
 

 

हवामान अधारीत कृषष सल्ला 
 

ग्राषमण कृषष मौसम सेवा, ऐएमएफय,ु राहुरी, 

   कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दरूध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  इमेल:rahuri.amfu@gmail.com 
 

३४) हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक दद. २८.०६.२०२२ 

 

षजल्हा : ऄहमदनगर 

मागील अठवड्यातील हवामान 

 (२१/०६/२०२२ ते २७/०६/२०२२) 
हवामान घटक 

पुढील पाच ददवसांचा हवामान ऄंदाज 

 (२९/०६/२०२२ ते ०३/०७/२०२२) 

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ ददनांक २९ ३० ०१ ०२ ०३ 

५.० ४१.८ ४२.६ १.६ १९.६ ५.८ ५.० पाउस (षममी) १८ २४ २२ १५ १० 

३३.८ ३२.२ ३३.२ ३०.२ २८.६ ३२.४ ३३.८ कमाल तापमान (ऄ.ंस.े) ३२ ३० ३० ३१ ३३ 

२५.१ २३.७ २२.५ २३.९ २४.७ २३.९ २५.१ दकमान तापमान (ऄ.ंस.े) २३ २२ २१ २२ २३ 

२.० २.० २.० २.० २.० २.० २.० ढग षथथती (अकाश) ८ ८ ८ ८ ८ 

७७.० ८७.० ९५.० ९०.० ८४.० ८४.० ७७.० सकाळची सापेक्ष अर्द्रता (%) ८० ७८ ७९ ८० ८१ 

५२.० ४९.० ६१.० ७६.० ५१.० ६०.० ५२.० दपुारची सापेक्ष अर्द्रता (%) ६४ ६३ ६२ ६६ ६७ 

५.६ ३.९ २.६ ०.६ १.५ १.८ ५.६ वाऱ्याचा वेग (दकमी/तास) २३ २४ २३ २५ २४ 

 

हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला 

पीक ऄवथथा कृषष षवषयक सल्ला 

हवामान सारांश प्रादषेशक हवामान कें र्द् , मुंबइ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान ऄंदाजानुसार  पुढील पाच ददवस अकाश ऄंशतः 

ढगाळ राहण्याची शक्यता अहे तसेच पुढील पाच ददवस काही रठकाणी हलका पाउस पडण्याची शक्यता अहे.  

सामान्य सल्ला १) हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला व हवामानचा पूवारनुमानाकरीता मेघदतु मोबाइल ऄॅपचा वापर 

करावा. 

२) वीजेच्या ऄंदाजाचा पूवारनुमानाकरीता दाषमनी मोबाइल ऄॅपचा वापर करावा. 

संदेश मागील अठवड्यात षजल्यात बयारााच रठकाणी पाउस झालेला अहे. त्यामुळे जषमनीतील ओल लक्षात घेउन वाफसा 

अल्यास पेरणी करावी. 

पशुधन 

व्यवथथापन 
 सध्याच्या ढगाळ व दमट वातावरणात बाय परोपजीवी ईदा. माशा , षपसवा, डास यांचा प्रादभुारव वाढण्याची 

शक्यता अह.े त्यासाठी पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याने बुटॉक्स , आक्टोषमन या औषधांची जनावरांच्या ऄंगावर तसेच 

गोठ्यात फवारणी करावी. गोठ्यामध्ये संध्याकाळच्या वेळी कडूननब , षसताफळ यांसारख्या पाल्याची धुरी करावी. 

काही भागात मान्सूनपूवर पावसामुळे गवताची ईगवन झाली अहे. ऄसे कोवळे गवत जनावरे जाथत प्रमाणात खाणार 

नाहीत याची काळजी घ्यावी. शेळ्या मेंढयांमध्ये रोग प्रषतबंधक लसीकरण केले नसल्यास तातडीने लसीकरण करून 

घ्याव.े पावसाचा ऄंदाज घेउन जनावरांसाठी योग्य षनवारा करावा. षवशेषत: शेळ्या मेंढ्ांबाबत त्या पावसात 

षभजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. शेळ्या मेंढ्ा माजावर येत ऄसल्याने त्यांच्या खाद्यात वाढ करावी. गोठा 

कोरडा राहावा यासाठी गोठ्यात चुना भुरभुरावा. 
तूर 

 

पेरणीची 

तयारी 

 

पेरणीची वेळ: १० जुलै पूवी  

बीजप्रदिया: पेरणीपूवी प्रषतदकलो षबयाणास ५ ग्रॅम ट्रायकोडमारचा बीजप्रदिया करावी. यानंतर २५० ग्रॅम 

रायझोषबयम १० दकलो षबयाण्यास गुळाच्या थंड र्द्ावणातून चोळावे. 

