
 

 

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 
 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. २१.०९.२०२१ 
 

िज हा : सांगल  
मागील आठव यातील हवामान 
(१५.०९.२०२१ ते २१.०९.२०२१) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज 

(२२.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१) 
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ दनांक २२ २३ २४ २५ २६ 
०.२ ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० - पाऊस ( ममी) १६ १२ १२ ९ १० 
२९.२ ३०.३ ३१.२ ३०.७ ३०.८ ३१.८ - कमाल तापमान (अ.ंसे.) ३२.० ३२.० ३१.० ३२.० ३३.० 
२१.६ २१.५ २१.२ २१.१ २१.६ २२.१ - कमान तापमान (अं.से.) २३.० २२.० २२.० २३.० २३.० 
७ ७ २ ४ ८ ८ - ढग ि थती (आकाश) ७ ७ ८ ८ ७ 
८९ ९० ८६ ८८ ८९ ८४ - सकाळची सापे  आ ता (%) ९२ ९२ ९३ ९४ ९४ 
७५ ६७ ६५ ६४ ५७ ६४ - दपुारची सापे  आ ता (%) ६५ ७० ६८ ६४ ६१ 
१.९ १.९ १.९ १.९ १.९ १.९ - वा याचा  वेग ( कमी/तास) ११ ११ ८ ८ ८ 
प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. - वा याची दशा प. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. 

  

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 २२ ते २६ स टबर 

दर यान आकाश ढगाळ राह याची व दनांक २२ व २३ स टबर रोजी ब याच ठकाणी हल या ते म यम व पा या तर दनांक २४ ते 

२६ स टबर दर यान काह  ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेि सअस 
दर यान तर कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ९२ 
ते ९४% तर दपुारची सापे  आ ता ६१ ते ६४% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०८ ते ११ क.मी. 
दर यान राह याची श यता आहे.  
व ता रत प या या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक २६ स टबर ते २ ऑ टोबर दर यान पावसाचे माण 
सरासर  पे ा जा त तसेच कमाल तापमान व कमान तापमान सरासर  दर यान राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला  शेतकर  बांधवांनी हवामान आधा रत शतेी वषयक स ला आप या अँ ॉइड मोबईलवर मळ व यासाठ  गुगल ले टोअर 
व न  "मेघदतू "अँ ॉइड अिॅ लकेशन  तर मेघगजना व वजांचा कडकडाट इ .या अंदाजासाठ "दा मनी "अँ ॉइड अॅि लकेशन  
डाउनलोड करावे व याचा वापर करावा. 

 पावसाची उघडीप पाहून व वारा शांत असतानाच पकांवर कटकनाशक व बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.  
 प व झाले या खर प पकांची काढणी करावी व काढणी केलेला शेतीमाल पावसाची श यता अस याने सुर त ठकाणी 

ठेवावा. 
संदेश सांगल  िज याम ये दनांक २२ ते २६ स टबर दर यान काह  ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता अस याने 

काढणी केलेला शेतीमाल सरु त ठेवावा. 
मका फुलोरा  कणसे पोखरणार  अळी- ादभुाव होऊ नये यासाठ  पक ी-केसर ये या या अव थेत असताना शेतात ायको ामा 

चीलोनीस या परोपजीवी  कटकाचे अडंीपुंज सोडावेत. 
 पकावर अमे रकन ल कर  आळीचा १०% पे ा जा त ादभुाव आढळून आ यास नयं णासाठ  खाल लपैक  कोण याह  

एका क टकनाशकाची एकदा फवारणी यावी. 
लोरान ा नल ोल  १८.५ एस.सी. ०.४ मल  त लटर पाणी.  
कंवा ि पनेटोराम ११.७ % एस.सी ०.५ मल  ती लटर पाणी  
कंवा इमामे ट न बे झोएट ५% एस.जी. ०.४ ॅम ती लटर पाणी. 

र बी 
वार   

पेरणी  र बी हंगामातील वार ची पेरणी पावसाची उघडीप पाहून १५ स टबर ते १५ ऑ टोबर या कालावधीत पावसा या ओल वर 
५ स.मी. खोतीपयत करावी. 

 बीज या: पेरणीपवू  ती कलो बया यास ४ ॅम गंधक (३०० मेश पोताच)े चोळावे तसेच २५ ॅम अॅझोटोब टर व 
पी.एस.बी. क चर चोळावेत. परेणी अंतर: ४५ x १२ स.मी. बयाणे माण:१० कलो ती हे टर. 

