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(१७४) हवामान अंदािावि आधारित कृषि सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षदनांक २८/०१/२०२२ 
 

हवामान अंदािावि आधारित कृिी सल्ला 
पीक अवस्था कृषि षवियक सल्ला 

हवामान सािांश 

भाितीय हवामान खात्याच्या प्रादेषशक हवामान कें द्र, म ंबई यांच्या अंदािान साि षिल्यात षदनांक २८ िानेवािी २०२२ 

ते ०२ फेब्र वािी २०२२ दिम्यान हवामान कोिडे िाहण्याची शक्यता आहे. 

➢ कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस ते ३३ अंश सेल्सिअस परं्यत तर ककमान तापमान १४ अंश सेल्सिअस ते १६ अंश सेल्सिअस 

परं्यत राहील. वार्र्याचा वेग ताशी ०७ ककमी ते १२ ककमी पर्ययन्त राहण्याची शक्यता आहे.  

षवस्तारित शे्रणी अंदाि 

(ईआिएफएस) 

➢ कवस्तारीत अंदाजानुसार(ईआरएफएस(मध्य महाराष्ट्र ात कवभागात (सोलापूर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाकशक, अहमदनगर, पुणे, 

सातारा, सांगली, कोल्हापूर (षदनांक ०२ फेब्र वािी ते ०८ फेब्र वािी २०२२ दिम्यान  

➢ कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे . 

➢ ककमान तापमान सरासरी राहण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

➢ शेतकरी बांधवांनी आपल्र्या कपकाचे कीड व रोगा संदभायत कनर्यकमत सवेक्षण करून जर प्रादुभायव आकथयक नुकसान 

पातळीच्या वर असल्र्यास र्योग्य त्या उपार्यर्योजना कराव्यात . 

➢ फळबागेतील तापमान कनरं्यकित राहण्यासाठी फळबागांना श्क्क्यतो रािीच्या वेळी पाणी द्यावे.  

➢ फळबागेतील तापमान कनरं्यकित राहण्यासाठी फळबागांमधे्य आच्छादनाचा वापर करावा.  

➢ कपकावरकीटकनाशकाची,बुरकशनाशकाचीफवारणीकरतांनार्योग्यतीखबरदारीवकाळजीघ्यावी . 

➢ हवामानअंदाजावरआधाररतकृकिसल्लावहवामानाच्यापूवायनुमानाकररतामेघदूतर्यामोबाइलअॅपचावापरकरावा. 

कवजेच्याअंदाजाच्यापूवायनुमानाकररतादाकमनीमोबाइलअॅपचावापरकरावा . 

संदेश ककमान तापमानामधे्य घट झाली असल्र्याने शेतकरी बांधवांनी स्वतःची तसेच आपल्र्या पशुधनाची काळजी घ्यावी 

िब्बी ज्वािी 

दाणे 

भिण्याची 

अवस्था 

हुरड्या साठी रब्बी ज्वारीच्या फुले मधुर वाणाचे दाणे मऊ व दुग्धावस्थेत असताना कणसाची काढणी करावी व हुरड्यासाठी 

कवक्री करावी. 

सवयसाधारणपणे ७० ते ७५ कदवसांत ज्वारी फुलोर्र्यात रे्यते. र्या अवस्थेतपाणी कमळाल्र्याने कणसात दाणे भरण्यास मदत होते. 

कणसाचे वजन वाढूनउत्पादन वाढते. ज्ांच्याकडे कसंचनाची सुकवधा उपलब्ध असेल त्यांनी ज्वारीसपाणी द्यावे. पक्व होत 

असलेल्र्या ज्वारी कपकाचे पक्षापासून सरक्षण करावे. 

हिभिा 
फ लोर् याची 

अवस्था 

ढगाळ वातावरणात हरभरा कपकामधे्य घाटे अळीचा प्रादुभायव होण्याची श्क्क्यता असते. घाटे अळीच्याकनरं्यिणासाठी ५ टके्क 

कनंबोळी अकायची ककवा फु्लबेंडामाइड ४८ टके्क प्रवाही २.५ ककवा इमामेकटीन बेंझोएट ५% दाणेदार ४ ग्राम प्रती १० लीटर 

पाण्यात कमसळून फवारणी करावी. 

