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८) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सममतीची साप्ताहहक बैठक हद. ०३.०२.२०२३ 
जिल्हा : नामशक 

मागील आठवड्यातील हवामान 
 (२८/०१/२०२३ त े०३/०२/२०२३) 

हवामान घटक 
पुढील पाच हदवसांचा हवामान अंदाि 

 (०४/०२/२०२३ त े०८/०२/२०२३) 
२८ २९ ३० ३१ ०१ ०२ ०३ हदनांक ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ 

० ० ० ० ० ० ० पाऊस (मममी) ० ० ० ० ० 
२८.८ ३०.० ३१.२ २९.० २९.० २७.५ २९.८ कमाल तापमान (अ.ंसे.) २९ ३३ ३४ ३५ ३५ 
१२.० १२.० १२.५ १४.० १७.० १८.० १८.५ ककमान तापमान (अ.ंसे.) ११ ११ १२ १३ १४ 
ढगाळ अ:ढगाळ अ:ढगाळ अ:ढगाळ अ:ढगाळ अ:ढगाळ निरभ्र ढग जथिती (आकाश) अ:ढगाळ निरभ्र  निरभ्र अ:ढगाळ अ:ढगाळ 
६३ ५९ ६३ ६० ५६ ५० ५५ सकाळची सापेक्ष आद्ररता (%) २६ २२ २३ २५ २९ 
२८ २५ ३१ ३० ४२ ३४ ३१ दपुारची सापेक्ष आद्ररता (%) १५ १२ ११ ११ ११ 
४.३ ४.० ४.८ ४.५ १०.० १२.४ ८.२ वाऱ्याचा  वेग (ककमी/तास) ७.९ ८.३ ७.७ ८.० ८.५ 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 
हवामाि साराांश पढुील पाच हदवसांमध्ये हवामान िंड व कोरड ेराहण्याची शक्यता आहे तसेच आकाश दसुऱ्या व 

ततसऱ्या हदवशी तनरभ्र तसेच उरलेल्या हदवशी अंशतः ढगाळ व उरलेले हदवस तनरभ्र राहील. कमाल 
तापमान २२-२९ डडग्री सें. व ककमान तापमान ११-१५ डडग्री सें. दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे तसेच 
वा-याचा वेग ७.७-८.५ कक.मी/.तास या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला हवामाि अांदाजावर आधाररत कृषी सल्ला व हवामािचा पूवाािमुािाकरीता मेघदतु मोबाईल अॅपचा 
उपयोग करावा. 
कोरडे हवामाि लक्षात घेऊि गहु, हरभरा, फळबागा व भाजीपाला पपकास पाण्याची पाळी द्यावी. 
वाटाणा पपकावर भुरी रोगाच्या नियांत्रणासाठी पाण्यात ममसळणारे गांधक २५ गॅ्रम प्रनत  
१० मलटर पाण्यात ममसळुि फवारावे.  
वाटाणा पपकातील शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियांत्रणासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० ई. सी.@ २० ममली 
ककां वा कोराजि@ ३ ममली प्रनत १० मलटर पाण्यात ककां वा ४% निांबोळी अकााची फवारणी करावी.  
कोबी व फुलकोबी पपकावरील गड्डा पोखरणा-या अळीच्या नियांत्रणासाठी ४% निबोंळी  
अकााची फवारणी करावी. अळीचा प्रादभुााव जास्त असल्यास स्स्पिोसॅड २.५ एस सी   
(SC) १२ ममली प्रनत १० मलटर पाण्यातुि फवारावे. 

सांदेश कणसे उन्हात वाळवूि झाल्यािांतर मळणी / उफणिी करावी व साठवणुकीपूवी ज्वारीचे धान्य उन्हात 
वाळवावे व साठवणूक करावी. 

रब्बी 
ज्वारी  

काढणी  कणसे उन्हात वाळवूि झाल्यािांतर मळणी / उफणिी करावी व साठवणुकीपूवी ज्वारीचे धान्य उन्हात 
वाळवावे व साठवणूक करावी. 

उन्हाळी 
भुईमुग  

पेरणी  उन्हाळी भुईमुग लागवडीसाठी हेक्टरी ५ टि शेणखत/ सेंद्रिय खत जममिीत ममसळावे. 
उन्हाळी भुईमुग १५ जािे. ते १५ फेब. दरम्याि पेरणी करावी व पेरणीपूवा बबयाण्यास PSB व  
रायझोबबयम या जीवाणूखते १० ग्राम प्रती ककलो तसेच ट्रायकोडमाा या जैपवक बुरशीिाशकाची ५ ग्राम 
प्रती ककलो प्रमाणात बीजप्रकिया करावी. 

