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षजल्हा : ऄहमदनगर 

मागील अठवड्यातील हवामान 

 (१२/०५/२०२३ ते १८/०५/२०२३) 
हवामान घटक 

पुढील पाच ददवसांचा हवामान ऄंदाज 

 (२०/०५/२०२३ ते २३/०५/२०२३) 
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हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला 

पीक ऄवथथा कृषष षवषयक सल्ला 

हवामान सारांश प्रादषेशक हवामान कें र्द् , मुंबइ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान ऄंदाजानुसार दद. २२ व २३ मे दरम्यान 

अकाश ऄंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता अहे. तसेच कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता अहे. 
सामान्य सल्ला मातीतील ओलावा वाचवण्यासाठी ऄच्छादनाचा वापर करावा , त्याकरीता गवताचा/ षपकाचे ऄवशेष/ 

पॉषलथीनचा ईपयोग करावा. 

कामगारानी थेट सूयरप्रकाशात कामाचे टाळावे. 

षपकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. 

हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला व हवामानचा पूवारनुमानाकरीता मेघदतु मोबाइल ऄॅपचा वापर 

करावा. 

संदेश सोयाबीन षपकाची पेरणी करण्यापूवी त्याची ईगवण क्षमता तपासूनच पेरणी करावी. 

उस वाढीची 

ऄवथथा 
मे मषहन्यामध्ये सरासरी बाष्पीभवनाचा वेग ९.२४ प्रषत ददवस एवढा ऄसतो उस षपकास दररोज ९.३३ 

षलटर पाण्याची अवश्येकता ऄसते त्यासाठी रठबक ससचन संच  (४  षलटरचा ड्रीपर ) दररोज २ तास २० 

षमषनटे चालवावा.  

सुरू उस लागवडीनंतर १६ ते १८ अठवड्यांनी रासायषनक खतांची मात्र दउेन पहारीच्या औजाराने वरंबे 

फोडून अंतर मशागत करावी व सायन कुळव ररजरने मोठी बांधणी करावी. 

मोठ्या बांधणीच्या वेळी रासायषनक खतांची मात्रा नत्र १३६  दकलो (युररया २९५ दकलो), थफुरद ८५  दकलो 

(ससगल सुपर फॉथफेट ५३१ दकलो) व पालाश ८५  दकलो  (म्युरेट ऑफ पोटॅश १४२ दकलो) प्रती हके्टरी 

याप्रमाणात द्यावी. 

सोयाबीन ईगवणक्षमता 

तपासणी 

सोयाबीन षपकाची पेरणी करण्यापूवी त्याची ईगवण क्षमता तपासूनच पेरणी करावी. 

ईगवणक्षमता तपासणी करण्याकररता गोणपाट ऄथवा वतरमानपत्राचा कागद वापरावा. एका ओळी मध्ये दीड 

ते दोन सेंरटमीटर ऄंतरावर १० दाणे ठेवावे , ऄशाप्रकारे दहा ओळींमध्ये एकूण १०० दाणे व्यवषथथत रांगेत 

ठेवावे. 

त्यानंतर गोणपाटावर ऄथवा वतरमानपत्रावर पाणी टाकून ओले करावे व ते गोल गंुडाळून थंड रठकाणी 

सावलीत ठेवावे. ऄधून मधून त्यावर पाणी सशपडत रहावे. सहा ते सात ददवसानंतर कोंब अलेले दाणे वेगळे 

करून मोजावे. जर ईगवण झालेले षबयाण्यांची सरासरी संख्या ७० पेक्षा कमी ऄसेल तर एकरी षबयाण्यांचे 

प्रमाण थोडे वाढवून पेरणी करावी. 

पेरणीपूवी बीजप्रदिया करावी. 

