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हवामान अंदाजावर आधा7रत कृषी स�ला स�मतीची सा:ता;हक बैठक ;द. १६.१०.२०२० 

िज�हा : सातारा 
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 १८.० १७.० ३२.० १.२ ८५.१ 
- पाऊस (�ममी) २ ० ६ २० ३३ 

३२.७ ३२.७ २७.१ २८.४ ३१.१ २५.१ 
- कमाल तापमान (अ.ंसे.) २६ २७ २९ २९ ३० 

२३.० २१.० १८.४ २१.० २२.४ १९.५ - Jकमान तापमान (अ.ंसे.) २१ २२ २२ २२ २३ 

४ ८ ८ ७ ८ ८ 
- ढग िKथती (आकाश) ५ ६ ७ ८ ८ 

८२ ९३ ९३ ९५ ९६ ९८ 
- सकाळची सापेN आ)*ता (%) ९६ ९१ ९४ ९४ ९३ 

६० ९० ९१ ७३ ६६ ९८ 
- दपुारची सापेN आ)*ता (%) ७७ ५९ ६० ६६ ७३ 

- - - - - - - वाPयाचा  वेग (Jकमी/तास) ८ ६ ६ ६ १० 

- - - - - - - वाPयाची ;दशा द. नै. प. प.वा. प.वा. 
 

हवामान अंदाजावर आधा7रत कृषी स�ला 

पीक अवKथा कृ�ष �वषयक स�ला 

हवामान सारांश/ इशारा �ादे�शक हवामान संशोधन क$ %, मंुबई यांचेकडून �ा-त झाले�या हवामान अंदाजानुसार सातारा िज�4यात तरुळक 

6ठकाणी 6दनांक १७ व १९ ऑ;टोबर रोजी हल;या तर6दनांक २० व २१ ऑ;टोबर रोजी तील=क 6ठकाणी म>यम 

?व@पाAया पावसाची श;यता आहे. कमाल तापमान २६.० ते ३०.० अंश सेि�सअस दरCयान तर Dकमान तापमान 

२१.० ते २३.० अंश सेि�सअस दरCयान राहEल. वाFयाचा वेग ताशी ०६ ते १० Dक.मी. दरCयान राहEल. 

हवामान इशारा: सातारा िज�4याम>ये 6दनांक १९ व २० ऑ;टोबर रोजी रोजी तरुळक 6ठकाणी मेघगज=ना होIयाची 

श;यता आहे. 

सामाTय स�ला � मागील ३ 6दवसांम>ये िज�हयाम>ये जोरदार पाऊस झालेला अस�याने आKण पुढEल ५ 6दवसांम>ये हल;या ते 

म>यम पावसाची श;यता अस�याने भात, मका, सोयाबीन, भुईमुग, ऊस आKण नाचणी �पकांम>ये पाणी साठ�यास 

पाIयाचा NवOरत Pनचरा करावा. 

� %ाQ, आंबा व केळी बागांम>ये पाणी साठ�यास NवOरत Pनचरा करावा. 

� शेतकरE बांधवांनी ?वतःची व आप�या पशधुनाची काळजी Sयावी. 

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

संदेश � पावसाची श;यता अस�याने तयार शेतीमालाची (भात, मका, खरEप WवारE, भुईमगु व सोयबीन)  सुरYQत 

6ठकाणी साठवणूक करावी. 

भात दाणे भरणे ते 

प;वता  

� भात �पकाम>ये साठले�या अPतOर;त पाIयाचा Pनचरा करावा. 

� प;व खरEप �पकांची काढणी पाऊस थांब�यावरच करावी. 

� काढणी केलेलE अस�यास तयार शेतीमालाची सुरYQत 6ठकाणी साठवणूक करावी.  

मका दाणे भरणे 

ते प;वता 

� मका �पकाम>ये साठले�या अPतOर;त पाIयाचा Pनचरा करावा. 

� काढणी केलेलE अस�यास तयार शेतीमालाची सुरYQत 6ठकाणी साठवणूक करावी. 

रUबी 

Vवार�  

पेरणी � रZबी हंगामातील WवारEची पेरणी पाऊस थांब�यावर ज�मनीस वापसा आ�यावरच करावी. 

हरभरा  पेरणी � रZबी हंगामातील हरभरा �पकाची पेरणी पाऊस थांब�यावर ज�मनीस वापसा आ�यावरच करावी. 

भुईमगु 

 

श$गा भरणे  

ते प;वता 

� �पकाम>ये साठले�या अPतOर;त पाIयाचा Pनचरा करावा. 

� प;व खरEप �पकांची काढणी पाऊस थांब�यावरच करावी. 

� काढणी केलेलE अस�यास तयार शेतीमालाची सुरYQत 6ठकाणी साठवणकू करावी. 

सोयाबीन प;वता � पावसाची श;यता अस�यामुळे तयार शेतीमाल सुरYQत 6ठकाणी साठवावा. 
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ऊस पवू=हंगामी : 

लागवड 

� पवू= हंगामी ऊस लागवड पाऊस थांब�यावर आKण ज�मनीम>ये वापसा आ�यावरच करावी. लागवडीसाठ\ 

को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले २६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१),को.९४०१२(फुले सा�व_ी), को.सी.६७१(वसंत-

१) या जातींची Pनवड करावी. 

� ऊस �पकाम>ये साठले�या अPतOर;त पाIयाचा Pनचरा करावा. 

� ऊस पडला / लोळला असेल तर तो एकमेकास बांधनू उभा करावा Cहणजे ऊस कांcयांचा ज�मनीशी संपक=  

येणार नाहE आKण अशा उसाला कांडीवर मुdया अथवा पांगशा फुटणार नाहEत. आKण श;य अस�यास २-३ 

वेळा हलकe भरणी क@न उसाला मातीचा आधार fयावा. 

जनावरे वाढEची � पावसाची श;यता अस�याने जनावरे सुरYQत 6ठकाणी बांधावीत. 
 

?_ोत  

१) हवामान पूवा=नमुान : �ादे�शक हवामान पूवा=नमुान क$ %, मुंबई. 

२) मागील हवामान  : भारत मौसम �वhान �वभाग वेधशाळा �वभागीय कृ�ष संशोधन क$ % , को�हापूर 
 

6ठकाण : को�हापूर  

6द.  : १६.१०.२०२० 

KवाNर�त  

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  

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


