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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 
हवामाि साराांश पुढील पाच हदवसाच्या अंदािातील पाचही हदवस आकाश अंशतः ढगाळ त ेढगाळ राहील  

हदनांक ७ व ८ िानेवारीला ननवडक भागामध्ये षविांच्या कडकडाटासह मेघगिरनेची शक्यतेचा इशारा 
देण्यात आला आहे 
पुढील दोन-तीन हदवसांमध्ये षवभागामध्ये ककमान तापमानामध्ये कोणताही मोठा बदल होण्याची 
शक्यता नसल्याच ेवतरषवले आहे.    

सामान्य सल्ला हवामाि अांदाजावर आधाररत कृषी सल्ला व हवामािचा पूवाािुमािाकरीता मेघदतु मोबाईल अॅपचा 
वापर करावा. 
शेतीच ेकामे करतािा कामगारािा ४ त े५ फुटाचा पट्टा वाटूि ददल्यास काम पण योग्य होइल आणण 
योग्य सामाजजक अांतरही ठेवले जाईल. शेती यांत्रे निजतुंकीकरण करावीत. तोंडाला मास्क अथवा  
कापड गुडाळावे. 

सांदेश पावसाचा अांदाजािुसार गहू पपकास दसुरे पाणी काांडी धरण्याची अवस्थेत (पेरणीिांतर ४० त े४५ ददवस) 
व नतसरे पाणी फुलोरा अवस्थेत (पेरणीिांतर ६० त े६५ ददवस) द्यावे. 

गहू शाकीय  
काांडी 

धरण्याची 
अवस्था  

पपकास पीक वाढीच्या महत्वाच्या सांवेदिशील अवस्थेत म्हणजेच काांडी धरण्याची अवस्था व फुलोरा 
अवस्था पाणी देणे अत्यांत गरजेच ेआहे 
पावसाचा अांदाज लक्षात घेऊि उत्पादिातील घट टाळण्यासाठी पपकास दसुरे पाणी काांडी धरण्याची 
अवस्थेत (पेरणीिांतर ४० त े४५ ददवस) व नतसरे पाणी फुलोरा अवस्थेत (पेरणीिांतर ६० ते ६५ ददवस) 
द्यावे.    
मावा व तुडतुड े या ककडीांचा प्रादरु्ाावाची आर्थाक िुकसाि पातळी ददसूि येतात १ गॅ्रम 
थायाममथॉक्झाम २५ डब्लल्यू जी प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 
गव्हामधील तणाांच्या नियांत्रणासाठी तणे दोि त े तीि पािाांच्या अवस्थेत आल्यावर मेटसल््युरॉि 
मेथाईल (२० टक्के), हेक्टरी २० गॅ्रम, ८०० मल. पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 

हरर्रा पुिरुत्पादक 
अवस्था 
घाटे 

लागण्याची 
अवस्था 

घाटे अळीच्या प्रादरु्ाावाचा आगाऊ अांदाज समजण्यासाठी हेक् टरी ५ कामगांघ सापळे ५० ममटर अांतरावर 
शोतात उर्ारावेत आणण दर १५ ददवसाांिी ल्युर बदलावेत. 
घाटे अळीच्या प्रादरु्ााव ददसूि येताच ५% निांबोळी आकााची फवारणी करावी. 
ढगाळ हवामाि असल्यामुळे जजरायती हरर्ऱ्यामध्ये घाटे अळीचा प्रादरु्ााव होऊ शकतो, त्यासाठी 
एच.एि.पी.व्ही. या पवषाणूची १० ममली १० मलटर पाण्यातूि फवारणी करावी. 
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हरर्रा पुिरुत्पादक 
अवस्था 
घाटे 

लागण्याची 
अवस्था 

ज्या दठकाणी जजरायत हरर्ऱ्यात मोठ्या अवस्थेतील घाटे अळी आढळूि येत असेल तर इमामेक्टीि 
बेन्झोएट ५ टक्के दाणेदार ४ गॅ्रम ममली प्रनत १० मलटर पाण्यातूि फवारावे (एकरी २०० मलटर पाणी). 
जजरायत हरर्रा पपकास पाण्याचा ताण आढळूि आल्यास २ टक्के युररयाची फवारणी करावी. 
जजरायत हरर्रा घाटे र्रण्याच्या अवस्थेत असल्यास १३:००:४५ या खताच्या ५ टक्के द्रावणाची 
फवारणी करावी. 

काांदा  काांदा या पपकावर कमाल व ककमाि तापमािातील मोठ्या फरकामुळे रस शोषणाऱ्या  फुलककड े व 
करपा या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादरु्ााव होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे प्रनतबांधात्मक उपाय 
योजिा म्हणूि लॅम्बडासायहॅलोथ्रीि ५ ईसी. ६ ममली. अर्धक टेब्लयूकोिॅझोल १० ममली अर्धक जस्टकर 
१० ममली. प्रनत १० लीटर पाण्यातूि साध्या हात पांपािे फवारणी हवामािाचा अांदाज घेऊिच करावी. 

