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षिल्हा : नंदुरबार 

हवामान घटक 
पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि  
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
 

पीक अवथिा कृिी हवामान षवियक सल्ला 

हवामान अंदाि सारांश 

 प्रादेशिक हवामान कें द्र, म ुंबई याुंचेकडून प्राप्त हवामान अुंदाजान सार, प ढील 

पाच शदवस हवामान कोरडे राहील. 

 कमाल तापमान २९ ते ३१ शडग्री सेल्सियस तर शकमान तापमान १६  ते १७  

शडग्री सेल्सियस दरम्यान राहण्याची िक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

 काढणी केलेली खरीप शपके स रशित शिकाणी िेवावीत.  

 फवारणी वारा िाुंत असताना करावी. 

 सवव शपके वेळेवर आुंतरमिागत करून तणशवरहीत िेवा. शकडीचा आशण 

रोगाुंचा प्राद र्ावव होऊ नये वेळेवर पीक सुंरिण करावे. 

संदेश 
 रब्बी शपकाुंना सुंवेदनिील अवस्थेमधे्य गरजेन सार पाणी देण्याची व्यवस्था 

करावी. 

कापूस 

ब डं वाढीची 

अवथिा ते 

वेचणी 

 कापसाची वेचणी िक्यतो सकाळी करावी, कारण हवेतील ओलाव्याने 

काडीकचरा, वाळलेली पाने कपािीला शचकटत नाहीत. साधारणपणे १५ ते २० 

शदवसाुंच्या अुंतराने २ ते ३ वेचण्या कराव्यात. 

रबी  ज्वारी वाढीची अवथिा   

 बागायत रब्बी ज्वारीस राहीलेला ४० शकलो नत्र प्रशत हेक्टरी पीक पेरणीनुंतर ३० 

शदवसाुंनी द्यावा. 

 पीक पशहले ३० ते ३५ शदवस कोळपण्या शकुं वा ख रपण्या देऊन तणम क्त िेवावे. 

हरभरा  वाढीची अवथिा   
 शपकाच्या जोमदार वाढीसािी िेत स रुवातीपासूनच तण शवरहीत िेवावे. पीक 

२० शदवसाुंचे झाल्यानुंतर पशहली कोळपणी करावी आशण एक मशहन्याचे 
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असताना द सरी कोळपणी करावी. 

रबी मका  वाढीची अवथिा   

 रब्बी मका शपकास राहीलेला ४० शकलो नत्र प्रशत हेक्टरी पीक पेरणीनुंतर ३० 

शदवसाुंनी द्यावा. 

 पीक कोळपण्या शकुं वा ख रपण्या देऊन तणम क्त िेवावे. 

तुर 
फुल रा 

 अवथिा 

 िेंग मािी, घाटे अळी आशण शपसारी पतुंग या शकडी ुंच्या शनयुंत्रणासािी, 

इमामेल्सक्टन बेन्झोएट (५ एसजी) ०.४ गॅ्रम शकुं वा फ्ल्ल्य बेंडायअमाईड (२० 

डबू्ल्यजी) ०.५ गॅ्रम शकुं वा क्लोरॲण्ट्र ाशनलीप्रोल (१८.५ एससी) ०.३ शमशल प्रशत 

शलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची अवथिा 
 आडसाली ऊस शपकात शहवाळ्यात दर १८ ते २० शदवसाुंनी एक पाणी देण्याची 

व्यवस्था करावी. 

पपई  
फळ वाढीची 

 अवथिा  

 शहवाळ्यात साधारणपणे दर १० शदवसानी  गरजेन सार एकदा पाणी द्यावे. पाणी 

देताना द रेही आळे पद्धती, सरी शकुं वा शिुं बक शसुंचन याुंचा वापर करावा. 

आंबा  वाढीची अवथिा 

 फाुंदीमर या ब रिीजन्य रोगाचा प्राद र्ावव शदसून आल्यास रोगग्रस्त फाुंद्या 

प्राद र्ाववग्रस्त र्ागाच्या २ ते ३ इुंच खाली कापून जाळून टाकाव्यात. कापलेल्या 

र्ागास बोडो पेस्ट शकुं वा कॉपर ऑक् सीक् लोराइड ची  पेस्ट लावावी. 

 फाुंद्या आशण खोडावर काबेंडाशझम १ गॅ्रम शकुं वा कॉपर ऑक् सीक् लोराइड ३ गॅ्रम 

प्रशतशलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

भािीपाला 

षपके 
वाढीची अवथिा 

 हवेचा वेग वाढण्याची िक्यता असल्याने शमरची व इतर र्ाजीपाला शपके हवेने 

पडणार नाही यासािी आधार देण्याची व्यवस्था करावी. 

पशूसंवधरन 

 
- 

 रोग शनयुंत्रणासािी गोिा स्वच्छ िेवावा. रोगाचे तसेच चावणाऱ्या कीटकवगीय 

मािा, डास, गोचीड याुंचे शनम वलन पि वैद्यकाच्या सहाय्याने करावे. 

 उजाव व प्रशथनेय क्त आहाराचा समावेि करून आहार वाढवावा. 

 थुंडीची स रुवात होवून श्वसनाचे आजार सुंर्ावण्याची िक्यता असते त्याम ळे 

पिूुंची काळजी घ्यावी. 

  

स्त्र त    

१) हवामान पूवारनुमान           : प्रादेषशक हवामान कें द्र, मंुबई. 

२) मागील हवामान  : उपलब्ध नाही. 
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षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, 
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