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मागील आठव@यातील हवामान 

(१४.११.२०२० ते २०.११.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच ;दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (२१.११.२०२० ते २५.११.२०२०) 
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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 को-हापूर िज-2याम3ये 

4दनांक २१ नो5ह!बर रोजी तुरळक 4ठकाणी हल:या ;व<पा=या पावसाची श:यता आहे. कमाल तापमान ३१.० ते 

३३.० अंश सेि-सअस दर>यान तर ?कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश सेि-सअस दर>यान राह@ल. वाAयाचा वेग 

ताशी ०४ ते ०९ ?क.मी. पयCत वाढEयाची श:यता आहे.  

सामाSय स�ला � रबी Fपकांम3ये गरजेनुसार खुरपणी / कोळपणी क<न Iयावी. 

� कJटकनाशक व  बुरशीनाशकाची फवारणी करताना ;ट@कर चा वापर करावा. 

� शेतकर@ बांधवांनी हवामान आधाMरत शेतीFवषयक स-ला आप-या अँPॉइड मोबईलवर �मळFवEयासाठS गगुल )ले 

;टोअर व<न " मेघदतू" अँPॉइड अॅि)लकेशन तर मेघगजWना व Fवजांचा कडकडाट इ.=या अंदाजासाठS "दा�मनी" 

अँPॉइड अॅि)लकेशन डाउनलोड करावे व Xयाचा वापर करावा. 

संदेश  � उ�शरा प:व होणाAया भात व नाचणी Fपकांची काढणी व मळणी क<न Iयावी. हल:या ते म3यम ;व<पा=या 

पावसाची श:यता अस-याने तयार शेती मालाची कोरZया व सरु[\त 4ठकाणी साठवणूक करावी. 

गहू अंकुरणे � ग5हाची पेरणी १५ नो5ह!बर नंतर उ�शरा के-यास �Xयेक पंधरावाZयास हे:टर@ २.५ ि:वंटल उXपादन कमी येते 

Xयामुळे १५ ]डस!बर नंतर पेरणी करणे टाळावे. 

मका वाढ@ची � अमेMरकन ल^कर@ आळीचे _नयं`ण : 

� रासाय_नक _नयं`ण: १. आळी=या वाढ@=या सुरवाती=या (१ ते ३ अव;था) अव;थांम3ये _नबंोळी अकW  ५%यांची ५ 

�मल@ �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी करावी. ?कंवा   २. थायमेथो:झाम १२.६ %+ लँ>डा सायहेलोgीन 

९.५ % झेड सी. या �मh ?कटकनाशकाची ०.५ �मल@ �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी करावी.  ?कंवा    

३. :लोरांiा_नल@�ोल १८.५ % एस.सी. या ?कटकनाशकाची ०.३ �मल@ �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी 

करावी 

हरभरा  अंकुरणे � प4हल@ कोळपणी पेरणीनंतर २० 4दवसांनी करावी. 

� Fपक पाEयास अ_तशय सवेंदनशील अस-याने गरजेपे\ा जा;त पाणी 4दले गे-यास Fपक उभळते. 

� तषुार �सचंन पkतीचा वापर के-यास उXपादनाम3ये मोठS वाढ होते. तुषार �सचंनपkीतीमुळे Fपकास 4दलेल@ खते 

Fपकास 5यवि;थत उपलlध होतात.    

काजू पालवी � काजूवर@ल ढेकEया (ट@ मॉ;कJटो बग) : झाडांना नवीन पालवी आ-यापासून ते फळधारणा होईपयCत 4ह कJड उप"व 

करते. _नयं`णासाठS लॅ>lडा सायहॅलोgीन ५ % ६ �मल@ �ती १० �लटर पाEयात �मसळून फवारणी करावी. 

�मरची वाढ@ची � फुल?कZयांचा �ादभुाWव झा-यास _नयं`णासाठS इ�मडा:लो�ीड १७.८% एस.एल.५�म�ल  ?कंवा ?फ�ो_नल ५ 

एस.सी. १५ �मल@ �ती १० �लटर पाEयात �मसळून फवारणी करावी.   
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वांगी वाढ@ची � रस शोषणाAया तडुतडेु, मावा व पांढर@ माशी या ?कडींचा �ादभुाWव झा-यास _नयं`णासाठS फॉ;पो�मडॉन ४०% 

एस.एस. १५ �मल@ ?कंवा फेन�ोपॅgीन ३०% ई.सी. या कJटकनाशका=या �ती १० �लटर पाणी या �माणात 

�मसळून आवmयकतेनुसार आलटून पालटून फवारEया Iया5यात. 

ऊस पवूWहंगामी : 

लागवड 

� पूवW हंगामी ऊस लागवड ज�मनीम3ये वापसा आ-यावर करावी. लागवडीसाठS को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले 

२६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१),को.९४०१२(फुले साFव`ी), को.सी.६७१(वसंत-१) या जातींची _नवड करावी. 

� बेणे �?pया: बरुशीजqय रोग व खवले ?कड या=यापासून �_तबधंासाठS ऊस बेणे लागणीपवूr १०० �लटर पाEयात 

डायमेथोएट ३० % �वाह@ २६५ �मल@ �मसळून १० �म_नटांसाठS  बडुवनू ठेऊन बेणे �?pया करावी. 

आडसाल@ : 

तोडणी 

� उस तोडणी हंगाम_नहाय व प:वता पाहून करावी. तोडणीपुवr Fपकाचे पाणी १५ 4दवस बंद करावे व तोडलेला 

उस ताबडतोब गळीतास पाठवावा. पूवWहंगामी ऊसाची १४ ते १५ म4हqयात आsण आडसाल@ ऊसाची १६ ते १८ 

म4हqयात तोडणी करावी. 

� उसाचे पाचट 5यव;थापन  

� ऊस तोडणी झा-यानंतर उसाचे पाचट कुजवीणेसाठS पाचटावर एकर@ एक पोते युMरया व एक पोते �सगंल 

सुपर फॉ;फेट व Xयांनतर एकर@ चार ?कलो पाचट कुजFवणारे जीवाणू टाकावे. 

आंबा  पालवी � बा^पीभवनाने ज�मनीतील सुमारे ७० ट:के ओलावा न^ट होतो. यासाठS शेतातील काडी कचरा, धसकटे, 

गवत, तूरकाZया, भुसा इXयाद@च े ७ ते ८ स!4टमीटर जाडीचे आ=छादन करावे Xयामुळे बा^पीभवनाचा वेग 

मंदावतो. 

जनावरे  वाढ@ची � पशुधनासाठS मका, ओट, बरसीम, लसूनघास व vवार@ या चारा Fपकाची लागवड ज�मनीत वापसा अस-यास 

करावी.     
;`ोत  
१) हवामान पूवाWनमुान : �ादे�शक हवामान पूवाWनमुान क! ", मुंबई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम Fवxान Fवभाग वेधशाळा Fवभागीय कृFष संशोधन क! " , को-हापूर 
4ठकाण : २०.११.२०२० KवाNर�त        
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