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९६) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २८.०१.२०२२ 

 

षजल्हा : धुळे 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (२१/०१/२०२२ ते २७/०१/२०२२) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज 

 (२९/०१/२०२२ ते ०२/०२/२०२२) 
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 हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

षपक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

हवामान सारांश प्रादेशिक हवामान कें द्र, मुुंबई याुंचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अुंदाजानुसार पुढील पाच शदवस 

हवामान कोरडे राहील.  

सामान्य सल्ला थुंडीमधे्य शपकानाजशमनीतुन खताची मात्रा देवु नये कारण थुंडीमधे्य मुळाुंची काययक्षमता कमी होते 

त्यामुळे सदरील खते शपकाना उपयोगी पडत नाही. 

थुंडीमधे्य आुंतरमिागतीची कामे टाळावीत जेणे करुन जशमनीतील उष्णता शटकुन राशहल. 

शपकावर कीटकनािकाची, बुरिीनािकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.  

संदेश गहू: मावा व तुडतुडे या शकडी ुंचा प्रादुर्ायव आशथयक नुकसान पातळीस शदसून येताच १ गॅ्रम 

थायाशमथॉक्झाम २५ डबू्ल.जी. प्रशत १० लीटर पाण्यात शमसळून फवारणी करावी. 

हरभरा घाटे 

भरण्याची 

अवथिा 

ढगाळ वातावरणात हरर्रा शपकामधे्य घाटे अळीचा प्रादुर्ायव होण्याची िक्यता असते. घाटे अळीच्या 

शनयुंत्रणासाठी फु्लबेंडामाइड ४८ टके्क प्रवाही २.५ शमली शकवा इमामेकटीन बेंझोएट ५% दाणेदार ४ 

ग्राम शकुं वा क्लोरााँटर ाशनशलप्रोल १८.५% प्रवाही २ शमली  प्रती  १० लीटर पाण्यात शमसळून  फवारणी 

करावी. 

कोरडवाहू शपकास पाणी देण्याची व्यवस्था नसल्यास शपक फुल अवस्थेत असताना २% युररयाची व 

घाट्यात दाणे र्रताना २% पोटाशिअम नायटर ेटची (१३:०:४५)  फवारणी करावी.   

रब्बी ज्वारी दाणे 

भरण्याची 

अवथिा 

लष्करी अळीच्या शनयुंत्रणासाठी १.५% क्विनॉलफॉस रु्कटी शकुं वा ५% मेलॅशथऑन रु्कटी २० शकलो 

प्रशत एकरी याप्रमाणात सकाळी वारा िाुंत असताना धुरळावी. 

गहू 

 

फुलोयारची 

अवथिा 

मावा व तुडतुडे या शकडी ुंचा प्रादुर्ायव आशथयक नुकसान पातळीस शदसून येताच १ गॅ्रम थायाशमथॉक्झाम 

२५ डबू्ल.जी. प्रशत १० लीटर पाण्यात शमसळून फवारणी करावी. 

मका कणसे 

सुटताना 

शपकावर अमेररकन लष्करी अळीचा प्रादुर्ायव पुन्हा शदसून आल्यास इमामेक्टीन बेन्झोएट ०.४  शमली 

प्रशत शलटर पाण्यातून फवारावे. अळीचा प्रादुर्ायव लक्ष्यात येण्यासाठी प्रशत एकरी चार कामगुंध सापळे 

लावावेत. 

करडई दाणे 

भरण्याची 

अवथिा 

मावा शकडीच्या शनयुंत्रणासाठी १० शमली डायमेथोएट ३०% प्रवाही १० लीटर पाण्यात शमसळुन फवारावे. 

फळ षपके  थुंडी पासून बचाव करणेकरीता फळ शपकाना सुंध्याकाळच्या वेळी पाणी द्यावे.  

पशुसंवधरन  गुराुंना रात्रीच्या वेळेस गोठ्यात बाुंधावे आशण थुंडीपासून बचाव करण्यासाठी गोठा स्वच्छ व कोरडा 

ठेवावा.  

थुंडी पासुन सुंरक्षण करण्यासाठी शनरोगी ठेवण्यासाठी जनावराुंच्या आहारात प्रशथने आशण खशनजे याुंची 

मात्रा वाढवा. 

थुंडीमधे्य जनावराुंची उजेची गरज र्ागशवण्यासाठी शनयशमतपणे जनावराुंना खशनज शमश्रण,मीठ व 

गव्हाचा र्रडा, गूळ इत्यादीचे शमश्रण योग्य प्रमाणे द्यावे. 

सकाळच्या वेळी जनावरे चरण्यास सोडु नये. 
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रात्रीच्या वेळी जनावरे उघड्यावर बाधु नये. 

कुकु्कटपालन  पक्ष्याच्या िेडमधे्य कृशत्रम प्रकाि देऊन उष्णता शनमायण करावी. 

 

स्त्रोत   : 

१) हवामान पूवायनुमान : प्रादेशिक हवामान पूवायनुमान कें द्र, मुुंबई. 

२) मागील हवामान  :  

 

शठकाण : मफुकृशव, राहुरी. 

शद.  : २८.०१.२०२२ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, 

ऐएमएफयु, राहुरी तिा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, 

मफुकृषव, राहुरी. 

 

 


