
 

अ ॅाग्रोम टे  अ ॅाडवायझरी बुलट ीन 

ग्रोाेीण कृषी ेौसे सटवा, ए.एे.एफ.य.ु, इगतपरुी  

ववभागीय कृषी सशंमधन कें द्र, इगतपरुी                                                   

दरूध्वनी: ०२५५३ २४४०१३              ईेटल – adr.igatpuri20@gmail.com 

 

                        हवामान अदंाजावर आधाररत कृषी सल्ला सतमती ी साताताकहक ठक क कद.१३.०३.२०२०  

जजल्हा: नातिक  
 

ेागील आठवड्यातील हवाेान  

(०७.०३.२०२० तट १३.०३.२०२०) 
हवाेान घ क 

पुढील पाच ददवसांचा हवाेानाचा अंदाज  

(१४.०३.२०२० तट १८.०३.२०२०) 
०७/०३ ०८/०३ ०९/०३ १०/०३ ११/०३ १२/०३ १३/०३ ददनांक १४/०३ १५/०३ १६/०३ १७/०३ १८/०३ 
०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (मेेी) ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० 
२८.५ २९.५ ३१.० ३१.० ३०.५ २८.४ २७.५ केाल तापेान (अं.सट.) २९ ३० ३१ ३२ ३२ 
१३.५ ११.८ १४.० १४.० १४.२ १२.० १३.२ ककेान तापेान (अं.सट.) १३ १४ १५ १५ १५ 

  ननरभ्र  ननरभ्र  ननरभ्र  ननरभ्र   ननरभ्र  ढगाळ  अ: ढगाळ ढग स्थिती (आकाश) ननरभ्र ननरभ्र अ: ढगाळ  अ: ढगाळ ढगाळ 

८८ ९२ ८४ ८४ ८५ ९० ८६ सकाळची सापटक्षआद्ररता(%) ७९ ७६ ७४ ७२ ७२ 
४२ ४१ ३१ ३१ ३३ ५३ ३० दपुारची सापटक्ष आद्ररता(%) ४१ ३८ ३६ ३६ ३६ 

६.२ ३.५ ३.३ ३.३ ७.४ ४.५ ४.७ वा-याचा वटग (ककेी/ तास) ८ ११ ८ ७ ५ 

हवाेान अंदाजावर कृषी सल्ला सटवा 
वपक  अवथिा  कृषी ववषयक सल्ला  

हवाेान साराशं/ इशारा 
पुढील पाच ददवसात हवाेान कमरडट राहण्याची शक्यता आहट.तसटच केाल तापेान २९-३२ 
डडग्रोी सें. व ककेान तापेान १३-१५ डडग्रोी सें. दरम्यान राहण्याची शक्यता आहट तसटच वा-याचा 
वटग ५-११ कक.ेी/.तास या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहट. 

साेान्य सल्ला 

१. शटतकयाांना सल्ला दटण्यात यटतम कक पाण्याचा सुक्ष्े मसचंन पद्धतीचा उपयमग करून पाण्याचा 
कायरक्षे वापर करावा. 
२. दठबक व तुषार मसचंन संचाेधील गाळणयंत्रणा साफ कराव्यात. तसटच तमट्यानेधून पाणी 
बरमबर पडत असल्याची खात्री करावी. 
३. ेातीचट नेुनट तपासणीसाठी ेदृचाचणी प्रयमग शाळटकडट पाठवावटत. 
४. काढणी झालटल्या वपकांची ेळणी करुन सुरक्षीत दठकाणी साठवणूक करावी. 
५. उन्हाळी ेुगाची पटरणी करावी. 

संदटश 
उन्हाळी भुईेुगावरील पानट खाणाऱ्या अळीच्या ननयंत्रणासाठी एन रीलटयी@ ४० ग्रोाे ककंवा 
एस.एल.एन.पी.व्ही.@ १० मेली प्रती १० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट. 

गहू कापणी व 
ेळणी    

१. वपक तयार हमताच वटळटवर कापणी करावी.  
२. कापणीस उशीर झाल्यास एन आय-५४३९ व त्र्यंबक (एन आय ए डब्लल्य-ू३०१) या गव्हाच्या 
वाणाचट दाणट शटतात झडू शकतात. म्हणनू वपक पक्व हमण्याच्या २-३ ददवस अगमदर कापणी 
करावी. 

