ामीण कृ ष मौसम सेवा
डॉ पंजाबराव दे शमख
ु कृ ष व यापीठ, अकोला आ!ण भारत मौसम वभाग
ईमेल – gkmsakola@yahoo.com
यवतमाळ िज'हा कृ ष हवामान स'ला प*क +मांक- १८ / २०२२ - २०२३

3दनांक: शु+वार ०५ ऑग7ट २०२२

हवामान अंदाज (3दनांक ०६ ते १० ऑग7ट २०२२)

हवामान घटक
3दनांक

०६/०८

०७/०८

०८/०८

०९/०८

१०/०८

पाऊस (@ममी)

१७.५

११.२

१०.२

१२.६

११.३

कमाल तापमान (अं.से.)

३२.८

३२.७

३२.६

३२.५

३२.३

Bकमान तापमान (अं. से.)

२२.६

२२.७

२२.५

२२.६

२२.४

सकाळची सापेE आFG ता (%)

८४

८२

८०

७८

७७

दुपारची सापेE आFG ता (%)

७१

७२

७०

६७

६८

वा-याचा वेग (Bकमी / तास)

५

५

५

५

५

वा-याची 3दशा

२७५

२८९

३०१

२८७

२६०

आकाश ि7थती

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

पकांचे नाव

अव7था

कृ ष स'ला

• Kादे @शक हवामान संशोधन कMF, नागपूर यांPया कडून KाQत झाले'या हवामान 3दनांक ०५ - ०९ ऑग7ट २०२२ दरSयान
सवG* 3ठकाणी हलका ते मTयम पावसाची संभावना आहे .
• सतकG ईशारा: 3दनांक ०५ ऑग7ट २०२२ रोजी तुरळक 3ठकाणी मुसळधार पाऊस, वजांPया कडकडाटासह मेघगजGना
होVयाची शWयता आहे. 3दनांक ०६ - ०७ ऑग7ट २०२२ रोजी तुरळक 3ठकाणी वजांPया कडकडाटासह मेघगजGना होVयाची
शWयता आहे.
• वेळेवर पेरणी केले'या पकाला ( कापुस, YवारZ, मका) एक म3हना झाला अस'यास @शफारसीनस
ु ार वर खत यावे.
• सवG पकाचे ]नय@मत सव^Eण करावे व क_ड `यव7थापनासाठa पकावर 7वPछ वातावरणात फवारणी करावी.
• ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच आंतरमशागतीची कामे आटपावी.
• सोयाबीनPया तण ]नयं*णासाठa, तणनाशकांची फवारणी करताना लेबल Wलेम @शफारसीनुसार 7वPछ वातावरण असतांना
फवारणी करावी. सोयाबीन पकामTये २० 3दवसांPया पीक अव7थे पुढे तणनाशकाचा वापर टाळावा.
• काहZ 3ठकाणी जोरदार ते अ]त जोरदार पाउस पड'याने बयाGच शेतात पाणी साच'याणे पकाचे नक
ु सान झाले आहे , अdया
3ठकाणी ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच तेवढे च Eे* पुनःपेरणी साठa तयार कfन घावे व तेथे तीळ, तुर, सुयफ
G ु ल, बाजरZ
Bकं वा एरं डी सारखे पक पेरता येतील. पेरणीसाठa बाजरZ + तुर (४:२), सुयफ
G ु ल + तुर (२:१), तीळ + तुर (२:१)
आंतरपीक पhतीसह उवGiरत खरZप पेरणी पूणG करावी.
• अधाGरबी कiरता तुर पकाची १५ सQटM बर पयjत पेरणी करता येईल.
• अ]त पावसामळ
ु े पकाची पाने पवळी पडलZ अस'यास ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच फेरस अमो]नयम स'फेट Kती १००
ॅम Bकं वा पोटॅ @शयम नायlे ट Kती १५० ॅम Bकं वा युiरया Kती १०० ॅम Kती १० @लटर पाVयामTये @मसळून फवारणी
करावी.