हरभरा कपकास तुिार कसंचन पद्धतीने र्योग्य प्रमाणात पाणी द्यावेत्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होते. हरभरा कपक फुलोर्र्यात 

असताना आकण घाटे भरण्याच्या अवस्थेमधे्य ककवा र्या अवस्थेत पाण्याचा ताण पडल्र्यास २ टके्क रू्यररर्याची फवारणी करावी. 

गहू  

कांडी 

धिण्याची 

अवस्था 

गहू कपकावर पेरणीनंतर ५५ ते ६५ कदवसांनी, दोन वेळा १९:१९:१९ र्या कवद्राव्य खताची २०० गॅ्रम प्रती १० लीटर पाणी र्या प्रमाणात 

फवारणी करावी. 

पीक वाढीच्या ज्ा महत्वाच्या अवस्था आहेत त्या वेळी पाणी देणे फार्यदेशीर ठरते. आवशक्यतेनुसार कांडी धरण्याची 

अवस्थेमधे्य (पेरणी नंतर ४० ते ४५ कदवस), फुलोरा अवस्थेत (पेरणी नंतर ६० ते ६५ कदवस) असताना कपकास पाणी द्यावे.  

मावा व तुडतुडे र्या ककडीचंा प्रादुभायव आकथयक नुकसान पातळीस कदसून रे्यताच ०१ गॅ्रम थार्यकमथॉक्झाम २५डब््लरू्य.जी. प्रकत १० 

कलटर पाण्यात कमसळून फवारणी करावी. 

मका 
वाढीची 

अवस्था 

गरजेनुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. 

कपकावर अमेररकन लष्करी अळीचा प्रादुभायव पुन्हा कदसून आल्र्यास इमामेक्टीन बेन्झोएट०.४ कमली प्रकत कलटर पाण्यातून 

मागील आठवडयातील हवामान  

(षद.२२.०१.२०२२ ते २८.०१.२०२२) 
हवामान घटक  

प ढील पाच षदवसांचा हवामान अंदाि  

(षद.२९.०१.२०२२ते ०२.०२.२०२२) 
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ षदनांक २९ ३० ३१ ०१ ०२ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (षम. मी.) ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० 

३४.० ३२.६ ३०.८ २४.८ २९.२ ३०.२ ३१.१ कमाल तापमान (अं. से.) ३१.० ३२.० ३३.० ३२.० ३१.० 

१४.५ १५.३ १४.० ११.९ १२.२ १४.० १३.८ षकमान तापमान (अं. से.) १४.० १५.० १६.० १६.० १५.० 

कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र ढग स्स्थषत (आकाश ) कनरभ्र कनरभ्र कनरभ्र 
अंशतः 

ढगाळ कनरभ्र 

५६ ६३ ५४ ८० ५५ ५३ ५४ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ५५ ५८ ५८ ५९ ५५ 

१८ २४ २६ ३५ २७ २७ २६ द पािची सापेक्ष आद्रता (%) २९ ३९ ३८ ३८ ३८ 

०.० ०.० ३.७ २.७ ३.७ १.९ १.९ वार्याचा वेग (षकमी/तास) १२.० ९.० ७.० १०.० ९.० 
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फवारावे. अळीचा प्रादुभायव लक्षात रे्यण्यासाठी प्रकत एकरी चार कामगंध सापळे लावावेत. 

भ ईमूग  पेिणी 

उन्हाळी भुईमुगाची लागवड १५ जानेवारी ते १५ फेबु्रवारी र्यादरम्यान करावी. पेरणीचे वेळी रािीचे ककमान तापमान १८ अंश 

सेकल्सअस ककंवा त्या पेक्षा जास्त असावे.ककमान तापमानामधे्य घट झाली असल्र्याने शेतकरी बांधवांनी उन्हाळी भुईमुगाची 

लागवड पुढे ढकलावी. पेरणी साठी फुले उन्नती, जे.एल. २२६ (फुले उनप ) ,टी.ए.जी. २४, टी.जी. २६ , टी. पी. जी. ४१, जे.एल.

५०१ र्या वाणा पैकी कनवड करावी. 

बीजप्रकक्रर्या:कबर्याण्यापासून प्रादुभायव होणार्र्या व रोपअवस्थेत रे्यणार्र्या रोगांपासून कपकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूवी प्रकत 

ककलो कबर्याण्यास ५ गॅ्रम थार्यरम ककंवा २ गॅ्रम काबेन्डाकझम ककंवा ३ गॅ्रम मॅन्कोझेब ककंवा ५ गॅ्रम टर ार्यकोडमाय जैकवक बुरशीनाशक 

चोळावे. नंतर एक ककलो कबर्याण्यास २५गॅ्रम रार्यझोकबर्यम आकण २५गॅ्रम सु्फरद कवरघळकवणारे कजवाणू संवधयक चोळावे 

बीजप्रकक्रर्या केलेले कबर्याणे सावलीत सुकवून पेरावे. 

