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(२१७) हवामान अंदाजावर आधाररत कृषि सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षदनांक २८/०६/२०२२ 

 

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवस्था कृषि षवियक सल्ला 

हवामान सािाांश 

भाितीय हवामान खात्याच्या प्रादेषशक हवामान कें द्र, म ांबई याांचे कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अांदािान साि 

सोलापूि षिल्यामधे्य षदनाांक  २८ िून  ते ०३ ि लै २०२२ दिम्यान त िळक षिकाणी हलक्या ते मध्यम 

स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे.  

कमाल तापमान ३२ अंश सेललस सअस ते ३५ अंश सेललस सअस परं्यत तर लकमान तापमान २१ अंश सेललस सअस ते २२ अंश 

सेललस सअस परं्यत राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आद्रता ७४ ते ७५ % तर दुपारची सापेक्ष आद्रता ४६ ते ५५ 

% दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वार् र्याचा वेग ताशी २४ लकमी ते २७ लकमी पर्ययन्त राहण्याची शक्यता आहे. 

षवस्ताररत शे्रणी अंदाज 

(ईआरएफएस) 

लवस्तारीत अंदाजानुसार (ईआरएफएस( मध्य महाराष्ट्र ात लवभागात (सोलापूर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नालशक, 

अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोलस हापूर( लदनांक २९ जून ते ०५ जुलै २०२२ दरम्यान  

पावसाचे प्रमाण सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. 

कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे . 

लकमान तापमान सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

➢ खरीप नियोजिकररता पेरणी पूर्व कामे सुरू करार्ीत ( उगर्ण क्षमता तपासणे, जनमिीतील अन्नद्रव्य तपासणे 

दजेदार र् प्रमानणत नियाणाचे नियोजि करणे, मशागतीची कामे  करणे )   

➢ शेतकरी िंधंूिी स्वता:कडे सोयािीि नियाणे उपलब्ध असल्यास नियाण्याची उगर्ण क्षमता तपासूि घेण्याची 

चाचणी करार्ी. 

➢ हर्ामाि अंदाजार्र आधाररत कृनिसल्ला र् हर्ामािाच्या पूर्ाविुमािाकररता मेघदूत या मोिाइल अॅपचा र्ापर 

करार्ा. नर्जेच्या अंदाजाच्या पूर्ाविुमािाकररता दानमिी मोिाइल अॅपचा र्ापर करार्ा . 

संदेश 
जलमनीची पूवय मशागत करून शेत पेरणीसाठी तर्यार ठेवावे. चांगला पाऊस झालस र्यावर (२-३ लदवसात ७५ ते १०० लममी 

( वापशावर पेरणी करावी.  

सोयाबीन पेरणीची तयारी 

वाणांची षनवड: जे. एस.-३३५, फुले कलस र्याणी (डी.एस.२२८(, फुले अग्रणी (के. डी.एस.३४४(, जे. एस ९०३५ , जे. एस 

९५६०, एम. ए. सी. एस. ११८८, के. एस. १०३, फुले लकमर्या (के. डी.एस.७५३(, फुले संगम (के. डी.एस.७२६( फुले दुवाय 

(के. डी.एस.९९२(, एम. ए. रू्य. एस. १५८, एम. ए. रू्य. एस. ६१२ आलण समृद्धि (एम. ए. रू्य. एस. ७१(  र्या वाणांची लनवड 

करावी.  

षबयाणे: सलग पेरणीसाठी ७५-८० लकलो प्रलत हेक्टर तर टोकण करण्यासाठी ४५ – ५० लकलो प्रलत हेक्टर लबर्याणे 

वापरावे.  

बीजप्रषिया: जलमनीतून प्रसार होणार्र्या रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रलत लकलो लबर्याणास थार्योलफनेट मीथाईल 

५० गॅ्रम प्रती ललटर + पार्यरॅक्लोस्ट्र ोबीन ५० गॅ्रम एफ.एस.प्रती ललटर लकंवा अॅझोद्धिस्ट्र ोबीन २.५% + थार्योलफनेट 

लमथाईल ११.२५% + थार्योलमथोक्झाम ३०% एफ.एस. १० लमली प्रलत १० लकलो लबर्याण्यास बीजप्रक्रीर्या करावी त्यामुळे 

खोड माशी पासून रोपावस्थेत लपकाचे संरक्षण होईल. 

