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हवामान अंदाजावर आधाररत कृषी सल्ला सममतीची साप्तामहक बैठक मद. १७/०१/२०२० 

जिल्शा : वोराऩयू 
 

शलाभान अदंाि : 
 

हवामान घटक 
पुढील पाच मदवसांचा हवामानाचा अंदाज 

(१७/०१/२०२० ते २१/०१/२०२०) 

मदनांक 18 19 20 21 22 

पाऊस (मममी) 0 0 0 0 0 
कमाल तापमान (अं.से.) 32 33 33 32 32 
मकमान तापमान (अं.से.) 18 19 20 19 19 

ढग स्थिती (आकाश) 0 1 2 2 2 
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) 49 49 61 58 48 
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) 28 31 37 30 26 
वाऱ्याचा  वेग (मकमी/तास) 13 14 11 9 10 

वाऱ्याची मदशा (अंश) 113 107 120 232 121 

 

शलाभान अंदािालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलस्था कृषऴ षलऴमक वल्रा 

हवामान साराांश/ इशारा बायतीम शलाभान खात्माच्मा अंदाजानुवाय जजल्ह्मात ऩुढीर ऩाचशी ददलव शलाभान कोयड ेयाशण्माची 
ळक्मता आशे. 

सामान्य सल्ला जजल्ह्मातीर यब्फी शंगाभात ऩेयरेल्हमा ज्लायी, गशू ल शयबया वऩकाची कोऱऩणी ल खुयऩणी करुन 
वऩक तणवलयशीत ठेलाले  जेणेकरून तणांची अनद्रवमांवाठीची स्त्ऩधाा योखण्माव भदत शोईर.  कोयड े
शलाभान रषात घेता यब्फी वऩके , बाजीऩारा ल पऱफागांना स्त्थाननक ऩरयजस्त्थती, जमभनीची खोरी/ 
जमभनीचा प्रकाय ल गयजेनुवाय ऩाणी द्माले. 

गशू 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

तणननमंरण ल जमभनीत ओराला दटकून याशण्मावाठी गशू वऩकात आंतयभळागत कयाली. गशू 
वऩकाच्मा ज्मा भशत्त्लाच्मा अलस्त्था आशेत, त्मा लेऱी वऩकाव ऩाणी देणे पामद्माच ेआशे. ऩदशरे ऩाणी 
ऩेयणीनंतय २० त े२२ ददलवांनी (भुकुटभुऱे पुटण्माची लेऱ) , दवुये ऩाणी ४२  त े४५ ददलवांनी (कांडी 
धयण्माची लेऱ) आणण नतवये ऩाणी ६०  त े६५ ददलवांनी (ऩीक ओंफीलय मेण्माची लेऱ) द्माले तवेच 
स्त्थाननक ऩरयजस्त्थती ल जमभनीच्मा खोरीनुवाय ऩाण्माच्मा दोन ऩाळ्माभध्मे अलळक्तनुेवाय अंतय 
ठेलाले.   

आंफा भोशोय  
आंब्मालय तुडतुडमांचा प्रादबुााल शोण्माची ळक्मता अवल्हमाने इमभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर. ३ मभरी 
प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायाले.  

ऊव रागलड 

वुरु ऊवाची रागलड कयण्मावाठी ळेत तमाय करुन वुरु ऊवाची रागलड कयाली. ऊव फेणे रागणीऩूली 
१०० मरटय ऩाणी + ३०० मभ.री.भेरॅथथऑन + १०० गॅ्रभ काफेन्डॅणझभ (फावलस्त्टीन) १० मभनीटांवाठी 
फेणे प्रक्रिमा केल्हमानंतय जजलाणंूची फीज प्रक्रिमा कयाली. माभुऱे फुयळीजन्मयोग ल खलरे क्रकडीचा 
फंदोफस्त्त शोतो. अॅवेटोफॅक्टय आणण स्त्पुयद वलयघऱवलणाये जीलाणू खतांच ेप्रभाण अनुिभे १० क्रकरो 
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आणण १.२५ क्रकरो प्रनत १०० मरटय ऩाण्मात मभवऱून केरेल्हमा द्रालणात उवाच्मा दटऩ-मा ३० मभनीटे 
फुडलून रागण कयाली. त्माभुऱे नर खताभध्मे ५० टक्के तय स्त्पुयद खताभध्मे २५ टक्के फचत कयता 
मेत.े  

