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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा सिमतीची साNािहक बैठक िद. २८.०७.२०२० 
 

िज�ा : सांगली 
मागील आठव
यातील हवामान 

 (२२.०७.२०२० ते २८.०७.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच �दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (२९.०७.२०२० ते ०२.०८.२०२०) 

२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ �दनांक २९ ३० ३१ ०१ ०२ 

१.९ २.० ०.२ ०.० ०.० ०.५ - पाऊस (,ममी) १२ १९ २४ २० २६ 

३१.० - २९.० २९.० २९.२ २८.८ - कमाल तापमान (अं.से.) ३२ ३३ ३३ ३३ ३३ 

२३.६ २२.७ २३.८ २२.९ २२.४ २१.९ - -कमान तापमान (अं.से.) २२ २२ २२ २२ २३ 

८ ८ ८ ८ ७ ३ - ढग ि/थती (आकाश) ८ ८ ८ ८ ८ 

९२ ९६ ९६ ९५ ९३ ९५ - सकाळची सापे3 आ45ता (%) ९० ९० ९० ८९ ८९ 

७४ - ८४ ८५ ७९ ८५ - दपुारची सापे3 आ45ता (%) ६१ ६० ६१ ६३ ६४ 

०.० १.९ १.९ ०.० ३.७ १.९ - वा8याचा  वेग (-कमी/तास) १० ११ १० १४ १४ 

- - - - - - - वा8याची �दशा प. प. प. प. प. 
 

हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवSथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा  �ादे�शक हवामान संशोधन क� �, मंुबई यांचकेडून �ा'त झाले+या हवामान अंदाजानुसार सांगल0 िज+2यात 3दनांक २९ जुलै  

ते ०२ ऑग6ट दर8यान ब9याच 3ठकाणी म=यम 6व>पा?या पावसाची श@यता आहे. तापमान ३२ ते ३३ अंश 

सेि+सअस दर8यान तर Bकमान तापमान २२ ते २३ अंश सेि+सअस दर8यान राह0ल. वा9याचा वेग ताशी १० ते १४ 

Bक.मी. दर8यान राह0ल. 

सामा;य स<ला  खर0प Dपकाम=ये कोळपणी/ खुरपणी क>न Gयावी. 

कोरोना >हायरस (को?वड-१९) या संसग5ज;य रोगापासून सरं3ण व संसगा5पासून बचाव करEयासाठF स<ला 

 शेतीसाठH लागणा9या IनDवJठा खरेद0 करणेसाठH माकK ट म=ये जातेवेळी शेतकर0 बांधवांनी सामािजक अंतर पाळावे 

तसेच तLडाला मा6क Bकंवा 6व?छ Nमाल बांधावा. वेळोवेळी IनजOतकुPकरण करणारे रसायन Bकंवा साबण यांनी हात 

6व?छ धुवावेत.  

संदेश  सांगल0 िज+2याम=ये 3दनांक २८ ते ३० जुलै दर8यान घाट भागात तरुळक 3ठकाणी जोरदार 6व>पा?या तर 3दनांक  

१ ऑग6ट रोजी िज+2याम=ये तुरळक 3ठकाणी मेघगजSनेसह जोरदार 6व>पा?या पावसाची श@यता आहे. 

मका शाखीय वाढ   Dपकाम=ये कोळपणी क>न Gयावी. 

 Dपकावर अमेUरकन लJकर0 आळीचा १०% पेWा जा6त �ादभुाSव आढळून आ+यास IनयंXणासाठH खाल0लपकैP 

कोणYयाह0 एका कPटकनाशकाची एकदा फवारणी Gयावी. 

@लोरान\ाIनल0�ोल  १८.५ एस.सी. ०.४ �मल0 �Iत �लटर पाणी.  

-कंवा ि6पनेटोराम ११.७ % एस.सी ०.५ �मल0 �ती �लटर पाणी  

-कंवा इमामे@ट0न बे^झोएट ५% एस.जी. ०.४ _ॅम �ती �लटर पाणी 

 ज�मनीम=ये ओलावा कमी �माणात अस+यास आbण पाcयाची गरज अस+यास संरdWत पाणी eयावे. 

खर�प 

Hवार�  

शाखीय वाढ  Dपकाम=ये कोळपणी क>न Gयावी. 

 िज+2या?या पवूS भागातील तालु@यांम=ये पाcयाची आवfयकता भास+यास DपकासाठH संरdWत पाणी eयावे. 

मूग व 

उडीद  

शाखीय वाढ  पेरणीनंतर २० ते २५ 3दवस झाले अस+यास Dपकाम=ये प3हल0 कोळपणी क>न Gयावी. 

 िज+2या?या पवूS भागातील तालु@यांम=ये पाcयाची आवfयकता भास+यास DपकासाठH संरdWत पाणी eयावे. 

