ामीण कृ ष मौसम सेवा
डॉ पंजाबराव दे शमख
ु कृ ष वयापीठ, अकोला आ!ण भारत मौसम वभाग
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वाशीम िज&हा कृ ष हवामान स& ला प)क *मांक – २५ / २०१९-२०

मंगळवार, 4दनांक – १७.०९.२०१९
हवामान अं दाज

हवामान घटक

(4दनांक १८ स;ट< बर २०१९ ते २२ स;ट< बर २०१९)

4दनांक

१८/०९

१९/०९

२०/०९

२१/०९

२२/०९

पाऊस (?ममी)

२

३

३

४

३

कमाल तापमान (अं.से.)

३०

३०

३०

३१

३०

@कमान तापमान (अं.से.)

२३

२३

२३

२३

२३

पूणत
 ः ढगाळ

पूणत
 ः ढगाळ

पूणत
 ः ढगाळ

पूणत
 ः ढगाळ

पूणतःढगाळ

सकाळची सापेE आFGता (%)

८९

८८

९४

८९

८८

दप
ु ारची सापेE आFGता (%)

८०

७८

७३

७०

७०

वा-याचा वेग (@कमी / तास)

४

४

४

४

४

२८९

२६०

१०५

९५

२५०

स./ द ु

स./ द ु
पकांचे नाव

ढग िBथती
(आकाश)

वा-याची 4दशा
अवसथा
्

हवामानाचा
इशारा
सवG पक

कृ ष स&ला
सKयिBथतीत िज&यात १७ - २० स;ट< बर रोजी बLयाच 4ठकाणी हलका ते मKयम, तर २१ स;ट< बर रोजी काहM 4ठकाणी
हलका BवNपाचा पाऊस पडOयाची शPयता आहे.

वाढ

फवारणी BवRछ वातावरण व हवा कमी असले&या वेळेत करावी.

कTटकनाशके

पकावर @कडींचा Wादभ
ू फवारणी करावी तसेच
ु ाGव पाहून YयाRया Zनयं)णासाठ[ तातडीने WZतबंधाYमक उपाय योजना ]हणन
फवारणी करतांना खबरदारM ]हणन
ू 4दले&या सच
ु नाचे पालन करावे, @कटकनाशाके 4ह वषारM अस&याने Yयांची हाताळणी

वापर करताना

करतानां सदैव जाग_क राहावे. गळके फवारणी यं) न वापरता ते दN
ु Bत क_न वापरावे. फवारणी करताना संरEक कपडे

सवGसाधारणप

उदा. गॉगल, मोजे, त`डाला माBक, डोPयावर, गमबट
ू , इYयादM. वापरावे. @कटकनाशक पोटात जाOयाची शPयता अस&याने

सवG पकावर

णे Vयावयाची

फवारणीचे ?मaण करताना अथवा फवारणीRया वेळ ी तंबाखू खाणे अथवा धb
ु पान करणे टाळावे. फवारणीचे काम पण
ू G

काळजी

झा&यावर हात साबणाने BवRछ धउ
ु नच खाणे पणे करावे. तसेच उपाशीपोटM फवारणी न करता फवारणी पव
ू d eयाहारM
करावी. @कटकनाशाके अंग ावर पडू नये ]हणून वाLयाRया वNf 4दशेने फवारणी क_ नये. तसेच उं च झाडावर फवारणी
करताना औषध अंगावर पडणार नाहM याची काळजी Vयावी. या वेZतhरPत वषबाधेची शंका अस&यास फवारणी करणाLया
वेPतीची सरकारM दवाखाeयांत तपासणी करावी.

