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ािमण कृिष मौसम सेवा, ऐएमएफयु, को ापूर  
   िवभागीय कृिष संशोधन क , शडा पाक, को ापूर  

 
   

दूर नी : (०२३१) २६९२४१६  ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com 
 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. २६.०२.२०२१ 
िज ा : सातारा 

मागील आठव यातील हवामान 
(२०.०२.२०२१ ते २६.०२.२०२१) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (२७.०२.२०२१ ते ०३.०३.२०२१) 
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६ दनांक २७ २८ ०१ ०२ ०३ 
०.० ०.० ०.०० ०.० ०.० ०.० - पाऊस ( ममी) ० ० ० ० ० 
२६.५ २७.९ ३०.७ ३१.३ ३२.९ ३४.० - कमाल तापमान (अं.से.) ३५ ३६ ३७ ३७ ३६ 
१३.७ १७.५ १८.३ १६.२ १७.२ १७.६ - कमान तापमान (अं.से.) १९ २० २१ २१ २१ 
२ ६ २ २ ० १ - ढग ि थती (आकाश) २ ० १ १ १ 
८६ ७६ ७८ ८३ ८० ७८ - सकाळची सापे  आ ता (%) ४२ ३७ ३१ २८ ३३ 
४८ ३७ ३८ ३५ ३४ ३२ - दपुारची सापे  आ ता (%) २० १४ १३ १३ १३ 
- - - - - - - वा याचा  वेग ( कमी/तास) ९ १४ १५ १२ ११ 
- - - - - - - वा याची दशा नै. पु.ई. द.आ. आ. द.ई. 

 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 

हवामान सारांश/ इशारा ादे शक हवामान संशोधन क , मुंबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानसुार सातारा िज यात दनांक 

२७ फे ुवार  ते ०३ माच दर यान आकाश मु यत: व छ राह याची श यता आहे. कमाल तापमान ३५.० ते ३७ 

अंश सेि सअस दर यान तर कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेि सअस दर यान राह ल. वा याचा वेग ताशी 

९ ते १५ क.मी. दर यान राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला  शेतकर  बांधवांनी हवामान आधा रत शेती वषयक स ला आप या अँ ॉइड मोबईलवर मळ व यासाठ  गुगल ले 

टोअर व न " मेघदतू" अँ ॉइड अॅि लकेशन तर मेघगजना व वजांचा कडकडाट इ. या अंदाजासाठ  "दा मनी" 

अँ ॉइड अॅि लकेशन डाउनलोड करावे व याचा वापर करावा. 

 फळबाग तसेच र बी पकानंा आव यकतेनुसार पा याची उपल धता करावी. 

संदेश  कमाल तापमानाम ये वाढ हो याची श यता अस याने बा पीभवनाचा वेग वाढू शकतो. फळ बागांमधील 

बा पीभवनाचा वेग कमी कर यासाठ  बागामं ये आ छादनाचा वापर करावा. 

गहू  प वता  लवकर प व होणा या गहू पकाची कापणी पक प व हो या या २-३ दवस आधी करावी यामुळे ग हाचे दाणे 
शेतात झड याचा कार आढळत नाह . कापणी या वेळी दा यातील ओला याचे माण १५ % असावे. 

र बी 
वार   

प वता  प व झाले या वार  पकाची काढणी करावी. काढणी केलेल  कणसे उ हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. 
साठवणुक  पूव  वार चे धा य उ हात वाळवावे व साठवणूक करावी. 

हरभरा प वता   हरभरा पक ११० ते १२० दवसांत तयार होते. घाटे कडक वाळ यानंतर मगच हरभा याची काढणी क न मळणी 

करावी. यांनतर ध यास ६ ते ७ दवस कडक ऊन यावे व सुर त ठकाणी साठवून याम ये कडू नबंाचा पाला 

(५%) घालावा यामुळे क ड लागत नाह . 

ऊस लागवड  ऊस खोडवा यव थापनाक रता उस तोडणी झा यानंतर शेतात उरलेले उसाचे पाचट जाळू नये. कड, रोग व 
तण त लागण े  अस यास खोडवा ठेऊ नये.  

 सवसाधारणपणे १५ फे ुवार  पयत तुटले या ऊसाचाच खोडवा ठेवावा. यानंतर घेतले या खोडवा ऊसावर खोड 
कडीचा ादभुाव मो या माणात होतो. 

 खोडवा उसाम ये गवताळ वाढ ची बेटे दसून आ यास व रत काढून न ट करावीत. 

पूवहंगामी  फे ुवार म ये सरासर  बा पीभवनाचा वेग ५.४९ मी.मी. ती दवस एवढा असतो यामुळे ऊस पकास ती दवस 

३.२७ लटर पा याची गरज असत े यासाठ  ठबक सचंन संच (४ लटरचा ीपर) दररोज ४९ म नटे चालू ठेवावा. 



 

 

अॅ ोमेट अॅडवायझरी बुलेटीन 
 

ािमण कृिष मौसम सेवा, ऐएमएफयु, को ापूर  
   िवभागीय कृिष संशोधन क , शडा पाक, को ापूर  

 
   

दूर नी : (०२३१) २६९२४१६  ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com 
 

डा ळंब वाढ ची  मगृ बहार :रस शोषक क टकांचा ादभुाव जा त आढळ यास यॅ डा सायहॅलो ीन ५% ई.सी @ ०.५ ते ०.७५ 

मल  ती लटर पाणी कंवा इंडो झाकाब १४.५% एस.सी. @ ०.७५ मल  ती लटर पाणी कंवा 

थाईमेथो झाम २५ % ड यू. जी. @ ०.५ ॅम ती लटर पाणी या माणात कोण याह  एका क टकनाशकाची 

फवारणी करावी.  

ॉबेर   फळधारणा  लागवडीनतंर साधारणत: ८५ ते ९० दवसांनी ॉबेर  फळांची जातीं या प वतेनुसार काढणी १ दवसाआड 

करावी. ॉबेर  फळांची साठवणुक साठ  कु लगं व को ड टोरेज तं ानाचा वापर करावा. कु लगं म ये 

ॉबेर  फळे ० ते ४ अंशसेि सअस तापमानात ४ तास थंड केल  जातात यामुळे फळांचे आयु मान दु पट ने 

वाढते.  

 ज मनी या मगदरुानुसार २ ते ३ दवसाआड ठबक सचंना वारे पाणी यावे. 

कांदा वाढ ची  कां यावर ल फुल क यां या नयं णासाठ  डायमेथोएट ३० % ई.सी. १५ म.ल . कंवा यॅ डा सायहॅलो ीन ५ 

% ई.सी.  ६ म.ल .  या क टकनाशकां या ती १० लटर पा यात मसळून आलटून पालटून फवार या 

करा यात. 

हळद काढणी  हळद पकाची काढणी जातीनुसार पकाचा कालावधी पूण झा यावर करावी. 

जनावरे वाढ ची   जनावरां या चा यासाठ  संकर त ने पयर गवताची लागवड करावी यासाठ  फुले जयवंत व फुले गुणवंत या 

वाणांचा वापर करावा. 
 

ोत  
१) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम िव ान िवभाग वेधशाळा िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर 
 

िठकाण : को ापूर  
िद.  : २६.०२.२०२१ 

ा रीत  
मुख अ ेषक, ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को ापूर  तथा 

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


