
 

 

हवामान घटक 

हवामान अदंाज 

(ददनाकं १९ त े२३ जानवेारी २०२०) 

ददनाकं १९ २० २१ २२ २३ 

पाऊस (मममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अ.ंस.े) 34 33 32 31 31 

दकमान तापमान (अ.ंस.े) 15 16 15 14 14 

ढग मथिती (आकाश) 
0 1 1 2 0 

सकाळची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 
45 44 45 45 45 

दपुारची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 
12 10 13 12 13 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
5 5 5 4 5 

वा-याची ददशा 
113 220 229 184 210 

हवामानाचा इशारा मजल्ह्यात पढुील पाचही ददवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

मपकाचंे नाव अवथ िा कृमि हवामान सल्ह् ला 

 

गहू 

 

फुलोरा त ेदान े

भरण ेअवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे तांबेरा रोगाच्या, मनयंत्रणासाठी मॅन्कोझेब ह ेबुरशीनाशक 1.5 दकलो 

500 मलटर पाण्यात ममसळून फवारावे. मावा या दकडीच्या मनयंत्रणासाठी िायोममिोक्झाम 25 

डब्लल्ह्यूजी 50 गॅ्रम प्रती हेक्टरी 500 मलटर पाण्यात ममसळून फवारावे. 

रब्लबी ज्वारी  दान ेभरण े 
बागायती ज्वारीमध्ये मध्यम जममनीत पेरणीनंतर 90 ते 95 ददवसांनी कणसात दाणे भरण्याच्या 

अवथिेत पाणी द्याव.े 

उस  
मपक वाढीची 

अवथिा  

ऊस काढल्ह्यानंतर हुमणीच्या मनयंत्रणाखाली खोल नांगरट करावी. हुमणीच्या मनयंत्रणासाठी 

परापजीवी बुरशी मेटॅरायझीम ॲनसोपली हके्टरी 5 दकलो शेणखतातून दयाव.े 

र्द्ाक्ष 
मणी वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानातल्ह्या अमिकतम आमण नुन््तम तापमानातील तफावतीमुळे र्द्ाक्षबागेतील 

मपठया ढेकणाच्या मनयंऋत्रणासाठी बुप्रोफेझीन 25% एस सी 15 ममली अिवा व्हरटीमसलीयम 

लेक्येमन 50 ग्राम + 50 ममली दिु 10 मलटर पाण्यात ममसळुन फवारणी करावी. 

कांदा 
मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे कांदा मपकावरील करपा रोगाच्या मनयंञणासाठी डायिेन एम-45:25 

गॅ्रम प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. कांदा मपकारवरील फुलदकडीच्या 

मनयंत्रणासाठी डायमेिोएट 30% प्रवाही 15 ममली ककंवा लॅम्बडा सायहलॅोथ्रीन 5 % प्रवाही 6 

ममली या  दकटकनाशकांच्या प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून आलटून पालटून फवारण्या 

कराव्यात. 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महात्मा फुल ेकृिी  मवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृमि हवामान सल्ह्ला                                                                                               शुक्रवार ददनाकं –१८.०२.२०२० 



 

 

डाळळंब 
तेलकट डाग 

मनयतं्रण 

तेलकट डाग रोग मनयंत्रणासाठी फळांच्या तोंडणीनंतर लगेच मुख्य छाटणी करावी तसेच 

मशफारशीप्रमाणे झाडांना खतांची संतुमलत मात्रा दवेून फेब्रुवारी ममहन्यापयंत झाडांना मवश्ांती 

दयावी. माचर ममहन्याच्या सुरूवातीपासनू झाडांची नैसर्गरकरीत्या झाडांची नैसर्गरकरीत्या 

पानगळ होई पयंत ताण दयावा (बहार). 

