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िज�हा : सांगल� 

मागील आठवAयातील 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 अवLथा कृ�ष �वषयक स�ला 

हवामान सारांश/ इशारा �ादे�शक हवामान संशोधन क !, मंुबई यांचेकडून �ा(त झाले,या हवामान अंदाजानुसार सांगल1 िज,3यात 4दनांक २१ 

ते २३ नो5ह बर दर6यान तरुळक 4ठकाणी हल;या ते म<यम =व>पा?या श;यता आहे. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० 

अंश सेि,सअस दर6यान तर @कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश सेि,सअस दर6यान राह1ल. वाAयाचा वेग ताशी ०५ 

ते ११ @क.मी. दर6यान राह1ल. 

सामाTय स�ला � Bपकांवर कCटकनाशक व  बरुशीनाशकाची फवारणी करताना =ट1कर चा वापर करावा. 

� शेतकर1 बांधवांनी हवामान आधाFरत शेतीBवषयक स,ला आप,या अँIॉइड मोबईलवर �मळBवLयासाठM गुगल (ले 

=टोअर व>न " मेघदतू" अँIॉइड अॅि(लकेशन तर मेघगजQना व Bवजांचा कडकडाट इ.?या अंदाजासाठM "दा�मनी" अँIॉइड 

अॅि(लकेशन डाउनलोड करावे व Sयाचा वापर करावा. 

संदेश � 4दनांक २३ नो5ह बर पयTत हल;या ते म<यम पावसाची श;यता अस,याने जनावरे सुरUVत 4ठकाणी बांधावीत. 

गहू अंकुरणे � ग5हाची पेरणी १५ नो5ह बर नंतर उ�शरा के,यास �Sयेक पंधरावाWयास हे;टर1 २.५ ि;वंटल उSपादन कमी येते Sयामुळे 

१५ Xडस बर नंतर पेरणी करणे टाळाव.े 

मका वाढ1ची  � अमेFरकन लZकर1 आळीचे [नयं\ण : 

� रासाय[नक [नयं\ण: १. आळी?या वाढ1?या सुरवाती?या (१ ते ३ अव=था) अव=थांम<ये [नबंोळी अकQ  ५%यांची ५ 

�मल1 �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी करावी. @कंवा   २. थायमेथो;झाम १२.६ %+ लँ6डा सायहेलोcीन ९.५ 

% झेड सी. या �मd @कटकनाशकाची ०.५ �मल1 �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी करावी.  @कंवा    ३. 

;लोरांeा[नल1�ोल १८.५ % एस.सी. या @कटकनाशकाची ०.३ �मल1 �ती �लटर पाणी या �माणात फवारणी करावी 

रUबी 

Vवार�  

वाढ1ची 

अव=था   

� Bपकाम<ये [नदंनी/ कोळपणी क>न तण[नयं\ण कराव.े 

� कोरडवाहू Bपकाम<ये ज�मनीमधून ६० ते ७० ट;के ओलावा बाZपीभवनामळेु नाह1सा होतो Sयामुळे ज�मनीतील ओलावा 

4टकवनू ठेवLयासाठM शेतातनू काढलेले तण, तुरकाWया यांचा वापर क>न आ?छादन करावे. 

हरभरा  अंकुरणे � प4हल1 कोळपणी पेरणीनंतर २० 4दवसांनी करावी. 

� Bपक पाLयास अ[तशय संवेदनशील अस,याने गरजेपेVा जा=त पाणी 4दले गे,यास Bपक उभळते. 

� तषुार �सचंन पkतीचा वापर के,यास उSपादनाम<ये मोठM वाढ होते. तुषार �सचंनपkीतीमुळे Bपकास 4दलेल1 खते 

Bपकास 5यवि=थत उपलmध होतात.    

ऊस पवूQहंगामी 

: लागवड 

� पवूQ हंगामी ऊस लागवड ज�मनीम<ये वापसा आ,यावर करावी. लागवडीसाठM को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले 

२६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१),को.९४०१२(फुले साBव\ी), को.सी.६७१(वसंत-१) या जातींची [नवड करावी. 

� बेणे �@pया: बरुशीजqय रोग व खवले @कड या?यापासून �[तबंधासाठM ऊस बेणे लागणीपूवr १०० �लटर पाLयात 
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डायमेथोएट ३० % �वाह1 २६५ �मल1 �मसळून १० �म[नटांसाठM  बडुवनू ठेऊन बेणे �@pया करावी. 

आडसाल1 

: 

तोडणी 

� उस तोडणी हंगाम[नहाय व प;वता पाहून करावी. तोडणीपुवr Bपकाचे पाणी १५ 4दवस बदं करावेव तोडलेला उस 

ताबडतोब गळीतास पाठवावा. पूवQहंगामी ऊसाची १४ ते १५ म4हqयात आsण आडसाल1 ऊसाची १६ ते १८ म4हqयात 

तोडणी करावी. 

� उसाच ेपाचट 5यव=थापन  

� ऊस तोडणी झा,यानंतर उसाचे पाचट कुजवीणेसाठM पाचटावर एकर1 एक पोते युFरया व एक पोते �सगंल सुपर फॉ=फेट 

व Sयांनतर एकर1 चार @कलो पाचट कुजBवणारे जीवाण ूटाकावे. 

वाटाणा पेरणी � रmबी हंगामाम<ये वाटाणा Bपकाची पेरणी ज�मनीस वापसा आ,यावर नो5ह बर म4हqयाम<ये करावी. पेरणीसाठM 

बोनि5हला, अरकेल, फुले B�या या सधुाFरत वाणांची [नवड करावीत. लागवड ३०x१५ स .मी. या अंतरावर करावी.  

� बीज �@pया: पेरणीपवूr uबयाLयास कॅ(टन @कंवा काबvqडाsझम ३ wॅम या �माणात �ती @कलो uबयाLयास चोळावे.  

� पेरणीपूवr रासाय[नक खतांची मा\ा १५ @कलो न\, ६० @कलो =फुरद व ६० @कलो पालाश �ती हे;टर1 xयावी. 

�मरची वाढ1ची � फुल@कWयांचा �ादभुाQव झा,यास [नयं\णासाठM इ�मडा;लो�ीड १७.८% एस.एल.५�म�ल  @कंवा @फ�ो[नल ५ एस.सी. १५ 

�मल1 �ती १० �लटर पाLयात �मसळून फवारणी करावी.   

जनावरे  वाढ1ची � पशुधनासाठM मका, ओट, बरसीम, लसनूघास व yवार1 या चारा Bपकाची लागवड ज�मनीत वापसा अस,यास करावी.     
=\ोत  
१) हवामान पूवाQनमुान : �ादे�शक हवामान पूवाQनमुान क !, मुंबई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम Bव{ान Bवभाग वेधशाळा Bवभागीय कृBष संशोधन क ! , को,हापूर  
4ठकाण : को,हापूर  
4द.  :२०.११.२०२० LवाOर�त        
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