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                       ९२) हवामान अदंाजावर आधाररत कृषी सल्ला सममतीची साप्ताहहक बैठक हद. १७.०१.२०२०  

जजल्हा: नामिक  
 

ेागील आठवड्यातील हवाेान  

(११.०१.२०२० तट १७.०१.२०२०) 
हवाेान घ क 

पुढील पाच ददवसांचा हवाेानाचा अंदाज  

(१८.०१.२०२० तट २२.०१.२०२०) 
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२५.५ २९.० २८.५ २६.० २५.८ २४.७ २२.१ केाल तापेान (अं.सट.) २५ २५ २६ २४ २५ 
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६९ ८५ ९० ९५ ८८ ९५ ८१ सकाळची सापटक्षआद्ररता(%) ५० ४३ ४६ ४९ ४२ 
४२ ४५  ६० ५८ ५५  ४२ ३२ दपुारची सापटक्ष आद्ररता(%) २३ २३ २४ २६ २६ 

९.८ ३.७ २.६ २.६ ३.० ३.९ ३.८ वा-याचा वटग (ककेी/ तास) ६ ७ ६ ४ ७ 

हवाेान अंदाजावर कृषी सल्ला सटवा 
वपक  अवथिा  कृषी ववषयक सल्ला  

हवाेान सारांश/ इशारा 
पढुील पाच ददवसात हवाेान कमरडट राहण्याची शक्यता आहट. तसटच केाल तापेान     
२४-२६ डडग्रोी सें. व ककेान तापेान १०-१२ डडग्रोी सें. दरम्यान राहण्याची शक्यता आहट 
तसटच वा-याचा वटग  ४-७ कक.ेी/.तास या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहट. 

साेान्य सल्ला 
भाजीपाल्यावरील रस शमषणा-या ककडींच्या ननयतं्रणासाठी अमस ामेप्रीड २० एस. पी.@ ०.४ 
ग्रोाे प्रती मल र पाण्यातनू ककंवा िायममेिमक्झाे २५ डब्ल.ू जी.@ २ ग्रोाे प्रती १० मल र 
पाण्यात मेसळून फवारणी करावी. 

सदंटश 
हरभरा वपकांेध्यट जागमजागी पक्षीिांबट उभट करावटत. घा ट अळीचा प्रादभुारव रमखण्यासाठी 
५ % ननबंमळी अकारची फवारणी करावी. 

गहू फु वट 
फु ण्याची 
अवथिा   

१. गहू वपकावर ेावा या ककडीचा प्रादभुारव ददसनू यटताच िायममेिमक्झाे २५ डब्ल ूजी@ 
१ ग्रोाे प्रनत १० मल र पाण्यात मेसळून फवारणी करावी.  
२. गव्हाचट पीक कांडी धरू लागटल तटव्हा (पीक ४० तट ४२ ददवसाचंट असताना) पाण्याची 
दसुरी पाळी द्यावी 

हरभरा  वाढीची 
अवथिा तट 
फुलमऱ्याची 
अवथिा  

१. हरभऱ्यावरील घा ट अळीचा ननयतं्रणासाठी रासायननक की कनाशक क्लमरानट्राननलीप्रमल 
१८.५ एस.सी.@ २.५ मेली ककंवा इेा टेक् ीन बेंझमए  ५ एस. जी.@ ४ ग्रोाे प्रती १० 
मल र पाण्यात मेसळून (सरासरी १० अळ्या प्रती झाड आढळून आल्यास) फवारणी करावी  
२. फुलमरा अवथिटत असलटल्या हरभरा वपकाला ५  %ननबंमळी अकर  आर्ण ीयानतंर १५ 

ददवसांनी हटलीसकील ५०० मेली ५०० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट.  
३. हरभरा वपकांेध्यट जागमजागी पक्षीिांबट उभट करावटत. घा ट अळीचा प्रादभुारव रमखण्यासाठी 
५ % ननबंमळी अकारची फवारणी करावी. 

