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(२४२) हवामान अदंाजावर आधा रत कृ ष स ला स मतीची सा ता हक बैठक दनांक २३/०९/२०२२ 
 

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 २४ स टबर त े २८ स टबर २०२२ दर यान तुरळक ठकाणी हल या 
व पा या पावसाची श यता आहे.  

कमाल तापमान २९ अंश सेि सअस त े ३२ अंश सेि सअस पयत तर कमान तापमान २१ त े २२ अंश 
सेि सअस पयत राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ८० त े८५ % तर दपुारची सापे  आ ता 
४० त े ४७ % दर यान राह याची श यता आहे. वा  याचा वेग ताशी १७ कमी ते १९ 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, पुण,े सातारा, सांगल , को हापूर)  दनांक २८ स टबर त े०४ ऑ टोबर २०२२ दर यान  
पावसाच े माण सरासर  राह याची श यता आहे. 
कमाल तापमान सरासर  राह याची श यता आहे. 
कमान तापमान सरासर  राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला 

 पावसाची श यता अस याने काढणी केलेले पके शेड म ये कंवा ला ट क या कागदाने झाकून 
ठेवावीत . 

 शेतकर  बांधवांनी आप या पकांच े कड व रोगसंदभात नय मत सव ण क न जर ादभुाव 
आ थक नुसकान पातळी या वर आस यास यो य उपाययोजना करा यात 

 हवामान अंदाजावर आधा रत कृ षस ला व हवामाना या पवूानुमानाक रता मेघदतू या मोबाइल 
अॅपचा वापर करावा. वजे या अंदाजा या पूवानुमानाक रता दा मनी मोबाइल अॅपचा वापर करावा. 

संदेश प व खर प मूग, उडीद पकाची व रत काढणी करावी. व काढणी केले या शेतमालाची सुर त ठकाणी 
साठवणूक करावी. 

तूर  वाढ ची अव था  
तूर पकावर ल ‘वांझ’ हा वषाणूज य रोग असून याचा सार ए रओफाइड माइट ( कोळी ) मुळे होतो. या रोगा या 
ादभुावामुळे तुर ला फुले व शगा लागत नाह त. यामुळे उ पादनात मोठ  घट येत.े वांझ रोगासाठ  स याच ेकमाल 

तापमान २५ त े३० अंश सेि सअस, पाऊस व आ ता रोगासाठ  पोषक अस याने वांझ रोगाचा ादभुाव 
टाळ यासाठ  ए रओफाइड माइटच ेरासाय नक नयं णासाठ  डायकोफॉल (१८.५ ईसी) २ म ल कंवा 

मागील आठवडयातील हवामान  
( द १७.०९.२०२२ ते २३.०९.२०२२) हवामान घटक  पुढ ल पाच दवसाचंा हवामान अदंाज 

( द.२४.०९.२०२२ ते २८.०९.२०२२) 
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३ दनांक २४ २५ २६  २७  २८  
०.० ०.० ०.० ०.५ ०.० ०.० ०.० पाऊस ( म. मी.) ६.० २.० ६.० ५.० ३.० 
३०.६ ३२.२ ३१.७ २८.७ २५.८ ३१.० ३०.१ कमाल तापमान (अ.ं से.) २९.० २९.० ३०.० ३१.० ३२.० 
२१.६ २१.१ २१.३ २१.८ २१.६ २०.७ २१.६ कमान तापमान (अं. से.) २१.० २१.० २१.० २१.० २२.० 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढग ि थ त (आकाश ) ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 
८८ ८५ ९१ १०० ८६ ८८ ८३ सकाळची सापे  आ ता (%) ८५ ८५ ८२ ८० ८० 
६९ ५७ ५३ ८६ ८४ ६६ ६१ दपुारची सापे  आ ता (%) ४६ ४७ ४४ ४० ४२ 
-- -- -- -- -- -- -- वा याचा वेग ( कमी/तास) १९.० १९.० १७.० १८.० १८.० 
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 फेना झाि वन (१० ईसी) ०१ म ल ती लटर पा यात मसळून व छ व नर  वातावरणात फवारणी 

करावी.   

