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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान/ इशारा  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक १४ ते  

१८ ऑक्टोबर २०२०, िरम्यान हलक्या त े मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता 
वतावण्यात आली आहे. पुढील पाच हिवस आद्रतेत वाढ होण्याची शक्यता असून 
आकाश ढगाळ राहील.  

• इशारा : हिनांक १५ ते १८ ऑक्टोबर २०२०, िरम्यान  तुरळक हठकाणी मध्यम त े
िोरिार पावसाचा इशारा िेण्यात आला आहे. 

• षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक १६ ते २२ ऑक्टोबर, २०२० िरम्यान कोंकण 
षवभागासाठी पिान्यमान हा सरासरीपेक्षा िास्त राहील. 

सामान्य सल्ला  
 
 

• ददन ांक १३ व १४ ऑक्टोबर २०२०, रोजी तुरळक दिक णी व दळीव र  व वीज ांच  
कडकड ट होण्य ची शक्यत  वततवण्य त आली आहे तरी शेत त क म करत न  
शेतकऱय ांनी द ममनी एप च्य  सह य ने अांद ज घेवून सतकत त  ब ळग वी. व अश्य  
स्थितीत जन वर ांन  ही सुरक्षित गोठ्य त ब ांधण्य ची व्यवथि  कर वी. ककटक न शक 
तसेच बुरशी न शक ांची फव रणी पुढे ढकल वी.  

• ददन ांक १५ त े १८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने पररपक्व झ लेल  भ जीप ल  व फळ ांची क ढणी करून 
घ्य वी.  

भात िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था  

• ददन ांक १५ त े १८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने प वस च  अांद ज प हून तय र झ लेल्य  हळव्य  भ त 
पपक ची सक ळच्य  वेळेस “वैभव” पवळ्य च्य  सह य्य ने जममनीलगत क पणी कर वी 
व लगेच गोळ  करून मळणी कर वी.  

• ननमगरवे भ त पक्व होवू ल गल्य स क पणी पूवी ८-१० ददवस भ त ख चर तील 



प णी ब हेर क ढून ट क वे, शेत त प णी स च ूनये य ची क ळजी घेवून अनतररक्त 
प ण्य च  ननचर  होण्य ची व्यवथि  कर वी.  

नाचणी  िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था 

• ददन ांक १५ त े१८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न  तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने प वस च  अांद ज प हून तय र झ लेल्य  न चणी पपक ची 
सक ळच्य  वेळेस क पणी करून  लगेच मळणी कर वी अिव  पुढे ढकल वी.  

फुलशेती   • ददन ांक १५ त े १८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने तय र झ लेली फुले क ढून घ्य वीत व शेत त प णी 
स चू नये य ची क ळजी घेवून अनतररक्त प ण्य च  ननचर  होण्य ची व्यवथि  कर वी.  
 

केळी   वाढीची 
अवस्था 

• ददन ांक १५ त े१८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न  तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने नवीन ल गवड केलेल्य  केळी ब गेतील तण व रोगट 
प ने क ढून ट क वीत, तसेच केळीच्य  झ ड ांन  योग्य भर देवून अनतररक्त प ण्य च  
ननचर  होण्य ची व्यवथि  कर वी.  
 

भेंडी  पेरणी • ददन ांक १५ त े१८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न  तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने रब्बी हांग म कररत  भेंडी ल गवड पुढे ढकल वी.   

भािीपाला  रोपवाहटका  
 

• ददन ांक १५ त े१८ ऑक्टोबर २०२०, दरम्य न  तुरळक दिक णी मध्यम ते जोरद र 
प वस ची शक्यत  असल्य ने रब्बी हांग म स िी ममरची, व ांगी व टोमॅटोची रोपे तय र 
करण्य त आलेल्य  रोपव टीकेत प णी स चू नये य ची क ळजी घेवून अनतररक्त  
प ण्य च  ननचर  होण्य ची व्यवथि  कर वी.  

 
िभुती 
िनावरे/ 
शेळ्या 

 • ददन ांक १३ व १४ ऑक्टोबर २०२०, रोजी तुरळक दिक णी व दळीव र  व वीज ांच  
कडकड ट होण्य ची शक्यत  वततवण्य त आली आहे तरी शेतकऱय ांनी  अश्य  स्थितीत 
जन वर ांन  ही सुरक्षित गोठ्य त ब ांधण्य ची व्यवथि  कर वी.  

 
कुकुटपालन   • कोंबड्य वरील र णीखेत रोग वर पशुवैद्यकीय अधधक री सल्ल्य ने लसीकरण करून 

घ्य वे. पक्षय ांच्य  आणण शेडच्य  थवच्छतेकडे ननयममत लि द्य वे. 
सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 

प्रसाररत करण्यात आली आहे.  
 


