
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ११ / २०२३   
 

(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 
दिनाांक : ०७.०२.२०२३    

 
दिनाांक ०३ त े०६ फेब्रवुारी २०२३ या काळातील हवामानाचा साराांश :  

 
दिनाांक ०३.०२.२०२३ ०४.०२.२०२३   ०५.०२.२०२३   ०६.०२.२०२३ 

कोकण व गोवा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
मध्य महाराष्ट्र कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
मराठवाडा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
षविभभ कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े

 
राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक ०३ त े०६ फेब्रवुारी २०२३)  

 
 

  

 

 



 
दिनाांक ११.०२.२०२३ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक ०६.०२.२०२३ ०७.०२.२०२३ ०८.०२.२०२३  ०९.०२.२०२३  १०.०२.२०२३  

कोकण व गोवा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
मध्य महाराष्ट्र कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
मराठवाडा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
षविभभ कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े

 
* सषवस्तर हवामान अांिाि सचूी १ (Annexure I) मध्ये आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
महाराष्ट्रातील षवषवध कृिी हवामान कें दे्र (ए.एम.एफ.य.ू) आणण जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र (डी.ए.एम.य.ू) याांनी िारी 

केलेला कृिी हवामान सल्ला 
 

कोकण षवभाग – 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र िापोली, (जि. रत्नागगरी, रायगड, ठाणे) कृिी हवामान केन्द्द्र मळुिे (जि. सस ांधुिगुभ) 
आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, पालघर (जि. पालघर) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
  
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
➢ हळि, काळी ममरी आणि कमलिंगड पपकाची काढिी सरुू ठेवावी, 
➢ भात रोपािंची पनुलााविी सरुू ठेवावी, 
➢ पनुलााविी केलले्या उन्हाळी भाताच्या शतेात पाण्याची पातळी ५ सेमी पयान्त ठेवावी, 
➢ वाल, चवळी, भाजीपाला आणि फळबागािंना गरजेनसुार ओलीत करावे, 
➢ उष्ितपेासनू बचाव करण्यासाठी कमलिंगड फळे  भाताच्या पेंढ्याने ककिं वा गवताने झाकून ठेवावीत, 
➢ पेरिीस ३५ त े४० दिवस पिूा झालेल्या भईुमगुात मशागतीची कामे करावीत. 

• ममरची पपकाला फळधारिेच्या वेळी नत्र खताची ततसरी मात्रा ३ गॅ्रम यरुरया िेण्यात यावी आणि वािंगी पपकास नत्र 
खताची ततसरी मात्रा ४ गॅ्रम यरुरया प्रती रोप पनुालागवडीनिंतर िोन मदहन्यािंनी िेण्यात यावी. 

• आिंबा फळािंची गळती कमी करण्यासाठी फळे वाटािा, गोटी आणि सपुारी एवढ्या आकाराची असताना १% पोटॅमशयम 
नायटे्रट (१० गॅ्रम प्रतत मलटर पाण्यात) च्या ३ फवारण्या कराव्यात. 
 

मध्य महाराष्ट्र षवभाग – 
(कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार)  
• पररपक्व झालेल्या ज्वारी, हरभरा आणि करडई पपकाची काढिी करावी. 
 •  सरुु ऊसाची लागवड तसेच उन्हाळी भईुमगू, सयूाफूल आणि मका पपकािंची पेरिी सरुू ठेवावी. 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू, हरभरा, रब्बी करडई, ज्वारी, फळबागा 

व भाजीपाला पपकािंना ओलीत करावे. 
• सध्याच्या हवामानामळेु हरभरा पपकामध्ये घाटे अळीचा प्रािभुााव होण्याची श्कक्यता आहे, तनयिंत्रिासाठी ५ टक्के 

तन िंबोळी अकााची ककवा फ्लबुेंडामाइड ४८ टक्के प्रवाही २.५ ककवा इमामेकटीन बेंझोएट ५% िािेिार ४ गॅ्रम प्रती १० 
मलटरची पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 

