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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला सममतीची साप्तामहक बैठक मद. २८.०७.२०२० 

मजल्हा : कोल्हापूर 

मागील आठवड्यातील हवामान 
 (२२.०७.२०२० ते २८.०७.२०२०) हवामान घटक पढुील पाच दिवसाांचा हवामानाचा अांिाज  

 (२९.०७.२०२० ते ०२.०७.२०२०) 
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ दिनाांक २९ ३० ३१ ०१ ०२ 
०.० ०.० ०.० ०.६ १.३ ४.४ ०.८ पाऊस (मममी) ११ १५ १६ १५ ६० 
३१.२ ३१.४ २९.२ २८.५ २९.१ २८.५ २९.१ कमाल तापमान (अां.से.) २९ २९ ३० ३० ३० 
२०.२ २१.० २१.५ २०.० २०.२ १९.५ २०.० ककमान तापमान (अां.से.) २३ २३ २३ २३ २३ 
६ ६ ८ ८ ८ ५ ४ ढग स्थिती (आकाश) ७ ८ ८ ८ ८ 
९० ९३ ९१ ९३ ९९ ९५ ९६ सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ९४ ९३ ९३ ९३ ९३ 
६५ ६९ ९० ७० ७३ ६९ - िपुारची सापेक्ष आर्द्रता (%) ६८ ६८ ७१ ७० ७२ 
०.३ ०.३ ०.४ ०.२ १.० १.६ ०.७ वाऱ्याचा  वेग (ककमी/तास) ६ ७ ६ १० ८ 
नै. नै. द. द. द. द. द. वाऱ्याची दिशा प. प. नै. प.न.ै प. 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथिा कृषि षवियक सल्ला 
हवामान साराांश/ इशारा प्रादेशिक हवामान सिंोधन कें द्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानसुार कोल्हापरू जजल््यामध्ये 

ददनांक २९ जलुै ते २ ऑगस्ट दरम्यान बऱ्याच दिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची िक्यता आहे. कमाल 
तापमान २९.० ते  ३०.० अंि सेजल्सअस दरम्यान तर ककमान तापमान २३.० अंि सेजल्सअस दरम्यान राहील. 
वाऱ्याचा वेग तािी ०६ ते १० कक.मी. पयतं वाढण्याची िक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला  खरीप पपकामध्ये कोळपणी/ खुरपणी करून घ्यावी. 
कोरोना व्हायरस (कोषवड-१९) या सांसगरजन्य रोगापासून सांरक्षण व सांसगारपासून बचाव करण्यासाठी सल्ला 

 िेतीसािी लागणाऱ्या ननपवष्िा खरेदी करणेसािी माकेट मध्ये जातेवेळी िेतकरी बाधंवांनी सामाजजक अंतर 
पाळावे तसेच तोंडाला मास्क ककंवा स्वच्छ रुमाल बाधंावा. वेळोवेळी ननजंतकुीकरण करणारे रसायन ककंवा 
साबण यांनी हात स्वच्छ धुवावेत.  

सांिेश  कोल्हापरू जजल््यामध्ये ददनांक २९ जलु ैरोजी घाट भागात तरुळक दिकाणी जोरदार स्वरूपाच्या तर ददनाकं १ 
ऑगस्ट रोजी जजल््यामध्ये तरुळक दिकाणी मेघगजजनेसह व पवजांच्या कडकडाटासह जोरदार स्वरूपाच्या 
पावसाची िक्यता आहे. 

भात फुटवे 
फुटणे  

 भात पपकाच्या वाढीच्या अवस्थेनसुार भात खाचरातील पाण्याची पातळी रोप लागणीपासून रोपे जस्थर 
होईपयतं १ त े२ सें.मी. तर रोपांच्या वाढीच्या प्राथशमक अवस्थेत २ ते ३ सें.मी.  िेवावी.  

 करपा रोगाच्या प्रभावी ननयतं्रणासािी प्रादभुाजव झाल्यापासून टेबकुोनॅझोल २५.९ ई.सी (०.१५%) ककंवा 
हेक्झाकोनॅझोल (०.२०%) या बरुिीनािकाच्या १५ ददवसांच्या अंतराने तीन फवारण्या घ्याव्यात.  

 खोड कीड, पाने गुडंाळणारी अळी व तपककरी तुडतुडे  यांच्या ननयतं्रणासािी  फोरेट १०% (१० ककलो) ककंवा 
कफप्रोनील  ०.३% (२५ ककलो) लागवडीनतंर १ मदहनयांनी प्रती हेक्टर या प्रमाणात जशमनीत शमसळावे. 

मका िाखीय 
वाढ  

 पपकामध्ये कोळपणी करून घ्यावी. 
 पपकावर अमेररकन लष्करी आळीचा १०% पेक्षा जास्त प्रादभुाजव आढळून आल्यास ननयतं्रणासािी खालीलपकैी 
कोणत्याही एका कीटकनािकाची एकदा फवारणी घ्यावी. 
क्लोरानट्राननलीप्रोल  १८.५ एस.सी. ०.४ शमली प्रनत शलटर पाणी.  
ककां वा जस्पनेटोराम ११.७ % एस.सी ०.५ शमली प्रती शलटर पाणी  
ककां वा इमामेक्टीन बेनझोएट ५% एस.जी. ०.४ गॅ्रम प्रती शलटर पाणी 

खरीप 
ज्वारी  

िाखीय 
वाढ 

 पपकामध्ये कोळपणी करून घ्यावी. 
 जजल््याच्या पवूज भागातील तालुक्यांमध्ये पाण्याची आवश्यकता भासल्यास पपकासािी संरक्षक्षत पाणी द्यावे. 
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मूग व 
उडीि  

िाखीय 
वाढ 

 पेरणीनतंर २० ते २५ ददवस झाले असल्यास पपकामध्ये पदहली कोळपणी करून घ्यावी. 

