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हवामान अंदािावि आधारित कृिी सल्ला 

पीक अवस्था कृषि षवियक सल्ला 

हवामान सािांश 

भारतीय हवामान खात्याच्या प्रादेशिक हवामान कें द्र, मुुंबई याुंच्या अुंदाजानुसार शजल््हयात शदनाुंक १७  सप्टेंबर ते २२ 

सप्टेंबर २०२१ दरम्यान तुरळक शिकाणी पावसाची िक्यता आहे. कमाल्ह तापमान ३२ अुंि सेशल््हसअस ते ३४ अुंि 

सेशल््हसअसपयंत तर शकमान तापमान २१ अुंि सेशल््हसअस ते  २३ अुंि सेशल््हसअस पयंत राहील्ह. वाऱ्याचा वेग तािी ११ 

शक.मी. ते १५ शक.मी.पयंत राहण्याची िक्यता आहे.  

षवस्तािीत अंदाि 

शवस्तारीत अुंदाजानुसार (ERFS) मध्य महाराष्ट्र ात (धुळे, नुंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, साुंगल्ही, 

सोल्हापूर, कोल््हहापूर) शदनाुंक १९ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२१  दरम्यान कमाल्ह तापमान सरासरी पेक्षा कमी राहण्याची, 

शकमान तापमान सरासरी राहण्याची तर पाऊस सरासरी राहण्याची िक्यता आहे.  

सामान्य सल्ला 

➢ पावसाची िक्यता असल््हयाने काढणी केले्हले्ह शपके िेड मधे्य शकुं वा प्लास्टीकच्या कागदाने झाकून िेवावीत . 

➢ पावसाचा अुंदाज पाहून व पावसाची उघडीप बघून शपकावर कीटकनािकाची, बुरिीनािकाची फवारणी 

करावी . 

➢ शपकावर कीटकनािकाची, बुरशिनािकाची फवारणी करताुंना योग्य ती खबरदारी व काळजी घ्यावी. 

➢ हवामान अुंदाजावर आधाररत कृशि सल््हल्हा व हवामानाच्या पूवाानुमानाकररता मेघदूत या मोबाइल्ह अॅप चा 

वापर करावा. शवजेच्या अुंदाजाच्या पूवाानुमानाकररता दाशमनी मोबाइल अॅप चा वापर करावा . 

संदेश 
रब्बी  शनयोजना कररता पेरणी पूवा कामे सुरू करावीत. (उगवण क्षमता तपासणे, दजेदार व प्रमाणीत शबयाण्याचे 

शनयोजन करणे, मिागतीचे कामे करने)  

तूि 

फांद्या फुटण्याची    

ते फुलोिा 

अवस्था 

सध्या तुर शपकामधे्य वाुंझ रोगाचा  प्रादुभााव शदसून आल््हयास रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट् करावी. प्रादुभााव  मोठ्या प्रमाणात 

असेल्ह तर २ शमल्ही फेनाझाक्विन १० ईसी प्रती शल्हटर पाण्यात शमसळून फवारावे. िेंगा पोखरणारी अळीच्या प्रादुभाावाचा 

आगाऊ अुंदाज  समजण्यासािी हेक्टरी ५ कामगाुंध सापळे ५० शमटर  अुंतरावर िेतात उभारावेत. 

तूर शपकास फूल्हकळी येताना प्रशतबुंधात्मक उपाय म्हणून ५% शनुंबोळी अकााची शकुं वा शनुंबयुक्त शकटकनािक 

अॅझाशडरेक्टीन ०.०३% (३०० पी. पी.एम.) ५ शमल्ही प्रती शल्हटर पाणी या प्रमाणात पशहल्ही फवारणी करावी. 

सोयाबीन 
शेंगा भिण्याची  

अवस्था 

सध्याच्या ढगाळ वातावरणामुळे शपकावरील्ह पाने खाणारी अळीने  (स्पोडोपे्टरा) आशथाक नुकसानीची पातळी गािल्ही 

असल््हयास एस.एल्ह.एन.पी.व्ही. ही ५०० एल्ह ई अथवा एन्डोक्झाकााब १५.८% ई सी ६.६ शमल्ही १० ल्हीटर पाण्यातून स्वच्छ 

व शनरभ्र वातावरणात  फवारा. नोमूररआ ररले्हई बुरिीच्या वापराने ही अळ्या रोगग्रस्त होऊन मरतात.   