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

तूर  पेरणीची तयारी वाणांची षनवड: लवपुला, फुले राजेश्वरी, बी एस एम आर-८५३, बी एस एम आर-७३६, बी डी एन-७११, बी डी एन-

मागील आठवडयातील हवामान  

(षद.२२.०६.२०२२ ते २८.०६.२०२२) 
हवामान घटक  

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाज  

(षद.२९.०६.२०२२ ते ०३.०७.२०२२) 

२२ २३ २४ २५  २६  २७  २८  षदनांक २९  ३०  ०१  ०२  ०३  

५२.८ ०.० १.० ०.० १२.८ ०.४ १.४ पाऊस (षम. मी.) १५.० २०.०  २०.०  १०.०   ५.० 

३३.० ३२.८ ३३.२ ३३.८ ३२.४ ३१.९ ३०.० कमाल तापमान (अं. से.) ३४.०  ३५.०  ३३.०  ३२.० ३५.०  

२३.३ २४.२ २४.२ २४.० २३.६ २३.६ २२.१ षकमान तापमान (अं. से.) २१.०  २२.०  २१.०  २१.०  २२.०  

ढगाळ       ढगाळ       
अंशत: 

ढगाळ       
ढगाळ       ढगाळ       ढगाळ       ढगाळ       ढग स्स्थषत (आकाश ) ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

६५ ६४ ६६ ६४ ६६ ६६ ८४ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ७४  ७४  ७५  ७५  ७४  

६५ ४४ ४४ ४१ ६५ ६४ -- दुपारची सापेक्ष आद्रता (%) ४६  ४८  ५७  ५४  ५५  

१.९ ३.७ ३.७ ३.७ ३.७ ३.७ ९.७ वाऱ्याचा वेग (षकमी/तास) २४.० २४.० २६.० २७.० २७.० 
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७१६ आलण लप.के.व्ही.तारा र्या वाणांची लनवड करावी. 

षबयाणे प्रमाण: मध्यम मुदतीच्या राजेश्वरी, लवपुला व बी डी एन-७११ र्या वाणासाठी हेक्टरी १२ ते १५ लकलो लबर्याणे 

पुरते. उलशरा रे्यणार् र्या आलण जास्त अंतरावर लावावर्याच्या वाणासाठी हेक्टरी ५ ते ६ लकलो लबर्याणे टोकण पितीसाठी 

पुरेशे होते. 

बीजप्रषिया: पेरणीपूवी प्रलतलकलो लबर्याण्यास ४ गॅ्रम काबोद्धक्झन ३७.५ % + थार्यारम ३७.५% डब्लस रु्य.एच.सी                                                                                                                                                                                           

लबजप्रलक्रर्या करावी. र्यानंतर प्रते्यकी २५० गॅ्रम रार्यझोलबर्यम व पी.एस.बी. लजवाणू संवधयन १० लकलो लबर्याण्यास गुळाच्या 

थंड द्रावणातून चोळावे. 

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

म ग आषण 

उडीद  
पेरणीची तयारी 

वाणांची षनवड: मूग: वैभव,पी.के.व्ही ए.के.एम-४,बी.एम.२००३-२, बी.एम.२००२-१, बी. पी.एम. आर -१४५, उत्कर्ाय, 

फुले चेतक हे वाण खरीपासाठी उपरु्यक्त आहे.  

