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८८) षिल्हा: नंदुरबार-हवामान आधाररत कृिी सल्ला सषमतीची साप्ताषहक बैठक षद. ३ फेबु्रवारी २०२३ 

AGRO-AWS मागील आठवड्यातील हवामान न दंी 

(२७/०१/२०२३ ते ०२/०२/२०२३) 
हवामान घटक 

भारतीय हवामान षवभाग हवामान अंदाि 

(०४/०२/२०२३ ते ०८/०२/२०२३) 

२७ २८ २९ ३० ३१ ०१ ०२ षदनांक ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ 

० ० ० ० ० ० ० पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

२७.७ २९.८ २९.३ २९ २७.६ २६.२ २७.९ कमाल तापमान (अं.से.) ३० ३१ ३२ ३२ ३२ 

१६.७ १७.५ १६ १६.७ १९.५ १२.५ १६.४ षकमान तापमान (अं.से.) १२ १३ १४ १५ १४ 
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हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

पुढील पाच षदवसांचा 

हवामान अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेवशक हवामान कें द्र, म ंबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदाजान सार, प ढील पाच वदवस 

हवामान कोरडे राहील. वकमान तापमान १२ ते १५ अंश सेवलस सअस तर कमाल तापमान ३० ते ३२ अंश सेवलस सअस 

दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. 

षवस्ताररत हवामान अंदाि वद. ८ ते १४ फेब्र वारी २०२३ दरम्यान मध्य महाराष्ट्र ात कमाल तापमान व वकमान तापमान सरासरी एवढे  राहण्याची शक्यता आहे.  

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

सामान्य सल्ला 
वपकात आंतरमशागत करून तणववरहीत ठेवावीत. वपकांवर वकडीचा व रोगांचा प्राद भााव झालस यास वेळेवर पीक संरक्षण 

करावे. हवामानाचा अंदाज व पीकवनहाय कृषीहवामान सलस ला पाहण्यासाठी “मेघद त” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

संदेश 
रब्बी वपकांना वपकांच्या वाढीच्या संवेदनशील अवस्थेत पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. आकाश स्वच्छ असताना फवारणी 

करावी. 

गहु 
कांडी 

धरण्याची   

गहू पीक ५५ ते ७० वदवसाचे असताना १९:१९:१९ या ववद्राव्य खताची २ टके्क (२०० गॅ्रम १० वलटर पाण्यात) याप्रमाणे दोन 

वेळा फवारणी करावी. दाणे भरण्याच्या अवस्थेत २ टके्क य ररयाची (२०० गॅ्रम १० वलटर पाण्यात) फवारणी करावी. 

हरभरा 
फुल रा 

अवथिा 

ढगाळ वातावरणाम ळे हरभरा वपकात घाटेअळीचा प्राद भााव वदसून आलस यास वपकास फ लकळी लागण्याच्या वेळेस 

पवहली फवारणी करावी. यासाठी २५ वकलो वनंबोळी पावडर रात्रभर ५० वलटर पाण्यात वभजत ठेवावी. सकाळी 

कापडाच्या सहाय्याने अका  काढून त्यामधे्य ४५० वलटर पाणी टाकावे. हे द्रावण १ हेक्टर के्षत्रावर फवारावे. प ढे १० ते १५ 

वदवसांनी हेवलओवकल ५०० वमली ५०० वलटर पाण्यातून प्रवत हेक्टर या ववषाणूजन्य वकटकनाशकाची फवारणी करावी. 

आवश्यकता असेल तर वतसरी फवारणी १८.५ % एस.सी. क्लोरअन्ट्र ोवनलीप्रोल १०० वमली हेक्टरला ५०० वलटर पाण्यातून 

हवामान कोरडे असताना फवारावे. 

रबी ज्वारी  दाणे भरण्याची  
रबी ज्वारीमधे्य लष्करी अळी व कणसातील अळी वकडीच्या वनयंत्रणासाठी मॅलॅवथऑन ५ टके्क डी.पी. (भ कटी) प्रवत 

हेक्टरी २० वकलो या प्रमाणात ध रळणी करावी. 

