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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा सिमतीची साNािहक बैठक िद. २८.०७.२०२० 

िज�ा : सातारा 
मागील आठव�यातील हवामान 

 (२२.०७.२०२० ते २८.०७.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच �दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (२९.०७.२०२० ते ०२.०७.२०२०) 

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

३.० ०.० ०.७ १६.० ०.० ०.७ - पाऊस (,ममी) १६ १७ २७ १८ १६ 

३१.८ ३०.७ २९.७ २९.७ ३०.० २९.० - कमाल तापमान (अं.से.) २८ २८ २८ २८ २८ 

२२.७ २२.५ २३.४ २०.५ २२.२ २२.४ - -कमान तापमान (अं.से.) २३ २३ २३ २३ २४ 

६ ७ ७ ८ ६ ७ - ढग ि/थती (आकाश) ८ ८ ८ ८ ८ 

८९ ८७ ९० ९१ ७९ ८२ - सकाळची सापे3 आ45ता (%) ९० ९० ९० ९० ९० 

७७ ६८ ७० ८८ ६८ ७४ - दपुारची सापे3 आ45ता (%) ६४ ६२ ६४ ६४ ६५ 

- - - - - - - वा8याचा  वेग (-कमी/तास) ९ ७ ८ १० १० 

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

हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवQथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा �ादे�शक हवामान संशोधन क�  , मंुबई यांचेकडून �ा)त झाले-या हवामान अंदाजानुसार सातारा िज-2यात 3दनांक २९ 

जुलै ते २ ऑग6ट दर8यान ब9याच 3ठकाणी म=यम 6व>पा?या पावसाची श@यता आहे. कमाल तापमान २८.० अंश 

सेि-सअस दर8यान तर Bकमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेि-सअस दर8यान राहCल. वा9याचा वेग ताशी ०७ ते १० 

Bक.मी. दर8यान राहCल. 

सामा;य स<ला  खरCप Eपकाम=ये कोळपणी/ खुरपणी क>न Hयावी. 

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

 शेतीसाठI लागणा9या JनEवKठा खरेदC करणेसाठI माकL ट म=ये जातेवेळी शेतकरC बांधवांनी सामािजक अंतर पाळावे 

तसेच तMडाला मा6क Bकंवा 6व?छ Oमाल बांधावा. वेळोवेळी JनजPतकुQकरण करणारे रसायन Bकंवा साबण यांनी हात 

6व?छ धुवावेत.  

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

३१ जुलै व १ ऑग6ट रोजी िज-2याम=ये तरुळक 3ठकाणी मेघगजTनेसह जोरदार 6व>पा?या पावसाची श@यता आहे. 

भात फुटवे फुटणे   भात Eपका?या वाढC?या अव6थेनुसार भात खाचरातील पाXयाची पातळी रोप लागणीपासून रोपे ि6थर होईपयPत १ ते 

२ स�.मी. तर रोपां?या वाढC?या �ाथ�मक अव6थेत २ ते ३ स�.मी.  ठेवावी.  

 करपा रोगा?या �भावी JनयंYणासाठI �ादभुाTव झा-यापासून टेबुकोनॅझोल २५.९ ई.सी (०.१५%) Bकंवा हे@झाकोनॅझोल 

(०.२०%) या बरुशीनाशका?या १५ 3दवसां?या अंतराने तीन फवारXया Hया^यात.  

 खोड कQड, पाने गुंडाळणारC अळी व तपBकरC तडुतुडे  यां?या JनयंYणासाठI  फोरेट १०% (१० Bकलो) Bकंवा Bफ�ोनील  

०.३% (२५ Bकलो) लागवडीनंतर १ म3ह_यांनी �ती हे@टर या �माणात ज�मनीत �मसळावे. 

मका शाखीय 

वाढ  

 Eपकाम=ये कोळपणी क>न Hयावी. 

 Eपकावर अमे`रकन लKकरC आळीचा १०% पेaा जा6त �ादभुाTव आढळून आ-यास JनयंYणासाठI खालCलपकैQ 

कोणbयाहC एका कQटकनाशकाची एकदा फवारणी Hयावी. 

@लोरानdाJनलC�ोल  १८.५ एस.सी. ०.४ �मलC �Jत �लटर पाणी.  

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

-कंवा इमामे@टCन बे_झोएट ५% एस.जी. ०.४ fॅम �ती �लटर पाणी 

 ज�मनीम=ये ओलावा कमी �माणात अस-यास आhण पाXयाची गरज अस-यास संरiaत पाणी jयावे. 

खर�प 

Iवार�  

शाखीय 

वाढ 

 Eपकाम=ये कोळपणी क>न Hयावी. 

 िज-2या?या पवूT भागातील तालु@यांम=ये पाXयाची आवkयकता भास-यास EपकासाठI संरiaत पाणी jयावे. 

मूग व 

उडीद  

शाखीय 

वाढ 

 पेरणीनंतर २० ते २५ 3दवस झाले अस-यास Eपकाम=ये प3हलC कोळपणी क>न Hयावी. 