भुईेुग वाढीची  
अवथिा  

१. उन्हाळी भुईेुगावरील पानट गंुडाळणाऱ्या व पानट खाणाऱ्या अळीच्या ननयंत्रणासाठी 
इेा टेक् ीन बटन्झमए  ५ एस.जी@ ४ ग्रोाे प्रती १० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट. 
२. उन्हाळी भुईेुगावरील पानट खाणाऱ्या अळीच्या ननयंत्रणासाठी एन रीलटयी@ ४० ग्रोाे ककंवा 
एस.एल.एन.पी.व्ही.@ १० मेली प्रती १० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट 
३. पटरणीनतंर नांग्या आढळून आल्यास बी  मकून तट ताबडतमब भरावटत. 
४. १० तट १२ ददवसांच्या अंतरानट २ तट ३ कमळपण्या कराव्यात व २ ननदंण्या (खरुपण्या) 
द्याव्या. 
५. पटरणीनंतर तणांच्या बदंमबथतासाठी २०-२५ ददवसानंी परसू  ककंवा  रगासुपर १५ मेली प्रती  
हट. प्रती १० मल र पाण्यातनू द्यावट. 



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  :  १३.०३.२०२० 

              थवाक्षरीत 

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

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

हरभरा  काढणी व  
अवथिा  

१. हरभरा वपक ओलसर असताना काढणी करू नयट. घा ट कडक वाळल्यानतंर ेगच हरभऱ्याची 
काढणी करून ेळणी करावी. 
२. हरभरा वपक काढणी व ेळणीनतंर धान्यास ६-७ ददवस कडक उन द्यावट.  
३. कीड लागू नयट म्हणनू हरभरा कमठीत साठवणकू करताना त्याेध्यट कडूमलबंाचा पाला      
(५  क्कट ) घालावा.  

फळझाडट   फळवपकांेध्यट पाण्याचट यमग्य ननयंत्रण करण्यासाठी शटतातील वटगवटगळ्या वपकाचंट अवशटष 
(पालापाचमळा,गव्हाचा कोंडा, पाच  इ.) यांचट आच्छादन करावट. 

द्राक्ष फळ काढणी  द्राक्ष बागटतील वपठया ढटकणाच्या ननयंत्रणासाठी व्हद रमसलीअे लटकॅा नी ५० ग्रोॅाे + ५० मेली दधु 
प्रनत १० मल र पाण्यात मेसळून फवारावट. 

ऊस   उसाेध्यट हुेणीच्या ननयंत्रणासाठी खमल नांगर  करावी तसटच हुेणीच्या ननयतं्रणासाठी 
परमपजीवी बुरशीसाठी टे ॅाररझझये अनीसमस्लल हटक् री ५ ककलम शटणखतातून द्यावट. 

आंबा   १. वाढतट तापेान व कमरडट हवाेान लक्षात घटऊन आंबा झाडाना प्रनत झाड १५० तट २०० ली र 
पाणी १५ ददवसाच्य अतंरानट द्यावट. व फळगळ केी करण्यासाठी २० पीपी एे (PPM)      
(१ ग्रोॅाे ५० मल र पाण्यात) नॅाफ्िॉमलक अॅासट ीक अॅामसड (NAA) संजीवकाचट द्रावण ेमहमरावर 
फवारावट. 
२. आंबा वपकावरील तुडतुडट व भुरी ननयंत्रणासाठी इमेडाक्लमवप्रड १७.८ एस एल@ ३ मेली + 
सल्फर ८० % डब्लल्यू पी@ २५ ग्रोॅाे १० ली र पाण्यात मेसळून फवारणी करणट. 

मेरची   मेरचीवरील ेावा ककडीच्या ननयंत्रणासाठी इमेडाक्लमप्रीड १७.८ % एस.एल. ५ मेली / १० 
मल र पाण्यातनू फवारणी करावी. 

वांगी   १. वांगीवरील तुडतुडट, ेावा व पाढंरीेाशी या ककडींच्या ननयंत्रणासाठी फॉथपटेीडॉन ४० % 
एस.एल. १५ मेली ककंवा फट नप्रमपॅाथ्रीन ३० % ई.सी. ५ मेली प्रनत १० मल र पाण्यात मेसळून 
आल ून-पाल ून फवारण्या कराव्यात. अधनू-ेधून ५ % ननबंमळी अकारची फवारणी करावी 
२. वांगी वपकांवर कमळी आढळल्यास फट नप्रमपॅाथ्रीन ३० % ई.सी ५ मेली ककंवा डायकमफॉल १८.५ 
ई.सी. २५ मेली १० मल र पाण्यातनू फवारावट. 

पशुसंवधरन       सवर ननरमगी जनावरानंा लाळ खरुकत रमगाची प्रनतबधंक लस वषारतनू दमन वटळा (सल ेंबर-ेाचर) 
 मचावी. तसटच लागण झालटल्या जनावरानंा इतर जनावरापंासुन बाजुला ठटवावट. 
 


