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७१) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सममतीची साप्ताहहक बैठक हद. ०३.११.२०२० 

जिल्हा : नामशक 

मागील आठवड्यातील हवामान 

 (२८/१०/२०२० त े०२/११/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच हदवसांचा हवामान अंदाि 

 (०४/११/२०२० त े०८/११/२०२०) 
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 
हवामाि साराांश पुढील पाच हदवस आकाश ननरभ्र राहील तसेच पुढे पाच हदवस हवामान अंदािानुसार पाऊस पडण्याची शक्यता 

नाही.  
सामान्य सल्ला १. शेतीच ेकामे करतािा कामगारािा ४ त े५ फुटाचा पट्टा वाटूि दिल्यास काम पण योग्य होइल आणण  

  योग्य सामाजिक अांतरही ठेवले िाईल. शेती यांत्रे निितुंकीकरण करावीत. तोंडाला मास्क अथवा  
  कापड गुडाळावे. 
२. पावसाचा अांिाि घेवुिच पपकावर कीटकिाशकाची, बुरशीिाशकाची फवारणी करावी. 

सांिेश --  

    भात 

पररपक्वता 
अवस्था- 
लोंबी 

पररपक्वता 

१) हवामािातील पावसाच्या भाककतािुसार, भात पपकाची काढणी सुरु करावी. पीक पररपक्व अवस्थतते  
  असेल तथेे खाचरात वाहणारे पाणी बांि करावे ककां वा िास्तीच ेपाणी बाहेर काढावे. पावसापासूि   
  वाचपवण्यासाठी या अगोिरच कापणी करण्यात आलेल्या पपकाच ेढीग वाळपवणे तसेच मळणीसाठी  
  सुरक्षित स्थळी स्थलाांतरीत करावे.  

२) भात पपकामध्ये आभाळमय कािळी व उद्बत्ताग्रस्त लोबयाांचा िायिाट करावा. 

  िाचणी 
पररपक्वता- 

लोंबी 
पररपक्वता 

१) पक्व िाचणी पपकाांची काढणी करूि घ्यावी आणण तयार शेती माल सुरक्षित शेडमध्ये ककां वा उि  

  पडलेले असतािा उन्हामध्ये वाळवावा व िांतर सुरक्षित दठकाणी ठेवावा. 
२) पक्व िाचणी पपक पावसामुळे शेतात पडलेले असल्यास तयार िाचणी लोंबया गोळा कराव्यात. गोळा  

  केलेल्या लोंबया  सुरक्षित शडेमध्ये अथवा उन्हामध्ये सुकवाव्यात व त्यािांतर मळणी करूि तयार  

  शेतीमाल कोरड्या व सुरक्षित दठकाणी ठेवावा. 
 

  
   कापूस 

पररपक्वता 
अवस्था – 
बोंड ेवाढीची 

त े
उमलण्याची 

१) पदहली वेचणी १५ त े२५ % बोंड ेफुटल्यािांतर व पावसाची उघडीप असल्यासच करावी. िसुरी व    
  तीसरी वेचणी १० त े१५ दिवसाांच्या अांतरािे पदहली वेचणी झाल्यािांतर करावी.  
२) कापूस वेचणी आटोपल्यािाांतर सवव प-हाट्या उपटूि शेताबाहेर न्याव्यात व त्याच ेकां पोष्ट खत तयार 
  करण्यासाठी वापर करावा. िेणेकरूि ककडीची सुप्त अवस्था िष्ट होतील. 