 िज-2या?या पवूT भागातील तालु@यांम=ये पाXयाची आवkयकता भास-यास EपकासाठI संरiaत पाणी jयावे. 
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भुईमुग 

 

शाखीय 

वाढ 

 आ तायु@त वातावरणामुळे 3ट@का व तांबेरा या रोगाचा �ादभुाTव होऊ शकतो �ादभुाTव झा-यास JनयंYणासाठI 

२५ fॅम मॅ_कोझेब +२५ fॅम बाEव6टCन �ती १० �लटर पाXयात �मसळून फवारणी करावी. 

 EपकावरCल रस शोषणा9या Bकडीं?या JनयंYणासाठI �मoथल pडमेटॉन २५ ई.सी. १० �मलC �ती १० �लटर पाXयात 

�मसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन शाखीय 

वाढ 

 आ तायु@त वतावरण व वारा यामुळे तांबेरा हा बुरशीज_य रोग येऊ शकतो याम=ये पानांवर तपBकरC रंगाचे 

3ठपके येतात व पाने तपBकरC पडतात, दाXयां?या वजनात आhण प`रणामी हे@टरC उbपादनात घट होते. 

�ादभुाTव झा-यास JनयYंणासाठI �ोपीकानॅझॉल या बुरशीनाशकाची फवारणी १�मलC या �माणात १ लCटर 

पाXयात �मसळून करावी. 

राजमा  शाखीय 

वाढ 
 Eपकाम=ये कोळपणी/खुरपणी क>न Hयावी. 

 Eपक २० 3दवसाचे झा-यावर नYाचा दसुरा ह)ता ३० Bकलो (७० Bकलो यु`रया) �ती हे@टर या �माणात jयावा. 

ऊस आडसालC 

लागवड  

 आडसालC उस लागवड १५ ऑग6ट पयPत के-यास उस उbपादकता व साखरेचा उतारा चांगला �मळतो. आडसालC 

उस लागवडीसाठI को. ८६०३२ (नीरा) Bकंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची Jनवड करावी.  

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

लागणीस ३० ते ४५ 3दवसांपयPत जोपासXयासाठI लागणारे पाणी, तण JनयंYण, खते,देखरेख यांची बचत होते. 

काहC वेळेस अगोदरचे Eपक काढणीस उशीर होतो अkया वेळेस रोपे तयार क>न वेळेवर उसाची लागवड करता 

येते. 

 बेXयाjवारे लागवड करावयाची अस-यास बेणे मsयात वाढवलेले ९ ते १० म3हने वयाचे Jनरोगी, रसरशीत 

आhण अनुवां�शक tKuया शुjध ऊस बेणे वापरावे.  

 बुरशीज_य रोग व खवले Bकड या?यापासून �JतबंधासाठI ऊस बेणे लागणीपूवv १०० �लटर पाXयात डायमेथोएट 

३० % �वाहC २६५ �मलC �मसळून १० �मJनटांसाठI  बुडवून ठेऊन बेणे �Bwया करावी. 

 अॅसेटोबॅ@टर आhण 6फुरद EवरघळEवणारे जीवाणू संवधTक अनwुमे १० Bकलो आhण १.२५ Bकलो �ती १०० �लटर 

पाXयात �मसळून तयार केले-या  ावणात ऊसा?या 3टप9या ३० �मJनट बुडवून नंतर लागण करावी bयामुळे 

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

आंबा  वाढCची 

अव6था 

 बागेत तणJनयंYण करावे.  

 पूणT वाढ झाले-या झाडास  दरवषv ५० Bकलो शेणखत + ७५० fॅम नY (१६३० fॅम यु`रया) +५०० fॅम 6फुरद 

(१०८६ fॅम pड.ए.पी.) + ५०० fॅम (८३३ fॅम एम.ओ.पी.)पालाश jयावे. 

कांदा  रोप   रांगडा कांदा लागवडीसाठI xबयांची गादC वाyयावर पेरणी करावी.(संरiaत पाXयाची सोय अस-यास) 

जनावरे वाढCची  पावसाची श@यता अस-याने जनावरे सुरiaत 3ठकाणी बांधावीत. 

 पावसाsयात जनावरांना ओला चारा अJत �माणात 3द-यामुळे जनावरांचे पोट फुगते bयामुळे ओला चारा योzय 

�माणात jयावा. 

 पावसाsयात म�{यां?या खुराम=ये oचख-या होतात ते̂ हा म3ह_यातून एकदा कॉपर स-फेट Bकंवा फॉरमॅ-डीहाईड 

 ावण असले-या उथळ हैादातून संपूणT खुर बुडतील अkया सोडा^यात. 

 शेsयांना गोचीड व Eपसवा यांपासून Yास होऊ नये 8हणून डे-टामे|ीन हे रसायन असलेले (उदा. }यटॅुा@स) 

 ावण पशुवैjयका?या स--याने गो~यात व शेsयां?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 

SाTरीत  
Uमुख अWेषक, �ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को�ापूर  तथा 

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

 