सोया बन  शगा भर याची 
अव था  

व वध कार या कडीं या/ अळीं या नयं णासाठ  पकाम ये एकर  ८ त े१० प ी थांबे उभारावेत. सोयाबीन 
पकावर पाने खाणा या पोडो टेरा अळी या उप वाचा आगाऊ अंदाज घेऊन नुकसान टाळ यासाठ  हे टर  ५ 
पोडोलूरचा वापर कर यात आलेले फेरोमेन सापळे, नयं णासाठ  अंडी समुहांचा तसेच समुहाने आढळणा-या 

अ यांचा वेळीच नायनाट के यास रासाय नक कटकनाशकांचा वापर टाळता येतो. रासाय नक कटकनाशकांचा 
वापर करण ेअ नवाय झा यास लोरपायर फॉस २० ट के २० मल  कंवा सायपरमे न २५ ट के ४ मल  त १० 
लटर पा यातून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. आ तायु त वातावरणामुळे तांबेरा या बुरशीज य रोगा या 
नयं णासाठ  ो पको याझोल कवा हे झाको याझोल १० मल  ती १० लटर पा यातून व छ व नर  
वातावरणात फवारणी करावी.   

मूग  काढणी  
प व खर प मूग पकाची व रत काढणी करावी व काढणी केले या शेतमालाची सुर त ठकाणी साठवणूक 
करावी. मुगा या शगया ७५ % वाळव यावर प हल  तोडणी व यानंतर ८ त े१० दवसांनी रा हले या सव 
शगा तोडा यात.  

उडीद काढणी 
प व खर प उडीद पकाची व रत काढणी करावी व काढणी केले या शेतमालाची सुर त ठकाणी साठवणूक 
करावी. उडीद पका या या शगा ७० % शगा प रप व झा यानंतर व पावसाची उघडीप  मळा यानंतर 
लगेच काढणी करावी.  काढणी एक कंवा दोन ट यांम ये करावी जेणेक न दाणेगळ होणार नाह .  

ऊस वाढ ची अव था  
लागवडीपूव  बेन े या केल  नसेल तर लागवडीनंतर ६० दवसांनी हे टर  १ लटर व प अॅसेटोबॅ टर िजवाणूची 
५०० लटर पा यात मसळून सकाळ या वेळेस फवारणी करावी आ ण १.२५ कलो फुरद वरघळ वणारे िजवाणू १०० 
कलो कंपो ट खतात मसळून सर म ये दयावे. 

र बी वार   

र बी वार ची पेरणी १५ स टबर ते १५ ऑ टोबर या कलावधीत ज मनीत पुरेसा ओलावा असताना ५ सेमी 
खोल पयत करावी.  
र बी हंगामात वार  पेरणीसाठ  सुधा रत वाणाच े बयाणे, िजवाणू संवधके, खत ेइ याद  न व ठांच े नयोजन 
कराव.े तसेच र बी वार या पेरणीसाठ  शफारस केलेले सधुा रत/ संकर त वाण  ज मनी या कारानुसार 
वापरावेत.  
हल या जमीनीसाठ  फुले अनुराधा, फुले माऊल  म यम जमीनीसाठ  फुले सू च ा, फुले माऊल , फुले च ा, 
परभणी मोती, मालदांडी-३५-१  भार  जमीनीसाठ  फुले वसुधा, फुले यशोदा, सी. एस. ह . २२ , पी. के. ह . 
ांती, परभणी मोती, संकर त वाण: सी.एस.एच. १५ आ ण सी.एस.एच. १९ बागायती साठ  फुले रेवती, फुले 

वसुधा, सी. एस. ह .- १८, सी.एस.एच. १५ आ ण सी.एस.एच.१९  हुर यासाठ  वाण: फुले उ रा, फुले मधरु. 
लाहयासाठ  वाण फुले पंचमी  पापडासाठ  वाण फुले रो हणी. र बी वार च ेअपे त उ पादन मळव यासाठ  
हे टर  १.४८ लाख रोपे ठेवणे ज र  च ेआहे. याक रता वार ची पेरणी ४५ x १५ सेमी. अंतरावर करावी. 
पेरणी पूव  ती कलो बया यास ४ ॅम गंधक (३०० मेश पोताच े) चोळावे.तसेच २५ ॅम अॅझोटोबॅ टर व 
पी.एस.बी. क चर चोळाव.े िजवाणू संवधकांची या क न हे टर  १० कलो बयाणे वापरावे.  

