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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला 

पीक अवथथा कृषि षवियक सल्ला 

हवामान साराांश पुढील पाच षदवस आकाश काही षठकाणी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.  

षद. १८ मे रोजी जोराचे  वारे व षवजाच्या कडकडाटा सह काही षठकाणी हलका पाऊस 

पडण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला पावसाची शक्यता असल्याने, कापणी  केलेली षपके शेडमधे्य षकंवा प्लास्िकच्या कागदाने 

झाकून ठेवावीत.  

षपकाची काढणी शक्यतो सकाळचे वेळेतच करावी. 

वादळी वा ऱ्याची शक्यता  असल्याने, फळ षपकाचे संरक्षण करण्यासाठी बांबू षकंवा लाकडी 

काड्यांचा आधार देऊन पॅ्लस्िक दोरीच्या सहाय्याने झाडे एकमेकांना बांधून घ्यावीत. 

पावसाच्या शक्यतेमुळे, षवद्युत उपकरणाचा संपकर  टाळा.  

जनावराना उघड्यावर चरावयास पाठवु नये, तसेच त्याच्याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे तसेच 

झाडाखाली बांधु नयेत. जनावरे गोठ्यात बांधावीत आषण चारा उपलब्ध करुन द्यावा. शेडमधे्य 

पाणी साचू नये याची काळजी घ्यावी. जर पाणी साठलेल्या कोरड्या चायारवर  पडले आषण 

बुरशीचे आक्रमण आढळले तर तो चारा जनावरांना देवु नये. 

शेतातील कामे शक्यतो टाळावीत.  

हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला व हवामानचा पूवारनुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल 

अॅपचा वापर करावा. 

वीजेच्या अंदाजाचा पूवारनुमानाकरीता दाषमनी मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

सांदेश पुढील पाच षदवस आकाश काही षठकाणी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.  

षद. १८ मे रोजी जोराचे  वारे व षवजाच्या कडकडाटा सह काही षठकाणी हलका पाऊस 

पडण्याची शक्यता आहे. 

पाण्याचे 

पूननभरण 

 चर, ववहीर, तलाव यामधील गाळ वकां वा ते काढून घ्यावेत. तसेच पाणी जवमनीत जास्तीत मुरेल व 

वाहून जाणार नाही याचा प्रयत्न करावा. पावसाचे घराच्या छतावर पडणारे पाणी पाइपद्वारे एखाद्या 

टाकीत जमा करावे व त्याचा वापर वववहर पुननभरण वकां वा बोअरवेल पूननभरण करुन घ्यावे. 

सोयाबीन उगवणक्षमता 

तपासणी 

सोयाबीन वपकाची पेरणी करण्यापूवी त्याची उगवण क्षमता तपासूनच पेरणी करावी. 

उगवणक्षमता तपासणी करण्याकररता गोणपाट अथवा वतनमानपत्राचा कागद वापरावा. एका ओळी 

मधे्य दीड ते दोन सेंवटमीटर अांतरावर १० दाणे ठेवावे , अशाप्रकारे दहा ओळी ांमधे्य एकूण १०० दाणे 

व्यवस्थथत राांगेत ठेवावे. 

त्यानांतर गोणपाटावर अथवा वतनमानपत्रावर पाणी टाकून ओले करावे व ते गोल गुांडाळून थांड वठकाणी 

सावलीत ठेवावे. अधून मधून त्यावर पाणी वशांपडत रहावे. सहा ते सात वदवसानांतर कोांब आलेले दाणे 

वेगळे करून मोजावे. जर उगवण झालेले वबयाण्याांची सरासरी सांख्या ७० पेक्षा कमी असेल तर एकरी 

वबयाण्याांचे प्रमाण थोडे वाढवून पेरणी करावी. 

पेरणीपूवी बीजप्रवहृया करावी. 

खरीप वनयोजन    पूवन मशागत झालेली असल्यास पावसाचे पाणी जवमनीत मुरववण्यासाठी मध्यम जवमनीत वाफे आवण 

भारी जवमनीत सरी वरां बे करावेत. खरीप हांगामात भाजीपाल्याची लागवड करण्यासाठी ज्याच्याकडे 

पाण्याची सुववधा आहे त्याांनी रोपे तयार करण्यासाठी रोपवाटीका तयार करावी.  आपल्या शेतातील 
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मातीचा नमुना त्यात अन्नद्रव्याचे प्रमाण, जवमनीचा आम्ल ववम्ल वनदेशाांक म्हणजेच सामू तपासून 

जामीनीबाबाताचे मावहती घेणे आवश्यक आहे. खरीप हांगामातील वपकाांच्या पेरणीसाठी दजेदार व 

प्रमावणत वबयाण्याचे वनयोजन करावे.   