मका 

तुिा बाहेि 

पडताना व 

फुलोर् यात 

असताना 

अवस्था 

मकाशपकात कणसे पोखरणारी अळीचा प्रादुभााव होऊ नये यासािी पीक स्त्री केसर येण्याच्या अवस्थेत असताना िेतात 

टर ायकोग्रामा शचल्होनीस या परोपजीव कीटकाुंचे अुंडीपुुंज सोडावेत. 

शपकावर अमेररकन ल्हष्करी अळीच्या १० % पेक्षा जास्त प्रादुभााव आढळून आल््हयास शनयुंत्रणासािी खाल्हील्ह पैकी 

कोणत्याही एका कीटकनािकाची एकदा फवारणी घ्यावी.  

क्लोरअॅन्ट्र ीशनल्हीप्रोल्ह १८.५ एस. सी ०.४ शमल्ही प्रती ल्हीटर पाणी  

शकुं वा स्पीनोटोराम ११.७ % एस सी ०.५ शमल्ही प्रती ल्हीटर पाणी  

 शकुं वा इमामेक्वक्टन बेन्झोएट ५ % एस जी ०.४% ग्राम प्रती ल्हीटर पाणी. 

ऊस वाढीची अवस्था  

सहा ते आि आिवडे वयाच्या आडसाल्ही ल्हागणीस को-८६०३२, जातीसािी शिफारिीत (५००:२००:२०० शकल्हो नत्र, 

सु्फरद व पाल्हि) खत माते्रच्या ४० % नत्र खताची दुसरी मात्रा घ्यावी. यासािी २०० शकल्हो नत्र (४३४ शकल्हो युररया) व 

इतर जातीसािी  शिफारिीत (४००:१७०:१७० शकल्हो नत्र, सु्फरद व पाल्हि) खत माते्रच्या ४० % नत्र खताची दुसरी मात्रा 

घ्यावी. यासािी १६० शकल्हो नत्र (३४७ शकल्हो युररया) प्रती हेक्टरी या प्रमाणात द्यावे. खत मात्रा देताना ६ शकल्हो युररया 

साथी १ शकल्हो शनुंबोळी पेंडीची भुकटी चोळून द्यावी. 

मागील आठवडयातील हवामान  

(षद.११.०९.२०२१ ते १७.०९.२०२१) 
हवामान घटक  

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि  

(षद.१८.०९.२०२१ ते २२.०९.२०२१) 

११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ षदनांक १८ १९ २० २१ २२ 

१.० १.२ १.६ ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (षम. मी.) २.० ०.० ३.० ३.० ८.० 

३२.२ ३१.४ ३१.१ ३२.६ ३३.४ ३३.६ ३३.१ कमाल तापमान (अं. से.) ३४.० ३४.० ३३.० ३२.० ३२.० 

२०.६ २०.७ २१.१ २३.० २०.६ २०.६ २१.६ षकमान तापमान (अं. से.) २१.० २२.० २३.० २२.० २२.० 

ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 
अुंित: 

ढगाळ 

अुंित: 

ढगाळ 

अुंित: 

ढगाळ 
ढग स्स्थषत (आकाश ) ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

८७ ८५ ८६ ८९ ८७ ७२ ८५ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ८४ ८२ ७९ ८३ ८३ 

६९ ८२ ७९ ७४ ५९ ४७ ५६ दुपािची सापेक्ष आद्रता (%) ५२ ४६ ४५ ५३ ५६ 

८.४ ९.२ ९.३ ८.३ ३.७ ३.७ ८.६ वार्याचा वेग (षकमी/तास) ११.० ११.० १२.० १४.० १५.० 
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िब्बी ज्वािी  

िब्बी ज्वािीची पेिणी १५ सप्टेंबि ते १५ ऑक्टोबि या कलावधीत िषमनीत पुिेसा ओलावा असताना ५ सेमी 

खोलीपयंत किावी.  

