
 

 

हवामान आधा रत कृिष स ला 
ामीण कृिष मौसम सेवा, िज हा कृिष हवामान क , 

कृिष िव ान क  , मोहोळ , सोलापरू. 

 
   

दरू वनी –(०२१८९) २३३००१    ईमेल-damu.kvkmohol@gmail.com 
 

  

(२८०) हवामान अदंाजावर आधा रत कृ ष स ला स मतीची सा ता हक बैठक दनांक ०३/०२/२०२३ 
 

हवामान अदंाजावर आधा रत कृषी स ला 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 

हवामान सारांश 

भारतीय हवामान खा या या ादे शक हवामान क , मुंबई यांच ेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार 
सोलापूर िज याम ये दनांक ०४, ०७, ०८ फे ुवार  २०२३ रोजी  आकाश अंशतः ढगाळ राह याची श यता 
आहे. तर दनांक ०५ फे ुवार  व ०६ फे ुवार  २०२३ रोजी आकाश मु यता नर  राह याची श यता आहे. 
दनांक ०४ फे ुवार  त े०८ फे ुवार  २०२३ दर यान हवामान कोरडे राह याची श यता आहे.  
कमाल तापमान ३३ अंश सेि सअस त े ३५ अंश सेि सअस पयत तर कमान तापमान १६ त े १८ अंश 
सेि सअस पयत राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ६१ त े६६ % तर दपुारची सापे  आ ता 
३९ त े ४२ % दर यान राह याची श यता आहे. वा  याचा वेग ताशी ९.४ कमी त े १२.३ कमी पय त 
राह याची श यता आहे. 

व ता रत ेणी अंदाज 
(ईआरएफएस) 

व तार त अंदाजानुसार(ईआरएफएस)म य महारा ात वभागात (सोलापूर,धळेु, नंदरुबार, जळगाव, ना शक, 
अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगल , को हापूर) 
दनांक ०९ फे ुवार  त े१४ फे ुवार  २०२३ दर यान 
कमाल तापमान सरासर  राह याची श यता आहे. 
कमान तापमान सरासर  राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला 

 शेतकर  बांधवांनी आप या पकाच ेक ड व रोगा संदभात नय मत सव ण क न जर ादभुाव 
आ थक नुकसान पातळी या वर अस यास यो य या उपाययोजना करा यात. 

 पकावर क टकनाशकाची,बुर शनाशकाची फवारणी करतांना यो य ती खबरदार  व काळजी यावी. 
 हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला व हवामाना या पूवानुमानाक रता मेघदतू या 

मोबाइलअॅपचा वापर करावा. वजे या अंदाजा या पूवानुमाना क रता दा मनी मोबाइलअॅपचा वापर 
करावा 

संदेश 
 मेघदतू अॅप डाऊनलोड कर यासाठ  पुढ ल लकं वर ि लक करावे. 

:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

र बी वार  
दाणे भर याची 

अव था  
प व होत असले या वार  पकांच ेप ांपासून संर ण करावे. 
सवसाधारणपणे ९० त े  १००  दवस हा काळ कणसाम ये दाणे भर याचा असतो. या अव थते पाणी 

मागील आठवडयातील हवामान  
( द २८.०१.२०२३ ते ०३.०२.२०२३) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसाचंा हवामान अदंाज 
( द.०४.०२.२०२३ ते ०८.०२.२०२३) 

२८ २९ ३० ३१ ०१  ०२  ०३  दनांक ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ 
०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस ( म. मी.) ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० 

३३.८ ३४.४ ३३.६ ३३.० ३२.६  ३१.८ ३१.४ कमाल तापमान (अ.ं से.) ३३.० ३४.० ३४.० ३४.० ३५.० 

- १८.३ १७.४ १९.६ २०.५ १७.४ १३.४ कमान तापमान (अं. से.) १६.० १६.० १७.० १८.० १७.० 

नर  नर  नर  
अंशतः 
ढगाळ 

अंशतः 
ढगाळ 

नर  नर  ढग ि थ त (आकाश ) 
अंशतः 
ढगाळ 

नर  नर  
अंशतः 
ढगाळ 

अंशतः 
ढगाळ  

- ६३ ७३ ७२ ६९ ७२ ७१ सकाळची सापे  आ ता (%) ६२ ६१ ६३ ६५ ६६ 

२३  २० २९ ४१  ४२  ४१  - दपुारची सापे  आ ता (%) ४२ ३९ ४० ३९ ४० 

१.९ ५.६ ३.७ ०.० ३.७ ०.० ४.७ वा याचा वेग ( कमी/तास) १२.३ ११.२ १०.९ ११.१ ९.४ 
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मळा याने कणसात दाणे भर यास मदत होत.े कणसाच ेवजन वाढून उ पादन वाढत.े यां याकड े सचंनाची 
सु वधा उपल ध असेल यांनी वार स पाणी यावे. 
हुर या साठ  र बी वार या फुले मधरु वाणाच ेदाणे मऊ व दु धाव थते असताना कणसाची काढणी करावी 
व हुर यासाठ  व  करावी. 