उडीद : बी.डी.रू्य -१.आलण टी.ए.रू्य. - १  

षबयाणे प्रमाण: १५ ते २० लकलो/हेक्टरी 

बीजप्रषिया: पेरणीपुवी प्रती लकलो लबर्याण्यास ५ ग्राम टर ार्यकोडमाय पावडर लावावी व त्यानंतर २५ ग्राम रार्यझोलबर्यम 

लजवाणूची पावडर गुळाच्या थंड पाण्यामधे्य लमसळून लावावी. मूग,उडीद र्या लपकांच्या लबर्याण्यासाठी चवळी गटाचे 

रार्यझोलबर्याम लजवाणू संवधयन वापरावे. टर ार्यकोडमायमुळे बुरशीजन्य रोगाचे लनरं्यत्रण होते. रार्यझोलबर्यममुळे मुलावरील 

गाठी वाढून नत्राची उपलब्धता वाढते.   

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

मका  पेरणीची तयारी  

पेरणीची पद्धत : टोकि  

टोकणीचे अंतर :७५ सेमी X २० सेमी – उलशरा व मध्यम कालावधीच्या वाणासाठी 

                     : ६० सेमी X २० सेमी – कमी कालावधीच्या वाणासाठी 

षबयाणे :  १५ ते २० लकलो प्रती हेक्टर  

बीजप्रषिया: २ ते २.५ ग्राम थार्यरम प्रती लकलो लबर्याण्यास पेरणीपुवी लावावे. तसेच पेरणीपूवी अझॅटोबॅक्टर वापरावे.  

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

सूययफूल पेरणीची तयारी 

वाणांची षनवड: सुधाररत जाती - फुले भास्कर ,मॉडनय, भानू सांकिीत वाण- के.बी.एस.एच.१, एल.एस.एफ.एच-१७१, 

एल.एस.एफ.एच-३५, एल.एस.एफ.एच-०८, के.बी.एस.एच.-४४, एम.एस.एफ.एच-१७ आलण फुले रलवराज र्या वाणांची 

लनवड करावी.   

बीजप्रषिया: केवडा रोग टाळण्यासाठी ६ गॅ्रम मेटॅलॅद्धक्झल ३५ डब्लस रू्य.एस. प्रलत लकलो लबर्याण्यास चोळावे. तसेच 

लवर्ाणूजन्य (नॅक्रॉलसस( रोगाच्या प्रलतबंधासाठी थार्यालमथोक्झाम ३०% एफ.एस.१० लमली प्रलत लकलो लबर्याण्यास लावावे. 

त्यानंतर अॅझोटोबॅक्टर हे लजवाणू खत २५ गॅ्रम प्रलत लकलो लबर्याण्यास पेरणीपूवी लावावे. 

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

भुईमूग  पेरणीची तयारी 

वाणांची षनवड: एसबी- ११, जेएल -२४ (फुले प्रगती(, टी.ए.जी. -२४, टी.जी -२६, जेएल-५०१, फुले उन्नती, जेएल- 

७७६ (फुले भारती(, केलडजी-१२३(फुले मोरणा(, केलडजी-१२८(फुले वारणा( आलण जे.एल.१०८५ (फुले धनी( 

षबयाणे: भुईमुगाचे वाणलनहार्य लबर्याणे प्रलत हेक्टरी खालीलप्रमाणे वापरावे.  

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

१२० ते १२५ षकलो:  फुले प्रगती, फुले उन्नती, फुले भारती, फुले र्ारणा, फुले मोरणा 

बीजप्रषिया: लबर्याण्यापासून प्रादुभायव होणार् र्या व रोपावस्थेत रे्यणार् र्या रोगापासून लपकांचे संरक्षण करण्यासाठी 

पेरणीपुवी प्रती लकलो लबर्याण्यास ५ ग्राम थार्यरम लकंवा २ ग्राम काबेन्डीझम लकंवा ३ गॅ्रम मॅन्कोझेब लकंवा ५ ग्राम 

टर ार्यकोडमाय जैलवक बुरशीनाशक चोळावे. नंतर एक लकलो लबर्याण्यास २५ गॅ्रम रार्यझोलबर्यम आलण २५ गॅ्रम सु्फरद 

लवरघळनारे लजवाणू संवधयक (घनरूप लकंवा द्रवरूप( चोळावे.  लबजप्रलक्रर्या केलेले लबर्याणे सावलीत सुकवून पेरावे. 

