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                                                                                                                                                                                                                                                       (७८) हवामान अंदाजावर आधा रत कृिष स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िदनांक  २६/०२/२०२१  

 हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृिष िवषयक स ा 

हवामान सारांश 
भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क , मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िदनांक २६ फे ुवारी ते ०२ माच २०२१ दर ान हवामान कोरडे राह ाची श ता आहे. कमाल तापमान ३७ अंश से अस से अस पयत तर िकमान तापमान २१ अंश से अस ते २२ अंश से अस दर ान  राहील. वा याचा वेग ताशी १५ िक.मी. पयत राह ाची श ता आहे.  

सामा  स ा 
 प  झालेली र ी  िपके ारी, ग  , हरभरा, करडई  इ ादीचंी काढणी क न ावी.  
 काढणी झाले ा िपकांची मळणी क न सुर ीत िठकाणी साठवणूक करावी. 
 शेतकरी बंधंूनी हवामान अंदाजावर आधा रत कृिष स ा व हवामानाचा पूवानुमान क रता मेघदूत मोबाईल अॅप चा वापर करावा . 
 तसेच शेतकरी बंधंूनी मेघगजना व िवजेचा पुवानुमानाक रता दािमनी अॅपचा वापर करावा. 

संदेश प  झालेली र ी  िपके ारी, ग  , हरभरा, करडई  इ ादीचंी काढणी क न ावी.  

हरभरा  काढणी अव था  
हरभरा िपक ११० ते १२० िदवसांम े तयार होते. िपक ओलसर असताना काढणी क  नये. घाटे कडक वाळ ानंतर मगच हरभ याची काढणी क न मळणी क न ावी. यानंतर धा ास ६-७ िदवस कडक ऊन ावे. हरभरा कोठीम े साठवून ठेवावा. ाम े कडूिलंबाचा पाला (५%) घालावा. ामुळे साठवणीत कीड लागत नाही. बागायती हरभरा िपका म े  घाटे अळी आढळून आ ास इमामे ीन बझोएट  (५ एसजी) ०.४ ॅम ती िलटर पाणी या माणात फवारणी करावी.  

ग  काढणी अव था 
िजरायती ग  प रप  झाला अस ास काढणी क न ावी. काढणी झाले ा िपकांची मळणी क न सुर ीत िठकाणी साठवणूक करावी. उिशरा लागवड केले ा ग  िपकावर तांबेरा रोगाचा ादुभाव िदसून येताच ोिपकोनॅझोल १ िमली ती िलटर पा ात िमसळून १५ िदवसां ा अंतराने दोनवेळा फवारणी करावी.   

करडई काढणी अव था 
र ी करडई िपकाची काढणी कंबाईन हाव र ारा क न ावी. करडईचे िबयाणे पुढील हंगामात वापरावयाचे अस ास पं ाचा वेग ६०० ते ७०० आर. पी. एम. इतका ठेऊन धा   क न ावेत व उ ात वाळवून कोर ा जागी साठवणूक करावी.    

उ ाळी सूयफुल  
 उ ाळी सूयफुलां ा िपकास संवेदनशील अव थेत पाणी देणे अ ंत गरजेचे आहे. सूयफूला ा संवेनदान म अव था: १. रोप अव था २. फुलकळी अव था ३. फुलो याची अव था ४.दाणे भर ाची अव था या संवेदनशील अव थेत पा ाचा तान पडू देऊ नये. फुलकळी अव था ते दाणे भरणे अव थेत पा ाचा तान पड ास दाणे पोकळ राहतात व उ ादनात घट होते. 

उ ाळी भुईमूग   
 उ ाळी भुईमुगास फुले ये ाची अव था (पेरणीनंतर २० ते ३० िदवस), आ या सुट ाची अव था (४० ते ४५ िदवस) आिण शगा पोस ाची अव था (६५ ते ७० िदवस) या अव थांम े संरि त पा ाची पाळी ावी.  भुईमूग पेरणीनंतर ४ ते ५ िदवसांनी एक पाणी (आंबावणी) ावे, णजे रािहलेले िबयाणे उगवून येईल. नंतर जिमनी ा मगदुरा माणे ८ ते १० िदवसाचे अंतराने १० ते १२ वेळा पा ा ा पा ा ा ात. आ या जिमनीत जा ा ा वेळी तसेच शगा पोस ाचा कालावधीत पा ाचा तान पडू देवू नये. 

ऊस  पूव हंगामी – खत व थापन  
उसाचे अिधक उ ादन, पा ाचा व खतांचा काय म वापर आिण अिधक आिथक फाय ासाठी िशफारशीत खतमा े ा ८०% िव ा  खते दर आठव ातून एकदा या माणे २६ ह ांम े िठबक िसंचनातून ावीत. पूव हंगामी ऊस िपकास िठबक िसंचनातून िव ा  खते दे ाचे वेळाप क ( ती आठवडा ती हे र) : 

मागील आठवडयातील हवामान  (िद.२०.०२.२०२१ ते २६.०२.२०२१) हवामान घटक  पुढील पाच िदवसांचा हवामान अंदाज  (िद.२७.०२.२०२१ ते ०३.०३.२०२१) 
२०  २१  २२  २३  २४  २५  २६  िदनांक २७  २८  ०१  ०२   ०३  
-- -- ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  पाऊस (िम. मी.) ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  

३०.०  ३१.१  ३१.७  ३२.४  ३४.७  ३५.४  ३६.१  कमाल तापमान (अं. से.) ३७.०  ३७.०  ३७.०  ३७.०  ३७.०  
१४.९  १८.१  १३.८  १६.१  १७.६  १९.०  २०.५  िकमान तापमान (अं. से.) २१.०  २१.०  २२.०  २१.०  २१.०  

अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ िनर  िनर  िनर  िनर  िनर  ढग थित (आकाश ) अंशतः ढगाळ िनर  िनर  अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 
५९  ६२  ७७  ६३  ४७  ४९  ४७  सकाळची सापे  आ ता      (%) २८  २४  २१  २०  २१  
३८  २९  ३९   २४  २६  २४  २२  दुपारची सापे  आ ता (%) १३  ११  ११  ११  ११  
३.७  ४.८   ६.३  ३.७  ३.७  ३.४  ३.७  वा याचा वेग (िकमी/तास) १५.०  १५.०  १५.०  १५.०  १५.०  
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 १ ते ४ आठवडे न  ३० िकलो ु रद ९ िकलो पालाश ९ िकलो  ५ ते ९ आठवडे न  ७० िकलो ु रद ३२ िकलो पालाश १४ िकलो १० ते २० आठवडे न  १०० िकलो ु रद ५१ िकलो पालाश ३२ िकलो २१ ते २६ आठवडे पालाश ३७ िकलो 

ारी काढणीची अव था  

र ी ारी म े पुढील ल णे िदसून येताच काढणी करावी: ारी काढणी ा वेळी कणसातील दाणे टणक होतात.  दाणे खाऊन पािह ास थम फुटताना टन असा आवाज येतो आिण ारी िपठाळ लागते. तसेच ारीचे बारकाईने िनरी ण के ास दा ा ा टोका कडील भागा जवळ काळा िठपका आढळून येतो. तसेच मळणी झालेले धा  दोन ते तीन वेळा चांगले उ ात वाळवावेत (धा ातील ओलावा १० % पे ा कमी असावा) तसेच साठवणूक करताना ाम े १ ते २ ट े  वाळलेला कडूिनंबाचा पाला िमसळून साठवणूक करावी.   
टरबूज/खरबूज   नाग अळी ा िनयं णासाठी ोपेनोफोस २० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. तसेच फळ माशी ा िनयं णासाठी ुलूर चे एकरी ५ सापळे लावावेत. 

डािळंब  फळ प ता  
पाऊस  झा ानंतर बोरीक अॅिसड (२ ॅम ती िलटर) + िझंक स े ट (२.५ ॅम ती िलटर) +कॅ शीयम हायडॉ ाइड / चुना (१.२५ ॅम ती िलटर) + मॅ ोझेब (२.५ ॅम ती िलटर). पिह ा फवारणी ा एका आठव ानंतर यु रया (२.५-५ ॅम ती िलटर) + काबडािझम (१ ॅम ती िलटर). दुस या फवारणी ा वेळी १० ते १२ िदवसांनी (िचलेटेड) सू  अ े २-३ ॅम ती िलटर या माणे फवारावे. डािळंब बागेत रस शोषक िकटकांचा ादुभाव जा  आढळ ास लॅमडा साय ालो ीन (५ ईसी) ०.६ िमली िकंवा सायअॅ ािनली ोल (१०.२६ ओडी) १.८ िमली िकंवा थायमीथो झाम (२५ ड ू जी) + ेडर कर ती िलटर पाणी माणे फवारावे.   

ा   बेरी प ता  
स ा ा हवामानात ा अिधकतम आिण ूनतम तापमानातील तफावातीमुळे ा  बागेतील िप ा ढेक ा ा िनयं णासाठी बु ोफेिजन २५ % एससी १५ िमली अथवा रटी िसिलयम ले ेिन ५० ॅम + ५० िमली दूध १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.   

केळी फळ धारणा  
झाडे पडू णून व वजनाने मो ा असले ा घडास गरजे माणे बांबू ा िकंवा पॉली ोपेलीन ा प ां ा सहहयाने झाडांना/ घडाना आधार/ टेकू ावा. केळी िपकावरील फुलिकडी ा िनयं णासाठी केळीचे घड ६ % स ी ते ा पॉलीिथन िपश ांनी झाकावेत. मावा िकडी ा िनयं णासाठी डायमेथोएट २० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. केळी बागेत काकडी, भोपळा, किलंगड, खरबूज तसेच िमरची, वांगी यांसारखी िपके घेणे कटा ाने टाळावे.   

जनावरांचे व थापन   
उ ाळी हंगामात जनावरांना िहरवा ओला चारा उपल  ावा णून पाणी उपल तेनुसार ारी िकंवा बाजरी िकंवा मका या चारा िपकांची लागवड करावी. शे ा क रता िल र ूक (चपटे कृिम) जंतां ा िनयं णासाठी पशूवै का ा सहहयाने जंतनाशक पाजावे. जनावरांना नेहमी  पाणी िप ास ावे. उसाचे वाढे जनावरांना जा  माणात खाऊ घालू नये. खाऊ घालायचे अस ास ती िदवस  एका जनावरास केवळ ८ िकलो वाढे आिण ासोबत सकस ीदल वगातील िहरवा चारा, गरजेनुसार वाळलेला चारा व आंबावण तसेच २५ ते ३० ॅम ार िम ण देणे अ ंत गरजेचे आहे.   

 ोत   :  १) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. २) मागील हवामान  :िवभागीय कृिष संशोधन क , सोलापूर.   िठकाण :कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर. िद.  : २६  फे ुवारी २०२१ ा रीत  मुख अ ेषक, ामीण कृिष मौसम सेवा-िज ा कृिष हवामान क , कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर.            


