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िज हा : सांगल  
मागील आठव यातील हवामान 
(२२.०१.२०२२ ते २८.०१.२०२२) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज 
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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 
हवामान सारांश ादे शक हवामान क , मुंबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार सांगल  िज याम ये दनांक २९ जानेवार  ते 

२ फे वुार  दर यान आकाश मु यत: व छ राह याची श यता आहे. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेि सअस दर यान 
तर कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ५१ ते 
६०% तर दपुारची सापे  आ ता ४० ते ४६% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०७ ते १३ क.मी. 
दर यान राह याची श यता आहे.  
व ता रत ेणी या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक २ ते ८ फे ुवार  दर यान कमाल तापमान सरासर  पे ा 
कमी व कमान तापमान सरासर  दर यान राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला  शेतकर  बंधूनी काय म जल सचंन यव थापणासाठ  पका या अव थनेुसार, ज मनी या कारा माणे शेतामधील 
व वध पकां या पा याची गरज व सचंन संच चाल ू ठेव याचा कालावधी ई. मह वपूण मा हती आप या अँ ॉइड 
मोबईलवर मळ व यासाठ  गुगल ले टोअर व न " फुले इ रगेशन शे यूलर (PIS)" हे अॅप डाउनलोड क न वापरावे. 

 फळबागेतील तापमान नयं त राह यासाठ  फळबागांना श यतो रा ी या वेळी पाणी यावे. 
 फळबागेतील तापमान नयं त राह यासाठ  फळबागांम ये आ छादनाचा वापर करावा. 
 र बी हंगामातील गहू व हरभरा या पकांना यां या गरजेनुसार पा याची उपल धता क न यावी. 

संदेश गहू पक पेरणीस ७० दवस झाले अस यास पकावर १९:१९:१९ या व ा य खताची २०० ॅम ती १० लटर पाणी या 
माणात मसळून फवारणी करावी. 

र बी 
वार  

दाणे भरणे 

ते प वता 

 प व होत असले या वार  पकाचे प ांपासनू संर ण करावे. 
 वार या दा या या टोकाजवळ काळा ठप याचे ल ण े दसताच वार ची काढणी करावी व ८ ते १० दवस कणसे 

उ हात वाळवावीत  

मका शाखीय वाढ अमे रकन ल कर  आळीचे नयं ण : 
 रासाय नक नयं ण: १. आळी या वाढ या सुरवाती या (१ ते ३ अव था) अव थांम ये नबंोळी अक ५%यांची ५ मल  

ती लटर पाणी या माणात फवारणी करावी. कंवा   २. थायमेथो झाम १२.६ %+ लँ डा सायहेलो ीन ९.५ % झेड 
सी. या म  कटकनाशकाची ०.५ मल  ती लटर पाणी या माणात फवारणी करावी.  कंवा    ३. 
लोरां ा नल ोल १८.५ % एस.सी. या कटकनाशकाची ०.३ मल  ती लटर पाणी या माणात फवारणी करावी. 

 क टकनाशकाची फवारणी के यानंतर मका पकाचा हरवा चारा लगेच जनावरांना खायला देऊ नये कंवा असा चारा 
लगेचच सायलेज तयार कर यासाठ  वाप  नये.  

गहू फुलोरा  गहू पक पेरणीस ७० दवस झाले अस यास पकावर १९:१९:१९ या व ा य खताची २०० ॅम ती १० लटर पा यात या 
माणात मसळून फवारणी करावी. 

 गहू पेरणीस ८० ते ८५ दवस झाले अस यास दाणे भर या या अव थेत असताना पकास पाणी याव.े 
 गहू पकावर ल मावा कडी या नयं णासाठ  थायो मथो झाम २५ ड लूजी ५० ॅम ती हे टर ५०० लटर पा यात 



 

 

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 
 

मसळून फवारणी करावी. 