खत व्यवस्थापन :पेरणीच्या वेळेस २५ ककलो नि , ५० ककलो सु्फरद द्यावे. भुईमुगाच्या अकधक उत्पादनासाठी रासार्यकनक खत 

मािे सोबत कजप्सम ४०० ककलो प्रती हेक्टर (२०० ककलो प्रती हेक्टर पेरणीवेळी तर उवयररत २०० ककलो प्रती हेक्टर आर्र्या 

सुटताना) जकमनीत कमसळून द्यावे.   

ऊस 

खोडवा ऊस 

व्यवस्थापन 

खोडवा ऊस व्यवस्थापन:उसाचे बुडखे मोठे राकहल्र्यास ते जकमनीलगत धारदार कोर्यत्याने छाटून घ्यावेत. त्यामुळे जकमनी 

खालील कोबं फुटण्यास वाव कमळतो व फूटव्यांची एकूण संख्या वाढते. बुडख्यांच्या छाटणी नंतर लगेचच ०.१ टके्क बाकवस्टीन ( 

१ गॅ्रम बाकवस्टीन १ कलटर पाण्यात कमसळून तर्यार केलेल्र्या द्रावणाची) र्या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. त्यामुळे मातीतून 

होणार्र्या बुरशीजन्य रोगांचा प्रकतबंध होतो. 

सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन:माती परीक्षणानुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असल्र्यास एकरी १० ककलो फेरस सल्फेट , ८ 

ककलो कझंक सल्फेट, ४ ककलो मंॅगकनज सल्फेट व २ ककलो बोरॅक्सही सूक्ष्म अन्नद्रव्यरु्यक्त  खते  १:१० सेंकद्रर्य खतामधे्य कमसळून 

४ ते ५ कदवस सावलीत मुरवून वापरावीत. 

स रू उस 

लागवड 

सुरू ऊसाची लागवड १५ कडसेंबर ते १५ फेबु्रवारी दरम्यान करावी.सुरु ऊस लागवड करण्यासाठी को.८६०३२(नीरा), 

को.एम.०२६५(फुले २६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१), को.९४०१२(फुले साकविी), को.सी.६७१(वसंत-१) र्या जातीचंी कनवड 

करावी. 

सुरू उसामधे्य उन्हाळी भुईमूग, कांदा, काकडी, टरबूज, ककलंगड, इत्यादी कपके आंतरपीक म्हणून घेता रे्यतात. 

बेणे प्रकक्रर्या: 

बुरशीजन्य रोग व खवले ककड र्याच्यापासून प्रकतबंधासाठी ऊस बेणे लागणीपूवी १० कलटर पाण्यात डार्यमेथोएट ३०% प्रवाही 

२६ .कमली ५  + १० गॅ्रम काबेनॅ्डकझम कमसळून १० कमकनटांसाठी बेणे प्रकक्रर्या करावी . 

हुमनीचा प्रादुभायव असल्र्यास बीजप्रकक्ररे्यसाठी इकमडक्लोप्रीड प्रती १० कलटर पाणी वापरून बेणे प्रकक्रर्याकरावी. 

अॅसेटोबॅक्टर आकण सु्फरद कवरघळकवणारे जीवाणू संवधयक अनुक्रमे १०ककलो आकण १  .कलटर १०० प्रती ककलो २५ पाण्यात 

कमसळून तर्यार केलेल्र्या द्रावणात उसाच्या कटपर्र्या ३० कमकनटे बुडवून नंतर लागण करावी त्यामुळेनिखतामधे्य ५०   % तर ची

२५ खतामधे्य सु्फरद   % ची बचत होते. 

खताची मािा : सुरू उसाच्या लागणीच्या वेळी प्रकत हेक्टरी २५ ककलो नि (५५ ककलो रु्यररर्या),६० ककलो 

सु्फरद(३६५ककलोकसंगल सुपर फासे्फट) आकण ६० ककलो पालाश (१०० ककलो मु्यरेटऑफपोटॅश द्यावे.को. ८६०३२ (नीरा) 

र्या उसाच्या जातीसाठी २५ टके्क रासार्यकनक खताची मािा जास्त द्यावी. 

