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 हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृिष िवषयक स ा 
हवामान सारांश 

भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क ,मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िदनांक ५ ऑग   ते ७ ऑग  २०२० रोजी काही  िठकाणी पाऊस पड ाची श ता आहे.तर िदनांक ८ व ९ ऑग  २०२० रोजी तुरळक िठकाणी पाऊस पड ाची श ता आहे. 
सामा  स ा  पावसाचा अंदाज बघून िपकांवर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

 पडणा या पावसाचे पाणी शेतात साठव ासाठी व मुरव ासाठी उपाययोजना करावी.  
संदेश वेळेवर लागवड केले ा िपकात पावसाने उघडीप िद ास आंतरमशागतीची व तणिनयं णाची कामे करावीत. 

ऊस 
आडसाली ऊस लागवड 

१)आडसाली उस लागवड १५ जुलै ते १५ ऑग  दर ान के ास उस उ ादकता व साखरेचा उतारा चांगलािमळतो . २)बीज ि या: ऊस बेणे लागवडी पूव   १० िलटर पा ात डायमेथोएट ३० % वाही २६.३ िम.ली. + १० ॅम काब ािझमची १० िमिनटासाठी बेणे ि या करावी. यामुळे बुरशीज  रोग व खवले िकडीचा बंदोब  होतो.  ३)अ ॅझोटोबॅ रआिण ुरद  िवरघळिवणारे िजवाणू संवधक अनु मे १० िकलो आिण १.२५ िकलो ती १०० िलटर 
पा ात िमसळून तयार केले ा ावणात ऊसा ा िटप या ३० िमिनटे बुडवून नंतर लागण करावी. यामुळे न  खताम े ५०% ची तर ुरद खताम े २५ % ची बचत करता येते. ४)आडसाली उसाम े भुईमूग, चवळी इ ादी िपके आंतरिपके णून घेता येतात.   

सोयाबीन वाढीची अव था 
आ ता यु  वातावरण व वारा यामुळे तांबेरा हा बुरशीज  रोग येऊ शकतो याम े पानांवर तपिकरी रंगाचे िठपके येतात व पाने तपिकरी पडतात. दा ां ा वजनात आिण प रणामी हे री उ ादनात घट होते. ादुभाव झा ास िनयं णासाठी ोपीकानॅझॉल या बुरशी नाशकाची फवारणी १ िमली या माणात १ िलटर पा ात िमसळून करावी.   

बाजरी वाढीची अव था 
ढगाळ वातावरणामुळे  बाजरी िपकाम े केवडा िकंवा गोसावी रोगाचा ादुभाव हो ाची श ता असून ासाठी संरि त उपाय योजना णून मेटॅलॅ झील + मॅ ोझेब (७२ ड ू. पी.) ४ ॅम ती िलटर पा ात िमसळून पावसाने उघड िद ास फवारणी करावी. 

तुर वाढीची अव था तूर िपकां ा अिधक उ ादनासाठी पेरणीनंतर  ४५ िदवसांनी शडा खुड ाची ि या करावी.   
उडीद वाढीची अव था उिडदावरील केसाळ अळी ा िनयं णासाठी नॉलफॉस २५% ई. सी. १००० िमली ५०० िलटर पा ातून फवारावे. 
मुग  वाढीची अव था मुग िपकावरील िपवळा िवषाणू ा िनयं णासाठी ८ ते १० िपवळे सापळे ती एकरी लावावेत आिण टायझोफोस (हॉ िथओन) डीसफेन ुरॉन १ ते १.५ िमली ती १ िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. 

