी. 

केळी वाढीची अवस्था 

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर करपा (शसगाटोका) : बाग आशि बांध नेहमी तिम क्त 

आशि स्वच्छ िेवावेत. रोगाची प्राथशमक लक्षिे शदसताच, मंॅकोझेब (७५ डबू्ल्यपी) २.५ गॅ्रम शकंवा करपर 

ऑक्सीक्लोराईड (५० डबू्ल्यपी) २.५ गॅ्रम प्रशतशलटर पािी या प्रमािात फवारिी करावी. प्राद र्ावव जास्त 

झाल्यास, प्ररपीकोनॅझोल (२५ ईसी) १ शमशल प्रशतशलटर पािी या प्रमािात फवारिी करावी. शेतात पािी 

साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

पपई 
वाढीची/फलधारिा 

अवस्था  

शेतात पािी साचल्याने  रूट ररट / फूट ररट रोगाचा पपईच्या झाडावर प्राद र्ावव शदसून आल्यास  करपर 

ऑक्सीक्लोराईड २ गॅ्रम / शलटर पाण्यात शकंवा बोडीक्स शमश्रिासह १% शकंवा मेटॅलेक्झील १ गॅ्रम / शलटर 

पाण्याने आळविी करून घ्यावी. प्राद र्ावव ग्रस्त झाडे काढून जाळून नष्ट् करावीत. शेतात पािी साचू न 

देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

आंबा वाढीची अवस्था 

पावसाचा अंदाज असल्याने प ढील तीन शदवसानंतर नवीन पालवीवर शेंडा पोखरिाऱ्या अळीच्या 

शनयंत्रिासािी स रवातीस प्राद र्ावव कमी असताना कीडग्रस्त पालवी शकडीच्या अवस्थेसह काढून नष्ट् 

करावी. शकडीच्या शनयंत्रिासािी, क्लोरपायरीफरस (२० ईसी) २ शम.शल. शकंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन (५ ईसी) 

०.६ शम.शल. प्रशत शलटर पािी या प्रमािात फवारिी करावी. करपा रोगाचा प्राद र्ावव शदसून येताच, 

काबेन्डाशझम (५० डबू्ल्यपी) १ गॅ्रम शकंवा थायोशफनेट शमथाईल (७० डबू्ल्यपी) १ गॅ्रम प्रशत शलटर पािी या 

प्रमािात फवारिी करावी. शेतात पािी साचू न देता अशतररक्त पाण्याचा शनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

पशूसंवधवन 
 

- 

पावसाळ्यात ओल्या आशि कोवळ्या शहरव्या चा-याचे प्रमाि अशधक असल्याने जनावरांना योग्य त्या 

प्रमािात शहरवा चारा खाऊ घालावा म्हिजे जनावरांना पोटफ गी होिार नाही. तसेच पावसाळ्यात 

साचलेल्या गढूळ पाण्याचे प्रमाि अशधक असल्याने जनावरांना हगवि होिार नाही याची काळजी घ्यावी. 

क क्क टपालन  - 

पावसाच्या पाण्याम ळे आशि हवेतील जास्त आदे्रतेम ळे ब रशीजन्य रोगाचा प्राद र्ाववापासून संरक्षिासािी  

पािी शेडमधे्य येऊ नये यासािी पॅ्लस्टस्टक पडदे वापरावेत. हवा खेळती राहण्यासािी पाऊस नसताना 

पडदे उघडे िेवावेत. पक्ष्ांना स्वच्छ पािी प्यावयास द्यावे, त्यासािी योग्य शनजंत कीकरि करिारी औषधे 

वापरावीत.  

 

स्त्रोत    

१) हवामान पूवावन मान : प्रादेशशक हवामान कें द्र, म ंबई. 

२) मागील हवामान  :  

 

शिकाि : कृशष शवज्ञान कें द्र, नंद रबार  

शद.  : ०४/०८/२०२० 

स्वाक्षरीत   

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा कृषि 

हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  

 

 


