
 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 

   कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com 
 

५९) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २१/०९/२०२१ 

 

षजल्हा : अहमदनगर 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (१४/०९/२०२१ ते २०/०९/२०२१) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज 

 (२२/०९/२०२१ ते २६/०९/२०२१) 

१४ १५ १६ १७ १८ १९ २० षदनांक २२ २३ २४ २५ २६ 

१.८ ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (षममी) २४ २२ १२ १२ ९ 

२९.८ २८.४ २९.६ २९.२ ३१.० २७.६ ३२.४ कमाल तापमान (अं.से.) ३२ ३१ ३२ ३२ ३१ 

२३.७ २४.३ २३.४ २१.९ २२.४ २४.१ २४.९ षकमान तापमान (अं.से.) २३ २२ २३ २२ २२ 

२.० २.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ढग स्थथती (आकाश) ७ ७ ७ ७ ८ 

८५.० ८१.० ८०.० ८६.० ८३.० ८२.० ८०.० सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ८९ ९० ९१ ९२ ९१ 

६७.० ५९.० ५७.० ५३.० ७३.० ५२.० ८९.० दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) ५९ ६३ ६५ ६५ ६२ 

५.१ ५.१ ३.८ ३.६ ३.० २.४ ०.६ वाऱ्याचा वेग (षकमी/तास) २४ २२ १२ १२ ९ 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच ददवस आकाश अांशतः  ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.  

पुढील पाच ददवस काही दिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला १) शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून ददल्यास काम पण योग्य होइल आदण योग्य 

सामादिक अांतरही िेवले िाईल . शेती यांते्र दनिंतुकीकरण करावीत . तोांडाला मास्क अथवा कापड 

गुडाळावे. 

२) दपकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळिी घ्यावी. 

३) हवामान अांदािावर आधाररत कृषी सल्ला व हवामानचा पूवाानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल अॅपचा वापर 

करावा..  

सांदेश मका: अमेररकन लष्करी अळीच्या दनयांत्रणाकररता थायमेथोक्झाम १२.६% + लँमडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड 

सी या दमश्र कीटकनाशकाची ०.५ दमदल प्रदत दलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी 

मका दाणे 

दचकात 

असताना 

अमेररकन लष्करी अळीच्या दनयांत्रणाकररता  थायमेथोक्झाम १२.६% + लँ मडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी 

या दमश्र कीटकनाशकाची ०.५ दमदल प्रदत दलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. दकां वा क्लोराांटर ादनलीप्रोल 

१८.५% एस सी या कीटकनाशकाची ०. ४ दमली प्रदत दलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

फवारणी कररताना औषध  पानावर अथवा इतरत्र न फवारता पोांग्यामधे्यच पडेल याची दक्षता घ्यावी िेणे 

करून औषधाचा पररणाम योग्य ददसेल. 

सोयाबीन शेंगा  

भरण्याची 

अवस्था 

चक्री भुांग्याच्या दनयांत्रणाकररता थायक्लोप्रीड २९.७ एस सी १५ दमली  प्रदत १० दलटर पाण्यातून फवारावे. 

कपाशी बोांड धरणे बोड अळीच्या दनयांत्रणाकररता लॅम्बडा-सायहालोथ्रीन ५% प्रवाही ८ दमली दकां वा स्पिनोसँड ४५ एस सी ३.५ 

दमली दकां वा प्रोफेनोफोस ५० ईसी ३० दमली दकां वा इांडोक्झाकाबा १५.८ ईसी १० दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून 

फवारावे. 

तूर फाांद्या 

फुटण्याची 

अवस्था 

तूर दपकावर खोड माशीचा प्रादुभााव ददसून आल्यास ५ टके्क दनांबोळी अकााची फवारणी करावी.  

तूर दपकात वाांझ रोगाचा प्रादुभााव ददसून येताच अशी रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. या रोगाचा प्रसार 

कोळी या दकटकामाफा त होतो. कोळी दनयांत्रणासािी  रासायदनक औषधाची फवारणी करावी. 