पाण्याचे 

पूनरभरण 
 चर, षवहीर, तलाव यामधील गाळ ककवा ते काढून घ्यावेत. तसेच पाणी जषमनीत जाथतीत मुरेल व वाहून 

जाणार नाही याचा प्रयत्न करावा. पावसाचे घराच्या छतावर पडणारे पाणी पाआपद्वारे एखाद्या टाकीत जमा 

करावे व त्याचा वापर षवषहर पुनरभरण ककवा बोऄरवेल पूनरभरण करुन घ्यावे. 

खरीप 

षनयोजन 
 पूवर मशागत झालेली ऄसल्यास पावसाचे पाणी जषमनीत मुरषवण्यासाठी मध्यम जषमनीत वाफे अषण भारी 

जषमनीत सरी वरंबे करावेत. खरीप हगंामात भाजीपाल्याची लागवड करण्यासाठी ज्याच्याकडे पाण्याची 

सुषवधा अह ेत्यांनी रोपे तयार करण्यासाठी रोपवाटीका तयार करावी.  अपल्या शेतातील मातीचा नमुना 

त्यात ऄन्नर्द्व्याचे प्रमाण, जषमनीचा अम्ल षवम्ल षनदशेांक म्हणजेच सामू तपासून जामीनीबाबाताचे माषहती 

घेणे अवश्यक अह.े खरीप हगंामातील षपकांच्या पेरणीसाठी दजेदार व प्रमाषणत षबयाण्याचे षनयोजन करावे.   

षपके  कमाल तापमानात होत ऄसलेल्या वाढीमुळे ईभ्या षपकांना पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी 



 

 

हवामान अधारीत कृषष सल्ला 
 

ग्राषमण कृषष मौसम सेवा, ऐएमएफय,ु राहुरी, 

   कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी.  
   

दरूध्वनी : ०२४२६ २४३२३९  इमेल:rahuri.amfu@gmail.com 
 

त्याकरीता षपकांना अवश्यकतेनुसार हलके ससचन द्यावे. 

गंभीर वाढीच्या टप्पप्पयावर ससचनाची वारंवारता वाढवावी. 

भाजीपाला 

षपके  

 नुकत्याच लागवड झालेल्या रोपाना सावली करण्याची व्यवथथा करावी. 

गरम वायारााला ऄडथळा षनमारण होण्याकरीता शेताच्या कडेला, बांदावर व्यवथथा करावी.   

फळ षपके  नषवन लागवड केलेल्या फळाबागांच्या कलमी रोपांचे ईन्हापासून संरक्षण करावे. तसेच रठबकव्दारे पाणी 

द्यावे. 

पशुसंवधरन  जनावरांना सावलीत ठेवावे अषण षपण्यास भरपूर थवच्छ अषण थंड पाणी द्यावे. 

जनावरांकडून सकाळी १२ ते दपुारी ३ वाजेच्या दरम्यान काम करू घेवु नये. 

षहरवे गवत, प्रषथनेयुक्त, खषनज षमश्रण अषण मीठयुक्त खाद्य द्यावे. 

जनावरे सकाळी दकवा सायंकाळी चरावयास न्यावे.  

तापमान कमी करण्यासाठी शेडचे छत पेंढ्याने झा कावे तसेच सभतींना पांढरे रंग द्या वा ककवा सभतींना शेण-

मातीचा लेप लावावा. 

कुक्कुटपालन  पोल्री हाउसमध्ये पडद े लावावेत अषण हवा खेळती राहील याची दक्षता घ्यावी. तसेच सभतींना पांढरे रंग 

द्यावा ककवा सभतींना  शेण-मातीचा लेप लावावा. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवारनुमान : प्रादषेशक हवामान पूवारनुमान कें र्द्, मुंबइ.  

२) मागील हवामान  : भारत मौसम षवज्ञान षवभाग वेधशाळा पाणी व्यवथथापन प्रकल्प, मफुकृषव , राहुरी. 

 

 

रठकाण : मफुकृषव , राहुरी. 

दद.  :  १९.०५.२०२३ 

थवाक्षरीत  

प्रमुख ऄन्वेषक, ग्राकृमौस,े ऐएमएफय,ु राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


