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६६) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सममतीची साप्ताहहक बैठक हद. १६.१०.२०२० 

जिल्हा : नामशक 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (०९/१०/२०२० त े१५/१०/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच हदवसांचा हवामान अंदाि 

 (१७/१०/२०२० त े२१/१०/२०२०) 
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 
हवामाि साराांश पुढील पाच हदवस आकाश ढगाळ राहील तसेच काही हठकाणी हलका त ेमध्यम थवरुपाचा पाऊस पडण्याची 

शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला  १.पिकाांमध्ये िाणी साचूि राहणार िाही याची दक्षता घ्यावी आणण साचलेल्या िाण्याचा निचरा      

    करावा. 
 २. जोराच्या वारा व िाऊसािासूि होणाऱ्या सांभाव्य िुकसाि टाळण्याकरीता उिायोजिा कराव्यात. 

 ३. जिावरे सुरक्षक्षत ठिकाणी बाांधावीत.   

 ४. पवजेचा िूवाािुमािाकरीता दाममिी मोबाईल अॅिचा वािर करावा.  
५.. िडणा-या िावसाच ेिाणी शेतात सािवण्यासािी उिाय योजिा करावी. 
६. शेतीच ेकामे करतािा कामगारािा ४ त े५ फुटाचा िट्टा वाटूि ठदल्यास काम िण योग्य होइल आणण  
  योग्य सामाजजक अांतरही िेवले जाईल. शेती यांत्रे निजतुंकीकरण करावीत. तोंडाला मास्क अथवा  
  कािड गुडाळावे. 
७. िावसाचा अांदाज घेवुिच पिकावर कीटकिाशकाची, बुरशीिाशकाची फवारणी करावी. 

सांदेश हवामानाचा भाककतानुसार भात व खररपातील इतर षपकाचंी काढणी पाच हदवस पुढे ढकलावी तसेच 
कापणी केलेले षपक पावसात सापडल्यास वाळषवण्यासाठी सरुक्षक्षत हठकाणी ठेवावे.  

  भात 

िुिरुत्िादक 
अवस्था- 

लोंबी वाढीची 
अवस्था 

१) हवामािाचा भाककतािुसार भात व खररिातील इतर पिकाांची काढणी िाच ठदवस िुढे ढकलावी.  
   िावसािासूि वाचपवण्यासािी या अगोदरच कािणी करण्यात आलेल्या पिकाच ेढीग वाळपवणे तसेच  
   मळणीसािी सुरक्षक्षत स्थळी स्थलाांतरीत करावे.  

२) लोंबी निममातीच्या अवस्थतेतील भात पिकात १५ सेमी िाण्याची िातळी नियांत्रत्रत िेवावी. 
३) तिककरी तुडतुड े१५ त े२० प्रती चूड (आर्थाक िुकसािाची िातळी) आढळूि आल्यास त्याांच्या   

   नियांत्रणाकररता बुप्रोफेजजि २५ % एससी, १००० ममली ककां वा थायोममथोक्झाम २५ पवद्राव्य िावडर,  
   १०० गॅ्रम प्रती हेक्टरी ५०० लीटर िाण्यात ममसळूि फवारणी करावी.   
४) करिा, िणा करिा, तिककरी ठििके रोगाच्या नियांत्रणासािी काबेडँझीम ५० % पवद्राव्य  
   िावडर, ५०० गॅ्रम प्रती हेक्टरी ५०० लीटर िाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. फवारणी  
   द्रावणात जस्टकर ०.१ % (र्चकटद्राव्य, १ ममली/गॅ्रम प्रती लीटर) ममसळूि फवारणी करावी. 
५) भात पिकामध्ये आभाळमय काजळी व उद्बत्ताग्रस्त लोबयाांचा िायिाट करावा. 
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 सोयाबीि 

िुिरुत्िादक 
अवस्था-  
शेंगा वाढीची 

िडणाऱ्या िावसामुळे शेगाांिा अांकुरण्यािासूि वाचपवण्यासािी निमगरवे व गरव ेवाण कानयक िररिक्वता 
अवस्थेिांतर लवकरात लवकर काढणीस सुरवात करावी. कािणीस पवलांब करू िये अन्यथा दाणेगळ होवूि 
मोिे िुकसाि होवू शकत.े पवळ्यािे कािणी करूि झाडे गोळा करूि, प्रखर सूया प्रकाशात अथवा 
िावसािासूि सुरक्षक्षत जागी वाळवूि, मळणीसािी खळ्यावर ढीग करावा. 