ममरची  या पपकावर सध्या बोकड्या (मलफ कला), फळसड/ डायबॅक (फाांद्या वाळणे), पािावरील दठपके 
इत्यादी रोग आढळूि आल्यास त्यासाठी कफप्रोिील १५ ममली ककां वा थायोमेथोक्झाम ४ गॅ्रम अर्धक 
मॅन्कोझबे २५ गॅ्रम ककां वा कॉपर ऑजक्झक्लोराईड २५ गॅ्रम ककां वा डायफेिॅकोिॅझोल १० ममली प्रनत १० 
लीटर पाण्यात ममसळूि साध्या हात पांपािे फवारणी करावी. १० ददवसाांच्य ा अांतरािे या 
बुरशीिाशकाांच्या  आलटूि-पालटूि २ त े३ फवारण्या कराव्यात. 

वाांगी पीक 
वाढीची 
अवस्था 

सध्याच्या हवामािामुळे वाांग्यामध्ये शेंडा आणण फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या नियांत्रणासाठी ४ % निांबोळी 
अका  ककां वा सायपरमेथ्रीि २५ ईसी, ५ ममली प्रती १० लीटर पाणी या प्रमाणात फवारावे. दर 
आठवड्याला ककडलेले शेंड ेआणण फळे गोळा करूि िष्ट करावीत 

पशुधि जिावराांची 
दहवाळ्यात 
घ्यावयाची 
काळजी 

जिावरािा रात्री गोठ्यात ठेवावे आणण थांडीपासूि बचाव करण्यासाठी गोठा कोरडा ठेवावा. 
कुक्कुटपालिात, शेडमध्ये कृत्रत्रम प्रकाश देऊि पपल्ले गरम ठेवा. 
लहाि करड/े कोकरे/ वासरे याांचे सध्याच्या थांडीपासूि सांरक्षण करणे गरजेच े आहे. त्याचबरोबर 
व्यायला आलेले जिावराांचीही काळजी घेणे गरजेच ेआहे. त्यासाठी जिावराांच्या गोठ्याांिा बारदाि / 
शेडिेटच ेपडदे लावावेत. तसेच गोठय़ामधील उष्णता दटकूि राहण्यासाठी ५०० त े१००० व्हॅटच ेबल्ब 
गोठ्यामध्ये कमी उांचीवर लावावीत. शक्य झाल्यास गोठ्यामध्ये शेकोटी पेटवावी. गार्ण जिावराांिा 
व छोटय़ा जिावराांिा रात्रीच्या वेळी वाळलेले गवत/ कडबा/ गोणपाट याांची त्रबछायत टाकावी. गोठा 
कोरडा राहील याची कटाक्षािे काळजी घ्यावी. त्यासाठी दर ८ त े १० ददवसाांिी गोठ्यामध्ये चुिा 
र्ुरर्ुरावा. थांडीच े प्रमाण जास्त वाढल्यास जिावराांच्या अांगावर गोणपाट बाांधावे. पवशेषत: गार्ण 
गायी-म्हशीांची जास्त काळजी घ्यावी. जिावराांिा जास्तीत जास्त ऊजाा ममळण्यासाठी जिावराांच्या 
आहारात शेंगदाणा पेंड/ सरळी पेंड याांचा वापर वाढवावा. शक्य असल्यास बायपास पेंड/ सरळी पेंड 
याांचा वापर वाढवावा. शक्य असल्यास बायपास फॅट व प्रर्थियुक्त आहार द्यावा. क्षार व 
जीविसत्त्वाांच ेममण वण वाढवावे. सकाळच्या वेळी दहरवा चारा व रात्रीच्या वेळी वाळलेला चारा द्यावा. 
चराऊ जिावराांिा चरण्यासाठी िेतािा सकाळी उमशरा न्यावे, जेणेकरूि गवतावर ददहवर िसेल. 
गोगलगाईचा प्रादरु्ााव असलेल्या दठकाणी जिावरे चरावयास िेऊ ियेत. 
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पशुधि जिावराांची 
दहवाळ्यात 
घ्यावयाची 
काळजी 

सदीचा प्रादरु्ााव ददसूि आल्यास जिावराांच्या िाकार्ोवती टरपेंटाईिचा बोळा कफरवावा. सदीचा रांग 
दहरवट-पपवळसर असल्यास तातडीिे पशुवैद्यकाच्या सल्ला घ्यावा. जिावराांच ेपपण्याच ेपाणी अनतथांड 
िसावे. जिावरे धुवायची झाल्यास शक्यतो दपुारच्या वेळी धुवावीत. जिावराांि ाा लाळ्या-खुरकुज 
आजारापासूि सांरक्षणासाठी लसीकरण करावे. 

स्त्रोत   : 
१) हवामाि पूवाािुमाि        : प्रादेमशक हवामाि पवूाािुमाि कें द्र, मुांबई. 
२) मागील हवामाि  : ग्रामीण कृपष मौसम पवर्ाग वेधशाळा पवर्ागीय कृषी सांशोधि कें द्र, इगतपुरी, जज. िामशक. 

     
    दठकाण : पवकृसांके, इगतपुरी  

ददिाांक      : ०५.०१.२०२१ 
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प्रमुख अन्वेिक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, इगतपुरी  
तिा  सहयोगी संशोधन संचालक,  
षव.कृ.सं.के., इगतपुरी, जि. नामशक 

 


