
 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्राषमण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, 

   कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

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

७६) हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २०/११/२०२० 

 

षजल्हा : धुळे 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (१३/११/२०२० ते १९/११/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामानअंदाज 

 (२१/११/२०२० ते २५/११/२०२०) 

१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ षदनांक २१ २२ २३ २४ २५ 

       पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

       कमाल तापमान (अं.से.) ३० ३१ ३१ ३१ ३२ 

       षकमान तापमान (अं.से.) १७ १६ १७ १८ १८ 

       ढगस्थथती (आकाश) १ १ ० ३ २ 

       सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ३९ ३७ ३४ ४२ ४१ 

       दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) ३१ २८ २३ ३२ २९ 

       वाऱ्याचा वेग (षकमी/ तास) १० ९ ८ १० १० 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच ददवस आकाश ढगाळ राहील. 

सामान्य सल्ला हवामान अांदाजावर आधाररत कृषी सल्ला व हवामानचा पूवाानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल अॅपचा वापर 

करावा. 

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

सामादजक अांतरही ठेवले जाईल. शेती यांते्र दनजंतुकीकरण करावीत. तोांडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. 

दपकावर कीटकनाशकाची , बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. 

सांदेश  

ऊस पेरणीपूवा 

तयारी 

पूवा हांगामी ऊस लागवड नोवे्हबर अखेरीस पुणा करावी. त्याकरीता दवद्यापीठाने दवकदसत केलेल्या जाती ांची 

दनवड करावी. 

बेणे प्रदहृया: लागवडीपूवी बेण्यास ३०० दमली मेलेदथऑन दकां वा २६५ दमली डायमेथोयेट दकां वा १०० गॅ्रम 

बावस्टीन १०० दलटर पाणी या द्रावणात १० दमदनटाांसाठी बेणे प्रदकया करावी. त्यानांतर १० दकलो 

अँदसटोबॅक्टर  दकां वा १ दलटर द्रवरूप अँदसटोबॅक्टर + १.२५ दकलो सु्फरद दवरघळणारे दजवाणू + १०० 

दलटर पाण्यात बेणे ३० दमनीटे बुडवून ठेवावीत. 

कापूस वेचणी कापसाची वेचणी सकाळी करणे अदधक चाांगले , कारण हवेतील ओलाव्याने काडीकचरा , वाळलेली पाने 

कपाशीला दचटकत नाहीत. 

हरभरा रोप 

अवस्था 

जदमनीत पडणाऱ्या भेगातून पाण्याचे बाष्पीभवन होते. जदमनीत ओलावा दटकून ठेवण्यासाठी व हवा खेळती 

राहण्यासाठी तसेच तणाांचे दनयांत्रण होण्याकररता कोळपणी करून घ्यावी. 

करडई 

 

उगवण 

ते रोप 

अवस्था 

रोप सांख्या मयाादीत ठेवणेकरीता १० ते १२ ददवसाांनी दोन रोपाांमधे्य २० सेमी अांतर ठेवून बाकीची झाडे 

काढून (दवरळणी) टाकावीत. 

रब्बी 

ज्वारी 

पीक 

वाढीची 

अवस्था 

गरजेप्रमाणे दुसरी खुरपणी करावी. पेरणीनांतर ८ आठवद्याांनी दातेरी कोळप्याने कोळपणी करून गरज 

पडल्यास दुसरे सांरदित पाणी द्यावे. 

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

टेबू्यकोनॅझोल १० दमली अदधक स्टस्टकर १० दमली. प्रदत १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पांपाने फवारणी 

करावी. 

दमरची 

 

 या दपकावर सध्या बोकड्या (दलफ कला), फळसड/ डायबॅक (फाांद्या वाळणे), पानावरील दठपके इत्यादी रोग 

आढळून आल्यास त्यासाठी दफप्रोनील १५ दमली दकां वा थायोमेथोक्झाम ४ गॅ्रम अदधक मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम 

दकां वा कॉपर ऑस्टक्झक्लोराईड २५ गॅ्रम दकां वा डायफेनॅकोनॅझोल १० दमली प्रदत १० लीटर पाण्यात दमसळून 

साध्या हात पांपाने फवारणी करावी. १० ददवसाांच्या  अांतराने या बुरशीनाशकाांच्या  आलटून-पालटून २ ते ३ 

फवारण्या कराव्यात. 

