राज्याचा हवामान, वपक पेरणी व वपक पवरस्स्ितीचा वदनाांक 11/10/2021 अखेरचा
खरीप अांवतम

हां गाम 2021-22

साप्तावहक अहवाल

 हवामान : राज्यात अहवाल कालावधीत बहु ताांश ववभागात आकाश

: ढगाळ होते.

कोंकण ववभागात तुरळक विकाणी जोरदार तर पुणे, कोल्हापूर व औरांगाबाद ववभागात बहु ताांश विकाणी
हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.

,

,

स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान (2021) (अांतरीम)
वद.1 जून ते 11

, 2021 या कालावधीमधील राज्यातील सरासरी पाऊस 1029.4 वम.मी. असून वद.11

, 2021 पयंत 1246.1 वम.मी. म्हणजेच सरासरीच्या 121.1 टक्के पाऊस झाला. मागील वर्षी
वद.11.10.2020 अखेर 1120.4 वम.मी. म्हणजेच सरासरीच्या 108.8 टक्के पाऊस झाला.
राज्यात वद.1 जून ते 11

, 2021 अखेरीस सरासरीच्या तूलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार

(प्रागवतक) वजल्याची वगजवारी खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

पजजन्यमान टक्केवारी

वजल्हे सांख्या

वजल्याांची नावे

1

0 ते 25 %

0

---

2

25 ते 50 %

०

---

3

50 ते 75 %

1

नांदुरबार.

4

75 ते 100 %

6

नावशक, पुणे, कोल्हापूर, भांडारा, गोंवदया, गडवचरोली.

5

100 % पेक्षा जास्त

२7

िाणे, रायगड, रत्नावगरी, ससधुदुगज, पालघर, धुळे, जळगाांव,
अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, साांगली, औरां गाबाद, जालना, बीड,
लातूर, उस्मानाबाद, नाांदेड, परभणी, सहगोली, बुलढाणा, अकोला,
वावशम, अमरावती, यवतमाळ, वधा, नागपूर, चांद्रपूर.

राज्यात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 355 तालूक्याांपैकी 2

तालूक्याांत 25 ते 50 %, 12 तालूक्यात 50 ते 75 %, 53 तालूक्यात 75 ते 100% तर 288 तालूक्यात 100 %
पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे .

राज्याचे सरासरी पजजन्यमानाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पजजन्यमानाचा तक्ता.

-2021-22



वपक पेरणी : राज्यात खरीप वपकाांचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळू न) 141.98 लाख

हेक्टर असून, वद.01

, 2021 अखेर १४२.83 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (101%) पेरणी झाली आहे . तसेच

राज्यात खरीप वपकाांचे ऊस वपकासह सरासरी क्षेत्र 151.33 लाख हेक्टर असून, १४५.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर
(9६%) पेरणी/ लागवड झाली आहे . मागील वर्षी वद.28.09.2020 रोजी सांपणाऱ्या सप्ताहाअखेर राज्यातील
ऊस वपकासह पेरणी क्षेत्र 145.42 लाख हे . (96.09%) तर ऊस वपक वगळू न पेरणी क्षेत्र 143.82 लाख हे .
(१०१.30%) होते.
 वपक पवरस्स्िती :
 भाताच्या हळव्या जाती पक्वतेच्या अवस्िेत तर वनमगरव्या व गरव्या जाती
अवस्िेत आहेत.
 सोयाबीन वपक पक्वतेच्या अवस्िेत असून, काढणीची कामे सुरु आहेत.
 मूग व उडीद वपके काढणीची कामे पुणजत्वास आहेत.
 कापूस वपक

, बोंडे लागणेच्या अवस्िेत

आहे .
 भुईमूग वपक शेंगा भरणे

काही विकाणी काढणीची कामे सुरु झाली आहेत.

 ज्वारी व बाजरी वपके कणसे भरणे ते पक्वतेच्या अवस्िेत आहे .
.


 पेरणी झालेली सुयजफुल, तीळ व कारळे वपके

अवस्िेत आहेत.