उन्हाळी भुईमूग पररपक्वता पीक तयार झाले म्हणजे पाने वपवळी पडू लागतात. शेंगाचे टरफल टणक बनते व शेंगाच्या टरफलाची 

आतील बाजू काळी वदसू लागते. त्यानुसार काढणीची तयारी करावी. 

काांदा काढणी १) काांद्याची काढणी करीताना हाताने काांदे उपटावेत व काांद्याच्या जुडी बाांधाव्यात. 

२) काांद्याच्या मानेपासून २ सेमी वर पात कापावी.  

Covid 19 च्या 

महामारीच्या 

पररस्थथती 

घ्यावयाची 

काळजी 

 १) शेतामधील कापणी आवण इतर कामाांसाठी शक्यतो यांत्राचा वापर करावा आवण जास्त गदी वकां वा 

एकवत्रत काम करणे टाळावे. शेती यांते्र वनजंतुकीकरण करावीत. 

२) शेतामधे्य काम करत असताना शेतकरी बाांधवाांनी सामावजक अांतर पाळावे तसेच तोडाला मास्क 

वकां वा स्वच्छ रुमाल बाांधावा , वेळोवेळी वनजंतुकीकरण करणारे रसायन वकां वा साबण याांनी हात 

स्वच्छ धुवावेत. 

३) शेतामधे्य काम करतेवेळी आपल्या हाताचा डोळे , तोांड आवण नाक याांना स्पशन होणार नाही याची 

दक्षता घ्यावी. 

४) शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून वदल्यास काम पण योग्य होइल 

आवण योग्य सामावजक अांतरही ठेवले जाईल.  

आधुवनक 

वसांचन पद्धती 

 

 प्रवाही वसांचन पद्धतीत शेतचारीतून ३० ते ४०% पयंत होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो.  ज्या 

जवमनीचा पाणी वझरपण्याचा वेग जास्त आहे , अशा जवमनीत आधुवनक वसांचन पद्धतीचा अवलांब 

फायदेशीर ठरतो. सरी, वरां बे व चारी खालील जवमन वाया जात नसल्यामुळे जवळपास १६% जास्तीचे 

के्षत्र वापरता येते. आधुवनक वसांचन पद्धतीचा अवलांब करून नेमकेच पाणी वदल्याने पाण्याचा वनचरा 

खोलवर होत नाही व जवमनीची धूप होत नाही, तसेच, या पद्धतीद्वारे रासायवनक खते देणे शक्य असते. 

पाणी वापरातील बचत ५०% पयंत व उत्पादनातही लक्षणीय वाढ होते. तणाांचे प्रमाण , कीड व रोगाांचा 

प्रादुभानव कमी होतो. तुषार वसांचनात क्षारयुक्त पाण्याचा वापर करणे शक्य असते , तुषार वसांचनानांतर 

पाऊस पडला तरी वपकाांवर अवनष्ठ पररणाम होत नाही. कमी वेळेमधे्य जास्त के्षत्रावर वसांचन करता 

येते. पाण्याच्या कमतरतेनुसार पाण्याचा कायनक्षम वापर होण्यासाठी आधुवनक वसांचन पद्धती ांचा वापर ( 

वठबक वसांचन व तुषार वसांचन) पीकवनहाय वेगवेगळ्या स्वरूपाांत करावा. त्यामुळे पाण्याची बचत 

होऊन जवमनीचा पोत सुधारतो तसेच आधुवनक वसांचन पद्धतीचा वापर न केलेल्या वपकाांच्या तुलनेत 

१००% उत्पादनात वाढ वदसून येते आवण उत्पावदत होणाऱ्या मालाची गुणवत्ता व प्रत देखील 

उले्लखनीय असते. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवाननुमान : प्रादेवशक हवामान पूवाननुमान कें द्र, मुांबई.  

२) मागील हवामान  :  
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