
5/19/23, 7:36 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=27&district=506 1/3

�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी िव�ापीठ
अकोला

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 19-05-2023

भांडारा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2023-05-19 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2023-05-20 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 42.0 42.5 42.9 43.3 43.5

िकमान तापमान (अं.से) 26.5 27.0 27.4 27.5 27.5

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 41 41 45 48 51

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 34 28 30 33 35

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 6 5 5 9 8

वा�याची िदशा(अंश) 233 174 187 237 184

मेघा�ादन (ऑ�ा) 2 2 2 2 2

हवामान सारांश / चेतावणी:

�ादेिशक हवामान क� �, नागपूर कडून �ा� झाले�ा मािहतीनुसार पुढील पाच िदवसात भंडारा िज�यात आंिशक
ढगाळ हवामान रा�न िद. २० ते २४ मे, २०२३ रोजी हवामान कोरडे रा�ाची व तापमानात आंिशक वाढ हो�ाची
अिधक श�ता आहे. इशारा / चेतावणी :- चेतावणी नाही. दीघ� मुदती�ा अंदाजानुसार, िवदभा�त िद. २४ ते ३० मे,
२०२३ दर�ान हवामान ��थती सरासरी पे�ा कमी राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.

कृिष स�ा:

• शेतक�यांना सुिचत कर�ात येते िक �ांनी िपकांना फवारणी करणे, खते देणे, संरि�त िसंचन इ�ादी शेतीची
कामे �थािनक हवामानाचा अंदाज घेऊन करावीत. • उ�ाळी भाजीपाला िपकांची अितउ�तेपासून संर�ण
कर�ासाठी �ॉप क�रचा वापर करावा.

संि�� संदेश स�ा:

उ�ाळी भाजीपाला िपकांची अितउ�तेपासून संर�ण कर�ासाठी �ॉप क�रचा वापर करावा.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा

भात
खरीप धान :- • घरचे िबयाणे वापरायचे अस�ास �ाची उगवण श�ी घरीच तपासून �ावी व ७० ते ८०%
�ा वर उगवणश�ी अस�ास ते िबयाणे पेरणीसाठी वापरावे तसेच �ा अनुषंगाने िबया�ाचे �माण ठेवावे.
• पूव� िवदभा�साठी िशफारस केले�ा भात वाणांचाच लागवडीसाठी वापर करावा.

तीळ उ�ाळी तीळ :- • ितळावरील िकड �व�थापन:- ितळांवरील तुडतुडे व बोडंया पोखरणा�या आळी�ा
�व�थापणाक�रता ��नॉलफॉस २५ % �वाही @ २० िम.ली. �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी. • ओलीत �व�थापन : उ�ाळी िपकास / अध� रबी िपकास आव�कतेनुसार पेरणीपूव� व पेरणीनंतर
ताबडतोब व नंतर जिमनी�ा मगदुरा�माणे १२-१५ िदवसानी ओलीत करावे. फुलो�यास सु�वात होताना व
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िपक िपक िनहाय स�ा
बो�ंा भरताना ताण पड�ास संर�क ओलीत �ावे. ओलीत करताना पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता
�ावी.

भात

उ�ाळी धान:- कापणी :- • धान िपकात पीक िनसव�ापूव� १० िदवस व पीक िनसव�ानंतर १० िदवस
पा�ाची पातळी १० स�.मी. (चार इंच) ठेवावी., �ानंतर हळूहळू पा�ाची पातळी कमी करावी व कापणीपूव�
१० िदवस अगोदर बांधीतील पाणी पूण�पणे काढून टाकावे. • शेतक�यांना सुिचत कर�ात येते की, �ांनी
प�रप� झाले�ा धान िपकाची कापणी ही लवकर करावी. कापलेला धान िपक २ – ३ िदवस उ�ात वाळू �ावे
व वाळ�ानंतर प��ा बांधून मळणीस ख�ावर रचून ठेवावे व मळणी करावी. पाणी �व�थापन :- • धान
लावणीनंतर रोपांची मुळे चांगली �जेपय�त बांधीत पा�ाची पातळी २.५ स�.मी. (एक इंच) ठेवावी. यानंतर
दाणा प� होईपय�त ही पातळी साधारणतः  ५ स�.मी. (दोन इंच) पय�त वाढवावी. श� अस�ास अधूनमधून
पा�ाचा िनचरा करावा.