हवामान

सामाXय

सोयाबीन

वाढ अव7था

कापुस

वाढ अव7था

• ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच सोयाबीनमTये आंतरमशागतीची कामे आटपावी.
• सोयाबीनPया तण ]नयं*णासाठa, तणनाशकांची फवारणी करताना लेबल Wलेम @शफारसीनुसार 7वPछ वातावरण असतांना
फवारणी करावी. सोयाबीन पकामTये २० 3दवसांPया पीक अव7थे पुढे तणनाशकाचा वापर टाळावा.
• उ@शरा पेरणी केले'या सोयाबीनमTये तण ]नयं*णासाठa १५-२० 3दवसांPया पीक अव7थेत फवारणीPया पयाGयी पयाGयामTये
इमिजथापर १० टWके एसएल Kती १०-१५ @म.लZ Bकं वा इमिजथापर + इमाझामॉWस ७० टWके डn'यज
ू ी Kती २ ॅम Bकं वा
KोपािWवझाफॉप २.५ टWके + इमिजथापर Kती ४० @म.लZ. मोठे पाने असलेलZ तण]नयं*णासाठa K]त १० @लटर पाVयात
@मसळून फवारणी करावी.
• पकावरZल पाने खाणा-या अoयांचा ]नयं*णासाठa अॅझाpडरॅिWटन 300 पीपीएम Kती ५० @म.लZ K]त १० @लटर पाVयात
फवारणी करावी. वरZल आsथGक नक
ु सानाची पातळी (४ वखुरलेलZ अळी K]त मीटर लांबी) Kादभ
ु ाGवासाठa Wलोराँlा]न@लKोल
Kती १८ टWके Bकं वा ५ @म.लZ Kती १८.५ @म.लZ फवारणी करावी. तसेच 7वPछ हवामानात इंडोWसाकाबG १५.८ टWके ईसी
Kती ६.७ @म.लZ K]त १० @लटर पाVयात @मसळून 7वPछ वातावरणात फवारणी करावी.
• सोयबीन पकावरZल गडGल बीटलPया रासाय]नक ]नयं*णासाठa (आsथGक नुकसानाची पातळीPया वर, १० टWके Kादभ
ु ाG वत
झाडे) Wलोराँlा]न@लKोल १८.५ टWके एससी Kती ३.० @म.लZ Bकं वा थायWलो Kड २१.७ टWके एससी Kती १५ @म.लZ Bकं वा
इsथओन ५० टWके ईसी ३० @म.लZ Kती १० @लटर पाVयात टाकून 7वPछ वातावरणात फवारणी करावी.
• ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच कपाशीमTये आंतरमशागतीची कामे आटपावी.
• सवGKथम पक ९० 3दवसाचे होईपयjत दर आठवvयात पकामTये गुलाबी बwडअळीचे सव^Eण कfन मजुराPया साहxयाने
डोमकoया वेचून अoया स3हत नyट करा`या. `यव7थापनासाठa पकामTये एकरZ Bकमान दोन कामगंध सापळे लावावे. या
सापoया मTये अडकलेले नरपतंग वेळो वेळी काढून नyट करावे तसेच २०-२५ 3दवसातून एकदा वvया ('युर) बदलावे.
उपलnधते Kमाणे एकरZ तीन टायकोकाडG या Kमाणे पाzया अव7थेपासून दहा ते बारा 3दवसाचे अंतर आ!ण ४ ते ५ वेळा
समसमान अंतरावर पकाPया खालPया बाजूला टाचा`या.
• कपाशीवर ५ टWके ]नंबोळी अकाGची फवारणी तातडीने K]तबंधाzमक उपाय योजना Sहणन
ू करावी Bकवां वातावरणात पुरेशी
आFG ता असतांना पयाGवरण]नyठ `यवा7थापनासाठa मेटारायझीयम अ]नसोपलZ ५० ॅम (२ x १०८ सी.एफ.यु) ॅम Bकं वा
nयू`हे iरया बँसीयाना १.१५ टWके (२ x १०८ सी.एफ.यु) ५० ॅम K]त १० @लटर पाVयामTये @मसळून 7वPछ वातावरण
असतांना फवारणी करावी.
• फुलांमTये गुलाबी बwडअळीचा Kादभ
ु ाGव ५ टWके पयjत आढळून आ'यास िWवनॉलफॉस २० टWके एएफ २५ @म.लZ Bकं वा
WलोरोपायरZफॉस २० टWके KवाहZ २५ @म.लZ K]त १० @लटर पाVयामTये @मसळून फवारणी करावी. Kादभ
ु ाGव ५ - १० टWके
पयjत आढळून आ'यास थायोडीकाबG ७५ टWके भुWटZ २० ॅम २० टWके एएफ २५ @म.लZ Bकं वा इंडोWसाकाबG १५.८ टWके