उन्हाळी 

भुईमुग 
पेरणी  

बीजप्रक्रीया-वबयाण्यापासून प्राद भााव होणा-या व रोपावस्थेत येणाऱ्या रोगापासून वपकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूवी 

प्रवत वकलो वबयाण्यास ५ गॅ्रम थायरम वकंवा २ गॅ्रम काबान्डवझम वकंवा ३ गॅ्रम मॅन्कोझेब वकंवा ५ गॅ्रम टर ायकोडमाा जैववक 

ब रशीनाशक चोळावे. नंतर एक वकलो वबयाण्यास २५ गॅ्रम रायझोबीयम आवण २५ गॅ्रम स्फ रद ववरघळणारे जीवाणू 

संवधाक चोळावे बीजप्रक्रीया केलेले वबयाणे सावलीत स कवून पेरावे. 

उन्हाळी 

मुग 
पेरणी   

उन्हाळी म ग पेरणी २० जानेवारी ते १० फेब्र वारी दरम्यान करावी. पेरणीसाठी वैभव, पी.के.व्ही. ए.के. एम.-४, उत्कषाा, 

बी.एम. २००२-१, बी.एम. २००३-२ वाणांची वनवड करावी. पेरणीचे अंतर: ३० × १० सेंमी अंतर ठेवून पाभरीने मूग पेरावा. 

एकरी ५ ते ६ वकलो वबयाणे वापरावे.  बीजप्रवक्रया: म गावर ववशेषतः मूळक जव्या रोगाचा प्राद भााव होतो. या रोगाचा 

प्राद भााव रोखण्याकररता व उगवण लवकर होण्याकररता प्रवत वकलो वबयाण्यास ५ गॅ्रम टर ायकोडमाा आवण २५ गॅ्रम 

रायझोवबयम वजवाणू संवधाकाची प्रवक्रया करावी.  खत मात्रा: २० वकलो नत्र आवण ४० वकलो स्फ रद प्रती हेक्टरी द्यावे.  

ऊस लागवड  

स रु ऊस लागवड १५ फेब्र वारीपयंत करावी. बेणे प्रवक्रया : १०० वलटर पाण्यात ३०० वम.वल. मॅलॅवथऑन (५० इसी) आवण 

१०० गॅ्रम काबेन्डावझम चांगले वमसळावे. त्यामधे्य वटपऱ्या १० वमवनटे ब डवाव्यात. त्यानंतर स्वतंत्रपणे १०० वलटर पाण्यात 

ॲसेटोबॅक्टर वजवाणू संवधाक एकरी ४ वकलो आवण स्फ रद ववरघळववणारे वजवाणू संवधाक ५०० गॅ्रम वमसळून या 

द्रावणात वटपऱ्या ३० वमवनटे ब डवाव्यात. त्यानंतर लगेच लागवड करावी. 

टरबूि व 

खरबूि 
लागवड  

लागवडीचा हंगाम: या वपकाची लागवड प्राम ख्याने जानेवारी ते फेब्र वारीमधे्य करावी. लागवडीसाठी खालील जातीचंी 

वनवड करावी. कवलंगड जाती : श गर बेबी, अकाा मावणक, अकाा ज्योती ई. खरबूज जाती : प सा सरबती, द गााप रा मधू, हरा 

मधू, अकाा राजहंस, अकाा ज्योत, ई. खत मात्रा: लागवडीपूवी ५०:५०:५० वकलो नत्र:स्फ रदः पालाश प्रवत हेक्टरी द्यावे. 

पशुसंवधरन - बदलणाऱ्या वातावरणात होऊ शकणाऱ्या आजारांचा प्राद भााव ओळखून जनावरांना योग्य लसीकरण करून घ्यावे. 

कुकु्कटपालन - 
परसातील क क्क ट पालनामधे्यहे करावे: 

1. आपलस या क क्क टपालनामधील पक्षांचा स्थलांतरीतपक्षांशी संपका  टाळा. 
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2. पक्ष्ांच्या पाण्याची व खाद्याची भांडीदररोज स्वच्छ ध वा. 

3. क क्क ट पक्ष्ांच्या ख राड्यात स्वच्छता ठेवा. 

4. पक्षांना वनयवमतपणे लसीकरणकरुन घ्या. 

5.आपलेकडील पक्षी आजारी पडलस यास वकंवामरत क झालस यास त्याची मावहती तात्काळनवजकच्या पश वैद्यकीय अवधका-

यास दया. 

 

 

 

षठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार 

षद.  : ३/०२/२०२३ 

 

स्वाक्षरीत 

प्रमुख अने्विक  
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