करडई  

र बी करडईची पेरणी स टबरचा दसूरा पंधरवडा त ेऑ टोबर या प ह या आठव यापयत ज मनीत पुरेसा 
ओलावा असताना करावी. र बी हंगामात करडई पेरणीसाठ  बयाण,े िजवाणू संवधके, खत ेइ याद  न व ठांच े
नयोजन कराव.े तसेच करडई या पेरणीसाठ  शफारस केलेले सरळ/ संकर त वाणांची नवड करावी. 
करडई या कोरडवाहु े ात पेरणीसाठ  भीमा, फुले कुसुमा, फुले करडई – ७३३ या सरळ वाणांची नवड 
करावी. कोरडवाहु तसेच बागायती लागवडी साठ  एस. एस. एफ.-७०८,   फुले चं भागा (एस. एस. एफ. 
७४८), एस. एस. एफ.१२-४० या सरळ वाणांची नवड करावी. तर नार  एन.एच. -१ या संकर त वाणाची 
नवड करावी. 

हरबरा पूव मशागत कोरडवाहू हरबरा पक पेरणीसाठ  ज मनीची मशागत करावी. खर प हंगामातील पक काढणीनंतर कडीकचरा 
व धसकटे गोळा क न यावीत कोरडवाहू हरबरा पकाची पेरणी २० से टबर पासून करावी. 
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केळी  
स या या ढगाळ, उ ण व दमट हवामानामुळे केळीवर ल करपा ( सगाटोका) रोगा या नयं णासाठ  
रोग त पानाचा भाग/ पाने काढून जाळावीत. रोगाची ल ण े दसताच ोपीको याझोल ५ मल . व 
मनरल ओईल १०० मल  ती १० लटर पा यात मसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी 
यानंतर २० दवसा या अंतराने २ फवार या करा यात. 

जनावरांच े
यव थापन ल पी वचा रोग  

कारणे 
ल पी वचा रोग या रोगाचा संसग "कॅ ीपॉ स" ( Capri pox) वषाणू मुळे होतो. हा वषाणू शे या व 
म यांमधील देवी रोगा या वषाणूशी संबं धत आहे. 
पशुपालकांनी यावयाची काळजी 
बा धत जनावरे नरोगी जनावरांपासून वेगळी ठेवणे. 
कोण याह  संभा य रोगी जनावरास नरोगी जनावरां या कळपात वेशास बंद  करणे. 
रोग ादभुाव झाले या गावातील बा धत व नरोगी जनावरांना चराऊ कुरणांम ये एक त सोड यास मनाई 
करण.े 
डास, गो चड व त सम क यां या बंदोब त करण.े तसेच नरोगी जनावरां या अंगावर कडे न चाव यासाठ  
औषध लावणे व गो याम ये यासाठ या औषधांची फवारणी करण.े 
रोग ादभुाव े ातील जनावरांना रोग ादभुाव नसले या ठकाणी तसेच था नक बाजारांम ये ने यास 
तबंधक करणे. 
तबंधा मक उपाय योजना 

त काळ नजीक या पशुवै यक य दवाखा याशी संपक साधून उपचार क न यावेत. 
वचवेर ल गाठ च ेजखमेत पांतर झा यास जखमेत जंतू पडू नये यासाठ  जखमेवर पशुवै यका या 
मागदशनानुसार औषध मलम लावावे. 
ल पी या वचा रोग नयं णासाठ  पशुवै यका या स याने गोट पॉ स या लसीच ेलसीकरण क न यावे. 

 
  

ो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  : २३ स टबर २०२२                                                                                                                             

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

   


