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हवामान अंदाजावर आधाररत कृषी सल्ला सममतीची साप्तामहक बैठक मद. २८/०२/२०२० 

जिल्शा : वोराऩयू 
शलाभान अंदाि : 

 

हवामान घटक 
पुढील पाच मदवसांचा हवामानाचा अंदाज 

(२८/०२/२०२० ते ०३/०३/२०२०) 

मदनांक 29 1 2 3 4 

पाऊस (मममी) 4 3 0 0 0 
कमाल तापमान (अं.से.) 34 34 33 32 32 
मकमान तापमान (अं.से.) 20 21 21 20 19 

ढग स्थिती (आकाश) 2 3 3 4 4 
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) 40 45 44 43 39 
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) 21 25 27 25 25 
वाऱ्याचा  वेग (मकमी/तास) 20 13 12 8 14 

वाऱ्याची मदशा (अंश) 202 153 153 177 326 

 

शलाभान अंदािालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलस्था कृषऴ षलऴमक वल्रा 

हवामान साराांश/ इशारा बायतीम शलाभान खात्माच्मा अंदाजानुवाय जजल्ह्मात दद. १ त े३ भार्च योजी शलाभान कोयड े
याशण्मार्ी ळक्मता अवून दद. २८ ल २९ पेब्रुलायी योजी तुयऱक दिकाणी ऩालवार्ी ळक्मता आशे. 

सामान्य सल्ला तुयऱक दिकाणी अलेऱी ऩाऊ वार्ी ळक्मता अवल्हमाने ऩक्ल झारेरी वऩके ज्लायी, शयबया, गशू 
इत्मादींर्ी काढणी करुन घ्माली. काढणी झारेल्हमा वऩकांर्ी भऱणी करुन वुयषीत दिकाणी वािलणूक 
कयाली. भऱणी कयणे ळक्म नवल्हमाव, काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्टीने 
मोग्मयीत्मा झाकून िेलालीत.  जनालये वुयषीत दिकाणी फांधालीत.  अलेऱी ऩाऊ वाऩावून फर्ालावािी 
उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले.  ऩालवार्ा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकार्ी, 
फुयळीनाळकार्ी पलायणी कयाली.   

बाजीऩारा  
वऩक लाढीर्ी 

अलस्त्था 

बेंडी, लांगी, बोऩऱा इ. बाजीऩारा वऩकालयीर यव ळोऴक ककडींच्मा ननमंरणावािी ५ % ननफंोऱी 
अकाचर्ी ककंला कपप्रोननर २५ मभरी  प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. तवेर् 
बाजीऩारा वऩकालयीर कोऱीच्मा ननमंरणावािी पेनप्रोऩॅथ्रीन ३०% ई.वी., ५ मभरी ककंला डामकोप रं 
१८.५% ई.वी., २० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले.  

मभयर्ी  
वऩक लाढीर्ी 

अलस्त्था 
वध्माच्मा शलाभानाभुऱे मभयर्ी वऩकालय भाला ककडीर्ा प्रादबुाचल शोण्मार्ी ळक्मता आशे. त्मावािी 
इमभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर., ५ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

टोभॅटो 
पऱ धायण 

अलस्त्था  

टोभॅटो लयीर पऱे ऩोखयणायी अऱी – शी अऱी प्रथभ ऩाने खात ेल नंतय दशयली ककंला वऩकरेरी पऱे 
ऩोखरून आत मळयत ेल गय खात ेमा ककडीच्मा ननमंरणावािी जक्लन रप व २५ % ईवी २० मभरी 
ककंला नोव्शॅरीय न १० % ईवी १५ मभरी ककंला क्रोयॅनटॅ्रनीप्रोर १८.५ % एव.वी ३ मभरी प्रती १० 
मरटय ऩाण्मात मभवऱून ८ त े१० ददलवांच्मा अंतयाने २-३ पलायण्मा कयाव्मात. 
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कांदा 
वऩक लाढीर्ी 

अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे कांदा वऩकालयीर कयऩा योगाच्मा ननमंरणावािी डामथेन एभ-४५; २५ गॅ्रभ 
प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.  कांदा वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावािी 
डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १५ मभरी ककंला रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ % प्रलाशी ६ मभरी  मा 
ककटकनाळकांच्मा प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात.  

कमरगंड/ 
खयफूज  

वऩक लाढीर्ी 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानातल्हमा अधधकतभ आणण नुन्मतभ ताऩभानातीर तपालतीभुऱे नाग अऱीच्मा 
ननमंरणावािी प्रोपेनोपोव २० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली.  तवेर् पऱ 
भाळीच्मा ननमंरणावािी क्मू रुयर् ेएकयी ५ वाऩऱे रालालेत. 

यब्फी ज्लायी  दाने बयणे फागामती ज्लायीभध्मे भध्मभ जमभनीत ऩेयणीनंतय ९० त े९५ ददलवांनी कणवात दाणे बयण्माच्मा 
अलस्त्थेत ऩाणी द्माले. 

