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   (१००) हवामान अंदाजावर आधा रत कृिष स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िदनांक  १३/०५/२०२१   

 हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृिष िवषयक स ा 

हवामान सारांश 

भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क , मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िदनांक १३ मे  ते १५ मे, २०२१ दर ान तुरळक िठकाणी पावसाची श ता आहे. िदनांक १६ मे  रोजी ब याच िठकाणी पावसाची श ता आहे. तर िदनांक १७ मे २०२१ रोजी ब तांश िठकाणी पावसाची श ता आहे. कमाल तापमान ३२ अंश से अस ते  ४१ अंश से असपयत तर िकमान तापमान २० अंश से अस ते २८ अंश से अस दर ान राहील. वा याचा वेग ताशी १४ िक.मी. ते  ४१ िक.मी.पयत राह ाची श ता आहे. ईशारा : भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क , मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िद. १४ मे  २०२१ रोजी तुरळक िठकाणी मेघगजना, िवजां ा कडकडाटसह  पावसाची श ता  आहे. 

सामा  स ा 

 तुरळक िठकाणी मेघगजना, िवजांचा कडकडाट, अवेळी पाऊसाची श ता अस ाने प  झाले ा 
िपकांची, फळे व भाजीपा ाची काढणी क न ावी. काढणी झाले ा िपकांची मळणी क न 
सुर ीत िठकाणी साठवणूक करावी .  

 मळणी करणे श  नस ास काढलेली िपक पावसापासून संर ण हो ा ा ीने यो र ा झाकून ठेवावीत. 
 अवेळी पाऊसापासून बचावासाठी उघडयावरील धा  सुरि त थळी हलवावे. 
 पावसाचा अंदाज बघून िपकावर िकटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. 
 शेतकरी बंधूनी हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा व हवामानचा पूवानुमाना करीता मेघदुत मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 
 तसेच शेतकरी बंधंूनी मेघगजना व िवजेचा पुवानुमानाक रता दािमनी अॅपचा वापर करावा. 

संदेश तुरळक िठकाणी मेघगजना, िवजांचा कडकडाटसह अवेळी पाऊसाची श ता अस ाने प  झाले ा िपकांची, 
फळे व भाजीपा ाची काढणी क न ावी.  

आंबा   

फळ माशी ा िनयं णासाठी िमथील यूजेनॉल यु  र क सापळे बागेम े एकरी ८ ते १० या माणे लावावेत. प  झाले ा आं ांची काढणी श तो सकाळी दहापूव  िकंवा दुपारी ४ नंतर करावी तसेच आंबा फळांची वाहतूक श तो सं ाकाळी करावी. तयार झालेली आं ाची फळे काढून सुरि त िठकाणी िपक ासाठी ठेवावे. केशर जातीचे आंबा फळे ६ ते ८ िदवसांत एकसारखे नैसिगक र ा िपकिव ासाठी फळ काढणी नंतर सू  िजवाणू रोधक (कोलाइडल िस र ने थर केलेले हैडोजन पेरॉ ाईड) ४ िमली ती िलटर पा ाम े ५ िमिनटे पूव ि या क न फळ िपकावणी क ाम े १०० पीपीएम इिथलीन वायूची १८ तास िकंवा ७५० पीपीएम ईथॅफॉन ावणाम े ५ िमिनटे ि या क न फळांची स ी  खो ांम े पॅिकंग कर ाची िशफारस केली आहे.  

डािळंब   
जर बागेत तेलकट डागाचा ादुभाव असेल तर े ोमायिसन स े ट ९०% + टेटा सायकलीन हायडो ोराईड १०% ( े ो ाय ीन) ०.५ ॅम ती िल. मिह ातून एकदा आिण ोनोपोल ा फवारणी ा ५-७ िदवसां ा 
अंतराने फवारावे. गरजेपे ा जा  फवार ा टाळा ात, जर पाऊस झाला असेल तर े ो ाय ीन + कॉपरची 
एक अिधक फवारणी करावी. 

केळी   
झाडे पडू नये णून व वजनाने मो ा असले ा घडास गरजे माणे बांबू ा िकंवा पॉली ोपेलीन ा प ां ा सहहयाने झाडांना/ घडाना आधार/ टेकू ावा. केळी िपकावरील फुलिकडी ा िनयं णासाठी केळीचे घड ६ % स ी ते ा पॉलीिथन िपश ांनी झाकावेत. मावा िकडी ा िनयं णासाठी डायमेथोएट २० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून िनर  वातावरणातफवारणी करावी. 
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 नैसिगक र ा केळी िपकवणी साठी सुधा रत वातानुकूिलत फळ िपकवण क ात केळी ा घ ाना १०० पीपीएम ती ते ा इिथलीन वायूची ि या २० +/-२ स. े. तापमानास देऊन व ९० सापे  आ तेत २४ तास ठेऊन केळी िपकवावी.   