ककंवा 
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उन्हाळी भुईमुगाची बबज प्रकिया करुि पेरणी करावी. बबजप्रकियेसाठी ५ गॅ्रम ट्रायकोडमाा, २५ गॅ्रम 
भुईमुग गटाचे रायझोबबयम व २५ गॅ्रम स्फुरद पवरघळपवणारे स्जवाणु चोळावेत. 
भुईमुग पपकाला डी.ए.पी. (DAP)  ५० ककलो प्रती एकर पेरतािा द्यावे. 
भुईमुग पपकाचे सुधाररत वाण जसे फुले उन्िती, टी.ए.जी.-२४, टी.जी.-२६, टी.पी.जे.-४१, जे.एल.-५०१, 
एस.बी.-११, फुले भारती खरेदी करावे. 

गहू  दािे 
भरण्याची 
अवस्था  

गहु पपकामध्ये मावा व रसशोषणा-या ककडीच्या नियांत्रणासाठी थायोममथोक्साम २५ डब्ल.ूजी@ 
१ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळुि फवारणी करावी. 
गहू पेरणी िांतर ५५ व ७० व्या द्रदवशी १९:१९:१९ ह्या पविाव्य खताचे २%@ २० गॅ्रम प्रती १० मल. 
पाण्यात ममसळूि फवारणी द्रदल्यास उत्पन्िात वाढ होते. 

हरभरा काढणी/ 
घाटे 

भरण्याची  
अवस्था 

स्जरायती हरभरा पपकाांच्या वाणाांची पक्वतेिुसार काढणी व मळणी करावी. 
बागायती हरभऱ्यासाठी घाटे भरण्याच्या अवस्थेत पाणी द्यावे. 
हरभरा पपकावरील घाटे अळीचे एकास्त्मक कीड नियांत्रणासाठी निांबोळी अका  ५% िांतर १०-१५  
द्रदवसाांिी कोऱ्याजि @ २ मम.ली. प्रती १० मल. पाण्यात ममसळूि फवारावे. त्यािांतर    
आवश्यकता असल्यास हेलीओकील १० मम.ली. प्रती १० मल. पाण्यातूि फवारावे. 
पक्षयाांिा बसण्यासाठी पक्षीथाांबे तयार करावेत. 

ककंवा 
हरभऱ्यावरील घाटे अळीचा नियांत्रणासाठी रासायनिक कीटकिाशक क्लोरािट्रानिलीप्रोल १८.५ एस.सी.@ 
२.५ ममली ककां वा इमामेक्टीि बेंझोएट ५ एस. जी.@ ४ गॅ्रम प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळूि (सरासरी 
१० अळ्या प्रती झाड आढळूि आल्यास) फवारणी करावी 

आांबा  आांबा पपकावरील मोहराच्या सांरक्षणासाठी व तुडतुडे ककडीच्या नियांत्रणासाठी इममडाक्लोपप्रड १७ ८.  
एस.एल. @ ३ ममली प्रती मल. पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी ककां वा मेटारायझीयम अनिसोप्ली 
ककां वा व्हरटीमसलीयम लेकािी ककां वा कॉस्न्फडॉर @४ ममली प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारावे. 
आांबा पपकावरील मोहराच्या सांरक्षणासाठी व बुरशीच्या नियांत्रणासाठी गांधक@ ३० गॅ्रम प्रती १० मल. 
पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 

िाक्षे 
व 

डामळांब 

 थांडीपासूि पपकाांचे सांरक्षण करण्यासाठी सकाळच्या वेळी द्रठबक मसांचि च्या सहाय्यािे पाणी द्यावे. 
िाक्षावरील भुरी रोगाच्या नियांत्रणासाठी डायथेि कोिाझोल ०.५ ममली प्रती मल. पाणी ककां वा     
मायक्लोबुटािील ०.४ गॅ्रम प्रती मल. पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी (बागचे्या अवस्थेिुसार व 
काढणी पूवा हांगाम पवचारात घेऊि रोगाच्या तीव्रतेिसुार लेबल क्लेम असलेली तसेच मशफारस केलेली 
औषधे फवारणी करावी). 

