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षजल्हा : नाषिक 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (१०/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज 

 (१८/०९/२०२१ ते २२/०९/२०२१) 
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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच ददवस आकाश अांशतः  ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.  

पुढील पाच ददवस काही दिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला १. दपकाांमधे्य पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आदण साचलेल्या पाण्याचा दनचरा करावा . 

२. जोराच्या वारा व पाऊसापासून होणाऱ्या सांभाव्य नुकसान टाळण्याकरीता उपायोजना कराव्यात. 

३. जनावरे सुरदक्षत दिकाणी बाांधावीत.   

४. दवजेचा पूवाानुमानाकरीता दादमनी मोबाईल अॅपचा वापर करावा.  

५.पडणा-या पावसाचे पाणी शेतात सािवण्यासािी उपाय योजना करावी. 

६. शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून ददल्यास काम पण योग्य  

   होइल आदण योग्य सामादजक अांतरही िेवले जाईल. शेती यांते्र दनजंतुकीकरण करावीत.  

   तोांडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. 

७. पावसाचा अांदाज घेवुनच दपकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

सांदेश पुढील पाच ददवस काही दिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

भात फुटवे 

अवस्था 

1. भात दपकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार भात खाचरातील पाण्याची पातळी रोप लागणीपासून रोपे स्स्थर 

होईपयंत एक ते दोन सेमी तर रोपाांच्या वाढीच्या प्राथदमक अवस्थेत दोन ते तीन सेमी िेवावी. 

2. करपा रोगाच्या प्रभावी दनयांत्रणासािी प्रादुभााव झाल्यापासून टेबू्यकोनॉझोल 25.9 ई सी (0.15%) 

दकां वा हेक्झाककोनॅझोल (0.20%) या बुरशीनाशकाच्या 15 ददवसाांच्या अांतराने तीन फवारण्या घ्याव्यात 

नाचणी शाकीय वाढ नाचणी दपकामधे्य सािलेले अदतररक्त पाण्याचा दनचरा करावा 

मका फुलोरा दपकावर अमेररकन लष्करी अळीचा 10 टके्कपेक्षा जास्त प्रादुभााव आढळून आल्यास दनयांत्रणासािी 

खालील पैकी कोणते एका कीटकनाशकाची एकदा फवारणी घ्यावी   

क्लोरॅनटर ादनलीप्रोल  18.5 एस सी 0.4 दमली प्रती दलटर पाणी 

दकां वा स्िनेटोराम ११.७ % एस.सी 0.5 दमली प्रती दलटर पाणी 

मुग 

आदणउडीद  

पक्वता लवकर पेरणी केलेल्या आदण पक्व झालेल्या मुग आदण  उडीद दपकाांची काढणी करावी व काढणी 

केलेला शेतीमाल पावसाची शक्यता  असल्याने सुरदक्षत दिकाणी िेवावा. 

भुईमूग फुलोरा भुईमूग दपकावर काही दिकाणी हुमणी दकडीचा प्रादुभााव ददसून आलेला आहे दनयांत्रणासािी 

मेटारायदझयम पाच गॅ्रम प्रदत दलटर पाणी या प्रमाणात दमसळून आळवणी करावी 

 आद्रता युक्त वातावरणामुळे दटक्का व ताांबेरा रोगाचा प्रादुभााव होऊ शकतो प्रादुभााव झाल्यास 

दनयांत्रणासािी काबेन्डादझम 12 टके्क अदधक मॅन्कोझेब 63% डबू्ल्य पी 1 गॅ्रम प्रदत दलटर पाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन 

 

फुलोरा आद्रता युक्त वातावरण व वारा यामुळे ताांबेरा ही बुरशीजन्य रोग येऊ शकतो या मधे्य पानावर तपदकरी 

रांगाचे दिपके येतात व पाने तपदकरी पडतात.त्यामुळे दाण्याांच्या वजनात आदण पररणामी हेक्टरी 

उत्पन्नात घट होते. प्रादुभााव झाल्यास दनयांत्रणासािी 10 % टेबू्यको नॅझोल + सल्फर 65 टके्क डबू्ल्य जी 

2.5 गॅ्रम प्रदत दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी 

टोमॅटो वाढीची 

 

टोमॅटो दपकावर फळ पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुभााव ददसून  नोवालू्यरॉन  १०%ई.सी ,  १५ दमली दकां वा 

क्लोरॅटर ॅ दनलीप्रोल १८.५ % एस.सी. ३ दमली प्रती १० दलटर   पाण्यात दमसळून  फवारणी करावी. 

पशुसांवधान  1. पावसाळ्यात जनावराांच्या दपण्याच्या टाक्याांमधे्य पावसाचे वाहत  आलेले पाणी जाणार नाही याची 
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दक्षता घ्यावी. पाण्याच्या हौदाांची  दनयदमत स्वच्छता करून चुना लावून घ्यावा. 

 2.जनावराांसािी ज्वारी, बाजरी,  मका, चवळी व सांकररत नेदपयर दपकाांची दहरवा चारा म्हणून लागवड 

करावी. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रादेदशक हवामान पूवाानुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  :  

 

दिकाण : मफुकृदव , राहुरी. 

दद.  :  १७/०९/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