भुईमुग  वेळेवर पेरणी झालेल्या दपकाची काढणी करून घ्यावी. 

बािरी  वेळेवर पेरणी झालेल्या दपकाची काढणी करून घ्यावी. 

दमरची 

 

 दमरची वरील चुरडा-मुरडा [दलफ कला] हा दवषाणूिन्य रोग आहे. या रोगाचा प्रसार फुलदकडे , कोळी या रस 

शोषून दकडीमाफा त होतो. फुलदकड्ाांच्या दनयांत्रणासािी दफप्रोनील ५ एस.सी. १५ दमली. आदण कोळीच्या 

दनयांत्रणासािी फेनक्झास्पिन १० ईसी. २५ दमली. प्रदत १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारावे. 

काकडी 

 

 काकडी दपकावर रस शोषणायाान दकडी ांचा प्रादुभााव ददसून आल्यास त्यासािी इदमडॅक्लोदप्रड १७.८ एस एल ४ 

दमली दकां वा थायोमेथोक्झाम २५ डबू्ल्य िी ४ गॅ्रम प्रदत १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारावे. 

वेलवगीय भािीपाला दपकाांवर ढगाळ वातावरणामुळे केवडा रोगाचा प्रादुभााव ददसून आल्यास त्यासािी 

मेटॅलॅस्पक्झल एम.झेड.-७२ , २५ गॅ्रम दकां वा कॉपरऑस्पक्झक्लोराईड २५ गॅ्रम प्रदत १० लीटर पाण्यातून १० 

ददवसाांच्या अांतराने साध्या हात पांपाने फवारावे. 

काांदा  काांदा या दपकावर फुलदकडे व करपा आढळून आल्यास लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ ईसी. ६ दमली. + 

टेबू्यकोनॅझोल १० दमली + स्पिकर १० दमली प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारणी करावी. 



 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 
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वाांगी 

 

 वाांगी दपकावर शेंडे व फळ पोखरणारी अळीचा प्रादुभााव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासािी एकास्पिक कीड 

दनयांत्रण करावे. 

दकडग्रस्त शेंडे दर आिवड्ातून खुडून टाकावे आदण नष्ट करावेत. 

तोडणीनांतर दकडग्रस्त फळे गोळा करून िदमनीत गाडून टाकावीत. 

तसेच अळीचे दनयांत्रणासािी सायपरमेथ्रीन १०% प्रवाही १० दमली दकां वा इांडोक्झाकाबा १४.५ ईसी. १० दमली 

दकां वा िायनोसॅड ४५ ईसी ५ दमली दकां वा क्लोरॅन्ट्र ॅनीलीप्रोल १८.५ एससी ३ दमली प्रदत १० लीटर पाण्यातून 

साध्या हात पांपाने फवारावे. अधून-मधून ५ टके्क दनांबोळी अकााची फवारणी करावी. 

टोमॅटो  रस शोषणायाा  दकडी ांच्या दनयांत्रणाकररता इदमडाक्लोप्रीड ५ दमली दकां वा थायोमोक्झा ा्म ४ गॅ्रम प्रदत १० लीटर 

पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारणी करावी. 

फळ पोखरणारी अळीच्या दनयांत्रणाकररता सायपरमेथ्रीन १० ईसी १० दमली  + टर ायझोफॉस ३५% ईसी 

[सांयुक्त  दकटकनाशक] २० दमली  + टेबू्यकोनॅझोल १० दमली प्रदत १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने 

फवारणी करावी. अधून-मधून ५% दनांबोळी अकााची फवारणी करावी. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रादेदशक हवामान पूवाानुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  : भारत मौसम दवज्ञान दवभाग वेधशाळा पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, मफुकृदव , राहुरी 

 

दिकाण : मफुकृदव , राहुरी. 

दद.  :  २१/०९/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