काांदा  काांदा पपकावरील करपा रोगाच्या नियांत्रणासाठी डायथेि एम-४५ (०.३%) ३ गॅ्रम प्रती मलटर ककां वा  
टेब्यूकोिाझोल (०.१ %) १ ममली प्रती मलटर पाण्यात ममसळूि हे बुरशीिाशक १० ते १५ द्रदवसाांच्या 
अांतरािे आलटूि – पालटूि फवारावेत ककंवा डायथेि एम-४५ २.५ गॅ्रम ककां वा काबेन्डाझझम १ गॅ्रम प्रनत 
मलटर पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 
काांदा पपकावरील रसशोषक ककडीांच्या (फुलककड/मावा) नियांत्रणासाठी कफप्रोिील ५ एस सी@ २ ममली 
प्रनत मलटर पाण्यात ममसळूि फवारावे ककंवा लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीि ५% ईसी ६ ममली प्रती १० मलटर 
पाण्यातूि फवारावे. फवारणी करतािा चचकट िव्याचा वापर करावा. 
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काांदा पपकावरील फुलककडे (थ्रीप्स) आझण करपा रोगाच्या नियांत्रणासाठी काबोसल्फाि २५ ईसी@     
२ ममली + ट्रायसायक्लाझोल (७५ डब्ल्यूपी) १ गॅ्रम प्रनत मलटर पाण्यात ममसळूि फवारावे. फवारणी 
करतािा चचकट िव्याचा वापर करावा. 

पशुधि जिावराांची 
द्रहवाळ्यात 
घ्यावयाची 
काळजी 

जिावरािा रात्री गोठ्यात ठेवावे आझण थांडीपासूि बचाव वा सांरक्षण करण्यासाठी गोठा कोरडा ठेवावा. 
कुक्कुटपालिात, शेडमध्ये कृबत्रम प्रकाश देऊि पपल्ले गरम ठेवा. 
लहाि करडे/ कोकरे/ वासरे याांचे थांडीपासूि सांरक्षण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर व्यायला आलेले 
जिावराांचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिावराांच्या गोठ्याांिा बारदाि / शेडिेटचे पडदे 
लावावेत. तसेच गोठय़ामधील उष्णता द्रटकूि राहण्यासाठी ५०० ते १००० व्हॅटचे बल्ब गोठ्यामध्ये 
कमी उांचीवर लावावीत. शक्य झाल्यास गोठ्यामध्ये शेकोटी पेटवावी. गाभण जिावराांिा व छोटय़ा 
जिावराांिा रात्रीच्या वेळी वाळलेले गवत/ कडबा/ गोणपाट याांची बबछायत टाकावी. गोठा कोरडा 
राहील याची कटाक्षािे काळजी घ्यावी. त्यासाठी दर ८ ते १० द्रदवसाांिी गोठ्यामध्ये चुिा भुरभुरावा. 
थांडीचे प्रमाण जास्त वाढल्यास जिावराांच्या अांगावर गोणपाट बाांधावे. पवशेषत: गाभण गायी-म्हशीांची 
जास्त काळजी घ्यावी. जिावराांिा जास्तीत जास्त ऊजाा ममळण्यासाठी जिावराांच्या आहारात शेंगदाणा 
पेंड/ सरकी पेंड याांचा वापर वाढवावा. शक्य असल्यास बायपास फॅट आझण प्रचथियुक्त आहार याांचा 
वापर वाढवावा. क्षार व जीविसत्त्वाांचे ममश्रण वाढवावे. सकाळच्या वेळी द्रहरवा चारा व रात्रीच्या वेळी 
वाळलेला चारा द्यावा. चराऊ जिावराांिा चरण्यासाठी िेतािा सकाळी उमशरा न्यावे, जेणेकरूि 
गवतावर दद्रहवर िसेल. गोगलगाईचा प्रादभुााव असलेल्या द्रठकाणी जिावरे चरावयास िेऊ ियेत. 
सदीचा प्रादभुााव द्रदसूि आल्यास जिावराांच्या िाकाभोवती टरपेंटाईिचा बोळा कफरवावा. सदीचा रांग 
द्रहरवट-पपवळसर असल्यास तातडीिे पशुवैद्यकाच्या सल्ला घ्यावा. जिावराांचे पपण्याचे पाणी अनतथांड 
िसावे. जिावरे धुवायची झाल्यास शक्यतो दपुारच्या वेळी धुवावीत.  

 
थरोत   : 
१) हवामाि पूवाािुमाि        : प्रादेमशक हवामाि पूवाािुमाि कें ि, मुांबई. 
२) मागील हवामाि  : ग्रामीण कृपष मौसम पवभाग वेधशाळा पवभागीय कृषी सांशोधि कें ि, इगतपुरी, स्ज. िामशक. 
 

     
    द्रठकाण : पवकृसांके, इगतपुरी  

द्रदिाांक      : ०३.०२.२०२३ 

थवाक्षरीत   

प्रमुख अन्वेिक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, इगतपुरी  
तिा  सहयोगी संशोधन संचालक,  
षव.कृ.सं.के., इगतपुरी, जि. नामशक 

 