 (कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, (जि.नांिरुबार) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
• सरुु ऊसाची लागवड तसेच उन्हाळी भईूमगूची पेरिी सरुू ठेवावी. 
• ज्वारी पपकावरील लष्करी अळीच्या तनयिंत्रिासाठी १.५% क्क्वनॉलफॉस भकुटी ककिं वा ५% मेलॅथिऑन भकुटी २० 

ककलो प्रतत एकरी याप्रमािात सकाळी वारा शािंत असताना धुरळावी. 
• गहू पपकावर मावा व तडुतडु ेया ककडीिंचा प्रािभुााव आथिाक नकुसान पातळीस दिसनू येताच १ गॅ्रम िायाममिॉक्झाम 

२५ डब्ल.ूजी. प्रतत १० लीटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
• कािंिा पपकावर करपा रोग दिसनू आल्यास तनयिंत्रिासाठी मॅन्कोझेब ककिं वा क्लोरोिलॅोनील २५ गॅ्रम ककिं वा टेब्यकुोनॅझोल 

१० ममली. प्रमािे वरील ककटकनाशकात ममसळून फवारिी करावी. 
 



(कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांचे कडून प्राप्त 
झाल्यानसुार )  
  
• रब्बी ज्वारी, हरभरा, हळि, स्ट्ट्रॉबेरी आणि द्राक्षे पपकाची काढिी सरुू ठेवावी. 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू व आडसाली उसाला पािी द्यावे. 
• कािंिा पपकावर सध्याच्या वातावरिामळेु फुलककडीिंचा प्रािभुााव वाढण्याची शक्यता आहे, व्हदटामसमलयम लेकानी @ 

४० गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
• बटाटा पपकावर काही दठकािी मावा ककडीचा प्रािभुााव आढळून आलेला आहे,  तनयिंत्रिासाठी िायमेिोक्झाम २५% 

डब्ल्य.ू जी. २ गॅ्रम प्रती १० मलटर पािी याप्रमािात ममसळून फवारिी करावी.. 
• डामळिंब फळपपकावर मावा, फुलककड,े पािंढरी माशी व फळे पोखरिारी आळी यािंचा प्रािभुााव झाल्यास तनयिंत्रिासाठी 

सायनदट्रनीलप्रोल १०.२६% ओ.डी. ७ त े९ ममली प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 

 ( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, इगतपरुी (जि. नासशक) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार )  
• पक्व झालेल्या क्जरायती हरभरा व रब्बी ज्वारी पपकािंची काढिी करावी.  
• उन्हाळी भईुमगुाची पेरिी सरुू ठेवावी. 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू पपकास आणि फळबागािंना गरजनेसुार 

पािी द्यावे. 
• कािंद्यावरील रसशोषक ककडीच्या तनयिंत्रिासाठी लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @ ६ ममली प्रतत १० मलटरची पाण्यात 

ममसळून फवारिी करावी. 
• द्राक्षातील भरुी रोगाच्या तनयिंत्रिासाठी डायिेन कोनाझोल @ ०.५ ममली प्रतत मलटर पाण्यात ककिं वा मायक्लोब्यटॅुतनल 

@ ०.४ गॅ्रम प्रतत मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 
मराठवाडा षवभाग – 
( कृिी सल्ला, प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, परभणी जि. परभणी, िालना, दहांगोली, बीड, लातरू, नाांिेड आणण जिल्हा 
कृिी हवामान केन्द्द्र, औरांगाबाि ( जि. औरांगाबाि ), जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र उस्मानाबाि ( जि. उस्मानाबाि ) याांच े
कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
• हळि, आल,े द्राक्ष आणि वेळेवर पेरिी केलेल्या रब्बी भईुमगू व सयूाफुलाची काढिी करावी. 
• उन्हाळी भईुमगू, तीळ यािंची पेरिी व सरुू ऊसाची लागवड सरुू ठेवावी. 
• भाजीपाला पपकािंमध्ये आिंतरमशागतीची कामे करावीत. 
• गहू, फळबागा, भाजीपाला आणि उमशरा पेरिी केलले्या हरभऱ्याला पािी द्यावे. 
• मगृ बाग जून लागवड केळी बागेत झाडाला माती लावावी व आवश्कयकतनेसूार पािी व्यवस्ट्िापन करावे व केळी 

झाडािंना आधार द्यावा 
• सध्याच्या ढगाळ हवामानामळेु, बटाट्यामध्ये उशीरा येिाऱ्या करपा रोगाचा प्रािभुााव दिसनू येत आहे तनयिंत्रिासाठी 

मॅन्कोझेब (७५%) @ २५ गॅ्रम ककिं वा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड (५०%) @ २५ गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून 
फवारिी करावी. 