खतमात्रा: तुरीसाठी हके्टरी २५ दकलो नत्र व ५० दकलो थफुरद म्हणजेच १२५ दकलो डीएपी पेरणीचे वेळी द्यावे.  

भुइमुग 

 

पेरणीची 

तयारी 

 

षबयाण्याचे प्रमाण: १२० ते १२५ दकलो प्रती हके्टरी 

पेरणीची वेळ: १५ जुलै पयरत  

बीजप्रदिया: षबयाण्यापासून प्रादभुारव होणाऱ्या व रोपावथथेत येणाऱ्या रोगांपासून षपकांचे संरक्षण करण्यासाठी 

पेरणीपूवर प्रषत दकलो बीयाण्यास ५ ग्रॅम थायरम ककवा २ ग्रॅम काबेन्डाषझम ककवा ३ ग्रॅम मॅन्कोझेब ककवा ५ ग्रॅम 

ट्रायकोडमार जैषवक बुरशीनाशक चोळावे. नंतर एक दकलो षबयाण्यास २५ ग्रॅम रायझोषबयम अषण २५ ग्रॅम थफुरद 

षवरघळणारे जीवाणू संवधरक चोळावे बीजप्रदिया केलेले षबयाणे सावलीत सुकवून पेरावे. 

खतमात्रा: पेरणीच्या वेळेस २५ दकलो नत्र + ५० दकलो थफुरद द्यावे. खत व्यवथथापन (सुधाररत षशफारीनुसार 

२०१३) भुइमुगाच्या ऄषधक ईत्पादनासाठी रासायषनक खत मात्रे सोबत षजप्सम ४०० दक/ह े(२०० दक/ह े

पेरणीवेळी तर ईवरररत २०० दक/ह ेअऱ्यासुटतांना) जषमनीत षमसळून द्यावे.  

मका 

 

पेरणीची 

तयारी 

षबयाण्याचे प्रमाण: १५ ते २० दकलो प्रती हके्टरी 

पेरणीची वेळ: १५ जुलै पयरत  



 

 

हवामान अधारीत कृषष सल्ला 
 

ग्राषमण कृषष मौसम सेवा, ऐएमएफय,ु राहुरी, 

   कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दरूध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  इमेल:rahuri.amfu@gmail.com 
 

 बीजप्रदिया: २ ते २.५ ग्रॅम थायरम/ दकलो षबयाण्यास पेरणीपूवी लावावे. तसेच पेरणीपूवी ऄॅझोटोबॅक्टर वापरावे. 

खतमात्रा: पेरणीच्यावेळी ४० दकलो नत्र , ६० दकलो थफुरद , ४० दकलो पालाश प्रषत हके्टर , पेरणीनंतर ३० 

ददवसांनी ४० दकलो नत्र , पेरणीनंतर ४०-४५ ददवसांनी ४० दकलो नत्र प्रषतहके्टर. सूक्ष्म ऄन्नर्द्व्य : जषमनीत 

नझकची कमतरता ऄसल्यास हके्टरी २० ते २५ दकलो नझक सल्फेट द्यावे. 

बाजरी 

 

पेरणीची 

तयारी 

 

षबयाण्याचे प्रमाण: ३ ते ४ दकलो प्रती हके्टरी 

पेरणीची वेळ: १५ जुलै पयरत  

बीज प्रदिया: ऄ) २० टके्क षमठाच्या र्द्ावणाची बीजप्रदिया: बीजप्रदिया केलेले प्रमाषणत षबयाणे ईपलब्ध नसल्यास 

पेरणीपूवी षबयाण्यास २० टके्क षमठाच्या र्द्ावणाची प्रदिया करावी. त्यासाठी १० षलटर पाण्यात २ दकलो मीठ 

षवरघळावे. पाण्यावर तरंगणारे बुरशी युक्त हलके षबयाणे बाजूला काढून त्यांचा नाश करावा व तळाला ऄसलेले 

षनरोगी अषण वजनाने जड ऄसलेले षबयाणे वेगळे करून पाण्याने २ ते ३ वेळा धुवावे त्यानंतर सावलीत वाळवून 

पेरणीसाठी वापरावे. 