भुईमूग वाढीची अव था 
भुईमूग िपकावरील पाने खाणा या अळी ा बंदोब ासाठी ादुभाव िदसताच ती हे री सायपरमे ीन २० ई.सी. २०० िमली िकंवा फेनवलरेट २० ई.सी. २५० िमली िकंवा ीनॉलफॉस २५  ई.सी. १०० िमली यापैकी कोण ाही िकटकनाशाकाची १५ िदवसा ा अंतराने ५०० िलटर पा ात िमसळून २ ते ३ फवार ा करा ात.  भुईमुगा ा अिधक उ ादनासाठी िज म 200 िकलो ती हे र आ या सुटताना ावे. 
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खरीप मका वाढीची अव था 
मका िपकात खोड कीड िनयं णा साठी फोरेट १० % दाणेदार कीटक नाशक हे री १० िकलो माणे मातीत िमसळावे. िपकावर अमे रकन ल री अळीचा १० % पे ा जा  ादुभाव आढळून आ ास िनयं णा साठी ोरॅनटीनी ोल१८.५ एस. सी . ४ िमली ती १० िलटर पा ातून पावसाची उघडीप पा न फवारणी ावी.  

टोमॅटो वाढीची अव था टोमॅटो िपकावरील फळ कुज ा रोगा ा िनयं णाकरीता टे ुकोनॅझोल िकंवा मेटालॅ झील + मॅ ोझेब  २ ॅम ती एक िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी .   
िमरची वाढीची अव था 

िमरची िपकावरील िठपके व फळकुज रोगा ा व थापनासाठी िझनेब ७५%ड ू.पी. १.५ ते २ िकलो ती हे री १००० िलटर पा ात िमसळून  वातावरणात फवारणी करावी. 

केळी वाढीची अव था 
बागेत जिमन व भुसभुशीत ठेवावी, ाक रता आडवी कुळवणी करावी. दर तीन मिह ांनी िटचणी बांधणी करावी. झाडांना मातीची भर दयावी. केळी ा बंु ालगत अनेक िप े येतात, ती वेळ ा वेळी धारदार कोय ाने िनयिमत काढून टाकावीत. केळीची रोग  पाने कापून बागे ा बाहेर काढून न  करावीत.  िहरवी पाने कापू नयेत, आव कता  अस ास रोपांना आधार ावा. 

डािळंब  
िपक संर ण 

डािळंबावरील तेलकट डागा ा ादुभावा नंतर लवकरच ४ िदवसा ा अंतराने १ ते २ फवार ा करा ात:  े ोसाइ न ( ५ ॅम ती १० िलटर) + ोनोपोल ( ५ ॅम ती १० िलटर) + कोसाइड  ( २० ॅम ती १० िलटर )+ ेडर कर (५ िमली ती १० िल.). 
ा  िपक संर ण 

ा ावरील भुरी रोगा ा व थापनासाठी माय ो ुटॅनील १०% ड ु पी ४ ॅम ती १० िलटर पाणी  िकंवा डायफेनकोनॅझोल २५ ई.सी. ५ िमली ती १० िलटर पाणी िकंवा पेनकोनॅसील १०% डी.सी. ५ िमली ती १० िलटर पाणी िकंवा स र ८० ड ु पी २५ ॅम ती १० िलटर पाणी िकंवा स र ८०  ड ू िड. जी. १५ ते २० ॅम ती १० िलटर पाणी िकंवा पोटॅिशयम बायकाब नेट ५ ॅम ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.  
जनावरांचे व थापन  

 जनावरां ा गो ाभोवती पाणी साठणार नाही तसेच गो ात ओलसरपणा राहणार नाही याची द ता ावी. जनावरांना पोटातील जंता ा िनयं णासाठी पशु वै का ा सहा ाने जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग ितबंधक उपाय णून पशु वै का ा सहा ाने यो  वेळी लसीकरण क न ावे तसेच जनावरांना व प ांना नेहमी िप ास  व थंड पाणी ावे. 
 ोत   : १) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. २) मागील हवामान  :िवभागीय कृिष संशोधन क , सोलापूर.   िठकाण :कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर. िद.  :०४ ऑग   २०२०  ा रीत  मुख अ ेषक, ामीण कृिष मौसम सेवा-िज ा कृिष हवामान क , कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर.     