रब्बी हुंगामात ज्वारी पेरणीसािी सुधाररत वाणाचे शबयाणे, शजवाणू सुंवधाके, खते इत्यादी शनशवष्ाुंचे शनयोजन करावे. तसेच 

रब्बी ज्वारीच्या पेरणीसािी शिफारस केले्हले्ह सुधाररत/ सुंकरीत वाण  जशमनीच्या प्रकारानुसार वापरावेत.  

हलक्या िमीनीसाठी फुले्ह अनुराधा, फुले्ह माऊल्ही मध्यम िमीनीसाठी फुले्ह सूशचत्रा, फुले्ह माऊल्ही, फुले्ह शचत्रा, 

परभणी मोती, माल्हदाुंडी-३५-१  भािी िमीनीसाठी फुले्ह वसुधा, फुले्ह यिोदा, सी. एस. व्ही. २२ , पी. के. व्ही. क्ाुंती, 

परभणी मोती, संकिीत वाण: सी.एस.एच. १५ आशण सी.एस.एच. १९ बागायती साठी फुले्ह रेवती, फुले्ह वसुधा, सी. एस. 

व्ही.- १८, सी.एस.एच. १५ आशण सी.एस.एच.१९  हुिड्यासाठी वाण: फुले्ह उत्तरा, फुले्ह मधुर. लाहयासाठी वाण फुले्ह 

पुंचमी  पापडासाठी वाण फुले्ह रोशहणी. रब्बी ज्वारीचे अपेशक्षत उत्पादन शमळवण्यासािी हेक्टरी १.४८ ल्हाख रोपे िेवणे 

जरूरी चे आहे. त्याकररता ज्वारीची पेरणी ४५ x १५ सेमी. अुंतरावर करावी. पेरणी पूवी प्रती शकल्हो शबयाण्यास ४ गॅ्रम 

गुंधक (३०० मेि पोताचे ) चोळावे.तसेच २५ गॅ्रम अॅझोटोबॅक्टर व पी.एस.बी. कल््हचर चोळावे. शजवाणू सुंवधाकाुंची 

प्रशक्या करून हेक्टरी १० शकल्हो शबयाणे वापरावे.  

किडई  

िब्बी किडईची पेिणी सप्टेंबिचा दूसिा पंधिवडा ते ऑक्टोबिच्या पषहल्या आठवड्यापयंत िषमनीत पुिेसा 

ओलावा असताना किावी. रब्बी हुंगामात करडई पेरणीसािी शबयाणे, शजवाणू सुंवधाके, खते इत्यादी शनशवष्ाुंचे 

शनयोजन करावे. तसेच करडईच्या पेरणीसािी शिफारस केले्हले्ह सरळ/ सुंकरीत वाणाुंची शनवड करावी. करडईच्या 

कोरडवाहु के्षत्रात पेरणीसािी भीमा, फुले्ह कुसुमा, फुले्ह करडई – ७३३ या सरळ वाणाुंची शनवड करावी. कोरडवाहु 

तसेच बागायती ल्हागवडी सािी एस. एस. एफ.-७०८,   फुले्ह चुंद्रभागा (एस. एस. एफ. ७४८), एस. एस. एफ.१२-४० या 

सरळ वाणाुंची शनवड करावी. तर नारी एन.एच. -१ या सुंकरीत वाणाची शनवड करावी. 

हिबिा पूवव मशागत 
कोरडवाहू हरबरा शपक पेरणीसािी जशमनीची मिागत करावी. खरीप हुंगामातील्ह शपक काढणीनुंतर कडीकचरा व 

धसकटे गोळा करून घ्यावीत कोरडवाहू हरबरा शपकाची पेरणी २० सेप्टेंबर पासून करावी. 