टोमॅटो  टोमॅटोवर करपा व फळसड ददसून आल्यास जदमनीवर पडलेली रोगग्रस्त पाने , फळे गोळा करून 

व्यवस्टस्थत जाळून नष्ट करावीत ती बाांधावर अथवा टोमॅटो प्लॉटशेजारी टाकू नये. 

दनयांत्रण : रोग दनयांत्रणासाठी मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम दकां वा टेबु्यकोनॅझोल १० दमली. प्रदत १० लीटर पाण्यात 

दमसळून साध्या हात पांपाने पाणी फवारणी करावी. पुढील फवारणी गरजेनुसार १०-१५ ददवसाच्या अांतराने 
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करावी. फळसड आदण उदशरा येणाऱ्या करपा रोगाच्या दनयांत्रणासाठी वरील बुरशीनाशका व्यदतररक्त 

मेटॅलॅस्टक्झल अदधक मॅन्कोझेब हे (सांयुक्तग बुरशीनाशक) २५ गॅ्रम दकां वा स्टर ेप्टोमायसीन एक गॅ्रम + 

कॉपरऑस्टक्झक्लोराईड २५ गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यातून साध्या हातपांपाने फवारणी करावी. 

फळ पोखरणा-या अळीचे दनयांत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन १० ईसी १० दमली दकां वा इमामेक्टीन बेनझोएट २५ 

डबु्ल.डी.जी. ४ गॅ्रम दकां वा क्लोरॅनटर ॅनीलीप्रोल १८.५ एस् .सी. ३ दमली. दकां वा फू्लबेन्डामाईड ३९.३५ एस् .सी. ३ 

दमली प्रदत १० लीटर पाण्यातून फवारणी करावी. सदरहू फवारणी दरम्यान ५ टके्क दनांबोळी अकााची अधून-

मधून फवारणी करावी. 

कोबी/ 

फुलकोबी 

 

 दपकावर करपा (बॅ्लक दलफ स्पॉट) ददसून आल्यास मॅन्कोझेब दकां वा कॉपर ऑस्टक्झक्लो राईड २५ गॅ्रम प्रदत 

१० दलटर पाण्यात दमसळून फवारावे व तसेच घाण्या रोग (बॅ्लक रॉट) हा जीवाणूजन्य रोग आढळून आल्यास 

त्याचे दनयांत्रणासाठी कॉपर ऑस्टक्झक्लोराईड २५ गॅ्रम अदधक स्टर ेप्टोमायसीन एक गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यात 

दमसळून साध्या हातपांपाने फवारणी करावी. तसेच कोबीवरील चौकोनी दठपक्ाांचा पतांग (डायमांड बॅक 

मॉथ) दनयांत्रणासाठी स्टस्पनोसॅड २.५ एस.सी. १० दमली. दकां वा इांडोक्झा१काबा १४.५ एस.सी. १० दमली दकां वा 

क्लोरॅन्ट्र ॅनीलीप्रोल १८.५ एस.सी. २ दमली. १० लीटर पाणी अदधक स्टस्टकर १० दमली एकत्र घेऊन फवारणी 

करणे. 

वेलवगीय 

दपके 

 

 या दपकाांवर काळा करपा , केवडा (डाऊनी दमल्ड्डु्य) ददसून आल्यास त्याचे दनयांत्रणासाठी कॉपर 

ऑस्टक्झक्लोराइड २५ गॅ्रम दकां वा मेटॅलॅस्टक्झल अदधक मॅन्कोझेब हे सांयुक्त बुरशीनश क २५ गॅ्रम दकां वा 

फोसेटील एएल २० गॅ्रम अदधक मॅन्कोझेब २० गॅ्रम प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. पुढील 

फवारण्या दर १० ददवसाांच्या अांतराने आवश्यकतेनुसार कराव्यात 

 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  :  

 

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी. 

दद.  : २०/११/२०२० 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषि षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 

 


