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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश प्रादेशशक हवामान कें द्र , मुांबई याांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अांदाजानुसार  पुढील दोन शदवस आकाश 

अांशता ढगाळ राहील तसेच शद. ८ ते ९ जानेवारी रोजी काही शिकाणी शवजेच्या कडकडाटासह अशतशय 

हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला काढणी केलेल्या मालाची सुरशित शिकाणी सािवणुक करावी.  

पावसाचा अांदाज असल्याने फवारणी करताांना स्टीकरचा वापर करावा. 

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

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

करावा. 

शेतीचे कामे करताना शेतकानी  कामगारानी कोरोना प्रशतबांधीत शनयमाची   ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून 

शदल्यास काम पण योग्य होइल आशण योग्य सामाशजक अांतरही िेवले जाईल . शेती यांते्र शनजंतुकीकरण 

करावीत. तोांडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. 

सांदेश शद. ८ ते ९ जानेवारी रोजी काही शिकाणी शवजेच्या कडकडाटासह अशतशय हलका पाऊस पडण्याची 

शक्यता आहे. 

हरभरा फुलोरा ते 

घाटे भरणे 

1. हरभऱ्यावरील घाटे अळीच्या शनयांत्रणासािी पिी थाांबे उभारावेत व हेक्टडरी पाच याप्रमाणे कामगांध 

सापळे लावावेत. 

2. हरभऱ्यावरील  घाटे अळीच्या शनयांत्रणासािी हेलीओकील  हे शवषाणूजन्य कीटकनाशक 500 शमली  500 

शलटर पाण्यातून प्रशत हेक्टटर याप्रमाणे फवारणी करावी. 

3. हरभऱ्यावरील घाटे अळीच्या शनयांत्रणासािी क्लोरॅनटर ीशनलीप्रोल 18.5 % एस सी 100 शमली 500 शलटर 

पाण्यातून प्रशत हेक्टीर याप्रमाणे फवारणी करावी.शक्य असल्यास हरभरा शपकास पाणी देण्यासािी तुषार 

शसांचन पद्धतीचा वापर करावा. 

गहू फुलोरा   1. गहू पेरणी 60 ते 65 शदवस झाले असल्यास फुलोरा अवस्थेत असताना शपकास पाणी द्यावे. 

2. गहू शपकावर पेरणीनांतर 55 ते 65 शदवसाांनी ,  दोन वेळा 19:19: 19 या शवद्राव्य खताची 200 गॅ्रम प्रशत 

दहा शलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

3.गहू शपकाच्या मावा शकडीच्या शनयांत्रणासािी थायमेथॉक्झाम 25 डबू्ल्य जी 50 गॅ्रम प्रशत हेक्टक्टरी 500 शलटर 

पाण्यात शमसळून फवारणी करावी. 

काांदा वाढीची 

अवस्था 

1. काांद्यावरील फुल शकडे शनयांत्रणासािी शपकावर लॅम्बडा सायलोशिन 5 टके्क ई सी 6 शमली प्रती 10 शलटर 

पाण्यात शमसळून फवारणी करावी.  

वाांगी फुलोरा  ते 

फळ वाढ 

रस शोषणाऱ्या तुडतुडे ,  मावा व पाांढरी माशी या शकडी ांचा प्रादुभााव झाल्यास शनयांत्रणासािी फॉस्फोशमडॉन  

40 % एस एस 15 शमली शकां वा फेनप्रोपॅशिन 30 % ई. सी.  कीटकनाशकाच्या प्रशत 10 शलटर पाणी या 

प्रमाणात शमसळून आवश्यकतेनुसार आलटून पालटून फवारण्या घ्याव्यात. 

वाटाणा फुलोरा ते 

शेंगा भरणे 

1. वाटाणा शपकावर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुभााव झाल्यास कीडग्रस्त शेंगा काढून नष्ट कराव्यात व 

शनयांत्रणासािी शपकावर 5 % शनांबोळी अकााची फवारणी करावी. 

पशुसांवधान  1. शकमान तापमानामधे्य घट होण्याची शक्यता असल्याने जनावराांची बसण्याची जागा ऊबदार िेवणे 

गरजेचे आहे. शवशेषता वासरे करडे व कोकरे याांच्या गोठ्यात रात्रीच्या वेळी तापमान वाढीसािी 500 वॅट 

िमतेचे बल्ब लावून व सगळीकडून बारदानाच्या  साह्याने बांद करावा. 
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2. तज्ञ पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसार जनावराांना शडसेंबर-जानेवारी मशहन्याांमधे्य पु्लरोशनमोशनया (फुपु्फसाांचा 

दाह)  या  रोगाांपासून प्रशतबांधासािी लसीकरण करावे. 

 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  :  

 

शिकाण : मफुकृशव , राहुरी. 

शद.  :  ०७.०१.२०२२ 
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