ऊस

• ऊस या िपकावरील खोडिकडीचे एका��क �व�थापन:- या िकडीची अळी जिमनीलगत खोडात िश�न
आतील भाग पोखरते, �ामुळे उसाचा श�डा वाळतो. या िकडी�ा िनयं�णासाठी उसाची लागवड हंगामानुसार
वेळेवर करावी. वाळले�ा सुर�ा/पोगें आढळ�ास जिमनीतलत कापून अळीसह जाळून टाका�ात.
उगवणीनंतर ऊस दोन मिह�ाचा झा�ावर बाळबांधणी करावी. - जैिवक िनयं�ण:- लवकर येणा�या
खोडिकडीचा �ादुभा�व िदसून आ�ास अं�ावरील परोपजीवी िकटक (ट� ायको�ामा िचलोिनस-उसावरील
�जाती) हे�री ५० हजार �माणे लागवडीपासून ४५ िदवसानंतर अथवा िकडीची अंडी िदसून येताच दर १०
िदवसाचे अंतराने ४ ते ६ वेळा शेतात सोडावेत. - रासायिनक िनयं�ण: - उसाची लागवड झा�ानंतर ३०
िदवसांनी सरीम�े �ोराँट� ािनिल�ोल १८.५% एस.सी. @ ४ िम.ली. िकंवा िफ�ोनील ५% @ ३० िम.ली. १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारावे व आव�कता भास�ास ६० िदवसांनी परत फवारणी करावी. (या िकडीची
आिथ�क नुकसानीची संकेत पातळी रोपांचे १५ ते २२.८ ट�े पोगेंमर आहे.)

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

िमरची

• उ�ाळी भाजीपाला िपकांची अितउ�तेपासून संर�ण कर�ासाठी �ॉप क�रचा वापर करावा. •
िमरची िपका�ा रोपांची पुनरलागवड कर�ापूव� रोपांचे श�डे डायमेथोएट ३०% @ १० िमली अिधक
पा�ात िमसळणारे गंधक ८०% @ ३ �ॅम अिधक मॅ�ोझेब @२.५ �ॅम १ िलटर पा�ा�ा �ावणात
बुडवून लावावे. • फुलांची गळ कमी कर�ासाठी �ॅनोिफ� ५ िम.ली., ९ िलटर पा�ात िमसळून
िमरची लागवडीनंतर ५० व ७० िदवसांनी फवारणी करावी. • िमरचीवरील फुलिकडी�ा
�व�थापनासाठी िनळे िचकट सापळे लावावेत. आिथ�क नुकसान पातळी ओलांड�ास इमामे�ीन
ब�झोएट एस.जी. @४ �ॅम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. • फुलिकडी�ा
�व�थापनासाठी िब�े�रया बासीयाना पाच �ॅम �ित िलटर पाणी या �माणात घेऊन फवारणी
करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

�ैस

• आप�ा पशुधनासाठी ला�ा खुरकूत, �ुसेलोिसस या रोगांक�रता लसीकरण क�न घेतले नसेल तर
जवळ�ा सरकारी पशुवै�कीय दवाखा�ातून लवकरात लवकर लसीकरण क�न �ावे. • जनावरां�ा
शरीरावरील गोचीड िनयं�णाकरीता �ां�ा शरीरावर फवारणीबरोबरच गोठयातील गोचीडाची अंडी न�
करणे आव�क असते. कारण फवारणी के�ाने जनावरां�ा शरीरावरील गोचीड मरतात परंतु
गोठयाम�े नवीन अंडयातून िनमा�ण झाले�ा गोिचडाची लागण होते �ामुळे पशूपालकांचा गैरसमज
असा होतो की, फवारलेली िकटकनाशके �भावी नाहीत. पशुपालकांनी गोठयाम�े िकटकनाशकाचा
वापर करतेवेळी �ाची पा�ातील मा�ा, िकटकनाशकाची िनवड कर�ासाठी पशुवै�काचा स�ा घेणे
आव�क आहे.

गाय • आप�ा पशुधनासाठी ला�ा खुरकूत, �ुसेलोिसस या रोगांक�रता लसीकरण क�न घेतले नसेल तर
जवळ�ा सरकारी पशुवै�कीय दवाखा�ातून लवकरात लवकर लसीकरण क�न �ावे. • जनावरां�ा
शरीरावरील गोचीड िनयं�णाकरीता �ां�ा शरीरावर फवारणीबरोबरच गोठयातील गोचीडाची अंडी न�
करणे आव�क असते. कारण फवारणी के�ाने जनावरां�ा शरीरावरील गोचीड मरतात परंतु
गोठयाम�े नवीन अंडयातून िनमा�ण झाले�ा गोिचडाची लागण होते �ामुळे पशूपालकांचा गैरसमज
असा होतो की, फवारलेली िकटकनाशके �भावी नाहीत. पशुपालकांनी गोठयाम�े िकटकनाशकाचा
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पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

वापर करतेवेळी �ाची पा�ातील मा�ा, िकटकनाशकाची िनवड कर�ासाठी पशुवै�काचा स�ा घेणे
आव�क आहे.

कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा:

कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा

िचक

• दर सहा मिह�ातून एकदा मानमोडी �ितबंधक व देवी रोग �ितबंधक लस टोचून �ावी. लसीचा
ताण येत अस�ामुळे ताण कमी कर�ासाठी �� ेसवेल िकंवा �ायमेरॉल औषध ३ िमली �ित १००
प�ी या �माणात िप�ा�ा पा�ामधून दे�ात यावे. • तापमानात वाढ संभवत अस�ामुळे
उ�तेपासून संर�ण कर�ासाठी कुकुटपालन शेडचे छ�र गवत, भाताचा प�डा ई. यांनी झाकून
�ावर अतीउ�ा�ावेळी पाणी पडेल अशी �व�था करावी तसेच वारा वाहत असले�ा िदशेने
शेड�ा बाजूस पा�ात िभजवलेले बारदान िकंवा गोणपाट बांधावे. • कुकुटपालन शेडम�े पा�ाची
भांडी वाढवावी व िप�ासाठी �� आिण थंड पाणी मुबलक �माणात दे�ात यावे. • कोबं�ां�ा
घराम�े हवा नेहमी खेळती असावी. थंड िकंवा गरम हवेचा झोत सरळ �ां�ावर येऊ देऊ नये.

प�ी

• दर सहा मिह�ातून एकदा मानमोडी �ितबंधक व देवी रोग �ितबंधक लस टोचून �ावी. लसीचा
ताण येत अस�ामुळे ताण कमी कर�ासाठी �� ेसवेल िकंवा �ायमेरॉल औषध ३ िमली �ित १००
प�ी या �माणात िप�ा�ा पा�ामधून दे�ात यावे. • तापमानात वाढ संभवत अस�ामुळे
उ�तेपासून संर�ण कर�ासाठी कुकुटपालन शेडचे छ�र गवत, भाताचा प�डा ई. यांनी झाकून
�ावर अतीउ�ा�ावेळी पाणी पडेल अशी �व�था करावी तसेच वारा वाहत असले�ा िदशेने
शेड�ा बाजूस पा�ात िभजवलेले बारदान िकंवा गोणपाट बांधावे. • कुकुटपालन शेडम�े पा�ाची
भांडी वाढवावी व िप�ासाठी �� आिण थंड पाणी मुबलक �माणात दे�ात यावे. • कोबं�ां�ा
घराम�े हवा नेहमी खेळती असावी. थंड िकंवा गरम हवेचा झोत सरळ �ां�ावर येऊ देऊ नये.

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा:

इतर (माती /
जमीन तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

माती चाचणी

• शेतक�यांनी आप�ा शेताम�े िपक लागवड कर�ापूव� माती प�र�ण अव� करावे. माती
प�र�णा�ा अहवालाव�न आप�ा मातीमधील अ���ांची कमतरता कळते जेणेक�न
रासायिनक खतांचे िनयोजन करता येते व खतांची बचत होते �ामुळे जिमनीची सुिपकता राखली
जाते. • मातीचा नमूना िकती खोलीपय�त �ावा ? १) �ारी, भात, भुईमूग, ग� इ�ादी ------ १५ ते
२० स�.मी. २) कपाशी, ऊस, केळी ------------------ ३० स�.मी. ३) फळझाडां�ा बंु�ापसून १ ते
१.५ फुट सोडून बाहेर�ा प�रघामधून ----३० स�.मी.

कृिष
इंिजिनअ�रंग

• उ�ाळी मशागती क�रता आव�क यं� व अवजारांची देखभाल दु��ी क�न �ावी. • खोल
मशागती करीता सब-सॉईलर चा वापर करावा. • मशागत ही शेतीला समांतर िकंवा मु�
उताराला आडवी करावी. • श� अस�ास उतार�ा शेवटी २ हे�र �े�ाकरीता २० x २० x ३
मी. आकाराचे शेततळे खोदावे. • पेरीव धान व सलग तूर िपक लागवडीक�रता जिमनीची पूव�
मशागत क�न शेत तयार करावे.

सामा� स�ा

• शेतात उपल� कडी-कचरा / पल-पाचोळा / कडी-कचरा / तनस ला िडकंपोझर (िवघटन
करणारा) �ा सहा�ाने कुजवावे �ामुळे जिमनीत स��ि�य घटकांचे �माण वाढते, जिमनीची
सुपीकता िटकते, जिमनीत पाणी ध�न ठेव�ाची �मता वाढते. • एकाच िकडनाशकाचा वापर
सतत के�ाने िकडीमं�े �ितकारश�ी वाढते. �ासाठी िपकिनहाय िशफारस केले�ा
िकडनाशकाची सव� सुर�ेची काळजी घेऊनच आलटून पालटून फवारणी करावी.


