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२५) षिल्हा: नंदुरबार हवामान आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २८ िून २०२२ 

 

मागील आठवड्यातील हवामान 

(२१/०६/२०२२ ते २७/०६/२०२२) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि 

(२९/०६/२०२२ ते ०३/०७/२०२२) 

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ षदनांक २९ ३० ०१ ०२ ०३ 
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३७.४ ३६.२ ३५.७ ३५.६ ३४.३ ३७ ३२ कमाल तापमान (अं.से.) ३५ ३६ ३४ ३३ ३२ 

२८.९ २८.६ २५.६ २८ २६.१ २७.७ २८.६ षकमान तापमान (अं.से.) २५ २६ २५ 
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान 

अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेविक हवामान कें द्र, म ुंबई याुंचेकडून प्राप्त हवामान अुंदाजान सार प ढील 

पाच वदवसात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पडण्याची िक्यता आहे. कमाल तापमान ३२ ते ३५ अुंि 

सेवलस सअस तर वकमान तापमान २४ ते २६ अुंि सेवलस सअस पयंत राहण्याची िक्यता आहे.  

षवस्ताररत शे्रणी हवामान अंदाि 
वद. ३ ते ९ ज लै २०२२ दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात पाऊस सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची िक्यता आहे. 

कमाल तापमान व वकमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची िक्यता आहे. 

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

सामान्य सल्ला 

नंदुरबार तालुका: पेरणीयोग्य ७५ ते १०० वममी एवढा प रेसा पाऊस झालस यानुंतर तसेच ५ ते ६ इुंच 

एवढी ओल झालस यास वाफसा आलस यानुंतर खरीप वपकाुंची पेरणी करावी. 

पूववमिागत झालेली असलस यास पावसाचे पाणी जवमनीत म रववण्यासाठी मध्यम जवमनीत वाफे आवण 

भारी जवमनीत सरी वरुं बे करावेत. खरीप वपकाुंच्या पेरणीसाठी दजेदार व प्रमावणत वबयाण्याचे वनयोजन 

करावे. हवामानाचा अुंदाज व कृषी सलसला पाहण्यासाठी मेघद त मोबाईल अॅपचा वापर करावा. त मच्या 

भागात ववज पडण्याची पूववसूचना वमळवण्यासाठी दावमनी अॅपचा वापर करावा. 

संदेश 
पेरणीयोग्य ७५ ते १०० षममी पाऊस झाल्यावर िषमनीतील ओलावा लक्षात घेऊन  खरीप 

षपकांची पेरणी करावी. 

बागायती 

कापूस  

उगवण ते वाढीची 

अवथिा   

लागवड केलेलस या बागायती कापूस वपकात तण वनयुंत्रणासाठी ख रपणी करून घ्यावी. बीटी कापूस 

लागवडीनुंतर ३० वदवसानी नत्र खताचा द सरा हप्ता (५० वकलो नत्र प्रवत हेक्टर) द्यावा. वबगर बीटी 

कापूस लागवडीनुंतर ३० वदवसाुंनी नत्र खताचा द सरा हप्ता (४० वकलो नत्र प्रवत हेक्टर) द्यावा. मावा, 

त डत डे इत्यादी रस िोषणाऱ्या वकडीच्या वनयुंत्रणासाठी ५ टके्क वनुंबोळी अकावची फवारणी करावी. 

सोयाबीन 
िषमनीची व 

वाणांची षनवड 

सोयाबीन लागवडीसाठी जमीन मध्यम काळी पोयट्याची, चाुंगली वनचरा होणारी जमीन वनवडावी. 

पेरणीपूवी पूववमिागत एक नागरुंट, दोन क ळवाच्या पाळ्या देऊन जमीन भ सभूिीत करावी. वाणाुंची 

वनवड: जे. एस.-३३५, फ ले कलस याणी, फ ले अग्रणी, जे. एस ९०३५ , एम. ए. सी. एस. ११८८, के. एस. 

१०३, फ ले वकमया (के. डी.एस.७५३) आवण फ ले सुंगम (के. डी.एस.७२६) या वाणाुंची वनवड करावी. 

वबयाणेप्रमाण: ज्या वबयाणाची उगवण क्षमता ७० टके्क वकुं वा त्यापेक्षा जास्त असेल असे ५५ ते ७५ 

वकलो वबयाणे प्रवत हेक्टरी पेरणीसाठी वापरावे. 

खरीप िषमनीची व जवमनीची वनवड: चाुंगला वनचरा असलेली व ५.५ ते ८.५ सामू असलेलस या जवमनीत हे पीक घेता येते. 
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ज्वारी  वाणांची षनवड वचकण पोयटयाची, मध्यम काळीजमीन योग्य आहे. 

पेरणीसाठी वाणाुंची वनवड:सुंकररत वाण: सी.एस.एच.-५, सी.एस.एच.-९, सी.एस.एच.-१३, सी.एस.एच.-

१४, सी.एस.एच.-१६, सी.एस.एच.-१७,सी.एस.एच.-१८, सी.एस.एच.-२१, सी.एस.एच.-२३, सी.एस.एच. 

२५, सी.एस.एच. २७, सी.एस.एच. ३० आवणसी.एस.एच. ३५स धाररत वाण: एस.पी.व्ही.-४६२, 

सी.एस.व्ही.-१३, सी.एस.व्ही.-१५, सी.एस.व्ही.-१७, पी.व्ही.के.-८०१, सी.एस.व्ही.२०,सी.एस.व्ही. -२३, सी. 