  
   
  कािूस 

 
 
िुिरुत्िादक 
अवस्था- 
फुलोरा 

१) पिकावर लाल्या या कानयक बदलाची लक्षणे आढळूि येत आहे. या कानयक बदलास सध्या रसशोषक  
   ककडीांच्या मुख्यत्वे तुडतुडेच्या मोठ्या प्रमाणातील प्रादभुााव व मॅग्िेमशअम या सूक्ष्म अन्िद्रव्याच्या  
   कमतरता या बाबी कारणीभूत आहे. त्याकररता जममिीद्वारे मॅग्िेमशअम सल्फेट २० त े३० ककगॅ्र प्रती  
   हेक्टरी द्यावे आणण त्यासोबत २ % डीएिीच्या दोि फवारण्या १५ ठदवसाच्या अांतरािे कराव्यात      
२) सततच्या दमट व ढगाळ वातावरणामुळे िाांढरी माशीचा प्रादभुााव वाढण्याची दाट शक्यता आहे.  
   त्यामुळे िाांढऱ्या माशीच्या नियांत्रणासािी ट्रायझोफॉस ४० ई सी, १५०० ममली प्रती हेक्टरी ५०० लीटर  
   िाण्यात ममसळूि फवारणी करावी.  
३) िठहली वेचणी १५ त े२५ % बोंड ेफुटल्यािांतर व िावसाची उघडीि असल्यासच करावी. 
४) शेंदरी बोंड अळीच ेकामगांध सािळ्यात ८ त े१० ितांग जर सतत दोि त ेतीि ठदवस आढळले असता    
  ट्रायझोफॉस ४० ई सी, ३० ममली ककां वा लॅम्बबडा सायलोथ्रीि ५ % ईसी, १० ममली प्रती १० लीटर  
  िाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 

  हरभरा  बागायती हरभरा पिकाची िेरणी २० ऑक्टोबर त े१० िोव्हेंबर दरम्बयाि करावी. िेरणीकररता देशी वाण 
पवजय,पवशाल, ठदजग्वजय आणण फुले पवक्रम तसेच काबुली वाण पवराट, िीकेव्ही-२, िीकेव्ही-४ वािरावेत. 
िेरणीिूवी एक ककगॅ्र त्रबयाण्यास २ गॅ्रम बापवस्टीि + २ गॅ्रम थायरम आणण २५ गॅ्रम  रायझोत्रबयम 
जीवाणू सांवधाि गुळाच्या थांड द्रावणाद्वारे चोळूि बीजप्रकक्रया करावी   

 काांदा िुिलाागवड १) िुिलाागवडीकररता ४० त े४५ ठदवसाांच ेरोिे वािरावीत. जास्त कालावधीच ेव अल्ि कालावधीच ेरोिे    
   िुिलाागवडीकररता वािरू िये. लवकर रोिे जस्थर होण्यासािी िातीचा वरील एक ततृीयाांश भाग    
   कािूि टाकावा. लागवडीच्या वेळी दोि ओळीांतील अांतर १५ सेमी व दोि रोिाांतील अांतर १० सेमी व  
   िेवावे. 
२) िुिलाागवडीच्यावेळी मशफारशीत खत मात्रेतील ४० ककगॅ्र ित्र, ४० ककगॅ्र स्फुरद व ६० ककगॅ्र िालाश प्रती  
   हेक्टरी द्यावा.    

 मलांबूवगीय     

  फळपिके 
 फायटोिथोरा या बुरशीच्या नियांत्रणासािी ट्रायकोडमाा जैपवक बुरशी २५ गॅ्रम प्रती झाड या प्रमाणात 

शेणखतामध्ये ममसळूि वािरावी.  
मोसांबी पिकामध्ये फळ काढणीिुवी येणारे देि कुज या रोगाच्या नियांत्रणासािी काबेंडाणझम १ गॅ्रम प्रती 
लीटर या प्रमाणात घेऊि त्वरीत फवारणी करावी. 

 
 

िशुधि 
व्यवस्थािि 

 १) िावसाळ्यात लाळ व खुरकत आजाराचा फैलाव होण्याची दाट शक्यता असत.े त्याकररता  
  िशुवैद्याकडूि प्रनतबांधात्मक लसीकरण करूि घ्यावे. 
२)िावसाळ्यात िशुवैद्यकीय अर्धकारी याांच ेसल्ल्यािुसार जिावराांच ेजांतनिमुालि करुि घ्यावे.  
  जांतनिमुालिासािी अल्बेंडाझोल ककां वा ईवरमेक्टीिचा वािर करावा कारण िावसाळ्यात जांताची वाढ  
  झिाट्यािे होत े

स्त्रोत   : 
१) हवामाि िूवाािुमाि        : प्रादेमशक हवामाि िवूाािुमाि कें द्र, मुांबई. 
२) मागील हवामाि  : ग्रामीण कृपष मौसम पवभाग वेधशाळा पवभागीय कृषी सांशोधि कें द्र, इगतिुरी, जज. िामशक. 

    ठिकाण : पवकृसांके, इगतिुरी  
ठदिाांक      : १६.१०.२०२० 

थवाक्षरीत   

प्रमुख अन्वेिक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, इगतपुरी  
तिा  सहयोगी संशोधन संचालक,  

षव.कृ.सं.के., इगतपुरी, जि. नामशक 

 


