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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान 

अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेवशक हवामान कें द्र, म ंबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदाजान सार, प ढील पाच वदवसात त रळक विकाणी  

हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २९ ते ३३ अंश सेवलस सअस तर वकमान तापमान २३ ते २५ अंश 

सेवलस सअस पयंत राहण्याची शक्यता आहे.  

षवस्ताररत हवामान अंदाि वद. २८ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.  

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

सामान्य सल्ला 
शेतकरी बांधवांनी हवामानाचा अंदाज व पीकवनहाय कृषीहवामान सलसला पाहण्यासािी “मेघद त” आवण  ववज पडण्याची पूववसूचना 

वमळवण्यासािी “दावमनी” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

संदेश वजलसयात प ढील पाच वदवसात त रळक विकाणी  हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

कापूस  
पाते लागणे ते 

फुलोरा   

कापूस वपकात पावसाम ळे होणारी पात्या, फ ले यांची गळ कमी करण्यासािी नॅप्थॅवलन अॅसेविक अॅसीड (पॅ्लनोवफक्स) या संजीवकाची 

हेक्टरी १०० वम.वल. ५०० वलिर पाणी या प्रमाणात वमसळून पात्या लागलसया असतील तेव्हा हवामान कोरडे असताना पवहली फवारणी 

करावी. द सरी फवारणी त्यानंतर १५ ते २० वदवसांनी करावी.  

सोयाबीन 
फुलोरा  

अवथिा 

वपकात पाने खाणाऱ्या उंि अळीचा प्राद भावव वदसून येताच वनयंत्रणासािी प्रोफेनोफॉस ५० ईसी २० वमली वकंवा क्लोरॅनिर ॉवनलीप्रोल १८.५ 

एससी ३ वमली वकंवा डेकोमेथ्रीन २.८ % प्रवाही १० वमली वकंवा ईडोक्झाकाबव १५.८ एसी ६.६ वमली प्रवत १० वलिर पाण्यात वमसळून 

हवामान कोरडे असताना फवारणी करावी.  

मुग व उडीद   काढणी   पक्वता अवस्थेत असलेलस या म ग आवण उडीद वपकांची काढणी करून स रवक्षत विकाणी िेवावे. 

तुर  
फांद्या वाढीची 

अवथिा 

पावसाम ळे त रीची खालची पाने वपवळी पडली असलस यास नत्राची कमतरता लक्षात घेऊन दोन िके्क य ररयाची वकंवा डीएपीची  (२ वकलो 

प्रवत १०० वलिर पाणी) फवारणी पावसाची उघडीप पाहून करावी. फवारणी शक्य नसलस यास वनंबोळी पेंड ५० वकलो व य ररया २० वकलो 

प्रवत एकरी कोळपणी देण्यापूवी वापरावे. 

मका  

कणसात दाणे 

भरण्याची  

अवथिा  

वपकात अमेररकन लष्करी अळीचा प्राद भावव वदसून आलसयास अंडीप ंज गोळा करुन नष्ट् करावेत. वकडीचा प्राद भावव वदसून येताच 

पोगं्यामधे्य वाळू िाकावी. असे केलसयाने अळीला वाढीच्या भागातील खाण्यापासून परावृत्त करता येईल व शेंडा त िणार नाही. अळी 

वाढीच्या (१ ते ३ अवस्थांमधे्य) वनमअकव  १५०० पीपीएम वकंवा वनंबोळी अकव  ५% यांची ५ वमली अथवा थायमेथोक्झाम १२.६% + 

लॅम्डासायहेलोथ्रीन ९.५% झेडसी वमश्रकीिकनाशकाची ०.५ वमली/वलिर पाणी याप्रमाणात फवारणी हवामान कोरडे असताना करावी. 

कांदा  लागवड 
पावसाम ळे मर रोगाचा प्राद भावव वदसून आलसयास वनयंत्रणासािी कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ३० गॅ्रम प्रवत १० वलिर पाण्यात िाकून आवळणी 

पावसाची उघडीप पाहून करावी. 

केळी  
वाढीची 

अवथिा 

पावसाम ळे केळीची पाने वपवळी पडली असलसयास पाण्याचा वनचरा केलस यानंतर काबेन्डावझम (५० डब्लस यूपी) २ गॅ्रम वकंवा प्रोपीकोनॅझोल 

(२५ ईसी) २ वम.वल. प्रवत वलिर पाण्यात वमसळून या द्रावणाची झाडाच्या ब डालगत आळवणी करावी. 

पशुसंवधरन 
लम्पी स्कीन 

रोग  

कारणे: रोगाचा संसगव "कॅप्रीपॉक्स" ववषाणूम ळे होतो. हा शेळ्या व मेंढ्ांमधील देवी रोगाच्या ववषाणूशी संबंवधत आहे. 

पशुपालकांनी घ्यावयाची काळिी: बावधत जनावरे वनरोगी जनावरांपासून वेगळी िेवणे. कोणत्याही संभाव्य रोगी जनावरास वनरोगी 

जनावरांच्या कळपात प्रवेश करू देऊ नये. डास, गोवचड व तत्सम वकड्ांच्या बंदोबस्त करणे. वनरोगी जनावरांच्या अंगावर वकडे न 

चावण्यासािी औषध लावणे व गोठ्यामधे्य औषधी फवाराव्यात. रोग प्राद भावव के्षत्रातील जनावरांना रोग प्राद भावव नसलेलसया विकाणी 

तसेच स्थावनक बाजारांमधे्य नेण्यास प्रवतबंध करणे. 

प्रषतबंधात्मक उपाययोिना:  तत्काळ नजीकच्या पश वैद्यकीय दवाखान्याशी संपकव  साधून उपचार करुन घ्यावेत. त्वचेवरील गािीचे 

जखमेत रुपांतर झालस यास जखमेत जंतू पडू नये यासािी जखमेवर पश वैद्यकाच्या मागवदशवनान सार औषध मलम लावावे. पश वैद्यकाच्या 

सलसलस याने गोि पॉक्स या लसीचे लसीकरण करून घ्यावे. 

गृहषवज्ञान  
पोिणबागेचे 

षनयोिन 

रब्बी हंगामात पोषण बागेचे वनयोजन करताना लागवडीसािी कंदवगीय, पालेवगीय, फळवगीय भाज्ांची वनवड करावी. कंदवगीय 

भाज्ांमधे्य (म ळा, गाजर, बीि), पालेवगीय भाज्ांमधे्य (आंबि च का, पालक, मेथी, शेपू, पोकळा) आवण फळवगीय भाज्ांमधे्य (वांगे, 

वमरची, िोमॅिो, वािाणा, भेंडी, ढेमसा) या ववववध प्रकारच्या भाज्ांची वनवड करावी.  
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