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

 

षजल्हा : धुळे 

मागील अठवड्यातील हवामान 

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

पुढील पाच ददवसांचा हवामान ऄंदाज 

 (२९/०६/२०२२ ते ०३/०७/२०२२) 
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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 बयारनच रठकाणी पाउस झालेला अहे. त्यामुळे जषमनीतील ओल लक्षात घेउन 

वाफसा अल्यास पेरणी करावी. 

कापूस पेरणी पूवर 

तयारी 

रस शोषणायारप दकडींच्या षनयंत्रणासाठी कपाशीभोवती एक मीटर ऄंतरावर मका व चवळीची एक अड एक 

लागवड करावी. तसेच कपाशीच्या प्रत्येक ९ व्या ओळीच्या दसुयारच बाजूस मका , चवळी व चारा या षपकंची 

लागवड करावी. 

डाळळब  सूत्रकृमींच्या व्यवथथापनासाठी झाडाभोवती झेंडूची लागवड केल्यास सूत्रकृमींचा प्रादभुारव कमी होतो. 

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 कडूळनब , 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 घ्यावे. 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. 

सोयाबीन पेरणी पूवर 

तयारी  
पेरणी करीता खालील ईपलब्ध वाणाची षनवड करावी. 

वाणांची षनवड:  जे एस-३३५, एम ए सी एस-११८८, फुले कल्याणी (डी  एस-२२८), जे एस-९३०५, के एस-

१०३, फुले ऄग्रणी, (केडीएस ३४४) अषण फुले संगम (केडीएस ७२६) 

तूर 

 

पेरणी पूवर 

तयारी 
पेरणी करीता खालील ईपलब्ध वाणाची षनवड करावी. 

वाणांची षनवड: षवपुला, फुले राजेश्वरी, बी एस एम अर-८५३, बी एस एम अर-७३६, बी डी एन-७११, बी डी 

एन-७१६, पी के व्ही तारा  

मका 

 

पेरणी पूवर 

तयारी 
पेरणी करीता खालील ईपलब्ध वाणाची षनवड करावी. 

वाणांची षनवड:  संगम, कुबेर, राजषी, फुले महषी, पूण संकर मका १ 

भुइमुग 

 

पेरणी पूवर 

तयारी  
पेरणी करीता खालील ईपलब्ध वाणाची षनवड करावी. 

वाणांची षनवड: एस बी-११, जे एल-२४ (फुले प्रगती), टी ऄे जी-२४, टी पी जी-४१, टी जी-२६, जे एल-५०१, 

फुले अर एच अर जी-६०२१, फुले ईन्नती, जे एल-७७६ (फुले भारती), जे एल-१०८५ (फुले धनी) 
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बाजरी 

 

पेरणी पूवर 

तयारी  
पेरणी करीता खालील ईपलब्ध वाणाची षनवड करावी. 

वाणांची षनवड: ऄ) संकरीत:  फुले अददशक्ती, फुले महाशक्ती ब) सुधाररत:  धनशक्ती  

 

स्त्रोत   :  

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

२) मागील हवामान  :  

 

रठकाण : मफुकृषव , राहुरी. 

दद.  :  २८.०६.२०२२ 

थवाक्षरीत  

प्रमुख ऄन्वेषक, ग्राकृमौस,े ऐएमएफय,ु राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 
 