 पेरणीसाठ  सधुा रत वाण: फुले अनुराधा, फुले च ा, फुले सु च ा, फुले वसुधा आ ण फुले रेवती. 
बाजर  प वता  प व झाले या पकाची व रत काढणी करावी व काढलेला शेतीमाल सुर त ठकाणी ठेवावा. 
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मूग  शगा 
भरणे ते 
प वता    

 मुगा या शगा ७५% वाळ यानंतर प हल  तोडणी करावी व यानंतर ८ ते १० दवसांनी रा हले या सव शगा तोडा यात.  
 पावसाची श यता अस याने काढणी केले या शेती मालाची कोर या आ ण सुर त ठकाणी साठवणूक करावी. शेती 

मालाची साठवण क दट व ओलसर जागेत क  नये. 
सोयाबीन शगा 

भरणे ते 
प वता    

 सोयाबीन बजो पादन े ाम ये शगा करपा / पानावर ल ठपके या रोगाचा ादभुाव झा यास नयं णासाठ  थओफेनेट 
मथाईल@ १ कलो/हे. कंवा टे यूकोनॅझोल @ ६२५ मल /हे. कंवा टे यूकोनॅझोल + स फर १ लटर/हे. कंवा 
हे झाकोनॅझोल @ ५०० मल /हे. कंवा पायरो लो ो बन @ ५०० ॅम/हे. ती ५०० लटर पा यात मसळून 
फवारावे.फवारणी करताना ट करचा वापर करावा व फवारणी पावसाची उघडीप पाहून व वारा शांत असतानाच करावी.  

ा   केन 

मॅ युर

ट  

 कोळी (माईट) कडीचा ादभुाव हो यास सुरवात झालेल  आहे यासाठ  बागेत यवि थत पाहणी करावी. ादभुाव झा यास 
नयं णासाठ  गंधक ८० ड य.ूडी.जी. @ १.५ ते २.० ॅम ती लटर पाणी कंवा अबामे ट न १.९ ई.सी. @ ०.७५ मल  
ती लटर पाणी या माणात मसळून फवारणी करावी.  

डा ळंब  फळ 
वाढ 

 फळ वाढ या अव थेत तेलकट डाग यव थापनासाठ  जर फळावर १० ते २५% पयत ादभुाव दसून आ यास 
आणीबाणी या वेळी ४ दवसां या अंतराने २ फवार या घे यात या यात. 

 प हल  फवारणी: कॉपर हाय ॉ साइड ५३.८ % @ २ ॅम ती लटर + े टोसाय ल न १००% @ ०.५ ॅम ती लटर 
+ ोनोपॉल ९५ – ९८% @ ०.५ ॅम ती लटर + ेडर ि टकर @ ०.५ मल  ती लटर पाणी या माणात फवारणी 
करावी नंतर पढु ल चार दवस कोणतीह  फवारणी क  नये व पाच या दवशी दसुर  फवारणी करावी. 

 दसुर  फवारणी: काब डॅ झम ५०% ड यू. पी. @ १ ॅम ती लटर + े टोसाय ल न १००% @ ०.५ ॅम ती लटर 
+ ोनोपॉल ९५ – ९८% @ ०.५ ॅम ती लटर + ेडर ि टकर @ ०.५ मल  ती लटर पाणी या माणात फवारणी 
करावी. 

ऊस सु : 

वाढ ची 

 

 कमाल तापमानाम ये वाढ व ९० % पे ा जा त असलेले आ तेचे माण यांमुळे ऊस पकावर तांबेरा रोगाचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता आहे. उसावर ल ताबंेरा या रोगा या नयं णासाठ  पावसाची उघडीप पाहून आ ण वा याचा वेग 
कमी असताना कंवा वारा शांत असतानाच पकावर ०.३ % मॅ कोझेब(३० ॅम/१० लटर पाणी) अथवा ०.१% 
टे यूकोनॅझोल (१० मल  /१० लटर पाणी) फवारावे.  

हळद  कंद 
वाढ ची 

 आ तायु त हवामानाम ये पकावर करपा रोगाचा ादभुाव होऊ शकतो यामुळे ादभुाव झा यास रोग नयं णासाठ  
काब डॅ झम ५० ड य.ूपी. १० ॅम ती १० लटर पा यात मसळून फवारावी. फवारणी करताना ट करचा वापर करावा. 

वांगी वाढ ची  वांगी फळ पकावर ल शडा आ ण फळ पोखरणा या अळी या नयं णासाठ  सायपरमे न २५ ई.सी. ५ मल  ती १० 
लटर पा यातून फवारावे तसेच ादभुाव झालेले फळ आ ण शडे न ट क न ज मनीत गाडावे.  

कादंा 
लागवड 

(रांगडा) 

 पावसाची उघडीप पाहून रांगडा कां याची लागवड करावी यासाठ  बसवतं ७८०, फुले समथ, एन -२-४-१ या जातींचा वापर 
करावा. लागवडीचे अंतर:१५x१० स.मी. बीज या : अझो पीर लम व फुरद वरघळ वणारे जीवाणू २५ ॅम ती कलो 
बया यास चोळावे. 

जनावरे वाढ ची  पावसाची श यता अस याने जनावरे सुर त ठकाणी बांधावीत. 
 सव नरोगी जनावरांना लाळ खुरकत रोगाची तबधंक लस स टबर म ह याम ये टोचून यावी. 

 
 

ो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.  :२१.०९.२०२१ 

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