फळझाडट व 
भाजीपाला  

वाढीची 
अवथिा  

१. कांदा वपकावरील करपा रमगाच्या ननयतं्रणासाठी डायिटन एे-45; २.५ ग्रोॅेे प्रनत 
मल र पाण्यात मेसळून फवारणी करावी. 
२.  कांदा वपकावरील फुलककडीचट ननयतं्रणासाठी कफप्रमनील ५ एस सी@ २० मेली प्रनत 
मल र पाण्यात मेसळून फवारावट ककंवा लॅेम्ब्डा सायहॅेलमथ्रीन ५% ईसी ६ मेली प्रती १० 
मल र पाण्यातनू फवारावट. फवारणी करताना चचक  द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा. 



 

थत्रमत:  
१)  हवाेान पूवारनुेान   : प्रादटमशक हवाेान पूवारनुेान कें द्र, ेुंबई  

2) ेागील आठवड्यातील हवाेान  : ग्रोा.कृ.ेौ.सटवा, हवाेान वटधशाळा, वव.कृ.सं.,कें द्र, इगतपुरी  

 

 

दठकाण  : वव.कृ.सं.,कें द्र, इगतपुरी  

ददनांक  :  १७.०१.२०२० 

 

 

              थवाक्षरीत 

                     प्रेुख अन्वटषक, ग्रोा.कृ.ेौ.सटवा, इगतपुरी तिा                                                                                                                                                   

                           सहयमगी संशमधन संचालक, वव.कृ.सं.,कें द्र, इगतपुरी 

३. ककेान तापेानाचा अदंाज लक्ष्यात घटता फळबागांना (द्राक्ष बाग) सायकंाळी पाणी 
द्यावट.  
४. भाजीपाल्यावरील रस शमषणा-या ककडींच्या ननयतं्रणासाठी डायेटिमए  ३०% ईसी २० 
मेली ककंवा फट नप्रमपॅेथ्रीन ३० % ईसी ५ मेली या कक कनाशकाची आल ून पाल ून 
फवारणी करावी 

आबंा  -- १. आबंा वपकावरील ेमहराच्या सरंक्षणासाठी व तडुतडुट ककडीच्या ननयतं्रणासाठी 
इमेडाक्लमवप्रड १७ ८.  एस.एल. @ ३ मेली प्रती मल. पाण्यात मेसळून फवारणी करावी 
ककंवा ेट ारायझीये अननसमप्ली ककंवा व्हर ीमसलीये लटकानी ककंवा ककस्न्फडकर @४ 
मेली प्रती १० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट. 
२.  आबंा वपकावरील ेमहराच्या सरंक्षणासाठी व बरुशीच्या ननयतं्रणासाठी गधंक@ ३० 
ग्रोाे प्रती १० मल. पाण्यात मेसळून फवारणी करावी. 

द्राक्ष पानट 
उतरण्याची 
अवथिा / 
ेणी सटद गं 
अवथिा  

१.  द्राक्ष व डामळंब बागटत धूर ककंवा बागटला गमणपा  ककंवा साडीनट ककंवा शटड नट  बांधून 
िंडी पासनू सरंक्षणकरावट.   
२. द्राक्षावरील भरुी रमगाच्या ननयतं्रणासाठी डायिटन ककर टवा@ ०.५ मेली प्रती मल. पाणी 
ककंवा ेायक्लम ब ुानील@ ०.४ ग्रोाे प्रती मल. पाण्यात मेसळून फवारणी करावी (बागटच्या 
अवथिटनसुार व काढणी पवूर हंगाे ववचारात घटऊन रमगाच्या तीव्रतटनसुार लटबल क्लटे  
असलटली तसटच मशफारस कट लटली औषधट फवारणी करावी). 

पशसुवंधरन       जनावरांचट व पक्षींचट िंडी पासनू सरंक्षणासाठी गमठ्यात व पक्षींच्याघरात धूर ककंवा गमणपा  
जनावरांच्या शरीरावर ठटवावट ककंवा सरुक्षक्षत जागटवर बांधावट. 