आबंा  मोहोर 

सध्याच्या हवामानामुळे आंब्लयावर भुरी रोगाचा तसेच तुडतुडे यांचा प्रादभुारव होण्याची शक्यता 

आह ेत्यासाठी इममडाक्लामप्रड 17.8 एस.एल. 3 ममली + पाण्यात मवरघळणारे गंिक (सल्ह्फर) 

80%डब्ललू.पी. 25 ग्रॅम प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळुन फवारणी करावी. 

केशर आंब्लयामध्ये उभयळलंगी फुलांचे प्रमाण,फुलिारणा आमण उप्तादन वाढमवण्यासाठी 1% 

पोटॅमशयम डायहायडोजन फॉथफेट (100 ग्रॅम प्रमत 10 लीटर पाण्यात ) मोहोर फुटण्याच्या वेळी 

आमण त्यांनंतर 1 ममहन्यान े1 %  पोटॅमशयम नायटेटची ( 100 ग्रॅम प्रमत 10 लीटर पाण्यात 

फवारणी करावी. तसेच गावठी व अनुत्पादीत आंब्लयांच्या झाडाचे सुिारीत जातीत रुपांतर 

करण्यासाठी नमवन फुटव्यांवर फेबुु्रवारी, माचर ममहन्यात केसर वाणांचे कलम करावे. 

कळलगंड/खरबूज 
मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानातल्ह्या अमिकतम आमण न्युनतम तापमानातील तफावतीमुळे नाग अळीच्या 

मनयंत्रणासाठी प्रोफेनोफोस 20 ममली प्रती 1 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. तसेच 

फळ माशीच्या मनयंत्रासाठी क्यू लुरचे एकरी 5 सापळे लावावेत.  

भाजीपाला 
मपक वाढीची 

अवथिा 

भेंडी,वांगी, भोपळा इ. भाजीपाला मपकावरील रस शोिक दकडींच्या मनयंत्रणासाठी 5 % 

ळनंबोळी अकारची ककंवा दफप्रोमनल 25 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. 

तसेच भाजीपाला मपकावरील कोळीच्या मनयंत्रणाच्या फेनप्रोपॅिीन 30% ई.सी.5 ममली ककंवा 

डायकोफॉल 15.5% ई.सी. 20 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यातून फवारावे. 

कांदा 
मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामानामुळे कांदा मपकावरील करपा रोगाच्या मनयंत्रणासाठी डायिेन एम-45,25 

ग्रॅम प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. कांदा मपकांवरील फुलदकडीच्या 

मनयंत्रणासाठी डायमेिोएट 30% प्रवाही 15 ममली ककंवा सायहलॅाथ्रीन 5% प्रवाही 6 ममली 

या दकटकनाशकांच्या प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. 

फुलझाडे  
कोळीच्या मनयंत्रणासाठी फेनप्रोपिॅीन 30% ई.सी. 5 ममली ककंवा डायकोफॉल 18.5% 

ई.सी.20 ममली प्रती 10 मलटर पाण्यातून फवारावे. 

जनावराचं ेव््वथिापन   

उन्हाळी हगंांमात जनावरांना महरवा ओला चारा उपलब्लिु् व्हावा म्हणून पाणी उपलब्लितेनुसार 

ज्वारी ककंवा बाजरी ककंवा मका या चारा मपकांची लागवड करावी.  

शेळयाकररता मलव्हर फ्लूक (चपटे कृमी)  जंताच्या मनयंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहायान े

जंतनाशक पाजाव.े तसेच जनावरांना नेहमी मपण्यास थव्च्छ पाणी द्याव ेउसाचे वाढे जनावरांना 

जाथतु् प्रमाणात खाउ घालू नये. खाउ घालावयाचे असल्ह्यास प्रमत ददन एका जनावरास केवळ 8 

दकलो वाढे आमण त्यासोबत सकस दमवदल वगारतील महरवा चारा,गरजेनुसार वाळलेला चारा व 

आंबवण तसेच 25 ते 30 ग्रॅम क्षार ममश्ण दणेे अत््ंत गरजेचे आह.े 

 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. 


