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हवामान    अंदाजावर    आधा7रत    कृषी    स�ला    स�मतीची    सा:ता;हक    बैठक    ;द. २०.११.२०२०    
िज�हा    : : : : सातारा    

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) 

१४ १५ १६ १७ १८ १९ २० ;दनांक २१ २२ २३ २४ २५ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० - - पाऊस (�ममी) २० ० ५ ३ ० 

३१.३ ३१.९ ३२.० ३०.९ ३२.१ - - कमाल तापमान (अ.ंसे.) ३२ ३२ ३२ ३० ३० 

१८.८ १८.४ १७.५ १९.६ २०.५ - - Jकमान तापमान (अ.ंसे.) १९ १८ १८ १९ १७ 

३ २ ५ ३ ७ - - ढग िKथती (आकाश) ५ ६ ५ ३ १ 

८० ८३ ७८ ८५ ८६ - - सकाळची सापेN आ)*ता (%) ७७ ७८ ७८ ६९ ५५ 

५९ ५२ ४८ ५७ ५७ - - दपुारची सापेN आ)*ता (%) ४५ ५१ ५३ ५० ३९ 

- - - - - - - वाPयाचा  वेग (Jकमी/तास) ६ ५ ५ ७ ८ 

- - - - - - - वाPयाची ;दशा द.आ. प.ु प.ुई. प.ुआ. प.ु     
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 सातारा िज,1यात 2दनांक २१ 

नो3ह बर रोजी तुरळक 2ठकाणी म8यम 9व:पा;या तर 2दनांक २३ व २४ नो3ह बर रोजी तुरळक 2ठकाणी हल<या 

9व:पा;या श<यता आहे. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेि,सअस दर=यान तर >कमान तापमान १७.० ते १९.० 

अंश सेि,सअस दर=यान राह?ल. वा@याचा वेग ताशी ०५ ते ०८ >क.मी. दर=यान राह?ल. 

सामाSय स�ला � कBटकनाशक व  बुरशीनाशकाची फवारणी करताना 9ट?कर चा वापर करावा. 

� रबी Eपकाम8ये Fनदंनी/ कोळपणी क:न तणFनयंHण कराव.े 

� शेतकर? बांधवांनी हवामान आधाIरत शेतीEवषयक स,ला आप,या अँLॉइड मोबईलवर �मळEवOयासाठP गगुल (ले 9टोअर 

व:न " मेघदतू" अँLॉइड अॅि(लकेशन तर मेघगजTना व Eवजांचा कडकडाट इ.;या अंदाजासाठP "दा�मनी" अँLॉइड 

अॅि(लकेशन डाउनलोड करावे व Vयाचा वापर करावा. 

� >कमान तापमानाम8ये घट होOयाची श<यता अस,याने शेतकर? बांधवांनी 9वतःची व आप,या पशुधनाची थंडीपासून 

संरYण करOया;या Z[ट?ने काळजी \यावी. 

संदेश � 2दनांक २४ पय]त तुरळक 2ठकाणी पावसाची श<यता अस,याने काढणी केले,या भात व नाचणी Eपकाची सुर`Yत 

2ठकाणी साठवणकू करावी. 

गहू अंकुरणे � ग3हाची पेरणी १५ नो3ह बर नंतर उ�शरा के,यास �Vयेक पंधरावाaयास हे<टर? २.५ ि<वंटल उVपादन कमी येते Vयामुळे 

१५ bडस बर नंतर पेरणी करणे टाळावे. 

मका अंकुरणे  � खोड >कडी;या FनयंHणासाठP मका उगवणीनंतर ८ ते १० 2दवसांनी काबाTर?ल ८५ डd,य.ू पी. पाOयात Eवरघळनार? पावडर 

हे<टर? १७६४ eॅम ५०० ते १००० �लटर पाOयात �मसळून फवारणी करावी. 

रTबी 

Uवार�  

वाढ?ची 

अव9था   

� Eपकाम8ये Fनदंनी/ कोळपणी क:न तणFनयंHण करावे. 