बीज प्रलक्रर्या करताना प्रथम बुरशीनाशक तदनंतर कीटकनाशक आलण सवायत शेवटी लजवाणू संवधयकाची प्रलक्रर्या 

करावी.  

ऊस  बांधणी 

सुरू ऊस लपकास मोठ्या बांधनीच्या वेळी १०० लकलो नत्र (२१७ लकलो रु्यररर्या (, ५५ लकलो सु्फरद (३४४ लकलो लसंगल 

सुपर फॉसे्फट( आलण ५५ लकलो पालाश ( ९२ लकलो मु्यरेट ऑफ पोटाश( अशी प्रती हेक्टरी रासार्यलनक खतांची मात्रा 

द्यावी.   

हुमणी :वळवाचा पलहला पाऊस झालस र्यावर हुमणीचे भंुगेरे सारं्यकाळी बाभूळ, कडूलनंब, व बोर र्या झाडांवर जमा 

होतात. अगोदर मादी भंुगेरे व त्यानंतर नर भंुगेरे जलमनीतून बाहेर पडतात. र्या झाडांवर बसून ते झाडांचा पाला खातात. 

अश्र्या झाडांच्या फांद्या रात्री काठीच्या सहाय्याने हलवून खाली पडलेले भंूगेरे गोळा करून रॉकेल लमलित पाण्यात 



 

 

हवामान आधारित कृषि सल्ला 

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, 

कृषि षवज्ञान कें द्र , मोहोळ , सोलापूि. 

 
   

दूिध्वनी –(०२१८९) २३३००१    ईमेल-damu.kvkmohol@gmail.com 
 

टाकून त्यांचा नाश करावा.  

भाजीपाला  
रोप वाषटका 

तयार करणे 

पाण्याची खात्रीशीर सोर्य असलस र्यास कांदा, वांगी, लमरची, टोमॅटो, ई. लपकांची लागवड खरीप हंगामामधे्य करण्यासाठी 

गाडी वाफ्यावर रोपे तर्यार  करावीत.  

डाषळंब  

मृग बहार 

फुलधारणा आषण 

फळधारणा 

जर बागेत आलधपासूनच तेलकट डागाचा प्रादुभायव असेल तर स्ट्र ेप्टोसार्यक्लीन (स्ट्र ेप्टोमार्यसीन सलस फेट ९०% + 

टेटर ासार्यक्लीन हार्यडर ोक्लोराइड १०%( @ ०.५ गॅ्रम प्रती ललटर हे मलहन्यातून एकदा आलण ७-१० लदवसांच्या अंतराने 

ब्रोनोपाल नंतर फवारावे. गरजेपेक्षा अलधक फवारण्या टाळाव्यात. जर पाऊस झाला असेल नंतर लगेचच 

स्ट्र ेप्टोसार्यक्लीन + कॉपरजन्य बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 

जनावरांचे 

व्यवस्थापन 
 

खिीप हांगाममधे्य िनाविाांच्या खाद्यासािी प ढील चािा षपकाच्या वाणाांची षनवड किावी.  

ज्वािी : रुलचरा, फुले अमृता, माळदंडी ३५-१, फुले गोधन र्या वाणांची लनवड करावी.  

मका : आलिकन टॉल, मांजरी कंपोलजट, लवजर्य, गंगा सफेत – २ र्या वाणांची लनवड करावी. 

सांकिीत नेषपयि गवत : फुले जर्यवंत, फुले गुणवंत र्या वाणांची लनवड करावी.  

जनावरांना लाळखुरकत, फर्र्या व घटसपय र्या रोगांच्या एकलत्रत रोगप्रलतबंधक लसी टोचून घ्याव्यात. 

 

 

 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान : षवभागीय कृषि संशोधन कें द्र, सोलापूर.  

 

षठकाण :कृषि षवज्ञान कें द्र, मोहोळ, सोलापूर. 

षदनांक  : २८ जून २०२२ 

स्वाक्षरीत 

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षजल्हा कृषि 

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

 

 

 

 