• सध्याच्या ढगाळ हवामानामळेु, भेंडीमध्ये तडुतडु/ेपािंढरी माशी/मावाचा प्रािभुााव दिसनू येत आहे, तनयिंत्रिासाठी 
डायमेिोएट ३० EC @ २३ ममली प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 
 
 



 
पजचचम षविभभ : 
( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान कें द्र अकोला, जि. अकोला, यवतमाळ, वधाभ आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, 
अमरावती ( जि. अमरावती ) जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र,  वाशीम ( जि. वाशीम ) जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, 
बलुढाणा ( जि. बलुढाणा ) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
➢ लवकर पेरिी केलेल्या आणि पक्व झालले्या हरभरा पपकाची काढिी सरुू करावी, 
➢ उन्हाळी तीळ, सयूाफूल, हरभरा आणि भेंडीची पेरिी पािी उपलब्ध असल्यास करावी, 
➢ ओमलताचे पािी उपलब्ध असल्यास उन्हाळी भईुमगुाची पेरिी रुिं ि सरी व वरिंभा (बीबीएफ) पद्धतीने  सरुू ठेवावी, 
➢ उमशरा पेरिी केलेला हरभरा, पक्व होण्याच्या अवस्ट्िेत असताना आणि करडईला बबयािे तयार होण्याच्या/बीज 

भरण्याच्या अवस्ट्िेत चािंगल्या उत्पािनासाठी ओलीत करावे,  
➢ गहू, हरभरा, मोहरी, फळबागा व भाजीपाला पपकािंना गरजेनसुार ओलीत करावे.  

• ओमलताखालील उमशरा पेरिी केलेल्या गहू पपकाला ओमलताच्या महत्त्वाच्या टप्प्यािंवर पपकाला पािी द्यावे, त्यानिंतर 
िोन त ेतीन दिवसात ४० ककलो प्रती हे नत्र खताची मात्रा ध्यावी. 

• मोहरी पपक फुलोरा अवस्ट्िते असतािंना ढगाळ वातावरिामळेु पपकावर मावा ककडीने आथिाक नकुसान सिंकेत पातळी 
गाठल्यास तनयिंत्रिासाठी िायोमेटॉन २५ ईसी ८ मम.ली प्रतत १० मलटर पाण्यात ककिं वा डायमेिोएट ३० ईसी १० 
मम.ली प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 

पवूभ षविभभ : 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र ससांिेवाही, जि. चांद्रपरू, गोंदिया आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, नागपरू(जि. नागपरू), 
जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, भांडारा (जि. भांडारा), आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, गडगचरोली (जि. गडगचरोली) याांचे 
कडून प्राप्त झाल्यानसुार )  

• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
➢ पेरिीस २५ त े३० दिवस झालेल्या भात रोपािंची पनुलााविी सरुू ठेवावी,  
➢ उन्हाळी भईुमगू, कमलिंगड व  खरबजू पपकाची पेरिी सरुू ठेवावी व गरजेनसुार ओलीत करावे, 
➢ करडई, गहू, मका, फळबागा व भाजीपाला पपकािंना गरजेनसुार ओलीत करावे.  

• ढगाळ हवामानामळेु गव्हावर मावा ककडीिंचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता आहे, तनयिंत्रिासाठी िायोममिोक्झाम २५ 
टक्के डब्ल्यजूी १० त े१५ गॅ्रम ककिं वा क्क्िनालफॉस २५ टक्के प्रवाही इसी ४० मी.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात 
ममसळून फवारिी करावी. 

• ढगाळ वातावरिामळेु जवसावर शोषक ककडीचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता असल्याने डायमेिोएट ३०% ईसी १० 
ममली ककिं वा क्क्वनॅलफॉस ३५% ईसी २० ममली प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 07.02.2023 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 



 
 
 