 नैसर्गगक आपत्ती :
.08.10.2021
पू

प्रािवमक नजरअांदाज अहवालानुसार

, 2021

अवतवृष्टी/

5 वजल्हयात 54,203 हे. क्षेत्र बावधत झाले असून यामध्ये कापूस, मका, सोयाबीन, काांदा, द्राक्ष,

स्रॉबेरी, इत्यादी फळवपके व भाजीपाला वपकाांचा समावेश आहे .
 वकड व रोग :
राज्यात काही विकाणी मका वपकावर लष्करी अळीचा, कापूस वपकावर मावा तुडतुडे, गुलाबी बोंड अळी,
या वकडींचा

,

वपवळी खोडवकड, गादमाशी या वकडींचा

, भात वपकावर
तर भुईमुग वपकावर हु मणी वकडीचा प्रादु भाव

वदसून येत आहे .
वकडरोग व्यवस्िापनासािी क्षेवत्रय स्तरावर शेतीशाळा, कृवर्ष ववद्यापीिाांकडील वपक सांरक्षण सल्ले,
सवेक्षणासािी फेरोमेन सापळे व ल्युसजचा पुरविा तसेच जैववक वकटक नाशकाांच्या वापराबाबत सूचना इत्यादी
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच त्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे .
-2021-22 :



.



,

.
.

,

खरीप हांगाम सन-2021-22 मधील राज्यस्तरीय पेरणी क्षेत्र (लाख हे .) व टक्केवारी (वद.01

खरीप हां गाम सन-2021-22 मधील पेरणी क्षेत्राचा सरासरी पेरणी क्षेत्राशी तुलनात्मक तक्ता (वद.01

, 2021 अखेर)

, 2021 अखेर)

ववभाग वनहाय वपक पवरस्स्िती
कोकण ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश ढगाळ होते . ववभागात बहु ताांश विकाणी हलक्या ते मध्यम
तर

विकाणी जोरदार स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.

 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 47

तालूक्याांपैकी 8 तालूक्यात 75 ते 100% तर 39 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 4.42 लाख हेक्टर असून, वद.01

, 2021

अखेर 4.17 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (94.27%) पेरणी झाली आहे.
 वपक पवरस्स्िती :
 भाताच्या हळव्या जाती पक्वतेच्या अवस्िेत तर वनमगरव्या व गरव्या जाती
अवस्िेत आहेत.
 नाचणी वपक

अवस्िेत आहे .

 पेरणी झालेली कडधान्य व तेलवबया वपके फुलोरा ते शेंगा लागणेच्या अवस्िेत आहेत.
 वपक पवरस्स्िती समाधानकारक आहे .
, 2021



/

.

 वकड व रोग : ववभागात रायगड वजल्हयातील पेण व उरण तालुक्यात, ससधुदुगज वजल्हयातील दोडामागज
तालुक्यात भात वपकावर वपवळया खोडवकड या वकडींचा अत्यल्प प्रादु भाव वदसून येत आहे.
नावशक ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश

: ढगाळ होते. ववभागात काही विकाणी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 40

तालूक्याांपैकी 2 तालूक्याांत 25 ते 50%, 4 तालूक्यात 50 ते 75 %, 9 तालूक्यात 75 ते 100% तर 25
तालूक्यात 100% पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 21.19 लाख हेक्टर असून वद.01

, 2021

अखेर २०.२2 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९५.43%) पेरणी झाली आहे .
 वपक पवरस्स्िती :
 भात वपक हळवा भात

अवस्िेत, वनमगरवा व गरवा भात वपक

अवस्िेत आहे .
 ख.ज्वारी

वप

अवस्िेत आहे .

 नागली वपक

अवस्िेत आहे .

 मका वपक
 तूर वपक

अवस्िेत आहे .
अवस्िेत आहे .

 मुग, उडीद वपके काढणी
 भुईमुग वपक

आहे .

च्या अवस्िेत आहे .

 कारळा, तीळ व सुयजफुल वपके
 सोयाबीन वपक शेंगा
 कापूस वपक बोंडे

अवस्िेत आहे त.
अवस्िेत

आहे .
अवस्िेत

,

.

 आडसाली, पुवह
ज ांगामी, सुरु व खोडवा ऊस वाढीच्या अवस्िेत आहे . नवीन आडसाली ऊस लागवड पुणज
झाली आहे .

