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                                                                                                                                                                                                                                                       (५०) हवामान अंदाजावर आधा रत कृिष स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िदनांक  २०/११/२०२०  

 हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृिष िवषयक स ा 

हवामान सारांश 
भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क , मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िदनांक २०, २१, २२  नो बर २०२०  रोजी तुरळक िठकाणी पाऊस पड ाची श ता आहे तर िदनांक २३, २४ नो बर २०२० रोजी हवामान कोरडे राह ाची श ता आहे. कमाल तापमान ३२ अंश से अस ते ३४ अंश से अस पयत तर  िकमान तापमान १६  ते १९ अंश से अस दर ान राहील. वा याचा वेग ताशी  ०९ ते १२ िक.मी. पयत राह ाची श ता आहे. 

सामा  स ा 

 खरीप िपकांची काढणी, मळणी पावसाचा अंदाज पा न व पावसाची उघडीप बघून करावी व सदर िपकांचे पावसाने नुकसान होऊ नये याक रता काढले ा िपकांची सुरि त िठकाणी साठवण करावी.  
 पावसाचा अंदाज पा न व पावसाची उघडीप बघून िपकांवर िकटकनाशकांची, बुरशीनाशकांची फवारणी करावी. 
 शेतकरी बांधवांनी आप ा िपकाचे कीड व रोगा संदभात िनयिमत सव ण क न जर ादुभाव आिथक नुकसान पातळी ा वर अस ास यो  ा उपाययोजना करा ात.  
 शेतकरी बांधवांनी तःजवळ अँ ॉईड मोबाईल अस ास हवामान आधा रत शेतीिवषयक स ासाठी गूगल े ोअर व न “मेघदूत” अॅप तर मेघगजना व वीजांचा कडकडाट ई. ा अंदाजांसाठी “दािमनी “ अॅप डाऊनलोड करावे व ाचा वापर करावा.   

संदेश शेतकरी बांधवांनी आप ा िपकाचे कीड व रोगा संदभात िनयिमत सव ण क न जर ादुभाव आिथक नुकसान पातळी ा वर अस ास यो  ा उपाययोजना करा ात.  

उस पूव हंगामी उसाची लागवड 

पूव हंगामी ऊस लागवड जिमनीम े वापसा आ ावरच करावी. पूवहंगामी उसाची लागवड १५ ऑ  टोबर ते ३० नो बर या दर ान करतात.  लागवडीक रता को- ८६०३२ (िनरा), को- ९४०१२(फुले सािव ी), को- ८०१४, को.एम. ०२६५ (फुले -२६५), फुले १०००१ या वाणांची िशफारस आहे.  बीज ि या: ऊस बेणे लागवडी पूव   १० िलटर पा ात डायमेथोएट ३०% वाही २६.३ िम.ली. + १० ॅम काब ािझमची १० िमिनटासाठी बेणे ि या करावी. यामुळे बुरशीज  रोग व खवले िकडीचा बंदोब  होतो.  आडसाली ऊस : आडसाली ऊस लागणीस १२ ते १६ आठवडे झाले अस ास न  खतांची मा ा ४० िकलो न  (यु रया ८७ िकलो ) ती हे री या माणात ावी.  

ग   उगवण  
ग ाची पेरणी १५  नो बर नंतर उिशरा के ास ेक पंधरवडयास हे री २.५ ं टल उ ादन कमी येते ामुळे १५ िडसबर नंतर पेरणी करणे टाळावे.   पेरणी नंतर ज री माणे १ िकंवा २ वेळा खुरपणी करावी. िपका ा जोमदार वाढीसाठी पीक सु वातीपासूनच तण 
िवरिहत ठेवावे.  

