
 

 

 

 

हवामान अदंाज 
 

(ददनाकं १५ फेब्रवुारी  त े१९ फेब्रवुारी २०२०) 

ददनाकं १५ १६ १७ १८ १९ 

पाऊस (मममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अ.ंस.े) 33 34 35 35 36 
दकमान तापमान (अ.ंस.े) 14 15 16 17 17 

ढग मथिती (आकाश) 1 0 0 0 0 
सकाळची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 31 29 27 25 30 
दपुारची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 16 17 15 15 15 
वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 5 6 7 8 5 

वा-याची ददशा 218 72 74 92 248 
हवामानाचा इशारा मजल्ह्यात पढुील पाचही ददवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

मपकाचंे नाव अवथ िा कृमि हवामान सल्ह् ला 

 

भुईमगु 

 

पेरणी 

उन्हाळी भुईमगुाची पेरणी 15 फेबवुारी पयतं करावी त्यासाठी एस.बी.-11 टी.अ.ेजी-24 

टी.जी.-26 ज.ेएल.501, फुल ेया जातींची मनवड करावी. रात्रीच ेदकमान तापमान 18 अशं 

समेल्ह्सयस ककंवा त्यापके्षा पके्षा जाथत असल्ह्यावरच परेणी करावी पेरणीच्यावळेी हेक्टरी 25 

दकलो नत्र व 50 दकलो थफुरद दयाव.े 

भाजीपाला मपक वाढीची 

अवथिा 

भेंडी,वागंी, भोपळा इ. भाजीपाला मपकावरील रसशोिक दकडींच्या मनयतं्रणासाठी 

थयनॅ्रामनलीप्रोल 10.26 ओडी 18 ममली या दकटकनाशकाची प्रती 10 मलटर पाण्यात 

ममसळून 8-10 ददवसाचं्या अतंरान ेफवारणी करावी. 

टोमटॅो फळ धारण 

अवथिा  

टोमटॅो वरील फळे पोखरणारी अळी-ही अळी प्रिम पान ेखात ेव नतंर महरवी ककंवा मपकललेी 

फळे पोखरून आत मशरत ेव गर खात ेया दकडीच्या मनयतं्रणासाठी दिनॉलफॉस 25% ईसी 20 

ममली ककंवा नोव्हॅलीरॉन 10% ईसी 15 ममली ककंवा क्लोरॅन्रॅनीप्रोल 15.5% एस.सी. 3 

ममली प्रती 10 लम टर पाण्यात ममसळून 8 त े10 ददवसाचं्या अतंरान े2-3 फवारण्या 

कराव्यात.  

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महात्मा फुल ेकृिी  मवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 
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कोबीवगीय मपके 
मपक वाढीची 

अवथिा 

कोबी मपकावरील मावा व फुलकोबीतील गड्डा पोखरणा-या अळीच्या मनयतं्रणासाठी 

म्यलमेिओन 50 ई.सी. 20 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवाराव ेककंवा 4% 

ननबंोळी अकारची फवारणी करावी.  

कांदा 
मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामळेु कादंा मपकावरील करपा रोगाच्या मनयञंणासाठी डायिने एम-

45:25 ग्रमॅ प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. कादंा मपकारवरील 

फुलदकडीच्या मनयतं्रणासाठी डायमिेोएट 30% प्रवाही 15 ममली ककंवा लमॅ्बडा सायहॅलोथ्रीन 

5 % प्रवाही 6 ममली या  दकटकनाशकाचं्या प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून आलटून पालटून 

फवारण्या कराव्यात. 

हरभरा 
फुलोरा त ेघाटे 

अवथिा 

हरभ-यावरील घाटे अळीच्या मनयतं्रणासाठी हरभरा मपका मध्य ेजागोजागी पक्षी िाबं े

उभारावते आमण घाटे आळीचा मविाण ूHaNPV 10 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यात ममसळून 

फवाराव.े 

गहू 
फुलोरा त ेदान े

भरण ेअवथिा 

ताबंरेा रोगाच्या, मनयतं्रणासाठी मनॅ्कोझबे ह ेबुरशीनाशक 1.5 दकलो 500 मलटर पाण्यात 

ममसळून फवाराव ेमावा या दकडीच्या मनयतं्रणासाठी िायोममिोक्झाम 25 डब्लल्ह्यजूी 50 ग्रमॅ 

प्रती हेक्टरी 500 मलटर पाण्यात ममसळून फवारावे. 

रब्लबी ज्वारी दान ेभरण े
बागायती ज्वारीमध्य ेमध्यम जममनीत परेणीनतंर 90 त े95 ददवसानंी कणसात दाण े

भरण्याच्या अवथिते पाणी द्याव.े 

आबंा मोहोर 
आंब्लयावर तुडतडुयाचंा प्रादभुारव होण्याची शक्यता असल्ह्यान ेइममडाक्लोमप्रड 17.8 एस.एल.3 

ममली प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवाराव.े 

जनावराचं ेव््वथिापन  

शळेयाकररता मलव्हर फ्लूक (चपटे कृमी)  जतंाच्या मनयतं्रणासाठी पश ुवैद्यकाच्या सहायान े

जतंनाशक पाजाव.े तसचे जनावरानंा नहेमी मपण्यास थव्च्छ पाणी द्याव ेउसाच ेवाढे 

जनावरानंा जाथत ्प्रमाणात खाउ घाल ूनय.े खाउ घालावयाच ेअसल्ह्यास प्रमत ददन एका 

जनावरास केवळ 8 दकलो वाढ ेआमण त्यासोबत सकस दमवदल वगारतील महरवा 

चारा,गरजनेसुार वाळलेला चारा व आबंवण तसचे 25 त े30 ग्रॅम क्षार ममश्रण दणे ेअत््तं 

गरजेच ेआह.े 

तरू 
शेंगा धारण त े

पिता अवथिा 

तरुीवरील घाटेअळीच ेमनयतं्रणासाठी मथपनोसडॅ 45 एस सी 2.5 ममली प्रमत 10 मलटर 

पाण्यातनू ककंवा इममॅके्टीन बने्झोएट 5 एस जी 4 ग्रमॅ प्रमत 10 मलटर पाण्यातनू फवाराव.े  

 सदर कृमि सल्ह् ला पमत्रका महात्मा फुल ेकृिी मवद्यापीठ, राहुरी ग्रामीण कृमि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सममतीच् या मशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी दशेमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प कायारलय मुबंई यिेनू प्रसाररत करण् यात आली. 


