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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवUथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामानशा-. /वभाग पुणे यांचेकडून 4ा5त झाले7या अंदाजानुसार सांगल� िज79यात 	दनांक १८ व 

१९ जानेवार� रोजी हवामान -व;छ तर 	दनांक २० ते २२ जानेवार� पय=त हवामान अंशतः ढगाळ राह@याची 

शAयता आहे. कमाल तापमान ३०.०  ते ३१.० अंश सेि7सअस दरBयान तर Cकमान तापमान १६.० ते १८.० 

अंश सेि7सअस दरBयान राह�ल. वाDयाचा वेग ताशी ०३ त े०९ Cक.मी. राह�ल. 

सामा'य स(ला  Cकमान तापमानात घट हो@याची शAयता अस7याने जनावरांचे थंडीपासून संरHण करावे. 
 भाजीपाला /पकामंIये 	ठबक Lसचंनाचा वापर करावा Mयाच4माणे 5लाि-टक आ;छादनाचा वापर करावा. 

संदेश  सांगल� िज79यात 	दनांक १८ व १९ जानेवार� रोजी हवामान -व;छ तर 	दनांक २० ते २२ जानेवार� पय=त 

हवामान अंशतः ढगाळ राह@याची शAयता आहे. 

गहू  मुकुट 

मुळे 

फुट,या

ची  

 उLशरा पेरणी केले7या गहू /पकामIये तापमान कमी राहावे Bहणून गOहासाठP तषुार Lसचंनाचा वापर करावा 

 गहू /पकावंर मावा या Cकडीचा 4ादभुा#व 	दसून येताच डायमेथोएट ३०% 4वाह� १० Lमल� Cकंवा 

इLमडाAलो/4ड १७.८ एस.एल. ४ Lमल� 4Uत १० Lलटर पा@यात Lमसळून फवारणी करावी.  

 तांबेरा रोगा;या Uनयं.णासाठP मॅ&कोझेब हे बुरशीनाशक १.५ Cकलो ५०० Lलटर पा@यात Lमसळून फवारावे. 

मका शाखीय 

वाढ 

अमे.रकन ल/कर0 आळीचे 1नय2ंण : 

 रासायUनक Uनयं.ण: १. आळी;या वाढ�;या सुरवाती;या (१ ते ३ अव-था) अव-थांमIये Uनबंोळी अक#  

५%यांची ५ Lमल� 4ती Lलटर पाणी या 4माणात फवारणी करावी. �कंवा   २. थायमेथोAझाम १२.६ %+ 

लँBडा सायहेलो[ीन ९.५ % झेड सी. या Lम\ Cकटकनाशकाची ०.५ Lमल� 4ती Lलटर पाणी या 4माणात 

फवारणी करावी.  �कंवा    ३. Aलोरां]ाUनल�4ोल १८.५ % एस.सी. या Cकटकनाशकाची ०.३ Lमल� 4ती 

Lलटर पाणी या 4माणात फवारणी करावी. 

 क^टकनाशकाची फवारणी के7यानतंर मका /पकाचा 	हरवा चारा लगेच जनावरांना खायला देऊ नये Cकंवा 

असा चारा लगेचच सायलेज तयार कर@यासाठP वापa नये.  

हरभरा फुलोरा ते 

घाटे 

भरणे 

 घाटे आळी;या Uनय.ंणासाठP गंध सापळे हेAटर� ५ या 4माणात लावावेत. 4भावी Uनय.ंणासाठP १८.५ % एस.सी. 

Aलोरअॅ&]�Uनल�पोल १०० Lमल� 4ती हेAटर� ५०० Lलटर पा@यात Lमसळून फवारावे. 

भुईमुग पेरणी   उ&हाळी भुईमगुाची पेरणी १५ जानेवार� त े१५ फेcुवार� दरBयान करावी MयासाठP एस.बी.-११, ट�.अे.जी.-२४ ट�.जी.-२६, 

जे.एल.५०१, फुले उ&नती या जातींची Uनवड करावी. रा.ीचे Cकमान तापमान १८ अंश सेि7सअस Cकंवा MयापेHा पेHा 
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 जा-त अस7यावरच पेरणी करावी. पेरणी;यावेळी हेAटर� २५ Cकलो न. व ५० Cकलो -फुरद fयाव.े 

ऊस लागवड  सुg उस लागवड १५ hडसiबर त े १५ फेcुवार� दरBयान के7यास उस उMपादकता व साखरेचा उतारा चागंला Lमळतो. 

आडसाल� उस लागवडीसाठP को. ८६०३२ (नीरा) Cकंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची Uनवड करावी. एक डोळा 

रोपापंासून (३० त े४५ 	दवस वया;या रोपांची ) ऊस लागवड करावी Mयामळेु नेहमी;या तलुनेत ऊस लागणीस ३० त े४५ 

	दवसापंय=त जोपास@यासाठP लागणारे पाणी, तण Uनय.ंण, खत,ेदेखरेख यांची बचत होते. काह� वेळेस अगोदरचे /पक 

काढणीस उशीर होतो अjया वेळेस रोपे तयार कaन वेळेवर उसाची लागवड करता येते. बे@याfवारे लागवड करावयाची 

अस7यास बेणे मkयात वाढवलेले ९ त े१० म	हने वयाचे Uनरोगी, रसरशीत आlण अनवुांLशक mnoया शfुध ऊस बेणे 

वापरावे.  

कादंा वाढ�ची  काfंयावर�ल फुलCकpयां;या Uनय.ंणासाठP डायमेथोएट ३० % ई.सी. १५ Lम.ल�. Cकंवा 7यBॅqडा सायहॅलो[ीन ५ % ई.सी.  

६ Lम.ल�.  या क^टकनाशकां;या 4ती १० Lलटर पा@यात Lमसळून आलटून पालटून फवार@या कराOयात. 

काकडी पेरणी   उ&हाळी काकडीची पेरणी कर@यासाठP 	हमांगी तसेच फुले शुभांगी या जातीची Uनवड करावी. पेरणीसाठP 4ती 

हेAटर� १ ते १.५ Cकलो rबयाणे वापरावे. 

आंबा  पालवी 

व मोहर 

 आंबा /पकामIये मोहर/बtगे फुट@या;या अव-थेत तुडतुडे Uनयं.णासाठP 7यॅBqङा सायहॅलो[ीन ५ % ६ Lमल� 

4ती १० Lलटर पा@यात Lमसळून झाडा;या खोडावर, फांfयांवर व पानांवर फवारणी करावी.  

क�लगंड  लागवड  उ&हाळी हंगामासाठP कLलगंड सुg करावी. लागवडीसाठP शुगर बेबी, अरका माlणक, अरका vयोती या जाती 

वापराOयात. लागवडीसाठP २.५ ते ३.० Cकलो rबयाणे 4ती हेAटर� वापरावे. 

जनावरे वाढ0ची   थंडीची तीwता जा-त अस7यामुळे जनावरां;या गोxयातील तसेच पो7]� शेड मधील तापमान Uनयं.णासाठP 

गोठया;या बाजूने पडदे Cकंवा गोणपाट लावून तापमान Uनयंr.त करावे. 

 

�ोत  
१) हवामान पूवा�नुमान : �ादेिशक हवामान पूवा�नुमान क� �, मुबंई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम िव&ान िवभाग वेधशाळा िवभागीय कृिष सशंोधन क� � , को,ापूर 
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