र ी ारी वाढीची अव था र ी ारी िपकावर अमे रकन ल री अळीचा १० % पे ा जा  ादुभाव आढळून आ ास िनयं णासाठी नेटोराम ११.७% एस. सी. ५ िमली िकंवा थायमेथा झॉम १२.६ % + लॅमडासायहॅलो ीन ९.५ % झेड. सी. २.५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. 
मका  वाढीची अव था मका िपकावर अमे रकन ल री अळीचा १० % पे ा जा  ादुभाव आढळून आ ास िनयं णासाठी नेटोराम ११.७% एस. सी. ५ िमली िकंवा थायमेथा झॉम १२.६ % + लॅमडासायहॅलो ीन ९.५ % झेड. सी. २.५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.  
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तूर  शगा भरणे अव था  
शगा पोखरणा या अळी ा िनयं णासाठी २.५ िमली नोसॅड  ४५ % वाही ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. फुलावर म का अळीचा ादुभाव आढळ ास तुरी ा फुलावर अझाडीरे न १५०० पी.पी.एम.  ५० िमली ती १० िलटर पा ातून फवारणी करावी.शगा पोखरणा  या अळीचा (िहरवी अळी) ादुभाव िदस ास एच.एन.पी. ी. या िवषाणूची १० िमली ती १० िलटर पा ातून फवारणी करावी.   

हरभरा वाढीची अव था हरभरा िपका ा जोमदार वाढीसाठी शेत सु वातीपासूनच तणिवरहीत ठेवावे. िपक २० िदवसाचे झा ानंतर पिहली कोळपणी करावी. आिण िपक १ मिह ाचे असताना दुसरी कोळपणी करावी. कोळपणी श तो वाप ावर करावी. कोळपणी नंतर एक खुरपणी करावी.   
कांदा वाढीची अव था कांदा िपकावरील करपा या रोगा ा िनयं णासाठी डायथेन एम-४५ (०.३%)  िकंवा टे ुकोनॅझोल (०.१%)  हे बुरशीनाशक ती १० िलटर पा ात िमसळून १० ते १५ िदवसा ा अंतराने  फवारणी करावी. 

डािळंब  ह  बहार कीड व रोग व थापन  

फुलधारणा: अझॅडीरॅ ीन / िनम तेल (१००० पीपीएम ) करंज िबयांचे तेल ३ िमली/ली. + िकंवा नेटोरम १२ % एस. सी. १.० िमली िकंवा नोसॅड ४५ % एस सी. ०.५ िमली + ीकर ेडर ०.२५ िमली/ली या माणे फवारणी करावी.  फळधारणा/फळवाढ :- सायंटािनिल ोल िकंवा ोरॅनटॅणीली ोल १८.५ एस सी िकंवा टोलफेणपायराड १५ % एस सी िकंवा ोिनकािसड ५० % ड् ु जी ०.७५-१.० िमिल / िल. + ०.२५ िमिल ीकर ेडर ती १ लीटर या माणे फवारणी करावी.  

ा   फूल ते फळ धारणा अव था  
ा  बागेतील कूज (फुल ने ोिसस) ची  सम ा टाळ ासाठी फुलां ा फूल ते फळ धारणे ा अव थेआधी नायटोजन आधा रत खत वाप  नये . कूज (फुल ने ोिसस) ा सम ा टाळ ासाठी िकंवा  कमी कर ासाठी ा  वेली अंतगत सूय काश आिण हवे ा हालचालीसाठी ानोपी  व थापन  करावे . फूल अव थेदर ान कमी तापमान आिण ढगाळ वातावरण अस ास  स े ट ऑफ  पोटॅश (एसओपी) ची मा ा िदली नस ास १५ िकलो स े ट ऑफ  पोटॅश (एसओपी) ावे.  

जनावरांचे व थापन  
     जनावरांना िप ासाठी  पाणी ावे. दुभ ा जनावरां ा आहाराम े १ ट े  खिनज िम णाचा समावेश करावा.    

 ोत   : १) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. २) मागील हवामान  :िवभागीय कृिष संशोधन क , सोलापूर.   िठकाण :कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर. िद.  :  २० नो बर २०२०  ा रीत  मुख अ ेषक, ामीण कृिष मौसम सेवा-िज ा कृिष हवामान क , कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर.      