गशू 
पुरोया त ेदाने 
बयणे अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे तांफेया योगाच्मा ननमंरणावािी भॅन्कोझफे शे फुयळीनाळक १.५ ककरो ५०० 
मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायाले.  भाला मा ककडीच्मा ननमंरणावािी थामोमभथोक्झाभ २५ डब्ल्हमूजी 
५० गॅ्रभ प्रती शेक्टयी ५०० मरटय ऩण्मात मभवऱून पलायाले.  

पुरझाड े लाढीर्ी अलस्त्था कोऱीच्मा ननमंरणावािी पेनप्रोऩॅथ्रीन ३०% ई.वी., ५ मभरी ककंला डामकोप रं १८.५% ई.वी., २० 
मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले. 

ऊव वऩक लाढीर्ी 
अलस्त्था 

ऊव काढल्हमानंतय शुभणीच्मा ननमंरणावािी खोर नांगयट कयाली. शुभणीच्मा ननमंरणावािी ऩयोऩजीली 
फुयळी भेटॅयामझीभ अॅनवोऩरी शेक्टयी ५ ककरो ळेणखतातून द्माले.   

आंफा भोशोय  

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे आंब्मालय बुयी योगार्ा तवेर् तुडतुड ेमांर्ा प्रादबुाचल शोण्मार्ी ळक्मता आशे. 
त्मावािी इमभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर. , ३ मभरी + ऩाण्मात वलयघऱणाये गंधक ( वल्हपय) 
८०% डब्ल्हमू.ऩी., २५ गॅ्रभ प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 
केळय आंब्माभध्मे उबय़मरगंी पुरांर् ेप्रभाण, पुरधायणा आणण उत्ऩादन लाढवलण्मावािी १ % 
ऩोटॅमळअभ डामशामड्रोजन प स्त्पेट (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) भोशय पुटण्माच्मा लेऱी आणण 
त्मानंतय १ भदशन्माने १ % ऩोटॅमळअभ नामटे्रटर्ी  (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) पलायणी 
कयाली. तवेर् गालिी ल अनुत्ऩाददत आंब्मांच्मा झाडार् ेवुधारयत जातीत रुऩांतय कयण्मावािी नवलन 
पुटव्मालंय पेब्रुलायी, भार्च भदशन्मात केवय लाणांर् ेकरभ कयाले. 

डामऱंफ  तरेकट डाग 
योग ननमंरण 

तरेकट डाग योग ननमंरणावािी पऱांच्मा तोडणीनंतय रगेर् भुख्म छाटणी कयाली तवेर् 
मळपायळीप्रभाणे झाडांना खतांर्ी वंतुमरत भारा देलून पेब्रुलायी भदशन्माऩमतं झाडांना वलश्ांती द्माली. 
भार्च भदशन्माच्मा वुरुलातीऩावून झाडांर्ी नैवधगचकयीत्मा ऩानगऱ शोई ऩमतं ताण द्माला (फशाय). 

द्राक्ष्म भणी लाढीर्ी 
अलस्त्था  

वध्माच्मा शलाभानातल्हमा अधधकतभ आणण नुन्मतभ ताऩभानातीर तपालतीभुऱे द्राक्ष्मफागेतीर 
वऩठ्मा ढेकणाच्मा ननमंरणावािी फुप्रोपेझीन २५ % एव वी १५ मभरी अथला व्शयटीमवरीमभ रेक्मेनन 
५० ग्राभ + ५० मभरी दधु १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

जनालयांर् े
व्मलस्त्थाऩन 

 उन्शाऱी शंगाभात जनालयाना दशयला ओरा र्ाया उऩरब्ध व्शाला म्शणून ऩाणी उऩरब्धतनुेवाय ज्लायी 
ककंला फाजयी ककंला भका मा र्ाया वऩकांर्ी रागलड कयाली. 
ळेळ्माकरयता मरव्शय फ्रूक (र्ऩटे कृभी) जंताच्मा ननमंरणावािी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने 
जंतनाळक ऩाजाले. तवेर् जनालयांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ऩाणी द्माले.   
उवार् ेलाढे जनालयांना जास्त्त प्रभाणात खाऊ घारू नमे. खाऊ घारालमार् ेअवल्हमाव प्रनत ददन एका 
जनालयाव केलऱ ८ ककरो लाढे आणण त्मावोफत वकव द्वलदर लगाचतीर दशयला र्ाया, गयजेनुवाय 
लाऱरेरा र्ाया ल आंफलण तवेर् २५ त े३० ग्रभ षाय मभश्ण देणे अत्मंत गयजेर् ेआशे. 

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

स्रोत : 
१) शलाभान ऩूलाचनुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलाचनुभान कें द्र, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : - 



दिकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  २८.०२.२०२० 

स्लाषयीत 
प्रभुख अन्लेऴक, ग्राकृभौवे, ऐएभएपमु, ऩुणे तथा 
प्रभुख, कृषऴ शलाभानळास्र षलबाग, कृ.भ.षल., ऩुणे 

 

 

 

 


