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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 

पीक अव था कृिष िवषयक स ा 

हवामान सारांश 

भारतीय हवामान खा ा ा ादेिशक हवामान क , मंुबई यां ा अंदाजानुसार िज ात िदनांक १६  आिण १७ 
ऑ ोबर  रोजी तुरळक  िठकाणी  तर  िदनांक १८, १९ आिण २० ऑ ोबर २०२० रोजी काही िठकाणी पाऊस 
पड ाची श ता आहे. कमाल तापमान २६ अंश से अस ते ३० अंश से अस पयत तर  िकमान तापमान २२ ते २३ 
अंश से अस दर ान राहील. वा याचा वेग ताशी १० ते २१  िक.मी. पयत राह ाची श ता आहे. 
ईशारा : सोलापूर िज ात िदनांक १९ आिण २० ऑ ोबर २०२० रोजी तुरळक िठकाणी मेघगजना, िवजां ा 
कडकडाटासह पाऊस पड ाची श ता आहे.  

सामा  स ा 

 मागील चार िदवसांत झालेला जोरदार पाऊस व पुढील पाच िदवसांत पडणा या पावसा ा अंदाजानुसार िपकात 
पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील पा ाचा िनचरा होईल अशी व था करावी.  

 तुरळक िठकाणी मेघगजना, िवजां ा कडकडाटासह पावसाची श ता अस ाने शेतकरी बांधवांनी तःची
तसेच आप ा जनावरांची काळजी ावी व जनावरे सुरि त िठकाणी बांधावीत.  

 पावसाची श ता अस ाने प  खरीप िपकांची (मका, भुईमूग व सोयाबीन) रत काढणी करावी व काढणी 
केले ा शेत मालाची सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.  

 पावसाचा अंदाज पा न व पावसाची उघडीप बघून िपकांवर िकटकनाशकांची, बुरशीनाशकांची फवारणी 
करावी. 

 पडणा या पावसाचे पाणी शेतात साठिव ासाठी मुरिव ासाठी उपाययोजना करावी. 
 शेतकरी बांधवांनी तःजवळ अँ ॉईड मोबाईल अस ास हवामान आधा रत शेतीिवषयक स ासाठी गूगल 

े ोअर व न “मेघदूत” अॅप तर मेघगजना व वीजांचा कडकडाट ई. ा अंदाजांसाठी “दािमनी “ अॅप 
डाऊनलोड करावे व ाचा वापर करावा.   

संदेश मागील चार िदवसांत झालेला जोरदार पाऊस व पुढील पाच िदवसांत पडणा या पावसा ा अंदाजानुसार िपकात पाणी 
साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील पा ाचा िनचरा होईल अशी व था करावी.  

उस  
पूव हंगामी उसाची 

लागवड  

पाऊस झा ानंतर आडसाली ऊस िपकात पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील अित र  पा ाचा िनचरा 
होईल अशी व था करावी. पूवहंगामी उसाची लागवड १५ ऑ  टोबर ते १५ नो बर या दर ान करतात.
लागवडीक रता को- ८६०३२ (िनरा), को- ९४०१२(फुले सािव ी), को- ८०१४, को.एम. ०२६५ (फुले -२६५), फुले १०००१ या 
वाणांची िशफारस आहे.   

तूर  फुलोरा अव था  
पाऊस झा ानंतर तूर िपकात पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील अित र  पा ाचा िनचरा होईल अशी 

व था करावी. 

र ी ारी   
पाऊस झा ानंतर र ी ारी िपकात पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील अित र  पा ाचा िनचरा 
होईल अशी व था करावी. 

भुईमुग प ता व काढणी 
पाऊस झा ानंतर भुईमूग िपकात पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील अित र  पा ाचा िनचरा होईल 
अशी व था करावी. पाऊस थांबताच प  भुईमूग िपकाची काढणी करावी व शगांची सुरि त िठकाणी साठवणूक 
करावी. 

मका प ता व काढणी 
पाऊस झा ानंतर मका िपकात पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. िपकातील अित र  पा ाचा िनचरा होईल 
अशी व था करावी. पाऊस थांबताच प  मका िपकाची काढणी करावी व धा ाची  सुरि त िठकाणी साठवणूक 
करावी.  

मागील आठवडयातील हवामान  
(िद.१०.१०.२०२० ते १६.१०.२०२०) 

हवामान घटक  पुढील पाच िदवसांचा हवामान अंदाज  
(िद.१७.१०.२०२० ते २१.१०.२०२०) 
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केळी  वाढीची अव था  
पाऊस झा ानंतर फळबागेत  पाणी साचणार नाही याची द ता ावी.  केळी बागेतील अित र  पा ाचा िनचरा होईल 
अशी व था करावी. 

डािळंब  फळ प ता  
पाऊस झा ानंतर फळबागेत  पाणी साचणार नाही याची द ता ावी.  डािळंब बागेतील अित र  पा ाचा िनचरा 
होईल अशी व था करावी. 

ा   
छाटणी पूव 

अव था  
पाऊस झा ानंतर फळबागेत  पाणी साचणार नाही याची द ता ावी. ा  बागेतील अित र  पा ाचा िनचरा होईल 
अशी व था करावी. 

जनावरांचे 
व थापन 

 

     पावसा ात गवत जा  माणात खा े  गे ास जनावरांची अ पचनाची ि या िबघडते व ांना हगवण लागते . ामुळे 
पावसा ाम े चराऊ जनावरां ा आहारात वाळले ा चा याचे माण तुलना क र ा अिधक ठेवावे. जनावरां ा 
गो ाभोवती पाणी साठणार नाही तसेच गो ात ओलसरपणा राहणार नाही याची द ता ावी. जनावरांना पोटातील जंत 
यां ा िनयं णासाठी पशुवै का ा सहा ाने जंतनाशक पाजावे.  जनावरांना रोग ितबंधक उपाय णून पशुवै का ा 
सहा ाने यो  वेळी लसीकरण क न ावे तसेच जनावरांना व प ांना नेहमी िप ासाठी  व थंड पाणी ावे. 

 
ोत   : 

१) हवामान पूवानुमान : ादेिशक हवामान पूवानुमान क , मंुबई. 
२) मागील हवामान  :िवभागीय कृिष संशोधन क , सोलापूर.  
 
िठकाण :कृिष िव ान क , मोहोळ, सोलापूर. 
िद.  : १६ ऑ ोबर २०२०  

ा रीत  
मुख अ ेषक, ामीण कृिष मौसम सेवा-िज ा कृिष 
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