शयबया 
पुरोया त ेघाटे  

अलस्त्था 

शयब-मालयीर घाटे अऱीच्मा ननमंरणावाठी यावामननक क्रकटकनाळक क्रोयटॅ्रननमरप्रोर १८.५ एव.वी 
२.५ मभरी प्रनत १० मरटय क्रकंला इभाभेक्टीन  फेंझोएट ५ एव.जी ४ गॅ्रभ प्रनत १० मरटय शयबया 
वऩकालय वयावयी १ अऱी प्रती झाड आढऱून आल्हमाव ऩाण्मात मभवऱून पलायाले. 

काऩूव  
फोंड ेऩक्लता 

लेचणी अलस्त्था 

ऩुढीर शंगाभात काऩवालयीर ळेंदयी फोंड अऱीचा प्रादबुााल टाऱण्मावाठी काऩूव वऩकाची लेचणी ऩुणा 
कयाली ल वऩक काढून टाकाले तवेच खोडला/पयदड  क्रकंला दफुाय वऩक घेण्माच ेऩूणातः टाऱाले . 
शंगाभाफाशेय वऩके घेतल्हमाव आथथाक नुकवान शोलून क्रकडींना अखंड अन्न ऩुयलठा शोतो ल ऩुढीर 
लऴीच्मा वऩकालय क्रकडींचा प्रादबुााल रलकय ल जास्त्त प्रभाणात शोतो. 

कांदा 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे कांदा वऩकालयीर कयऩा योगाच्मा ननमंरणावाठी डामथेन एभ-४५; २५ गॅ्रभ 
प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.  कांदा वऩकालयीर पुरक्रकडीच्मा ननमंरणावाठी 
डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १५ मभरी क्रकंला रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ % प्रलाशी ६ मभरी  मा 
क्रकटकनाळकांच्मा प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून आरटून ऩारटून पलायण्मा कयावमात.  

तूय पुरोया त ेळेंगा 
अलस्त्था 

तुयीलयीर घाटेअऱीच ेननमंरणावाठी जस्त्ऩनोवॅड ४५ एव वी २.५ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मातून क्रकंला 
इभॅभेक्टीन फेन्झोएट ५ एव जी ४ गॅ्रभ प्रनत १० मरटय ऩाण्मातून 
पलायाले.                               

बाजीऩारा  
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

बाजीऩारा वऩकालयीर यवळोऴक क्रकडींच्मा ननमंरणावाठी डाममभथोएट ३० ईवी १५ मभरी क्रकंला 
रॅम्फडावाम शॅरोथ्रीन ५ ईवी ६ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

कोफीलगीम 
वऩके 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

कोफी वऩकालयीर भाला ल पुरकोफीतीर गड्डा ऩोखयणाऱ्मा अऱीच्मा ननमंरणावाठी म्मरेथथओन ५० 
ई . वी . २० मभरी प्रती १० मरटय  ऩाण्मात मभवऱून पलायाले क्रकंला ४ % ननफंोऱी अकााची 
पलायणी कयाली. 

जनालयांच े
वमलस्त्थाऩन 

 जनालयाच्मा गोठ्माभध्मे ल कुकुटऩारनात (भोठे फल्हऩ रालालेत) उफदाय लातालयण याशीर अळी 
काऱजी घ्माली. भेंढमांना आंरवलऴाय ल घटवऩा योगांलय प्रनतफंध उऩाम म्शणून रवीकयण करुन 
घ्माले. 

*टिऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककिकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना स्लत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱिी घ्माली. 
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