तूि 
पक्वता 

/काढणी 

दीघयकालीन तूर कपकाच्या शेंगा वाळल्र्यावर पीक कापून घ्यावे व खळ्यावर  मळणी करावी.  तुर कपकाचा खोडवा घेऊ नरे्य 

कारण वांझ र्या रोगाचा प्रादुभायव वाढण्याची शक्र्यता असते.साठवणुकीपूवी तुर धान्य पाच ते सहा कदवस चांगले उन्हात वाळवून 

पोत्यात ककंवा कोठीत साठवावे.  साठवण व कोदंट व ओलसर जागेत करू नरे्य. शक्य असल्र्यास कडुकलंबाचा पाला ५ % 

धाण्यात कमसळून धान्य साठवावे. त्यामुळे धान्य साठवणीतील ककडीपासून सुरकक्षत राहते. 

कांदा 
वाढीची 

अवस्था 

ढगाळ व दमट हवामानामुळे कांदा कपकावरील फूलककडे र्या ककडीचा तसेच करपा हा रोग आढळून आल्र्यास डार्यमीथोएट ३० 

ईसी.१५ कमली ककंवा  लॅम्ब्डासार्यहॅलोथ्रीन ५ %ईसी ६ कमली  +टेबु्यकोनॅझोल १० कमली प्रती १० कलटर पाण्यात कमसळून स्वच््छ 

वातावरणात फवारणी करावी. 

द्राक्ष  
मणी वाढीची 

अवस्था 

हवेमधे्य जास्त आद्रता असल्र्याने भुरी रोगाचा प्रादुभायव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुभायव झाल्र्यास कनरं्यिणासाठी 

अमपेलोमार्यसेस ल्सक्वसक्वालीस @ ५ गॅ्रम प्रती कलटर पाणी र्याप्रमाणात फवारणी करावी. बागेमधे्य तापमान कनरं्यकित राहण्यासाठी 

द्राक्ष बागेस सारं्यकाळी पाणी द्यावे. 

केळी   

थंडीपासून केळी बागेत घ्यावयाची काळिी:थंडीची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्र्याने केली बागेस रािीच्या वेळी पाणी 

पुरवठा करावा. केळीच्या झाडास पीक अवस्थेनुसार प्रती झाड २५० ते १००० गॅ्रम कनंबोळी ढेप द्यावी. केळी कपकावरील फुल 

ककडीच्या कनरं्यिणासाठी व थंडी पासून बचावासाठी केळीच्या घडास २-६ % सच्छीद्रतेचे पांढर्र्या प्लास्टीक बॅगचे आवरण करावे. 

केळी कपकावरील करपा रोग कनरं्यिणासाठी रोगग्रस्त पानांचा भाग ककंवा पाने काढून जाळावीत. मावा ककडीच्या कनरं्यिणासाठी 

डार्यमेथोएट २० कमली प्रती १० लीटर पाण्यात कमसळून फवारणी करावी.  

पश धन 

व्यवस्थापन 

िनाविांची 

षहवाळ्यात 

गुरांना रािीच्या वेळेस गोठ्यात बांधावे आकण थंडीपासून बचाव करण्यासाठी गोठा स्वच्छ व कोरडा ठेवावा.  

थंडी पासुन संरक्षण करण्यासाठी कनरोगी ठेवण्यासाठी जनावरांच्या आहारात प्रकथने आकण खकनजे र्यांची मािा वाढवा. 



 

 

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 
 

घ्यावयाची 

काळिी 

थंडीमधे्य जनावरांची उजेची गरज भागकवण्यासाठी कनर्यकमतपणे जनावरांना खकनज कमश्रण,मीठ व गव्हाचा भरडा, गूळ इत्यादीचे 

कमश्रण र्योग्य प्रमाणे द्यावे. 

थंडी असल्र्यामुळे जनावरांच्या गोठ्यातील तसेच पोल्टर ी शेड मधील तापमान कनरं्यिणासाठी गोठ्याच्या बाजूने पडदे ककंवा 

गोणपाट लावून तापमान कनरं्यकित करावे.  

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवाान मान : प्रादेषशक हवामान पूवाान मान कें द्र, म ंबई. 

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

 

षठकाण :कृषि षवज्ञान कें द्र, मोहोळ, सोलापूि. 

षद.  :२८ िानेवािी २०२२ 

स्वाक्षिीत 

प्रम ख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-षिल्हा कृषि 

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

 

 

 


