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५७) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद.१६/१०/२०२० 

 

षिल्हा : नंदुरबार 

मागील आठवड्यातील हवामान 

(०९/१०/२०२० ते १५/१०/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि 

(१७/१०/२०२० ते २१/१०/२०२०) 

०९ १० ११ १२ १३ १४ १५ षदनांक १७ १८ १९ २० २१ 

       पाऊस (षममी) २८ ६० २६ ३२ ३४ 

       कमाल तापमान (अं.से.) ३३ ३२ ३२ ३२ ३२ 

       षकमान तापमान (अं.से.) २४ २५ २४ २४ २४ 

       ढग स्थिती (आकाश)  ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

       सकाळची सापेक्ष आद्ररता (%) ८४ ८९ ८९ ९० ८९ 

       दुपारची सापेक्ष आद्ररता (%) ५३ ५८ ६४ ६५ ६७ 

       वाऱ्याचा  वेग (षकमी/तास) ०३ १० ०७ ०८ ०७ 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 
 

पीक अवथिा कृिी हवामान षवियक सल्ला 

हवामान अंदाि सारांश 

 प्रादेषशक हवामान कें द्र, मंुबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदािानुसार, 

पुढील पाच षदवसात जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस तुरळक षठकाणी 

पडण्याची शक्यता आहे. 

 षवस्ताररत शे्रणी हवामान अंदािानुसार षद. १८ ते २४  ऑक्टोबर 

दरम्यान मध्य महाराष्टात सरासरी पेक्षा िास्त  पाऊस पडण्याची 

शक्यता आहे.  

 हवामान इशारा: षद. १७, १९ आषण २० ऑक्टोबर रोिी षिल्ह्यात 

तुरळक षठकाणी  वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला 

 वादळी वारे आषण षविेपासून संरक्षणासाठी दाषमनी अॅप (DAMINI App) 

चा वापर करावा. 

 काढणी केलेली खरीप षपके सुरषक्षत षठकाणी ठेवावीत.  

 शेतात पाणी साचू न देता अषतररक्त पाण्याचा षनचरा होण्याची व्यवथिा 

करावी. 

 षपकांना पाणी ,खते देताना ,कोळपणी तसेच इतर शेतात कामे 

करताना आषण  कीटनाशक ,तणनाशक   फवारणी करताना पुढील 

हवामानाचा अंदाि लक्षात घ्यावा .फवारणी वारा शांत असताना 

करावी . 

 फवारणी करताना स्टीकरचा वापर करावा .सवर षपके वेळेवर 

आंतरमशागत करून तणषवरहीत ठेवा. षकडीचा आषण रोगांचा प्रादुर्ारव 

होऊ नये वेळेवर पीक संरक्षण करावे .  

संदेश 
 पावसाची शक्यता असल्याने षपकाची लवकरात लवकर काढणी करावी 

आषण काढलेले षपक करून सुरक्षीत षठकाणी ठेवावीत. 

कापूस 
फुलधारणा ते बोडं 

वाढीची अवथिा ते 

 पावसाची शक्यता असल्याने बोडें फुटलेल्या कापूस षपकाची लवकरात 

लवकर काढणी करून सुरक्षीत षठकाणी ठेवावीत. 
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वेचणी  शेतात पाणी साचू न देता अषतररक्त पाण्याचा षनचरा होण्याची व्यवथिा 

करावी. 

 शेतातील अंदािे ३० ते ३५ टके्क बोडें फुटल्यावर पषहली वेचणी 

करावी, त्यानंतर साधारणपणे १५ ते २० षदवसांच्या अंतराने २ ते ३ 

वेचण्या कराव्यात. 

 कापसाची वेचणी सकाळी करणे अषधक चांगले, कारण हवेतील 

ओलाव्याने काडीकचरा, वाळलेली पाने कपाशीला षचकटत नाहीत.  

 कापूस वेचतांना चांगला कापूस प्रिम वेचावा नंतर षपवळसर रंग 

असलेला व षकडका कापूस वेगळा वेचावा. प्रते्यक िातीचा कापूस 

वेगळा साठवावा, वेचल्यानंतर कापूस ३-४ षदवस उन्हात वाळवून स्वच्छ 

व कोरड्या िागी साठवावा.  

सोयाबीन पक्वता अवथिा 

 पावसाची शक्यता असल्याने सोयाबीन षपकाची लवकरात लवकर 

काढणी आषण काढलेले सोयाबीन षपक करून सुरक्षीत षठकाणी 

ठेवावीत. 

 शेंगा षपवळ्या पडून पक्व होताच लवकरात लवकर षपकाची काढणी 

करावी. कापणीनंतर षपकाचे छोटे-छोटे ढीग करून २-३ षदवस उन्हात 

चांगले वाळवून घ्यावेत. शेंगांच्या टरफलातील, काडातील व दाण्यातील 

ओलाव्याचे प्रमाण कमी होण्यास त्यामुळे मदत होते.  

 चांगल्या पद्धतीने वाळवणी झाल्यानंतर कापलेले पीक ताडपत्री / 

षसमेंटच्या खळ्यावर पसरवून त्यावर मॅन्कोझेब (७५ डबू्ल्यपी) २.५ 

गॅ्रम षकंवा कॉपर ऑस्िक्लोराईड (५० डबू्ल्यपी) ३ गॅ्रम प्रषत षलटर 

पाणी या प्रमाणे नॅपसॅक पंपाने फवारणी करावी.  

 फवारणी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा उन्हात सुकवून घ्यावे. त्यानंतर 

शेंगासह काडाचा ढीग करावा. असे केल्याने शेंगांच्या टरफलावर षकंवा 

काडावर बुरशीच्या झालेल्या प्रादुर्ारवाचा वेळीच बंदोबस्त होतो. 

