
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ८५ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : २५.१०.२०२२  

 
दिनाांक २१ ऑक्टोबर त े२४ ऑक्टोबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक २१.१०.२०२२ २२.१०.२०२२ २३.१०.२०२२ २४.१०.२०२०  

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

 
 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण (दिनाांक २१ ऑक्टोबर त े२४ ऑक्टोबर २०२२)  

 

कृषि सल्ला 
 जनावाराांमधील लम्पी त्वचा रोगाांसाठी ववशषे सल्ला:  

लम्पी त्वचा रोग गोवगीय व म्हैस वगीय पशधुनामध्ये दिसनू येत आहे. हा साथीचा ववषाणूजन्य  
रोग असनु याच्या प्रसार मखु्यत्वे करुन रक्त वपपास ूचावणा-या ककटकवगीय माशा, डास, गोचीड  
याांच्यामळेु होतो. यावर प्रततबांधात्मक उपाय म्हणून रोगबाधीत पशधुन तनरोगी पशधुनापासनू  
ववलगीकरण करावे अथवा त्याांना एकत्रित चरावयास सोडू नये. रोग तनयांिणासाठी रक्तवपपास ू 
चावणा-या ककटकवगीय माशा, डास, गोचीड याांचे तनमुलुन करावे. तसेच प्रािरु्ाुवग्रस्त जनावराांना  
पशवुदै्यकीय िवाखान्याशी सांपकु साधून उपचार करावेत. त्वचेवरील गाठीचे जखमेत रूपाांतर  
झाल्यास जखमेत जांत ूपडू नये यासाठी जखमेवर पशवेुद्यकाच्या सल्ल्यानसुार मलम लावावे.  
तसेच लम्पी रोगाच्या तनयांिणासाठी लसीकरण करून घ्यावे.    

 

 



 
दिनाांक ३०.१०.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक २५.१०.२०२२ २६.१०.२०२२ २७.१०.२०२२ २८.१०.२०२२ २९.१०.२०२२ 

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. 

  

 

 

 

 



कोकण षवभाग – 
 
( कृिी सल्लाकृिी हवामान केन्द्द्र िापोली, (जि. रत्नागगरी, रायगड, ठाणे) कृिी हवामान केन्द्द्र मळुिे (जि. सस ांधिुगुभ) आणण 
जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, पालघर (जि. पालघर) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 र्ात वपक पक्वता अवस्थते असल्याने कापणी पवूी ८ त े १० दिवस अगोिर खाचरातनू पाणी बाहेर 
काढण्याची व्यवस्था करावी. पक्व र्ात व नागली वपकाांची काढणी करावी. 

 पालवी अवस्थेत असलेल्या आांब्यावर तडुतडुयाांच्या प्रािरु्ाुव दिसनू येण्याची शक्यता आहे. कोवळ्या 
पालवीचे तडुतडुयाांपासनू सांरक्षण करण्यासाठी डले्टामेथ्रीन २.८% प्रवाही @ ९ मम.ली. प्रतत १० मलटर 
पाणी या प्रमाणात  सांपणू ुझाडावर तसेच खोडावर फवारणी करावी. 

 रब्बी हांगामासाठी ममरची, वाांगी, टोमेटो वपकाची रोपे तयार करण्याकररता जमीन वाफसा स्स्थतीत असताना 
पेरणी सरुु करावीत. 

 माठ, कोथीांबीर त्रबयाण्याची पेरणी करावी. 
 कोरड ेहवामान आणण तापमानातील वाढ यामळेु नारळावर रुगोज चक्राकार पाांढरी माशीचा प्रािरु्ाुव दिसनू 

येण्याची शक्यता असनू तनयांिणासाठी माडावर तनम तले ०.५ टक्के @ ५० मम.ली. प्रती १० मलटर पाणी 
या प्रमाणे १५ दिवसाांच्या अांतराने तीन फवारण्या कराव्यात. 