भुईमुग 

 

शाखीय वाढ  आ�तायु@त वातावरणामुळे 3ट@का व तांबेरा या रोगाचा �ादभुाSव होऊ शकतो �ादभुाSव झा+यास IनयंXणासाठH 

२५ _ॅम मॅ^कोझेब +२५ _ॅम बाDव6ट0न �ती १० �लटर पाcयात �मसळून फवारणी करावी. 

 Dपकावर0ल रस शोषणा9या Bकडीं?या IनयंXणासाठH �मjथल lडमेटॉन २५ ई.सी. १० �मल0 �ती १० �लटर 

पाcयात �मसळून फवारणी करावी. 

राजमा  शाखीय वाढ  Dपकाम=ये कोळपणी/खुरपणी क>न Gयावी. 

 Dपक २० 3दवसाचे झा+यावर नXाचा दसुरा ह'ता ३० Bकलो (७० Bकलो युUरया) �ती हे@टर या �माणात eयावा. 
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सोयाबीन शाखीय वाढ  आ�तायु@त वतावरण व वारा यामुळे तांबेरा हा बुरशीज^य रोग येऊ शकतो याम=ये पानांवर तपBकर0 रंगाचे 

3ठपके येतात व पाने तपBकर0 पडतात, दाcयां?या वजनात आbण पUरणामी हे@टर0 उYपादनात घट होते. 

�ादभुाSव झा+यास IनयंXणासाठH �ोपीकानॅझॉल या बुरशीनाशकाची फवारणी १�मल0 या �माणात १ ल0टर 

पाcयात �मसळून करावी. 

ऊस आडसाल0 

लागवड  

 आडसाल0 उस लागवड १५ ऑग6ट पयOत के+यास उस उYपादकता व साखरेचा उतारा चांगला �मळतो. 

आडसाल0 उस लागवडीसाठH को. ८६०३२ (नीरा) Bकंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची Iनवड करावी.  

 एक डोळा रोपांपासून (३० ते ४५ 3दवस वया?या रोपांची ) ऊस लागवड करावी Yयामुळे नेहमी?या तलुनेत ऊस 

लागणीस ३० ते ४५ 3दवसांपयOत जोपासcयासाठH लागणारे पाणी, तण IनयंXण, खते,देखरेख यांची बचत होते. 

काह0 वेळेस अगोदरचे Dपक काढणीस उशीर होतो अfया वेळेस रोपे तयार क>न वेळेवर उसाची लागवड करता 

येते. 

 बेcयाeवारे लागवड करावयाची अस+यास बेणे मrयात वाढवलेले ९ ते १० म3हने वयाचे Iनरोगी, रसरशीत 

आbण अनुवां�शक sJtया शुeध ऊस बेणे वापरावे.  

 बुरशीज^य रोग व खवले Bकड या?यापासून �IतबंधासाठH ऊस बेणे लागणीपूवu १०० �लटर पाcयात 

डायमेथोएट ३० % �वाह0 २६५ �मल0 �मसळून १० �मIनटांसाठH  बुडवून ठेऊन बेणे �Bvया करावी. 

 अॅसेटोबॅ@टर आbण 6फुरद DवरघळDवणारे जीवाणू संवधSक अनvुमे १० Bकलो आbण १.२५ Bकलो �ती १०० 

�लटर पाcयात �मसळून तयार केले+या �ावणात ऊसा?या 3टप9या ३० �मIनट बुडवून नंतर लागण करावी 

Yयामुळे नXखताम=ये ५० % ची तर 6फुरदखताम=ये २५ % बचत होते. 

कांदा  रोप   रांगडा कांदा लागवडीसाठH wबयांची गाद0 वाxयावर पेरणी करावी. (पाcयाची सोय उपलyध अस+यास) 

जनावरे वाढ0ची  पावसाची श@यता अस+याने जनावरे सुरdWत 3ठकाणी बांधावीत. 

 पावसाrयात जनावरांना ओला चारा अIत �माणात 3द+यामुळे जनावरांचे पोट फुगते Yयामुळे ओला चारा 

�माणात eयावा. 

 पावसाrयात म�zयां?या खुराम=ये jचख+या होतात ते{हा म3ह^यातून एकदा कॉपर स+फेट Bकंवा फॉरमॅ+डीहाईड 

�ावण असले+या उथळ हैादातून संपूणS खुर बुडतील अfया सोडा{यात. 

 शेrयांना गोचीड व Dपसवा यांपासून Xास होऊ नये 8हणून डे+टामे|ीन हे रसायन असलेले (उदा. yयटॅुा@स) 

�ावण पशुवैeयका?या स++याने गो}यात व शेrयां?या अंगावर फवारावे. 
 

�ोत  
१) हवामान पूवा�नुमान : �ादेिशक हवामान पूवा�नुमान क� �, मुबंई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम िव&ान िवभाग वेधशाळा िवभागीय कृिष सशंोधन क� � , को,ापूर 
 
िठकाण : को,ापूर  
िद.  :२८.०७.२०२० 

UाVरीत  
Wमुख अYेषक, �ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को�ापूर  तथा 

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क& ' , को�ापूर  

 