साठवणुकीदरम्यान शेंगातील षबयांवर होणारा संर्ाव्य प्रादुर्ारव टाळून 

षपकाची गुणात्मक प्रतवारी षटकषवण्यास त्यामुळे मदत होते. 

तूर  

फांद्या वाढीची ते 

फुले येण्याची  

अवथिा  

 पावसाची उघडीप पाहून लवकर येणाऱ्या वाणावरील फुलकळी व 

शेंगांच्या संरक्षणासाठी, क्लोरॲण्ट्र ानीलीप्रोल (१८.५ एससी) ०.३ षमषल 

षकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट (५ एसिी) ०.४ गॅ्रम प्रषत षलटर पाणी या 

प्रमाणात फवारणी करावी. 

मका  काढणी  

 पावसाची शक्यता असल्याने षपकाची लवकरात लवकर काढणी करावी 

आषण काढलेले षपक सुरक्षीत षठकाणी ठेवावीत. 

 मक्याच्या कणसावरील आवरण षपवळसर पांढरे झाल्यानंतर कणसाची 

काढणी करावी . नंतर उन्हात चांगले वाळवावे म्हणिे साठवणुकीत 

षकडीमुळे नुकसान होणार नाही  . 

 त्यानंतर कणसाच्या वरील आवरण काढून मका सोलणी यंत्राच्या 

सायाने कणसातील दाणे वेगळे करावेत. 

खरीप ज्वारी  काढणी 

 पावसाची शक्यता असल्याने षपकाची लवकरात लवकर काढणी करावी 

आषण काढलेले षपक सुरक्षीत षठकाणी ठेवावीत. 

 ज्वारीच्या कणसाचा दांडा षपवळा आषण कणसाच्या खालच्या र्ागातील 

दाणे टणक झाल्यावर षपकांची काढणी करून सुरषक्षत षठकाणी 

ठेवावी. 

गहू  पेरणी   गहू षपकासाठी चांगल्या षनच-याची र्ारी आषण खोल िषमनीची षनवड करा. 



 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, 

            डॉ. हेडगेवार सेवा सषमती, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  

 

   

 

दूरध्वनी : ०२५६४ २६०५४४/९६५७३२३३३४ 

  

       ईमेल: kvk_ndb@yahoo.com 
 

 पेरणीची वेळ – षिरायत गव्हाची पेरणी ऑक्टोबरच्या दुस-या पंधरवड्यात 

करावी. बागायती गव्हाची पेरणी नोव्हेंबरच्या पषहल्या पंधरवड्यात पूणर 

करावी. त्यासाठी िषमनीची पूवरमशागत करून िमीन तयार ठेवावी. 

कांदा  वाढीची अवथिा  

 शेतात पाणी साचू न देता अषतररक्त पाण्याचा षनचरा होण्याची व्यवथिा 

करावी. 

 पावसाची उघडीप पाहून कांदा षपकावर फुलषकडे षदसून आल्यास  

डायमेिोएट ३० % ईसी १५ षम.ली. षकंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% 

ई.सी.६ षम.ली. या षकटकनाशकांच्या आलटुन पालटुन फवारण्या 

कराव्यात. तसेच ५ % षनंबोळी अकारची फवारणी करावी. 

लसूण  लागवड  

 वाफसा पाहून लसणाची लागवड ऑक्टोबरच्या दुस-या षकंवा षतस-या 

आठवड्यात सपाट वाफ्यात १० X ७.५ X ३ सें.मी. अंतरावर करावी. 

 लागवडीपुवी शेतात हेक्टरी नत्र ५० षकलो, सु्फरद ५० षकलो व पालाश ५० 

षकलो द्यावे. पूवरमशागतीचे वेळी हेक्टरी २५ टन शेणखत घालावे. 

 लागवडीपूवी लसणाच्या पाकळ्या २० पी.पी.एम. आय.बी.ए. च्या द्रावणात एक 

तास षर्ित ठेवून लावाव्यात 

ऊस  वाढीची अवथिा  

 पावसाची उघडीप पाहून लागवडीनंतर ६ ते ८ आठवड्यांत आडसाली  

उसास फुटवे येण्यास सुरवात होते. फुटव्यांची वाढ अषधक िोमदार 

व्हावी म्हणून नत्रयुक्त खताचा दुसरा हप्ता म्हणिे षशफारशीच्या ४० 

टके्क नत्राची मात्रा (६४ षकलो नत्र = १३९ षकलो नीमकोटेड युररया) 

द्यावी. 

आंबा  वाढीची अवथिा 

 पावसाची उघडीप पाहून पालवीचे तुडतुडे आषण षमि माशीच्या 

प्रादुर्ारवापासून संरक्षण करण्यासाठी, डेल्टामेथ्रीन  ) २.८ इसी (०.९ 

षमषल प्रषत षलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. 

पशूसंवधरन 

 
- 

 रोग षनयंत्रणासाठी गोठा स्वच्छ ठेवावा. रोगाचे तसेच चावणाऱ्या 

कीटकवगीय माशा, डास, गोचीड यांचे षनमुरलन पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने 

करावे. 

 वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने िनावरांना आषण कोबंड्याना 

सुरषक्षत षठकाणी ठेवावे. 

  

स्त्रोत    

१) हवामान पूवारनुमान : प्रादेषशक हवामान कें द्र, मंुबई. 

२) मागील हवामान  :  

 
 

षठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  

षद.  : १६/१०/२०२० 

स्वाक्षरीत   

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा कृषि 

हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  

 

 