ब) मेटॅलॅक्झील ३५ डब्लु.एस. बीजप्रदिया: पेरणीपूवी षबयाण्यास ६ ग्रॅम मेटॅलॅक्झील ३५ डब्लु.एस. प्रषत दकलो 

षबयाण्यास चोळून नंतर पेरणी करावी. 

क) ऄझोषथपरीलम व थफुरद षवरघळषवणारे जीवाणू संवधरनाचा बीजप्रदिया: २५ ग्रॅम ऄझोषथपरीलम प्रती दकलो 

षबयाण्यास चोळून पेरणी करावी. त्यामुळे २० ते २५ टके्क नत्र खताची बचत होउन ईत्पादनात १० टके्क वाढ होते. 

तसेच थफुरद षवरघळषवणारे षजवाणूची २५ ग्रॅम प्रषत दकलो षबयाणे या प्रमाणात बीजप्रदिया करावी. 

खतमात्रा: ४० दकलो नत्र , २० दकलो थफुरद अषण २० दकलो पालाश हलक्या जषमनीत तर मध्यम जषमनीत ५० 

दकलो नत्र , २५ दकलो थफुरद अषण २५ दकलो पालाश प्रषत हके्टरी. पेरणीच्या वेळी ऄधार नत्र व संपूणर थफुरद व 

पालाश अषण २५ ते ३० ददवसांनी ईवरररत ऄधार नत्र (जषमनीत ओलावा ऄसतांना) द्यावा. रासायषनक खते दोन 

चाडीच्या पाभरीने पेरून द्यावीत. 

सूयरफूल पेरणीची 

तयारी 

 

षबयाण्याचे प्रमाण: ८ ते १० दकलो प्रती हके्टरी 

पेरणीची वेळ: जुलैचा पषहला पंधरवाडा  

बीजप्रदिया: केवडा रोग टाळण्यासाठी ६ ग्रॅम मेटॅलॅक्झील ३५ डब्लु.एस. प्रषत दकलो षबयाण्यास चोळावे. तसेच 

षवषाणूजन्य (नॅिॉषसस) रोगाच्या प्रषतबंधासाठी आषमडॅक्लोषप्रड ७० डब्ल्यू. ५ ग्रॅम प्रषत दकलो षबयाण्यास लावावे. 

त्यानंतर ऄॅझोटोबॅक्टर ह ेजीवाणू खत २५ ग्रॅम प्रषत दकलो षबयाण्यास पेरणीपूवी लावावे. 

खतमात्रा: कोरडवाहू षपकास प्रषत हके्टरी २.५ टन शेणखत तसेच ५० दकलो नत्र, २५ दकलो थफुरद अषण २५ दकलो 

पालाश पेरणीच्या वेळेस दोन चाड्याच्या पाभरीने पेरून द्यावे. बागायती षपकास प्रषत हके्टरी ६० दकलो नत्र + ६० 

दकलो थफुरद + ६० दकलो पालाश द्यावे. यापैकी ३० दकलो नत्र व संपूणर थफुरद अषण पालाश पेरणीच्या वेळी द्यावे 

व ईरलेल्या ३० दकलो नत्राची मात्रा पेरणीनंतर एक मषहन्याच्या अत द्यावी. गंधकाची कमतरता ऄसलेल्या 

जषमनीसाठी प्रषत हके्टरी २० दकलो गंधक पेरणीच्या वेळी गांडूळ खातात षमसळून द्यावे.  

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवारनुमान : प्रादषेशक हवामान पूवारनुमान कें र्द्, मुंबइ.  

२) मागील हवामान  : भारत मौसम षवज्ञान षवभाग वेधशाळा पाणी व्यवथथापन प्रकल्प, मफुकृषव , राहुरी 

 

 

रठकाण : मफुकृषव , राहुरी. 

दद.  :  २८.०६.२०२२ 

थवाक्षरीत  

प्रमुख ऄन्वेषक, ग्राकृमौस,े ऐएमएफय,ु राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