ऊस  वाढीची अव था  

पूव हंगामी ऊस लागवडीनंतर १६ ते १८ आठव ांनी रासायिनक खतांची मा  देऊन पहारी ा औजाराने वरंबे फोडून आंतर मशागत करावी व सायन कुळव रजरने मोठी बांधणी करावी. 
मो ा बांधणी ा वेळी रासायिनक खतांची मा ा न  १३६  िकलो (यु रया २९५ िकलो), ु रद ८५  िकलो (िसंगल 
सुपर फॉ े ट ५३१ िकलो) व पालाश ८५  िकलो ( ुरेट ऑफ पोटॅश १४२ िकलो) ती हे री या माणात ावी. - मे मिह ाम े सरासरी बा ीभवनाचा वेग ९.२४ िममी ती िदवस एवढा असतो ामुळे ऊस िपकास ती िदवस 
९.३३ िलटर एव ा पा ाची गरज असते ामुळे ऊस िपकाची पा ाची गरज पूण हो ासाठी िठबक िसंचन संच (४ िलटरचा डीपर) दररोज २ तास आिण २० िमिनटे चालू ठेवावा. िपक संर ण खोड िकडी : उसाम े खोड िकडीचा ादुभाव िदसून आ ास एकरी दोन फुले टायकोकाई १० ते १५ िदवसां ा अंतराने आव कतेनुसार २ ते ३ वेळा वापरावीत. 

मणी :  वळवाचा पिहला पाऊस झा ावर मणीचे भंुगेरे सायंकाळी बाभूळ, कडूिनंब, व बोर या झाडांवर जमा 
होतात. अगोदर मादी भंुगेरे व ानंतर नर भंुगेरे जिमनीतून बाहेर पडतात. या झाडांवर बसून ते झाडांचा पाला खातात. अ ा झाडां ा फां ा रा ी काठी ा सहा ाने हलवून खाली पडलेले भंूगेरे गोळा क न रॉकेल िमि त पा ात टाकून ांचा नाश करावा.  

सूयफूल काढणी  उ ाळी सूयफूल प रप  झाले अस ास काढणी क न ावी काढणी केले ा िपकाची मळणी क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी. मळणी करणे श  नस ास काढलेली िपक पावसापासून संर ण हो ा ा ीने यो र ा झाकून ठेवावीत.  
मका  प ता  प  झाले ा मका िपकाची रत काढणी करावी व काढणी केले ा शेतमालाची सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.  

उ ाळी भुईमूग 
आ या  सुट ाची ते शगा पोस ाची अव था  

आ या जिमनीत जा ा ा वेळी ते शगा पोस ाची कालावधीत िपकास पा ाचा तान पडणार नाही याची द ता ावी. भुईमुगास श  अस ास ीकंलर प तीने पाणी ावे. कोरडे हवामान ल ात घेता उ ाळी भुईमुगास जिमनी ा मगदुरा माणे थािनक प र थती, जिमनीची खोली, जिमनीचा कार व गरजेनुसार ८ ते १० िदवसां ा अंतराने पाणी ावे.   
टोमॅटो  वाढीची अव था  टोमॅटो िपकावर फळ पोखरणारी अळीचा ादुभाव िदसून आ ास नो ॅलीरॉन १० % ई . सी. १५ िमली िकंवा ोरंॅटीिनली ोल १८.५% एस. सी. ३ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.  

पूव मशागत   खरीप हंगामाम े िपके घे ासाठी जिमनीची पूव मशागत (नांगरणी) क न ावी. खरीप हंगामाम े कडधा  िपके घे ासाठी जिमनीची खोल नांगरट क न कुलावा ा दोन पा ा ा ात व शेवट ा कुलवणी अगोदर हे री ५ टन कंपो  / शेणखत शेतात िमसळावे.  
जनावरांचे व थापन   जनावरे सावलीत बांधावीत. जनावरांना शु ,  आिण थंड पाणी िप ास ावे. िज ात तुरळक िठकाणी 

मेघगजना, िवजां ा कडकडाटसह पाऊसाची  श ता अस ाने जनावारांना सुरि त िठकाणी बांधावे. 
पो ी  पो ी बड कोबं ांचे उ ते पासून संर णासाठी पो ी शेड बाजूने बारदान लावावे. व ते पा ाने िभजवावे तसेच छतावर गवताचे िकंवा बारदानाचे आ ादन करावे ामुळे पो ी शेडचे तापमान कमी हो ास मदत होते.  

 ोत   :  १) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. २) मागील हवामान  :िवभागीय कृिष संशोधन क , सोलापूर.   िठकाण :कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर. िद.  : १३  मे २०२१ ा रीत  मुख अ ेषक, ामीण कृिष मौसम सेवा-िज ा कृिष हवामान क , कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर.     