गहू  फुलोरा अव था 
गहू पकास फुलोरा अव थते असताना आ ण पेरणीस ६० ते ६५ दवस झाले अस यास गरजेनुसार पाणी 
यावे. पक ५५ त े७० दवसाच ेअसताना १९:१९:१९ या व ा य खताची २% ( १० लटर पा यात २०० ॅम 

१९:१९:१९ ) या माणे दोन वेळा फवारणी करावी.    

हरभरा फुलोरा त ेघाटे भरण े

हरभराला भर या या अव थते पाणी मळा याने घा या मधील दाणे भर यास मदत होत.े व उ पादन 
वाढत.े यां याकड े सचंनाची सु वधा उपल ध असेल यांनी हरभरा पकास पाणी यावे. हरभरा पकास 
तुषार सचंन प धतीने यो य माणात पाणी यावे.  येक वेळी पाणी माण शर  (७ त े८ सेमी) देणे 
मह वाच ेअसत.े जा त पाणी दले तर पक उभळ याचा धोका असतो. 
हरभ  यावर ल घाटे अळी या नयं णासाठ  लोरॅन नील ोल १८.५% एस.सी. @ १०० मल  ५०० लटर 
पा यातून ती हे टर या माणे फवारणी करावी. 
हरभ यावर ल घाटेअळी या नयं णासाठ  प ी थांबे उभारावेत व हे टर  ५ या माणे कामगंध सापळे 
लावावेत. 
िजरायती हरभरा प रप व झाला अस यास काढणी व मळणी क न यावी. हरभरा उ हात वाळवून कोर या व
हवेशीर जागी साठवणूक करावी. 

करडई 
दाणे भर याची 

अव था 

करडई पकावर ल मावा कड आढळून आ यास करडईवर ल मा या या भावी नयं णासाठ  ७५ एस.पी. 
ॲ सफेट १६ ॅम त १० लटर पाणी या माणात प हल  फवारणी पेरणीनंतर ४० त े४५ दवसांनी आ ण 
दसुर  फवारणी ५५ त े६० दवसांनी वछ वातावरणात करावी. 
करडई पकात दसुरे पाणी पीक फुलो  यात येताना ५५ त े६० दवसांनी यावे.  

ऊस 

खोडवा ऊस 
यव थापन 

खोडवा ऊस यव थापन:उसाच े बुडखे मोठे रा ह यास त े ज मनीलगत धारदार कोय याने छाटून यावेत. 
यामुळे ज मनी खाल ल क ब फुट यास वाव मळतो व फूट यांची एकूण सं या वाढत.े बुड यां या छाटणी 
नंतर लगेचच ०.१ ट के बा व ट न ( १ ॅम बा व ट न १ लटर पा यात मसळून तयार केले या ावणाची) 
या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. यामुळे मातीतून होणा या बुरशीज य रोगांचा तबंध होतो. 
सू म अ न य यव थापन: माती पर णानुसार सू म अ न यांची कमतरता अस यास एकर  १० कलो 
फेरस स फेट , ८ कलो झकं स फेट, ४ कलो मग नज स फेट व २ कलो बोरॅ सह  सू म अ न ययु त  
खत े १:१० स य खताम ये मसळून ४ त े५ दवस सावल त मुरवून वापरावीत. 

सु  उस लागवड 

सु  ऊसाची लागवड १५ डसबर ते १५ फे ुवार  दर यान करावी.सु  ऊस लागवड कर यासाठ  
को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले २६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१), को.९४०१२(फुले सा व ी), 
को.सी.६७१(वसंत-१) या जातीचंी नवड करावी. 
सु  उसाम ये उ हाळी भुईमूग, कांदा, काकडी, टरबूज, क लगंड, इ याद  पके आंतरपीक हणून घेता येतात. 
बेणे या: 
बुरशीज य रोग व खवले कड या यापासून तबंधासाठ  ऊस बेणे लागणीपूव  १० लटर पा यात डायमेथोएट 
३०% वाह  २६ .५ मल  + १० ॅम काब डॅ झम मसळून १० म नटांसाठ  बेणे या करावी. 
हुमनीचा ादभुाव अस यास बीज येसाठ  इ मड लो ीड ती १० लटर पाणी वाप न बेणे याकरावी. 
अॅसेटोबॅ टर आ ण फुरद वरघळ वणारे जीवाणू संवधक अनु मे १० कलो आ ण १ .२५ कलो ती १०० 
लटरपा यात मसळून तयार केले या ावणात उसा या टप या ३० म नटे बुडवून नंतर लागण करावी 
यामुळेन खताम ये ५०  %ची तर फुरद खताम ये २५  % ची बचत होत.े 
खताची मा ा : सु  उसा या लागणी या वेळी त हे  टर  २५ कलो न  (५५ कलो यु रया), ६० कलो 
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फुरद (३६५ कलो सगंल सुपर फा फेट) आ ण ६० कलो पालाश (१०० कलो युरेट ऑफ पोटॅश याव.ेको. 
८६०३२ (नीरा) या उसा या जातीसाठ  २५ ट के रासाय नक खताची मा ा जा त यावी. 

