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८७) षिल्हा: नंदुरबार हवामान आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. २८ िानेवारी, २०२२ 

मागील आठवड्यातील हवामान 

(२१/०१/२०२२ ते २७/०१/२०२२) 
हवामान घटक 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि 

(२९/०१/२०२२ ते ०२/०२/२०२२) 

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ षदनांक २९ ३० ३१    ०१  ०२   

० ०.५ ०.५ ० ० ० ० पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

२९ २७.८ २१.९ २१.८ २२.८ २३.६ २४.१ कमाल तापमान (अं.से.) २७ २९ ३० २९ २७ 

१८.७ २०.७ १६.९ ९.७ १०.९ ९.६ १० षकमानतापमान (अं.से.) ११ १२ १३ १२ ११ 

निरभ्र 
अंशतः 

ढगाळ 

अंशतः 

ढगाळ 
निरभ्र निरभ्र निरभ्र निरभ्र ढग स्थिती (आकाश) षनरभ्र षनरभ्र षनरभ्र षनरभ्र षनरभ्र 

९७ ९८ ५५ ७५ ७४ ७६ ७५ स. सापेक्ष आद्ररता (%) ५८ ६० ६० ५९ ५८ 

४८ ५० ४० २४ २९ ३० २९ दु.सापेक्ष आद्ररता (%) ३९ ४० ४० ३९ ३८ 

८ १२ ८ ६ १२ १० १५ हवेचा  वेग (षकमी/तास) ९ ५ ४ ५ ३ 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

पुढील पाच षदवसांचा हवामान 

अंदाि सारांश 

भारतीय हवामाि नवभाग, प्रादेनशक हवामाि कें द्र, म ंबई यांचेकडूि प्राप्त हवामाि अंदाजाि सार  

नजल््हयात प ढील्ह पाच नदवस हवामाि कोरडे राहील्ह. कमाल्ह तापमाि ३० अंश सेनल््हसअस तर नकमाि 

तापमाि ११ अंश सेनल््हसअस पयंत राहण्याची शक्यता आहे.  

पुढील आठवड्याचा षवस्ताररत शे्रणी 

हवामान अंदाि 

नद. २ ते ८ फेब्र वारी २०२२ दरम्याि मध्य महाराष्ट्र ात कमाल्ह तापमाि सरासरीपेक्षा कमी व नकमाि 

तापमाि सरासरी एवढे राहण्याची शक्यता आहे. 

 हवामान अंदाि आषण कृिी सल्ला पाहण्यासाठी “मेघदुत” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

सामान्य सल्ला 
नपकांवर फवारणी वारा शांत असतािा करावी. सवव नपके वेळेवर आंतरमशागत करूि तण नवरहीत 

ठेवावीत. नपकांवर होणा-या नकडीचंा आनण रोगांचा प्राद भावव वाढू िये वेळेवर पीक संरक्षण करावे. 

संदेश तापमाि घटल््हयािे रबी नपकांिा त्ांच्या वाढीच्या संवेदिशील्ह अवस्थेमधे्य गरजेि सार पाणी द्यावे. 

गहु 
कांडी धरण्याची  

अवथिा  

कमी तापमािाम ळे मावा नकडीचा प्राद भावव नदसूि आल््हयास नियंत्रणासाठी थायोनमयोक्झाम २५ 

डब््लयूजी ५० गॅ्रम प्रती हेक्टरी ५०० नल्हटर पाण्यात नमसळूि फवारावे. 

उन्हाळी 

भुईमुग 
पेरणीपूवर तयारी  

उन्हाळी भ ईम ग नपकाची पेरणी १५ फेब्र वारी पयंत करता येते. पेरणी नकमाि तापमाि १८ अंश 

सेल्सिअस नकंवा त्ापेक्षा जास्त झाल््हयास करावी. पेरणीसाठी एसबी-११, टीएजी-२४, टीजी-२६, 

जेएल-५०१, फ ले्ह उन्नती इत्ादी वाणांची निवड करावी. 

हरभरा 
घाटे भरण्याची  

अवथिा ते पक्वता  

नजरायती हरभरा पररपक्व झाल्हा असल््हयास काढणी व मळणी करूि घ्यावी. हरभरा उन्हात ६-७ 

नदवस वाळवूि कोरड्या व हवेशीर जागी साठवणूक करावी. पीक ओल्हसर असतािा काढणी करु 

िये. बागायती हरभरा पीक फ ल्होरा नकंवा घाटे भरण्याच्या अवस्थेत असल््हयास पाण्याचा ताण पडत 

असल््हयास२ टके्क य ररयाची फवारणी करावी. मर, मूळकूज रोगग्रस्त झाडे उपटूि िष्ट् करावीत. 

ज्वारी 
दाणे भरण्याची 

अवथिा 

रबी ज्वारी नपक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असल््हयास पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. 