� कोरडवाहू Eपकाम8ये ज�मनीमधून ६० ते ७० ट<के ओलावा बा[पीभवनामळेु नाह?सा होतो Vयामुळे ज�मनीतील ओलावा 

2टकवनू ठेवOयासाठP शेतातनू काढलेले तण, तुरकाaया यांचा वापर क:न आ;छादन करावे. 

ऊस पवूTहंगामी 

: लागवड 

� पवूT हंगामी ऊस लागवड ज�मनीम8ये वापसा आ,यावर करावी. लागवडीसाठP को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले २६५), 

एम.एस.१०००१ (फुले १०००१),को.९४०१२(फुले साEवHी), को.सी.६७१(वसंत-१) या जातींची Fनवड करावी. 

� बेणे �>nया: बरुशीजoय रोग व खवले >कड या;यापासून �FतबंधासाठP ऊस बेणे लागणीपूवp १०० �लटर पाOयात 

डायमेथोएट ३० % �वाह? २६५ �मल? �मसळून १० �मFनटांसाठP  बडुवनू ठेऊन बेणे �>nया करावी. 

आडसाल? 

: 

तोडणी 

� उस तोडणी हंगामFनहाय व प<वता पाहून करावी. तोडणीपुवp Eपकाचे पाणी १५ 2दवस बंद करावेव तोडलेला उस 

ताबडतोब गळीतास पाठवावा. पवूTहंगामी ऊसाची १४ ते १५ म2हoयात आrण आडसाल? ऊसाची १६ ते १८ म2हoयात 

तोडणी करावी. 

� उसाचे पाचट 3यव9थापन  
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� ऊस तोडणी झा,यानंतर उसाचे पाचट कुजवीणेसाठP पाचटावर एकर? एक पोते युIरया व एक पोते �सगंल सुपर फॉ9फेट 

व Vयांनतर एकर? चार >कलो पाचट कुजEवणारे जीवाण ूटाकावे. 

�मरची वाढ?ची � फुल>कaयांचा �ादभुाTव होOयाची श<यता अस,याने FनयंHणासाठP इ�मडा<लो�ीड १७.८% एस.एल.५�म�ल  >कंवा 

>फ�ोFनल ५ एस.सी. १५ �मल? �ती १० �लटर पाOयात �मसळून फवारणी करावी.   

वाटाणा पेरणी � रdबी हंगामाम8ये वाटाणा Eपकाची पेरणी ज�मनीस वापसा आ,यावर नो3ह बर म2हoयाम8ये करावी. पेरणीसाठP 

बोनि3हला, अरकेल, फुले E�या या सुधाIरत वाणांची Fनवड करावीत. लागवड ३०x१५ स .मी. या अंतरावर करावी.  

� बीज �>nया: पेरणीपवूp tबयाOयास कॅ(टन >कंवा काबuoडाrझम ३ eॅम या �माणात �ती >कलो tबयाOयास चोळावे.  

� पेरणीपूवp रासायFनक खतांची माHा १५ >कलो नH, ६० >कलो 9फुरद व ६० >कलो पालाश �ती हे<टर? vयावी. 

आंबा  पालवी � बा[पीभवनाने ज�मनीतील समुारे ७० ट<के ओलावा न[ट होतो. यासाठP शेतातील काडी कचरा, धसकटे, गवत, 

तूरकाaया, भुसा इVयाद?चे ७ त े८ स 2टमीटर जाडीचे आ;छादन करावे Vयामुळे बा[पीभवनाचा वेग मंदावतो. 

जनावरे  वाढ?ची � पशुधनासाठP मका, ओट, बरसीम, लसूनघास व wवार? या चारा Eपकाची लागवड ज�मनीत वापसा अस,यास करावी.     
9Hोत  
१) हवामान पूवाTनमुान : �ादे�शक हवामान पूवाTनमुान क !, मुंबई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम Eवyान Eवभाग वेधशाळा Eवभागीय कृEष संशोधन क ! , को,हापूर  
2ठकाण : को,हापूर  
2द.  : २०.११.२०२० KवाNर�त        

Vमखु    अSवेषक, , , , �ाकृमौसे,,,,    ऐएमएफयु, , , , को�हापूर        तथा                सहयोगी    संशोधन    संचालक, , , ,     
�वभागीय    कृ�ष    संशोधन    क( )    , , , , को�हापूर         