 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 पक्व र्ात कापणीपवूी १० दिवस अगोिर पाण्याचा तनचरा करावा. र्ाताच्या हळव्या जाती पक्व झाल्या 
असल्यास काढणी करून घ्यावी. 

 पक्व झालेल्या सोयाबीन व मका वपकाची कापणी पणू ुकरावी.  
 बागायती हरर्रा वपकाची परेणी करावी व गहू पीक पेरणी साठी जममनीची मशागत करावी. 
 उगवणीनांतर १० त े१२ दिवसाांनी करडई वपकाची ववरळणी करावी.  
 

( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, ( जि.नांिरुबार 
) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 पक्व झालेल्या सोयाबीन, र्ईुमगू व करडई वपकाची कापणी पणू ुकरावी.  
 रब्बी ज्वारी वपकाची पेरणी करावी पेरणी पवूी खोड माशीच्या तनयांिणासाठी इममडाक्लोवप्रड ७० डब्ल्यएूस @ 

१० मम.ली. ककां वा थायामेथॉक्सम ३० एफएस @ ३ ममली प्रतत ककलो त्रबयाण्याची बीजप्रकक्रया करा. 
 तरू वपकात पाणी साचल्यामळेु काही दठकाणी झाड े वपवळी पडत असल्यास १ टक्का मायक्रो ग्रेड II (१०० 

ममली १० मलटर पाण्यामध्ये) िोन वेळा १५ दिवसाांच्या अांतराने फवारावे. 
 सततचे ढगाळ वातावरण व कमी आधधक पाऊस यामळेु द्राक्षे बागेत करपा रोगाचा प्रािरु्ाुव झाल्यास 

तनयांिणासाठी १% बोडो ममश्रणाची फवारणी करावी.  
 

( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांच ेकडून प्राप्त 
झाल्यानसुार )  
 

 र्ात कापणीपवूी १० दिवस अगोिर पाण्याचा तनचरा करावा. पक्व र्ात व नागली वपकाांची काढणी करावी.   



 पक्व सोयाबीन, र्ईुमगू व मका या खरीप वपकाांची काढणी सरुू ठेवावी व काढणी केलेला शतेीमाल सरुक्षक्षत 
दठकाणी ठेवावा. 

 गहू वपकाच्या पेरणीसाठी जममनीची मशागत करावी व गहू पेरणीपवूी त्रबयाण्यास थायरम ७५% डब्ल्य.ू एस. 
या बरुशी नाशकाची ३ गॅ्रम प्रती ककलो त्रबयाणे या प्रमाणात बीजप्रकक्रया करावी तसेच प्रती १० ककलो त्रबयाण्यास 
अॅझोटोबॅक्टर @ २५० गॅ्रम व पीएसबी @ २५० गॅ्रम या जीवाणू सांवधनु खताची बीजप्रकक्रया करावी त्यामळेु 
उत्पािनात १० त े१५ % वाढ होत.े 

 बागायती हरर्रा पेरणी करावी त्यासाठी ववजय, ववशाल, ववराट, दिस्ववजय, फुले ववक्राांत आणण फुले ववक्रम हे 
वाण वापरावेत.  
 

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) 
 

 सोयाबीन, र्ईुमगू वपकाांची काढणी पणू ुकरावी व वेळेवर लागवड केलेल्या व वेचणीस तयार असलेल्या कापसू 
वपकात वेचणी करून घ्यावी. 

 रब्बी मका व बागायती रब्बी ज्वारी या वपकाांची पेरणी सरुू ठेवावी. 
 द्राक्ष बागेत ऑक्टोबर छाटणी पणू ुकरून घ्यावी. 
 पनुलुागवडीसाठी तयार असलेल्या टोमॅटो, काांिा, कोबी र्ाजीपाला वपकाांची पनुलुागवड करावी तसेच गाजर, 

मेथी, पालक इत्यािी वपकाांची लागवड करावी.  
 केळी बागेत अांतरमशागतीची कामे करून तण तनयांिण करावे. केळी बागेत ५० गॅ्रम नि व ५० गॅ्रम पालाश 