रबबी ज्वारी 
 खोडककडीच्या नियांत्रणासाठी १५ ममली जक्विोलफॉस २५ ई.सी. या कीटकिाशकाची प्रती १० लीटर 

पाण्यात ममसळूि फवारणी करावी. 
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गहू 
 

 बागायती गहू पपकाची िोव्हेंबरच्या पदहल्या पांधरवड्यात करावी. हेक्टरी २० त े२२ लाख झाडाांची सांख्या 
राखण्यासाठी १०० त े१२५ ककगॅ्र बबयाणे वापरावे बागायती पेरणीसाठी िोि ओळीांतील अांतर २० सेमी व 
खोली ५ त े६ सेमी ठेवावी. उमशरा पेरणीसाठी हेक्टरी १२५ त े१५० ककगॅ्र बबयाणे वापरावे व िोि ओळीांतील 
अांतर १८ सेमी राखूि पेरणी करावी. पेरणीपूवी एक ककगॅ्र बबयाण्यास ३ गॅ्रम थायरम ७५ % डबलू एस + 
२५ गॅ्रम अॅझोटोबॅक्टर आणण २५ गॅ्रम स्फुरि पवरघळणारे िीवाणू सांवधवि गुळाच्या थांड द्रावणाद्वारे चोळूि 
बीिप्रकिया करावी. 
बागायती वेळेवर पेरणीसाठी – फुले समाधाि, त्र्यांबक, तपोवि, एमएसीएस ६२२२ 
बागायती उमशरा पेरणीसाठी – फुले समाधाि, एिआयएडबलू ३४, एकेएडबलू ४६२७ 
मयावदित मसांचिासाठी- िेत्रावती, फुले साजत्वक, िेत्रावती  
बागायती पेरणीच्या वेळेस रासायनिक खत े ६०:६०:४० ित्र:स्फुरि:पालाश ककगॅ्र/हेक्टरी तसेच बागायती 
उमशरा पेरणीसाठी ४५:६०:४० ित्र:स्फुरि:पालाश ककगॅ्र/हेक्टरी द्यावे. 

हरभरा 

 बागायती हरभरा पपकाची पेरणी २० ऑक्टोबर त े१० िोव्हेंबर िरम्याि करावी. पेरणीकररता िेशी वाण 
पविय,पवशाल, दिजग्विय आणण फुले पविम तसेच काबुली वाण पवराट, पीकेव्ही-२, पीकेव्ही-४ वापरावेत. 
पेरणीपूवी एक ककगॅ्र बबयाण्यास २ गॅ्रम बापवस्टीि + २ गॅ्रम थायरम आणण २५ गॅ्रम  रायझोबबयम 
िीवाणू सांवधवि गुळाच्या थांड द्रावणाद्वारे चोळूि बीिप्रकिया करावी   

मसताफळ  पपठ्या ढेकणाचा प्रािभुावव दिसूि येताच ४०० गॅ्रम व्हटीमसलीअम लेकॅिी + १ लीटर िधू १०० लीटर 
पाण्यात ममसळूि सांध्याकाळी फवारणी करावी. 

मलांबूवगीय 

फळपपके 
 फायटोपथोरा या बुरशीच्या नियांत्रणासाठी ट्रायकोडमाव िैपवक बुरशी २५ गॅ्रम प्रती झाड या प्रमाणात 

शेणखतामध्ये ममसळूि वापरावी. मोसांबी पपकामध्ये फळ काढणीपुवी येणारे िेठ कुि या रोगाच्या 
नियांत्रणासाठी काबेंडाणझम १ गॅ्रम प्रती लीटर या प्रमाणात घेऊि त्वरीत फवारणी करावी. 

स्त्रोत   : 
१) हवामाि पूवाविुमाि        : प्रािेमशक हवामाि पवूाविुमाि कें द्र, मुांबई. 
२) मागील हवामाि  : ग्रामीण कृपि मौसम पवभाग वेधशाळा पवभागीय कृिी सांशोधि कें द्र, इगतपुरी, जि. िामशक. 

     

    दठकाण : पवकृसांके, इगतपुरी  
दििाांक      : ०३.११.२०२० 

थवाक्षरीत   

प्रमुख अन्वेिक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, इगतपुरी  
तिा  सहयोगी संशोधन संचालक,  

षव.कृ.सं.के., इगतपुरी, जि. नामशक 

 