एस. व्ही २७ आवण सी.एस.व्ही. २८ 

तुर  
िषमनीची व 

वाणांची षनवड 

जवमनीची वनवड: मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम वनचरा होणारी जमीन तूर वपकाकररता योम्य असून 

चोपण, पाणथळ जवमनीत्त तूर चाुंगली येत नाही. कसदार, भ सभ िीत, पोयट्याच्या जवमनीत स ध्दा तूर 

चाुंगली येते. जवमनीत स्फ रद, कॅवलसियम, गुंधक या द्रव्ाुंची कमतरता नसावी. साधारणत: ६.५ ते ७.५ 

साम  असलेली जमीन या वपकास योग्य असते. वाणाुंची वनवड: ववप ला, फ ले राजेश्वरी, आय सी पी एल-

८७, बी एस एम आर-८५३, बी एस एम आर-७३६, बी डी एन-७११, बी डी एन-७१६ 

भुईमूग 
िषमनीची व 

वाणांची षनवड 

जवमनीची वनवड: मध्यम, भ सभ िीत, च ना व सेंवद्रय पदाथव योग्य प्रमाणात असलेली व पाण्याचा उत्तम 

वनचरा होणारी जवमन वनवडावी.  

पेरणीसाठी वाणाुंची वनवड:एसबी- ११, जेएल -२४ (फ ले प्रगती), टी.ए.जी. -२४ , जेएल – २८६  (फ ले 

उनप), टीपीजी -४१, टीजी -२६, जेएल-५०१,  फ ले उन्नती, जेएल- ७७६ (फ ले भारती) 

वबयाणेप्रमाण: भ ईम गाचे वाणवनहाय वबयाणे प्रवत हेक्टरी खालीलप्रमाणे वापरावे.  

१०० वकलो : एसबी- ११, टी.ए.जी. -२४, टीजी -२६, जेएल-५०१ 

१२० ते १२५ वकलो: फ ले प्रगती,  टीपीजी -४१, फ ले उन्नती, फ ले भारती, फ ले उनप 

मूग  
िषमनीची व 

वाणांची षनवड 

जमीन: मूगला मध्यम ते भारी, चाुंगली वनचरा होणारी जमीन आवश्यक असते. पाणी साचून राहणारी 

क्षारपाड, चोपण वकुं वा अत्युंत हलकी जमीन टाळावी.  

वाणाुंची वनवड: मूग: वैभव हा वाण खरीपासाठी उपय क्त आहे. म गामधे्य वैभव व बी. पी.एम. आर -१४५ 

हे दोन वाण भ री रोगप्रवतकारक व अवधक उत्पादन देणारे चाुंगले वाण आहेत.   

वबयाणे प्रमाण: १५ ते २० वकलो/हेक्टरी 

उडीद 
िषमनीची व 

वाणांची षनवड 

जमीन: उडीदाला मध्यम ते भारी, चाुंगली वनचरा होणारी जमीन आवश्यक असते. पाणी साचून राहणारी 

क्षारपाड, चोपण वकुं वा अत्युंत हलकी जमीन टाळावी.  

वाणाुंची वनवड: उडीद : टी.पी.यू -४ व टी ए यू- १       वबयाणे प्रमाण: १५ ते २० वकलो/हेक्टरी 

पपई रोप अवथिा  

नवीन लागवड केलेलस या पपईच्या रोपाुंवर झालेलस या पावसाम ळे म ळक जव्ा वकुं वा इतर ब रिीजन्य 

रोगाम ळे मर आढळून आलसयास कॉपर ओक्सीक्लोराईड २ गॅ्रम प्रवत वलटर वकुं वा बाववस्टीन १ गॅ्रम प्रवत 

वलटर या प्रमाणे आळवणी करून घ्यावी. 

ऊस  वाढीची अवथिा 

प वव मौसमी पाऊस झालस यावर हुमणीचे भ ुंगेरे सायुंकाळी बाभूळ, कडूवनुंब, बोर या झाडाुंवर जमा 

होतात. अगोदर मादी भ ुंगेरे व त्यानुंतर नर भ ुंगेरे जवमनीतून बाहेर पडतात. या झाडाुंवर बसून ते 

झाडाुंचा पाला खातात. अश्या झाडाुंच्या फाुंद्या रात्री काठीच्या सहाय्याने हलवून खाली पडलेले भ ुंगेरे 

गोळा करून रॉकेल वमवित पाण्यात टाकून त्याुंचा नाि करावा. 

पशुसंवधरन - 

जनावराुंना लाळख रकत, फऱ्या व घटसपव या रोगाुंच्या एकवत्रत रोगप्रवतबुंधक लसी टोचून घ्याव्ात. 

गोठा द रुस्त करावा. छताची वछदे्र बुंद करावीत. गोठ्याभोवती पाणी साचणार नाही, गोठ्यात 

ओलसरपणा राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. गोठे स्वच्छ व कोरडे ठेवावेत. जनावराुंचे खाद्य दमट 

आद्रवताय क्त वातावरणात साठवू नयेत. त्यामधे्य वभुंतीचा/जवमनीचा ओलसरपणा म रणार नाही याची 

काळजी घ्यावी. 

 

 

स्त्रोत  

१) हवामान पूवारनुमान : भारतीय हवामान षवभाग, प्रादेषशक हवामान कें द्र, मंुबई. 
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षठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार 

षद.  : २८/०६/२०२२ 

स्वाक्षरीत 

प्रमुखअने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा 

कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार 

 

 

 

 

 

 

 

   