डाषळंब  
फळ वाढीची 

अवस्था 

जर बागेत तेल्हकट डागाचा प्रादुभााव असेल्ह तर स्टर ेप्टोमायशसन सल््हफेट ९०% + टेटर ा सायकल्हीन हायडर ोक्लोराईड १०% 

(स्टर ेप्टोक्सायक्लीन) ०.५ गॅ्रम प्रती शल्ह. मशहन्यातून एकदा आशण ब्रोनोपोल्हच्या फवारणीच्या ५-७ शदवसाुंच्या अुंतराने 

फवारावे. गरजेपेक्षा जास्त फवारण्या टाळाव्यात, जर पाऊस झाल्हा असेल्ह तर स्टर ेप्टोक्सायक्लीन + कॉपरची एक अशधक 

फवारणी करावी. 

केळी  वाढीची अवस्था 

सध्याचा ढगाळ , उष्ण व दमट हवामाना मुळे  केळीवरील्ह करपा (शसगटोका) रोगाच्या शनयुंत्रणासािी रोगग्रस्त पानाचा 

भाग / पाने काढून जळावीत. रोगाची ल्हक्षणे शदसताच प्रोपीकोन्याझोल्ह ५ शमल्ही व शमनरल्ह ऑइल्ह १०० शमल्ही प्रती १० 

ल्हीटर पाण्यात शमसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. त्यानुंतर २० शदवसाुंच्या अुंतराने २ फवारण्या 

कराव्यात.  

पशुधन 

व्यवस्थापन 
 

सततच्या पावसामुळे रसे्त, चराऊ कुरणे, गोिे याुंत शचखल्ह/ दल्हदल्ह झाल्ही असल््हयाने जनावराुंच्या खुराुंची शविेि 

काळजी घेणे आवश्यक आहे. शविेित: सुंकरीत गायी व पाुंढरी खुरे असणारे सवा जनावराुंची खुरे शभजून मऊ होतात. 

त्यात खडे/ काटे टोचून जखमा होतात. खुरात शचखल्ह रुतुन बसतो. अिावेळी खुराुंचे शनरीक्षण करुन उपचार करावा. 

शविेित: िेळ्या मेंढ्या याुंच्यामधे्य खुरकुज शदसून येते. त्यासािी वाढले्हल्ही व कुजले्हल्ही खुरे काढून टाकावी. तसेच कॉपर 

सल््हफेट शकुं वा फॉरमॉशल््हडहाइड द्रावण असले्हल््हया उथळ हौदातुन मेंढ्याुंचे सुंपूणा खुर बुडतील्ह अिा सोडाव्यात. 

पिुवैद्यकाच्या सहाय्याने औिधोपचार करावा. हवेतील्ह आद्राता वाढल्ही असल््हयाने जनावराुंना सदी, फुफुसाचा दाह याुंचा 

त्रास होण्याची सुंभावना असते. िक्यतो गोिा कोरडा  िेवा. गोठ्यात वाढले्हले्ह गवत, ररकामी पोती याुंची शबछायत टाका. 

चुना भुरभुरावा. गोठ्यातील्ह वातावरण ऊबदार िेवा. यासािी गोठ्यात धुरी करावा. जनावराुंचा सािले्हल्हा चारा उदा. 

कडबा, मुरघास तसेच खाद्य शविेितः िेंगदाणा पेंड, सरकी पेंड, गोळीपेंड यावर शहरवट काळसर बुरिी आल्ही असेल्ह 

तर असे खाद्य जनावराुंना देऊ नका. चारा व खाद्य पावसात शभजणार नाही अिा शिकाणी िेणाची पोहरी व्यवक्वस्थत 

बाुंधून राहील्ह. मािा व डास याुंचा प्रादुभााव टाळा जनावराुंना उघड्यावर चरावयास पािवु नये, तसेच त्याच्याकडे 

बारकाईने ल्हक्ष द्यावे.  

. 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  :शवभागीय कृशि सुंिोधन कें द्र, सोल्हापूर.  

 

षठकाण :कृषि षवज्ञान कें द्र, मोहोळ, सोलापूि. 

षद.  : १७ सप्टेंबि २०२१ 

स्वाक्षिीत  

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा कृषि 

हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, मोहोळ, सोलापूि.  

 

 

 