 वकड व रोग : ववभागात काही विकाणी मका लष्करी अळीचा,

, कापूस वपकावर

मावा तुडतुडे, गुलाबी बोंड अळी, विपक्याची बोंड अळी या वकडींचा व बोंड सड रोगाचा प्रादु भाव वदसून येत
आहे .
पुणे ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश अांशत: ढगाळ होते . ववभागात बहु ताांश विकाणी हलक्या ते
मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 39

तालूक्याांपैकी 1 तालूक्यात 50 ते 75%, 4 तालूक्यात 75 ते 100% तर 34 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त
पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 8.67 लाख हेक्टर असून, वद.01

, 2021

अखेर 11.६3 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (13४.२२%) पेरणी झाली आहे .
 वपक पवरस्स्िती :
 भात वपक दाणे भरणे ते पक्वतेच्या अवस्िेत आहे .
 बाजरी


.

वप

आहे .

 मूग

.

 सोयाबीन

पक्वतेच्या अवस्िेत असून, काढणीची कामे सुरु आहेत.

 भुईमूग वप

.

 तूर वपक फाांदयाांना फुटवे फुटणे ते फुलोरा अवस्िेत आहे .
 ज्वारी वपक पक्वतेच्या अवस्िेत आहे.
 वकड व रोग : ववभागात काही विकाणी मका वपकावर लष्करी अळी, कापूस वपकावर मावा तुडतुडे
अल्प प्रमाणात प्रादु भाव वदसून येतो.
-2021-22 :



.



,

,

.
कोल्हापूर ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश अांशत: ढगाळ होते . ववभागात बहु ताांश विकाणी हलक्या ते
मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 33

तालूक्याांपैकी 3 तालूक्यात 50 ते 75%, 5 तालूक्यात 75 ते 100% तर 25 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त
पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 8.03 लाख हेक्टर असून वद.01

, 2021

अखेर 8.0 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (99.65%) पेरणी झाली आहे .
 वपक पवरस्स्िती :
 रागी वपक फुटवे फुटणेच्या ते पोटरीच्या अवस्िेत आहे .
 हळवे भात
 सोयाबीन वपक

वनमगरवा व गरवा भात वपक
,

अवस्िेत आहे .
आहे .

 ज्वारी वपक

ते दाणे भरणेच्या अवस्िेत आहे .

 बाजरी वप

आहे .

 उडीद व मूग वप

काढणी

आहेत.

 तूर वपक

अवस्िेत आहे .

भुईमुग वप



.

 गत हांगामातील आडसाली, पुवह
ज ांगामी व सुरु ऊस वपक जोमदार वाढीच्या अवस्िेत आहे .
ऊसाच्या लागणीची कामे पुणज झाली आहेत. लागवड झालेला ऊस फुटवे फुटणे ते काांडी
धरणेच्या अवस्िेत आहे .
.


.
 वकड व रोग :

ववभागात काही विकाणी मका वपकावर लष्करी अळी, भात वपकावर वपवळी खोडवकड, मावा तुडतुडे या
वकडीचा व करपा रोगाचा, ऊस वपकावर हु मणी, भुईमुग वपकावर हु मणी या वकडींचा अल्पप्रमाणात प्रादु भाव वदसून
येतो.
-2021-22 :



.
.

,

,

15,950

.

औरां गाबाद ववभाग खरीप हां गाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश

: ढगाळ होते . ववभागात बहु ताांश विकाणी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर

जजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 28

तालूक्याांपैकी 28 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 20.23 लाख हे क्टर असून, वद.01

,

2021 अखेर 20.49 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (101.27%) पेरणी झाली आहे.
 वपक पवरस्स्िती :
 ववभागात कापूस वपक

, फुले ते बोंडे

 तूर वपक वाढीच्या ते

अवस्िेत आहे .

 बाजरी वपक पक्वतेच्या अवस्िेत

,

 मका वपक
 मूग, उडीद वप

च्या अवस्िेत आहे .
आहे .

अवस्िेत
काढणीची कामे

 सोयाबीन वपक पक्वतेच्या अवस्िेत
 भुईमूग वपक पक्वतेच्या अवस्िेत

आहे .
आहे त.

,

आहे .
आहे .
.


.

.
,


.
 वकड व रोग :

ववभागात काही विकाणी मका वपकावर लष्करी अळीचा, कापूस वपकावर
मावा तुडतुडे, विपक्याांची अळी, गुलाबी बोंड अळी या वकडींचा प्रादु भाव वदसून येतो.

,

-2021-22 :



,

.

1,020 .

,

,

.

,
.