भुईमुग 
 

िाखीय 
वाढ 

 आद्रतायकु्त वातावरणामुळे दटक्का व तांबेरा या रोगाचा प्रादभुाजव होऊ िकतो प्रादभुाजव झाल्यास ननयतं्रणासािी 
२५ गॅ्रम मॅनकोझेब +२५ गॅ्रम बापवस्टीन प्रती १० शलटर पाण्यात शमसळून फवारणी करावी. 

 पपकावरील रस िोषणाऱ्या ककडीचं्या ननयतं्रणासािी शमथथल डडमेटॉन २५ ई.सी. १० शमली प्रती १० शलटर 
पाण्यात शमसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन िाखीय 
वाढ 

 आद्रतायकु्त वतावरण व वारा यामळेु तांबेरा हा बरुिीजनय रोग येऊ िकतो यामध्ये पानांवर तपककरी रंगाचे 
दिपके येतात व पाने तपककरी पडतात, दाण्यांच्या वजनात आणण पररणामी हेक्टरी उत्पादनात घट होते. 
प्रादभुाजव झाल्यास ननयतं्रणासािी प्रोपीकानॅझॉल या बरुिीनािकाची फवारणी १शमली या प्रमाणात १ लीटर 
पाण्यात शमसळून करावी. 

ऊस आडसाली 
लागवड  

 आडसाली उस लागवड १५ ऑगस्ट पयतं केल्यास उस उत्पादकता व साखरेचा उतारा चांगला शमळतो. 
आडसाली उस लागवडीसािी को. ८६०३२ (नीरा) ककंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची ननवड करावी.  

 एक डोळा रोपांपासून (३० ते ४५ ददवस वयाच्या रोपाचंी ) ऊस लागवड करावी त्यामुळे नेहमीच्या तलुनेत ऊस 
लागणीस ३० ते ४५ ददवसांपयतं जोपासण्यासािी लागणारे पाणी, तण ननयतं्रण, खते,देखरेख यांची बचत होते. 
काही वेळेस अगोदरचे पपक काढणीस उिीर होतो अश्या वेळेस रोपे तयार करून वेळेवर उसाची लागवड करता 
येते. 

 बेण्याद्वारे लागवड करावयाची असल्यास बेणे मळ्यात वाढवलेले ९ ते १० मदहने वयाचे ननरोगी, रसरिीत 
आणण अनवुांशिक दृष््या िुद्ध ऊस बेणे वापरावे.  

 बरुिीजनय रोग व खवले ककड याच्यापासून प्रनतबधंासािी ऊस बेणे लागणीपवूी १०० शलटर पाण्यात 
डायमेथोएट ३० % प्रवाही २६५ शमली शमसळून १० शमननटासंािी  बडुवनू िेऊन बेणे प्रकिया करावी. 

 अॅसेटोबॅक्टर आणण स्फुरद पवरघळपवणारे जीवाणू संवधजक अनिुमे १० ककलो आणण १.२५ ककलो प्रती १०० 
शलटर पाण्यात शमसळून तयार केलेल्या द्रावणात ऊसाच्या दटपऱ्या ३० शमननट बडुवनू नतंर लागण करावी 
त्यामुळे नत्रखतामध्ये ५० % ची तर स्फुरदखतामध्ये २५ % बचत होते. 

आांबा  वाढीची 
अवस्था 

 बागेत तणननयतं्रण करावे.  
 पणूज वाढ झालेल्या झाडास  दरवषी ५० ककलो िणेखत + ७५० गॅ्रम नत्र (१६३० गॅ्रम यरुरया) +५०० गॅ्रम स्फुरद 
(१०८६ गॅ्रम डड.ए.पी.) + ५०० गॅ्रम (८३३ गॅ्रम एम.ओ.पी.)पालाि द्यावे. 

काांिा  रोप   रांगडा कांदा लागवडीसािी बबयांची गादी वाफ्यावर पेरणी करावी. 
जनावरे वाढीची  पावसाची िक्यता असल्याने जनावरे सरुक्षक्षत दिकाणी बांधावीत. 

 पावसाळ्यात जनावरांना ओला चारा अनत प्रमाणात ददल्यामळेु जनावराचें पोट फुगते त्यामळेु ओला चारा 
प्रमाणात द्यावा. 

 पावसाळ्यात मेंढयांच्या खुरामध्ये थचखल्या होतात तेव्हा मदहनयातून एकदा कॉपर सल्फेट ककंवा 
फॉरमॅल्डीहाईड द्रावण असलेल्या उथळ हैादातून संपणूज खुर बडुतील अश्या सोडाव्यात. 

 िेळ्यांना गोचीड व पपसवा यांपासून त्रास होऊ नये म्हणून डेल्टामेथ्रीन हे रसायन असलेले (उदा. ब्यटॅुाक्स) 
द्रावण पिुवदै्यकाच्या सल्ल्याने गोठ्यात व िळे्यांच्या अंगावर फवारावे. 

 

स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रादेशिक हवामान पूवाानुमान कें द्र, मुुंबई. 

२) मागील हवामान  : भारत मौसम शवज्ञान शवभाग वेधिाळा शवभागीय कृशि सुंिोधन कें द्र , कोल्हापूर 

शिकाण : कोल्हापूर  

शद.  : २८.०७.२०२० 
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