मका पेरणी 

उ हाळी मकेची लागवड जानेवार  त ेफे ुवार  दसुरा आठवडा या दर यान करावी. 
बीज या: ०२ त े२.५ ॅम थायरम त कलो बया यास पेरणीपूव  लावावे. तसेच पेरणीपूव  अॅझोटोबॅ टर
वापराव.े 
टोकणीच ेअंतर: ७५ स.मी. × २० स.मी.- उ शरा व म यम कालावधी या वाणाक रता 
             ६० स.मी. × २० स.मी.- कमी कालावधी या वाणाक रता 
खत यव थापन : पेरणी या वेळेस ४० कलो न  , ६० कलो फुरद यावे, ४० कलो पालाश ती हे टर,
पेरणीनंतर ३० दवसानी ४० कलो न , पेरणीनंतर ४०-४५ दवसानी ४० कलो न  ती हे टर.  
सू म अ न य : ज मनीत झकंची कमतरता अस यास हे टर  २० त े२५ कलो झकं स फेट यावे. 

क लगंड  

क लगंड, खरबूज पकाम ये रोपवाढ या ाथ मक अव थते ‘ ॉप क हर’ (नॉन वू हन फॅ ीक) तं ाचा वापर 
२१ त े२५ दवस करावा. या या वापरामुळे पका या वाढ साठ  आ ण वकासासाठ  आव यक सू म 
वातावरणाची न मती होत.े पकाची जोमदार वाढ होऊन उ पादनाचा दजा सुधारतो. तुलनेत पीक लवकर 
तयार होत.े ॉप क हर हे पकाच ेधुके, थडंी, ऊन, गारा, अवकाळी पाऊस यांपासून संर ण करत.े वाढ या 
सु वाती या अव थमे ये रोगजंतू, कडींना अटकाव होतो. यामुळे पीक संर ण खचात व क टात बचत होत.े 
पका या एकूण कालावधीम ये पीक संर णासाठ  आव यक असणा या फवार यांची सं या कमी लागत.े 

डा ळंब वाढ ची अव था  
डा ळंब फळ पकावर मावा, फुल कड,े पांढर  माशी व फळे पोखरणार  आळी यांचा ादभुाव झा यास 
नयं णासाठ  सायना नील ोल १०.२६% ओ.डी. ७ ते ९ मल  ती १० लटर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. 

ा   मणी वाढ ची अव था
हवेम ये जा त आ ता अस याने भुर  रोगाचा ादभुाव हो याची श यता आहे. ादभुाव झा यास 
नयं णासाठ  अमपेलोमायसेस ि वस वाल स @ ५ ॅम ती लटर पाणी या माणात फवारणी करावी.  

केळी   

केळी पकावर ल फुल कडी या नयं णासाठ  केळीच ेघड ६ ट के स छ ते या पॉल थीन पश यांनी 
झाकावेत. मावा कडी या नयं णासाठ  डायमेथोएट २० मल  ती १० ल टर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. केळी बागेत काकडी, भोपळा, क लगंड, खरबूज तसेच मरची, वांगी यासारखी पके घेणे कटा ाने 
टाळावे. 

जनावरांच े
यव थापन 

 

उ हाळी हंगामात जनावरांना हरवा ओला चारा उपल ध हावा हणून पाणी उपल धतेनुसार वार  कंवा 
बाजर  कंवा मका या चारा पकांची लागवड करावी. शे या क रता ल हर लूक (चपटे कृ म) जंतां या 
नयं णासाठ  पशूवै यका या सहहयाने जंतनाशक पाजाव.े जनावरांना नेहमी व छ पाणी प यास यावे. 
उसाच ेवाढे जनावरांना जा त माणात खाऊ घालू नये. खाऊ घालायच ेअस यास ती दवस  एका 
जनावरास केवळ ८ कलो वाढे आ ण यासोबत सकस वीदल वगातील हरवा चारा, गरजनेुसार वाळलेला 
चारा व आंबावण तसेच २५ ते ३० ॅम ार म ण देणे अ यंत गरजेच ेआहे.   

 
ोत   :  

१) हवामान पूवानुमान : ादे शक हवामान पूवानुमान क , मुंबई. 

२) मागील हवामान : वभागीय कृ ष संशोधन क , सोलापूर.  

ठकाण :कृ ष व ान क , मोहोळ, सोलापूर. 

दनांक  : ०३ फे ुवार  २०२३ 

वा र त 

मुख अ वेषक, ामीण कृ ष मौसम सेवा-िज हा कृ ष 
हवामान क , कृ ष व ान क , मोहोळ, सोलापूर. 

 