हरभरा  फुलोरा ते 
घाटे भरणे 

 हरभ यावर ल घाटेअळी या नयं णासाठ  प ी थांबे उभारावेत व हे टर  ५ या माणे कामगंध सापळे लावावेत. 
 हरभ यावर ल घाटेअळी या नयं णासाठ  हे लओ कल ५०० मल  ५०० लटर पाणी या माणात मसळून ती हे टर 

फवारणी करावी. 
ा   मणी 

वाढ ची  

 हवेम ये जा त आ ता अस याने व कमान तापमानात घट झा याने भरु  रोगाचा ादभुाव हो याची श यता आहे. 
ादभुाव झा यास नयं णासाठ  अमपेलोमायसेस ि वस वाल स @ ५ ॅम ती लटर पाणी या माणात फवारणी 

करावी. 
 बागेम ये तापमान नयं त राह यासाठ  ा  बागेस सायंकाळी पाणी यावे. 

ऊस आडसाल   
 
 जानेवार  म ह याम ये सरासर  बा पीभवनाचा वेग ४.०७ ममी ती दवस एवढा असतो ऊस पकास दररोज २.२४ 

लटर पा याची आव यकता असते यासाठ  ठबक सचंन संच (४ लटरचा ीपर) दररोज ३४ म नटे चालवावा. 
पवू हंगामी 

ऊस 
 पवू हंगामी ऊस: पवू हंगामी ऊस पक लागवडीस ६ ते ८ आठवडे पणू झाले अस यास रासाय नक खतांची मा ा न  

१३६ कलो (यु रया २९५ कलो) ती हे टर  या माणात यावी. 
 जानेवार  म ह याम ये सरासर  बा पीभवनाचा वेग ४.०७ ममी ती दवस एवढा असतो यामळेु ऊस पकास ती 

दवस २.२४ लटर एव या पा याची गरज असते यामुळे ऊस पकाची पा याची गरज पणू हो यासाठ  ठबक सचंन 
संच (४ लटरचा ीपर) दररोज ३४ म नटे चालू ठेवावा. 

आले प वता  बाजारातील मागणी माणे प व आ याची काढणी करावी. काढणीनंतर आ याचे कंद व छ धुवून मातीपासून वेगळे 
करावे आ ण बाजारात पाठवावे. 

केळी फळ 

वाढ ची 

 थंडीमळेु होणार  इजा होऊ नये हणनू फळबागेस सायंकाळी पाणी यावे. 
 केळीचे घड सि छ  लाि टक बॅगने झाकावेत. 

डा ळंब वाढ ची  डा ळंब फळ पकावर मावा, फुल कडे, पांढर  माशी व फळे पोखरणार  आळी यांचा ादभुाव झा यास नयं णासाठ  
सायन नील ोल १०.२६% ओ.डी. ७ ते ९ मल  ती १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

हळद प वता  हळद पकाची काढणी जातीनुसार पकाचा कालावधी पूण झा यावर करावी. काढणीपुव  ज मनी या तीनुसार १५ ते 
२० दवस पाणी देण ेबदं करावे. 

जनावरे  वाढ ची  रा ी जनावरे गो यात बांधावीत आ ण यांना थंडीतून बचावासाठ  कोरडी उबदार जागा उपल ध क न यावी  

 थंडीचा सामना कर यासाठ  व जनावरांना नरोगी ठेव यासाठ  आहारात परेुसे थने आ ण ख नजे या. 
 हवा यात जनावरां या उजची गरज भाग व यासाठ  नय मतपण ेजनावरांना म णासह मीठ व ग हाचे धा य, गूळ 

इ याद  10% - 20% माणात त दवस यावे. 
 रा ी या वेळी जनावरे / बकर ना उघ यावर ठेवू नका. 

कु कुटपा

लन 

वाढ ची  थंडीपासनू बचावासाठ  क ब यां या शेडम ये कृ म काश देऊन वातावरण उबदार ठेवा. 

 
 

ो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.  :२८.०१.२०२२ 

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