कपाशी

फुल / पाYया

कपाशीवर गुलाबी ब`डअळीRया Wादभ
ु ाGवाचे Zनदान करOयासाठ[ पाYया व फुले लागOयाRया अवBथेत वेळोवेळी ZनरEण
करावे. ब`डे लागOयाRया अवBथेत एक एकर Eे)ातन
ू वेग वेगjया झाडांची २० ब`डे तोडून ती फोडून पहावीत. खालM गळून
पडलेलM Wादभ
ु सानाची संकेत पातळी गाठताच
ु ाGवBत पाYया, फुले व ब`डे गोळा क_न Yवhरत नkट करावीत व आlथGक नक
पकावर ५ % Zनंबोळी अकाGची फवारणी तातडीने WZतबंधाYमक उपाय योजना ]हणून फवारणी करावी. @कं वा बीटM कपाशीमKये
रे फुजी झाडावर ५ टPके Wमाणावर गल
ु ाबी ब`ड अळी 4दसन
ू येत ाच व फुलामKये WादभाG
ु व ५ टPके पयmत आढळून आ&यास
Wोफेनाफॉस ५० टPके WवाहM २० ?म.?ल @कं वा Pवीनॉलफॉस २५ टPके ए एफ २५ ?म.?ल PलोरपायरMफॉस २० टPके WवाहM
२५ ?म.?ल Wती १० ?लटर पाणी या Wमाणे फवारणी करावी. Wादभ
ू आ&यास थायोnडकाबG
ु ाGव ५ ते १० टPके पयmत आढळन
७५ टPके भुकटM २० ॅम

@कं वा इंडोPझाकाबG १५.८ टPके १० ?म.?ल Wती १० ?लटर पाणी या Wमाणे फवारणी

करावी.फवारणी अगोदर आपले BतZनक वातावरण व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे. फवारणी BवRछ वातावरण व
हवा कमी असले&या वेळेत करावी.
सोयबीन

फुल /
श<ग धारणा

सोयाबीन पकात श<गा पोखरणारM अळी आढळू न येताच, बॉसीलस थरू Mन जी अंसीस कूरसा टाकT ]हणजे बी टM ( सी रो
टाईप

एच-३९, ३ बी Bटे न झेड -५२) या जैव ीक @कटकनाशकांची १५ ॅम Wती १० लMटर पाOयात ?मसळून फवारणी

करावी @कं वा Zनयं)णाकरMता करMता इंडाPझीकाबG १५.८ टPके इसी ६ ते ७ मी.लM Wती १० लMटर पाOयात ?मसळू न फवारणी
करावी. फवारणी अगोदर आपले BतZनक वातावरण व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे. सोयाबीन मKये पाने खाणा-या

अjयांच ा Zनयं)णासाठ[ ५ % Zनंबोळी अकाGची फवारणी करावी व सोबतच शेतात कामगांध सापळे लावावे, Yयाअगोदर
आपले BताZनक वातावरण व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे. सोयाबीनवर च*भग
ुं ा असेल तर Zनयं)णासाठ[
sायझोफॉस ४० टPके Wती १२.५ मी.लM @कं वा PलोरsZनWोल १८.५ टPके ३.० मी.लM @कं वा इlथयान ५० टPके ३० मी.लM WZत
१० ?लटर पाOयामKये ?मसळून फवारणी करावी. फवारणी BवRछ वातावरण व हवा कमी असले&या वेळेत करावी.
वाढ

तरू पकात केसाळ आळीचा Wादभ
ु ाGव आढळ&यास uयवBथापनाकरMता Pवीनालफोस २५ टPके इसी २० ?मलM व ५ टPके
Zनंबोळी अकG Wती १० लMटर पाOयात ?मसळून फवारणी करावी. फवारणी BवRछ वातावरण व हवा कमी असले&या वेळेत

तरू

करावी. पकावरMल पाने खाणा-या अjयांचा Zनयं)णासाठ[ ५ % Zनंबोळी अकाGची फवारणी करावी व सोबतच शेत ात कामगांध
सापळे लावावे, Yयाअगोदर आपले BतZनक वातावरण व पाऊसाचा अंदाज घेऊन काम करावे.