प्रतत झाड खतमािा द्यावी. 
 टोमॅटो वपकावरील करपा रोगाच्या तनयांिणासाठी ॲझोऑक्सीस्रोबीन १८.२ % + डायफेनकोनॅझोल ११.४ % 

एससी @ १० ममली प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी 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 ) याांच ेकडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 पक्व झालेल्या सोयाबीन वपकाची काढणी आणण अगोिर पेरणी केलेल्या कापसु वपकाची वेचणी सरुू ठेवावी.  
 बागायती करडई, जवस, हरर्रा आणण कोरडवाहू गहू व रब्बी ज्वारीची पेरणी पणू ुकरावी. 
 गािीवाफ्यावर काांिा त्रबयाणे (हेक्टरी ८ त े१० ककलो ) पेरावे. पाांढऱ्या जाती: अकोला सफेि, फुले सफेि, यशोिा, 

र्ीमा श्वेता,  पसुा व्हाईट राउां ड, लाल जाती: पसुा रेड, एन २-४-१, तनफाड-५३, बसवांत ७८०. 
 कपाशीच्या चाांगल्या उत्पािकतसेाठी फुलाांच्या वाढीच्या अवस्थेत २ टक्के डीएपी (२०० गॅ्रम डीएपी + १० मलटर 

पाणी) ची फवारणी करावी. 
 तरू वपकात मळुकुजचे लक्षणे दिसताच तनयांिणासाठी कॉपर ऑस्क्सक्लोराईड ५० टक्के डब्लपुी @ २५ 

गॅ्रम प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून प्रर्ाववत झाडाांच्या बडुाशी आळवणी करावी.  



 सांत्र्यातील तपककरी रॉट (फळ) तनयांिणासाठी फॉसेटाइल एएल ८० टक्के डब्ल्यपूी @ २५ गॅ्रम ककां वा 
कॉपर ऑस्क्सक्लोराईड ५० टक्के डब्लपूी @ २५ गॅ्रम ककां वा कॅप्टन ७५ टक्के डब्लपूी @ २५ गॅ्रम 
प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी 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 ) 

 

 लवकर येणाऱ्या पक्व धान वपकाची व पक्व सोयाबीन वपकाांची काढणी सरुू ठेवावी.  
 हरर्रा, जवस, करडई व मोहरी वपकाांची पेरणी करावी.  
 कोरडवाहू गहू पेरणीकररता एकेडीडब्ल ू२९९७- १६ (शरि), वपडीकेव्ही वाशीम (डब्लएूसएम- १४७२), एमएसीएस 

१९६७ आणण एनआय ५४३९. वपडीकेव्ही वाशीम (डब्लएूसएम- १४७२) या वाणाची मयाुदित ओलीत उपलब्ध 
पररस्स्थतीमध्ये तनवड करावी. 

 काांिा, टोमाटो, वाांगी, पत्ता कोबी, फुल कोबीची या र्ाजीपाला वपकाांची नसरुी लागवड करावी व तसेच पालक, 
मेथी गाजर मळुा इतर पालेर्ाजीची लागवड करावी. 

 ढगाळ वातावरण व वाढत्या आद्रतमेळेु तपकीरी तडुतडु ेयाांचा धान वपकात प्रािरु्ाुव होण्याची शक्यता आहे 
तनयांिणासाठी बफु्रोफेजीन २५ टक्के प्रवाही @ १६ मम. ली. ककां वा इममडाक्लोप्रीड १७.८ एस.एल. @ २.५  
मम.ली. ककां वा कफप्रोतनल ५ एस.सी. @ २० मम.ली. प्रती १० मलटर पाण्यातनू फवारावे. 

 ढगाळ वातावरणामळेु तरू वपकात पाने गुांडाळणारी अळ्याांचा प्रािरु्ाुव आढळण्याची शक्यता असनू त्याच्या 
तनयांिणासाठी ५ % तनबोंळी अकाुची फवारणी करावी.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 25.10.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 



 


