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िज�हा : सांगल� 

मागील आठवAयातील हवामान 

(१०.१०.२०२० ते १६.१०.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच ;दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (१७.१०.२०२० ते २१.०१०.२०२०) 

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ ;दनांक १७ १८ १९ २० २१ 

०.० १३.० १५.० २६.६ १०.० 
- - पाऊस (�ममी) २ ० ३ ३६ ६० 

३२.७ ३३.० २७.९ २५.६ २७.७ - - कमाल तापमान (अ.ंसे.) २६ २६ २७ २७ २८ 

२४.२ २१.२ १८.८ २१.० २२.४ - - Kकमान तापमान (अ.ंसे.) २२ २२ २२ २३ २४ 

७ ८ ८ ८ ८ 
- - ढग िLथती (आकाश) ४ ६ ६ ८ ८ 

९० ९६ ९८ ९८ ९८ 
- - सकाळची सापेO आ)*ता (%) ९५ ९० ९२ ९५ ९३ 

६६ ९५ ९५ ९५ ९२ 
- - दपुारची सापेO आ)*ता (%) ७४ ५९ ५९ ६६ ७२ 

- - - - - - - वाQयाचा  वेग (Kकमी/तास) ९ ८ ९ ९ १५ 

- - - - - - - वाQयाची ;दशा द.न.ै न.ै प. प.वा. प.वा. 
 

हवामान अंदाजावर आधा7रत कृषी स�ला 

पीक अवLथा कृ�ष �वषयक स�ला 

हवामान सारांश/ इशारा � �ादे�शक हवामान संशोधन क� �, मंुबई यांचेकडून �ा(त झाले,या हवामान अंदाजानुसार सांगल1 िज,3यात तुरळक  

5ठकाणी 5दनांक १७ व १९ ऑ:टोबर रोजी हल:या तर 5दनांक २० व २१ ऑ:टोबर रोजी तुरळक 5ठकाणी जोरदार  

<व=पा>या पावसाची श:यता आहे. कमाल तापमान २६.० ते २८.० अंश सेि,सअस दर@यान तर Aकमान तापमान 

२२.० ते २४.० अंश सेि,सअस दर@यान राह1ल. वाBयाचा वेग ताशी ०८ ते १५ Aक.मी. दर@यान राह1ल. 

हवामान इशारा: सांगल1 िज,3यामCये 5दनांक १९ व २० ऑ:टोबर रोजी रोजी तरुळक 5ठकाणी मेघगजEना होFयाची 

श:यता आहे. 

सामाTय स�ला � मागील ३ 5दवसांमCये िज,हयामCये जोरदार पाऊस झालेला अस,याने आHण पुढ1ल ५ 5दवसांमCये हल:या ते 

मCयम पावसाची श:यता अस,याने भात, मका, सोयाबीन, भुईमुग, ऊस आHण नाचणी KपकांमCये पाणी साठ,यास 

पाFयाचा LवMरत Nनचरा करावा. 

� �ाO, आंबा व केळी बागांमCये पाणी साठ,यास LवMरत Nनचरा करावा. 

� शेतकर1 बांधवांनी <वतःची व आप,या पशुधनाची काळजी Qयावी. 

� रबी हंगामामधील Kपकांची पेरणी पाऊस थांब,यानंतर ज�मनीस वापसा आ,यानंतरच करावी. 

संदेश � पावसाची श:यता अस,याने तयार शतेीमालाची (मका, खर1प Uवार1, भुईमुग व सोयबीन)  सुरWOत 5ठकाणी 

साठवणकू करावी. 

मका दाणे भरणे 

ते प:वता 

� मका KपकामCये साठले,या अNतMर:त पाFयाचा Nनचरा करावा. 

� काढणी केलेल1 अस,यास तयार शेतीमालाची सुरWOत 5ठकाणी साठवणकू करावी. 

खर�प 

Vवार� 

दाणे भरणे 

ते प:वता 

� KपकामCये साठले,या अNतMर:त पाFयाचा Nनचरा करावा. 

� प:व खर1प Uवार1 Kपकांची काढणी पाऊस थांब,यावरच करावी. 

रWबी 

Vवार�  

पेरणी � रXबी हंगामातील Uवार1ची पेरणी पाऊस थांब,यावर ज�मनीस वापसा आ,यावरच करावी. 

हरभरा  पेरणी � रXबी हंगामातील हरभरा Kपकाची पेरणी पाऊस थांब,यावर ज�मनीस वापसा आ,यावरच करावी. 

भुईमगु 

 

श�गा भरणे  

ते प:वता 

� KपकामCये साठले,या अNतMर:त पाFयाचा Nनचरा करावा. 

� प:व खर1प Kपकांची काढणी पाऊस थांब,यावरच करावी. 

� काढणी केलेल1 अस,यास तयार शेतीमालाची सुरWOत 5ठकाणी साठवणकू करावी. 
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हळद  कंद वाढ1ची � हळद KपकामCये पाणी साठ,यास Nनचरा करावा. 

ऊस पवूEहंगामी : 

लागवड 

� पवूE हंगामी ऊस लागवड पाऊस थांब,यावर आHण ज�मनीमCये वापसा आ,यावरच करावी. लागवडीसाठZ 

को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले २६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१),को.९४०१२(फुले साKव]ी), 

को.सी.६७१(वसंत-१) या जातींची Nनवड करावी. 

� ऊस KपकामCये साठले,या अNतMर:त पाFयाचा Nनचरा करावा. 

� ऊस पडला / लोळला असेल तर तो एकमेकास बांधून उभा करावा @हणजे ऊस कांaयांचा ज�मनीशी सपंकE  येणार 

नाह1 आHण अशा उसाला कांडीवर मुbया अथवा पांगशा फुटणार नाह1त. आHण श:य अस,यास २-३ वेळा हलकc 

भरणी क=न उसाला मातीचा आधार dयावा. 

जनावरे वाढ1ची � पावसाची श:यता अस,याने जनावरे सुरWOत 5ठकाणी बांधावीत. 
 

<]ोत  

१) हवामान पूवाEनमुान : �ादे�शक हवामान पूवाEनमुान क� �, मुंबई. 

२) मागील हवामान  : भारत मौसम Kवfान Kवभाग वेधशाळा Kवभागीय कृKष संशोधन क� � , को,हापूर 
 

5ठकाण : को,हापूर  

5द.  :१६.१०.२०२० 

LवाOर�त  

Xमखु अTवेषक, �ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को�हापूर  तथा 

   सहयोगी संशोधन संचालक,  

�वभागीय कृ�ष संशोधन क( ) , को�हापूर  
 