मका

दाणे

लkकरM अळीचा वेळोवेळी ZनरEण करावे व Wादभ
ु ाGव आढळ&यास Zनयं)णासाठ[ या अवBथेत

भरणे

नस&याने

पकावर फवारणी शPय

WZतबंधाYमक उपाय योजना ]हणन
ू मजुराRया सहायाने अjया वेचन
ू नkट कराuया सोबतच शेतात कामगांध

सापळे लावावे.
मग
ु / उडीद

शेग
पhरपPवता

हळद

वाढ

उस

वाढ अवBथा

वेळेवर पेरणी केले&या मग
ु ाRया श<गा परMपPव झा&या अस&यास, श<गा तोडून वाळत घालाuया व लगेच Yयाची मळZन
क_न व तयार झाले&या मालाची सरु vEत 4ठकाणी साठवणक
ु करावी.
हळद पकामधील पावसाचे अZतhरPत पाणी सLयामधन
ू बाहेर काढून यावे.
उस पकामKये खोड @कwयाRया uयवBथापनाकरMता Pवीनालफोस २५ टPके इ सी Wती १० लMटर पाOयात ?मसळू न फवारणी
करावी. फवारणी BवRछ वातावरण व हवा कमी असले&या वेळेत करावी.

वाढ

आंxबया बहाराRया झाडावर या वेळी ढगाळ वातावरणामळ
ु े आ!ण नवीन पालवी येOयाRया वेळी ?सsस साyलाब @कडीची
प&ले पानांतन
ू रस शोषण करतात. या मुळे फलधारणेवर अZनkट पhरणाम होOयाची शPयता असते या @कडीRया
Zनयं)णासाठ[ इ?मडाPलो Wड १७.८ टPके १.५ ते २.० ?म.?ल @कं वा थायोमेथोPझाम २५ टPके भक
ु टM १ ॅम Wती १० लMटर

फळझाडे

पाOयात ?मसळून नवीन नवतीवर फवारणी करावी. मग
ृ बहराRया संzयावर कोळी Zनयं)णासाठ[ डायकोफॉल २० ?म.?ल Wती
१० ?लटर पाOयात ?मसळून फवारणी करावी व सं)ा होOयाकhरता पोटे ?शयम नायsे ट १५ @कलो Wती १० ?लटर पाOयात
?मसळून फवारणी करावी.
लागवड

भाजी पाला

सयिBथतीत लागवड केलेलM वांगी व ?मरची भाजीपाला

पके तणमुPत ठे वावीत. भाजीपाला

पकावरMल रस शोषक

@कडींRया Zनयं)णासाठ[ uहट{?स?लयम लेकॅमी या जै वक @कटकनाशाची १ @कलो WZत २०० ?लटर पाOयातन
ु फवारणी
करावी @कं वा इ?मडाPलो Wड ४ ?मलM WZत १० ?लटर पाOयातन
ु फवारणी करावी. Zन?शगंध या फूल पकांची लागवड करावी.

पश ु व पEी

जनावरांचे बा|य परजीवी पासन
ू रEण करOयासाठ[ जनावरांना खरारा करावा, यामळ
ु े शरMरावरMल बा|य परजीवी गळन
ू
पडतात Yवचा चमकदार 4दसते. गो}याRया फटMत हे बा|य परजीवी लपन
ू बसतात Yयामळ
ु े गो}याRया काOयाकोपLयात
?शफारशीत गोचीड नाशकाची फवारणी करावी आणी फवारणी करताना गो}यात जनावरे नसावीत.

पश ु व पEी

जनावरांचे बा|य परजीवी पासन
ू रEण करOयासाठ[ जनावरांना खरारा करावा, यामळ
ु े शरMरावरMल बा|य परजीवी गळन
ू
पडतात Yवचा चमकदार 4दसते. गो}याRया फटMत हे बा|य परजीवी लपन
ू बसतात Yयामळ
ु े गो}याRया काOयाकोपLयात
?शफारशीत गोचीड नाशकाची फवारणी करावी आणी फवारणी करताना गो}यात जनावरे नसावीत.

सदर कृ ष स&ला पx)का डॉ पं जाबराव दे शमु ख कृ ष वयापीठ, अकोला येथील ामीण कृ ष मौसम से वा योजनेत ील त~ स?मतीRया ?शफारशीव_न तयार क_न Wसाhरत करOयात आलM.
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ामीण कृ ष मौसम से वा, अकोला
डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष वयापीठ, अकोला

संशोधन सहयोगी
ामीण कृ ष मौसम सेवा,
डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष वयापीठ, अकोला