लातूर ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश

: ढगाळ होते. ववभागात काही विकाणी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 48

तालूक्याांपैकी 48 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 27.94 लाख हे क्टर असून, वद.01

,

2021 अखेर 27.42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (98.15%) पेरणी झाली आहे .
 वपक पवरस्स्िती :
 ववभागात तूर वपक

अवस्िेत आहे .

 मूग व उडीद वपके काढणीची कामे पुणज झाली आहेत.
 कापूस वपक

ते बोंडे लागणेच्या अवस्िेत आहे .

 सोयाबीन वपक शेंगा

वस्िेत

 मका वपक कणसे

,

आहे .

अवस्िेत आहे .

 ज्वारी वपक पक्वतेच्या अवस्िेत आहे .
 बाजरी वपक

आहे त.
. लातूर


,

,

.

.


.

,
.

 वकड व रोग :
ववभागात काही विकाणी कापूस वपकावर मावा तुडतुडे, गुलाबी बोंड अळी, विपक्याांची बोंड अळी या
वकडींचा व बोंडे सड या रोगाचा,

प्रादु भाव वदसून येत आहे.

-2021-22 :
.
अमरावती ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश

: ढगाळ होते. ववभागात काही विकाणी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 56

तालूक्याांपैकी 2 तालूक्यात 50 ते 75 %, 5 तालूक्यात 75 ते 100% तर ४9 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त
पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 32.24 लाख हे क्टर असून, वद.01
2021 अखेर 31.42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (97.46%) पेरणी झाली आहे .
 वपक पवरस्स्िती :
 ववभागात मूग व उडीद

काढणीची कामे

आहेत.

,

 सोयाबीन वपक पक्वतेच्या अवस्िेत

,

आहे .

 कापूस वपक

आहे.

 तूर वपक

अवस्िेत आहे .
.


 ज्वारी वपक कणसाांमध्ये दाणे भरणेच्या अवस्िेत आहे त.
पक्वतेच्या अवस्िेत



,




,

,

,

आहे .

,

.

,
,

.

.
 वकड व रोग :
ववभागात काही विकाणी कापूस वपकावर गुलाबी बोंड अळीचा या वकडींचा व बोंडे सड या रोगाचा,
या वकडींचा प्रादु भाव वदसून येत आहे .
नागपूर ववभाग खरीप हांगाम
 हवामान : अहवाल कालावधीत ववभागात आकाश

: ढगाळ होते. ववभागात काही विकाणी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली.
 पजजन्यमान : ववभागात वद.11

, 2021 अखेर पजजन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूण 64

तालूक्याांपैकी 2 तालूक्यात 50 ते 75 %, 22 तालूक्यात 75 ते 100% तर 40 तालूक्यात 100 % पेक्षा जास्त
पाऊस झाला आहे .
 वपक पेरणी : ववभागात खरीप वपकाखालील सरासरी क्षेत्र 19.26 लाख हे क्टर असून, वद.01

,

2021 अखेर 19.४7 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (101.09%) पेरणी झाली आहे.
 वपक पवरस्स्िती :
 ववभागात कापूस वपक
 तूर वपक

ते बोंडे पक्वतेच्या अवस्िेत आहे .
अवस्िेत आहे .

 भात वपक लोंबी मध्ये दाणे भरणे ते पक्वतेच्या अवस्िेत
 सोयाबीन वपक पक्वतेच्या अवस्िेत

,

आहे .
आहे .
.


 वकड व रोग :
ववभागात भात वपकावर वपवळी खोडवकड, गादमाशी

,

,

, कापूस वपकावर गुलाबी बोंड अळी, मावा तुडतुडे वकडीचा

प्रादु भाव

अल्प प्रमाणात वदसून येत आहे .
मा.आयुक्त कृवर्ष याांचे मान्यतेने.

स्वाक्षरीत/-

मुख्य साांस्ख्यक,
कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे.

महाराष्र राज्यातील

हां गामातील मुख्य वपकाखालील वद.11.10.2021 अखेरचा साप्तावहक पेरणी अहवाल.
(क्षेत्र हे क्टरमध्ये)
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0
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0
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5

1743259

0
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105704

0

2

0.00
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0
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5030672

0

30505
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#DIV/0!

7

46465

0

4

0.01

#DIV/0!

8

16669

0

0

0.00

#DIV/0!

9

1630

0

0

0.00

#DIV/0!

10

14416

0

4

0.03

#DIV/0!

11

10045

0

0

0.00
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89227

0

8

0.01
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5119898

0
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