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४५) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सममतीची साप्ताहहक बैठक हद. ०४.०८.२०२० 

 

जिल्हा : नामशक 

मागील आठवड्यातील हवामान 

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

पुढील पाच हदवसांचा हवामान अंदाि 

 (०५/०८/२०२० त े०९/०८/२०२०) 
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच हदवस आकाश ढगाळ राहील तसेच काही हठकाणी अततशय िोरदार ते मध्यम थवरुपाचा 
पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला १. वेळेवर लागवड केलेल्या षपकात पावसाने उघडीप हदल्यास आंतरमशागतीची व     
   तणतनयंत्रणाची कामे करावीत.  (भात, वरई, नागली, कापूस, तुर, सोयाबीन, मूग, उडीद,    
   बािरी, सूयरफूल) 
२. पडणा-या पावसाच ेपाणी शतेात साठवण्यासाठी उपाय योजना करावी. 
३. शेतीच ेकामे करताना कामगाराना ४ त े५ फुटाचा पट्टा वाटून दिल्यास काम पण योग्य  
   होइल आणण योग्य सामािजक ंांतरह  ठेवले जालल. शेती यांत्रे ननजतुंकीकरण करावीत.  
   तोंडाला मास्क ंथवा कापड गुडाळावे. 
४. पावसाचा ंांिाज घेवुनच पपकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

सांिेश अततवषृ्टीचा अंदाि लक्षात घेता आंतरमशागत व पीक संरक्षणाची कामे पुढे ढकलावीत. तसेच 
पडणाऱ्या पावसाच ेितन व साठवण करावी. 

भात शाकीय 
ंवस्था- 

फुटवे 
ंवस्था 

१) पुनलाागवड केलेल्या पपकाांच्या क्षेत्रामध्ये पडणाऱ्या पावसाच ेपाणी साठपवण्यासाठी उपाय   

   योजना करावी. 
२) पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवून तपककर  तुडतुड ेननयांत्रणासाठीची ममथथल डमेेटोन ४० एस  
   एल, २५० ममल  प्रती हेक्टर  ५०० ल टरपाण्यात ममसळून करावयाची फवारणी ४ त े५    
   दिवस पुढे ढकलावी  

३) खाचरात पपकाच्या योग्य वाढ साठी रोपे लागणीपासून रोपे िस्थर होलपयंत १ त े२ सेमी  
   आणण रोपाांच्या प्राथममक वाढ च्या कालावधीत पाण्याची पातळी २ त े३ सेमी ंसावी. 
 

वरल/ नाचणी शाकीय 
ंवस्था- 

फुटवे 
ंवस्था 

पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवून रस शोषक ककडीांच्या जसे मावा आणण तुडतुड ेननयांत्रणासाठीची 
ं वमसटाममपप्रड २० एस एल, २०० ममल  प्रती हेक्टर  ५०० ल टरपाण्यात ममसळून करावयाची 
फवारणी ४ त े५ दिवस पुढे ढकलावी  
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मका शाकीय 
ंवस्था- 
कणीस 
वाढ ची 

सुरवातीची  
ंवस्था 

पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवनू मशफारशीत रासायननक खत मात्रेतील नत्राचा िसुरा हप्ता व  
ंमेररकन लष्कर  ंळीच्या ननयांत्रणासाठी आवश्यक फवारणी ४ त े५ दिवस पढेु ढकलावी. 
 

सोयाबीन शाकीय 
ंवस्था- 

आांतरंवस्था  
फाांि  व 
फुलोरा 

पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवून चक्री भुांगा ककडीांच्या ननयांत्रणासाठीची इटोफेनप्रॉक्स १० ल सी, 
११०० ममल  ककां वा लवम्ब्डा सायलोथ्रीन ५ % झडेसी ३०० ममल  प्रती हेक्टर  ५०० ल टर 
पाण्यात ममसळून करावयाची फवारणी ४ त े५ दिवस पुढे ढकलावी  

 

मुग पुनरुत्पािक 
ंवस्था- 
फुलोरा 
ंवस्था 

पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवनू पाने चुरगळणारा पवषाणूच्या ननयांत्रणासाठी आवश्यक 
फवारणी ४ त े ५ दिवस पढेु ढकलावी. पाने चुरगळणारा पवषाणूचा प्रसार रसशोषक 
कीडीमाफा त जसे पाांढर  माशी, तडुतडु,े आणण फुलककड े होत ंसल्यामळेु त्याांच्या 
ननयांत्रणासाठी इममडाक्लोपप्रड १७.८ एस एल ५०० ममल  प्रती हेक्टर  ५०० ल टर  
पाण्यात ममसळून फवारणी पावसाने उघडीप दिल्यानांतरच करावी.     
 

कापूस शाकीय 
ंवस्था- 
पात्या 

लागणीची 

१) पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवनू बोंड ंळीच्या ननयांत्रणासाठी ५ % ननांबोळी ंकााची  
  ककां वा ंवझाडायररक्ट न १०००० पीपीएम, ५०० ममल  प्रती हेक्टर  ५०० ल टर  
  पाण्यात ममसळून फवारणी पावसाने उघडीप दिल्यानांतरच करावी. 
२) कामगांध सापळ्यातील ल्युं र िर तीन आठवड्यानी बिलावा.        

काांिा रोपवादटका पावसाचा ंांिाज लक्षात घेवून र्बी हांगामातील पपकासाठी (राांगडा काांिा) गाि  वाफ्यावर ओळीत 
बबयाणेच ेपेरणी ४ त े५ दिवस पुढे ढकलावी. 
राांगडा काांिा सुधाररत जाती : बसवांत ७८०, फुले समथा, एन – २ – ४ - १ 

 

 

स्त्रोत   : 
१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेमशक हवामान पूवाानुमान कें द्र, मुांबल. 
२) मागील हवामान  : ग्रामीण कृपष मौसम पवभाग वेधशाळा पवभागीय कृषी सांशोधन कें द्र, इगतपुर , िज. नामशक. 
 

दठकाण : पवकृसांके, इगतपुर   
दि.  : ०४.०८.२०२० 
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तिा  सहयोगी संशोधन संचालक,  
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