त ुर

वाढ अव7था

ईसी Kती १० @म.लZ K]त १० @लटर पाVयात @मसळून 7वPछ वातावरणात फवारणी करावी.
• वेळेवर पेरणी केले'या पक एक म3हXयाचे झाले अस'यास वाफसा ि7थती येताच रासाय]नक न* खताची मा*ा यावी,
zयामTये बागायती बीटZ कपाशी करZता ४० Bकलो न* Kती हे WटरZ, बागायती हाय|}ड कपाशी करZता ३५ Bकलो न* Kती
हे WटरZ, कोरडवाहू बीटZ कपाशी करZता ३० Bकलो न* Kती हे WटरZ, दे शी सुधाiरत कपाशी करZता २० Bकलो न* Kती
हे WटरZ.
• ओलावा संवधGनाPया उ~ेशाने आ!ण शेतातील जा7तीचे पाणी काढून टाकVयासाठa ३०-३५ 3दवसांPया अव7थेत Kzयेक दोन
पीक ओळींनंतर डावयाGला दोरZ बांधून, वशेषत: नंतर पेरले'या कपाशीPया पकामTये Kzयेक दोन पीक ओळींनंतर संवधGन
करणे फाय याचे आहे .
• Yया शेतात पाणी साचले आहे ते zवiरत बाहे र काढावे. Yया 3ठकाणी कपाशी पकात झाडे अ]त पाVयामुळे मुलल
ु झालZ
आहे त अdया 3ठकाणी कॉपर ओWसीWलोराईड ५० टWके डnलूपी Kती २५ ॅम + युiरया १०० ॅम १० @लटर पाVयात
@मसळून KधुभाGव 7त 3ठकाणी फवारणी करावी.
• ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच तरु मTये आंतरमशागतीची कामे आटपावी.

मुग / उडीद

फुल अव7था

• ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच पकात आंतरमशागतीची कामे आटपावी.

YवारZ

वाढ अव7था

मका

वाढ अव7था

•
•
•
•
•
•

फळझाडे

भाजीपाला
पशु /जनावरे

लागवड

पेरणी

-

•
•
•
•
•
•
•

ज@मनीत वाफसा ि7तथी येताच YवारZ पकात आंतरमशागतीची कामे आटपावी.
पेरणीस एक म3हना झाला अस'यास वाफसा ि7थती येताच रासाय]नक न* खत ४० Bकलो Kती हेWटरZ यावे.
पेरणीस एक म3हना झाला अस'यास वाफसा ि7थती येताच रासाय]नक न* खत ४० Bकलो Kती हेWटरZ यावे.
मका पकावर नवीन लyकरZ अळीचा Kादभ
ु ाGव वाढू नये यासाठa सव^Eण कfन ५ टWके ]नबोळी अकG फवारावा.
फळझाडांची नवीन लागवड रा3हलZ अस'यास ती या म3हXयाचे सुरवातीस आटोपावी.
आं|बया बहाराची सं*ा झाडांना येzया 3दवसात वादळी वा•यासह हलका ते मTयम पावसामुळे झाले'या नुकसानापासून
सावरVयासाठa, तट
ु ले'या फां या व फळझाडाPया खोडास १ मीटर उं ची पयjत बोड€पे7ट लावावी. (१ Bक मोरचद
ू - १ Bक
कळीचा चन
ु ा – १० @ल पाणी).
सं*ा व मौसंबी Pया मग
ृ बहाराची फळे वाटVयाएवढZ झा'यावर @शफाशीKमाणे न* खताची मा*ा यावी.
भाजीपाला शेतातील साचलेले अ]तiरWत पाणी काढून टाकावे.
खरZप हंगामासाठa लागणा•या @मरची, वांगे व टोमोटो, कांदा, फुलकोबी व इzयादZ पकांची रोपवा3टका मTये रोपे तयार
कfन zयांची पुनल
G ागवण करतेवेळी बीजKB+या जसे lायकोडमाG जै वक बुरशीनाशकाचा वापर करावा.
@मरची, टोमॅटो, वांगी आ!ण फुलकोबीPया ४ ते ६ आठवडे जुXया रोपांची पुनलाGवणी करावी.
तुरळक 3ठकाणी वजांPया कडकडाटासह मेघगजGना होVयाची शWयता अस'यामुळे जनावरांना सुरƒEत 3ठकाणी ठे वावे.
जनावरांचे आतील व बाहे रZल परोपकारZ जीवजंतू पासून संरEण करावे.
पावसाoयात बा„य आ!ण अंतगGत परजीवींचे Kमाण वाढते zयामळ
ु े पशव
ु ै यक_य डॉWटरांचा स'ला घेऊन काळजी …यावी.

सदर कृ ष स'ला प|*का डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष व यापीठ, अकोला येथील
नोडल अsधकारZ
ामीण कृ ष मौसम सेवा, अकोला
डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष व यापीठ, अकोला

ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त† स@मतीPया @शफारशीवfन तयार कfन Kसाiरत करVयात आलZ.
संशोधन सहयोगी
ामीण कृ ष मौसम सेवा,
डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष व यापीठ, अकोला