तुर पक्वता अवथिा 

काढणी व साठवण:  पीक कालावधी व वाणांची पक्वतेि सार त रीच्या शेंगा वाळल्यावर पीक कापूि 

घ्यावे. खळ्यावर मळणी करावी. तूर नपकाचा खोडवा घेऊ िये. खोडवा घेतल्यास वांझ या रोगाचा 

प्राद भावव वाढण्याची शक्यता असते. साठवण कीपूवी तूर धान्य ५ ते ६ नदवस चांगले उन्हात वाळवूि 

पोत्ात नकंवा कोठीत साठवावे. शक्य असल्यास कड निंबाचा पाला ५ टके्क प्रमाणात धान्यात नमसळूि 

धान्य साठवावे. धान्याची साठवण कोदंट व ओलसर जागेत करू िये. 

ऊस लागवड  
स रु ऊस ल्हागवड १५ फेब्र वारीपयंत करावी. बेणे प्रनिया : १०० नल्हटर पाण्यात ३०० नम.नल्ह. मॅलॅ्हनथऑि 

(५० इसी) आनण १०० गॅ्रम काबेन्डानझम चांगले्ह नमसळावे. त्ामधे्य नटपऱ्या १० नमनिटे ब डवाव्यात. 
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त्ािंतर स्वतंत्रपणे १०० नल्हटर पाण्यात ॲसेटोबॅक्टर नजवाणू संवधवक एकरी ४ नकल्हो आनण स्फ रद 

नवरघळनवणारे नजवाणू संवधवक ५०० गॅ्रम नमसळूि या द्रावणात नटपऱ्या ३० नमनिटे ब डवाव्यात. 

त्ािंतर ल्हगेच ल्हागवड करावी. 

टरबूि व 

खरबूि 
पेरणीची तयारी  

ल्हागवडीचा हंगाम: या नपकाची ल्हागवड प्राम ख्यािे जािेवारी ते फेब्र वारीमधे्य केल्ही जाते.  

कनलं्हगड जाती : श गर बेबी, अकाव मानणक, अकाव ज्योती ई. 

खरबूज जाती : प सा सरबती, द गावप रा मधू, हरा मधू, अकाव राजहंस, अकाव ज्योत, ई.  

खत मात्रा:ल्हागवडीपूवी ५०:५०:५० नकल्हो ित्र:स्फ रदः पाल्हाश प्रनत हेक्टरी द्यावे. 

पपई 
फळ वाढीची 

अवथिा 

तापमाि कमी झाल्यािे जमीिीचे तापमाि नियंनत्रत करण्यासाठी बागेत रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे. 

थंडीपासूि संरक्षणासाठी फळांिा ६% सल्सिद्रतेचे पांढ-या प्लाल्सिक बॅगचे आवरण करावे. 

केळी 
फळ वाढीची 

अवथिा 

तापमाि कमी झाल्यािे जमीिीचे तापमाि नियंनत्रत करण्यासाठी बागेत रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे. थंडी 

पासूि संरक्षणासाठी केळीच्या घडास ६% सल्सिद्रतेचे पांढ-या प्लाल्सिक बॅगचे आवरण करावे. केळी 

करपा रोग नियंत्रण: रोगग्रस्त पािाचा भाग नकंवा रोगग्रस्त पािे कापूि बागेबाहेर िेऊि िष्ट् करावीत. 

मॅन्कोझेब २.५ गॅ्रम नकंवा काबेन्डानझम १ गॅ्रम नकंवा प्रॉनपकोिॅझॉल्ह १ नम.नल्ह. प्रनतनल्हटर पाणी या प्रमाणे 

फवारणी करावी. 

पशुसंवधरन - 

गोठा व्यवस्थापि: थंड वाऱ्यापासूि जिावरांचे संरक्षण करण्यासाठी तात्प रत्ा नकंवा कायम 

स्वरूपातील्ह ताडपत्री नकंवा ल्हाकडी स्वरूपातील्ह नभंत तयार करावी जेणेकरूि थंड वारा गोठ्यामधे्य 

येणार िाही.  बदल्हणाऱ्या वातावरणात होऊ शकणाऱ्या आजारांचा प्राद भावव ओळखूि जिावरांिा 

योग्य ल्हसीकरण करूि घ्यावे. 

कुकु्कटपालन - 
क क्क टपाल्हिामधे्य थंडीच्या नदवसात पक्षांिा उबेची आवश्यकता जास्त असते म्हण ि नपवळ्या 

प्रकाशाचे बल््हब ल्हावावेत तसेच शेडल्हा गोणपाट/पोत्ांचे पडदे ल्हावूि थंडीपासूि संरक्षण करावे. 

 

 

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

 

 

 

षठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार 

षद.  :२८/०१/२०२२ 

 

स्वाक्षरीत 

प्रमुखअने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा 

कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार 

 

 

 

 

 

 

 

   


