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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. ०७.०४.२०२० 
 

िज ा : सांगली 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (०८.०४.२०२० त े१२.०४.२०२०) 
दनांक ०८ ०९ १० ११ १२ 

पाऊस ( ममी) ३ ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ 

कमान तापमान (अ.ंसे.) २१ २१ २१ २१ २१ 

ढग ि थती (आकाश) २ ० ० १ ० 

सकाळची सापे  आ ता (%) ७० ५८ ५६ ५५ ५४ 

दपुारची सापे  आ ता (%) ३१ २१ २६ २३ २४ 

वा याचा  वेग ( कमी/तास) ६ ९ ७ ६ ४ 

वा याची दशा पि चम पूव.आ नेय आ नेय पूव.ईशा य आ नेय 
 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृिष िवषयक स ा 

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामानशा  वभाग पुणे यांचकेडून ा त झाले या अंदाजानुसार सांगल  िज यात दनांक ८ ए ल 

रोजी तुरळक ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता आहे. तापमान ३६.० अंश सेि सअस दर यान तर 

कमान तापमान २१.० अंश सेि सअस दर यान राह ल. वा याचा वेग ताशी ०४ त े०९ क.मी. राह ल. 

सामा य स ला  शेतक यांनी नोवेल कोरोना हायरस या संसगज य रोगा या सार व ादभुाव यापासून बचावासाठ  गद या 
ठकाणी जाण ेटाळावे तसेच वतःची काळजी यावी. 

 उ हा या या सुरवातीला फळबागेभोवती सुबाभूळ, शेवर , मलबेर , सु  तसेच ि लर सीडीया यांसारखी झाड े
लावावीत ती वारा तरोधक हणून काम करतात यामुळे बागेच ेउ ण वा यापासून संर ण होत ेव बागेतील 
बा पीभवनाचा वेग कमी होऊन ज मनीम ये ओलावा टकून राह यास मदत होत.े 

 तापमानाम ये वाढ हो याची श यता आहे वाढणा या बा पीभवणामुळे उ हाळी पकांना आव यक तवेढे पाणी 
यावे. 

संदेश  सांगल  िज यात दनांक ८ ए ल रोजी तुरळक ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता आहे.कमाल 

व कमान तापमानाम ये वाढ हो याची श यता आहे. 

मका वाढ ची  म यावर ल ल कर  आळी/ पोडो टेरा ु जीपेरडा या आळीचा ादभुाव दसताच ादभुाव त पकावर ल अंडीपंुज 

गोळा क न न ट करावेत. 

 पकाम ये एकर  ४ या माणात कामगंध सापळे लावावेत. 

 पकाम ये प ी थांबे लावावेत. 

र बी 
वार   

प वता  काढणी केले या शेती मालाची सुर त ठकाणी साठवणूक करावी. 

भुईमुग 

 

शगा 

पोस याची  

 उ हाळी भुईमुगास ज मनी या मगदमूा माणे ८ ते १० दवसां या अंतरान ेपाणी याव.े 

 भुईमुगावर ल रस शोषणा या कडींसाठ  म थल डमेटॉन २५ ई.सी. १० मी.ल . ती १० लटर पा यात मसळून 

फवारणी करावी.  

 ट का रोग नयं णासाठ  मकोझेब २.५ ॅम कंवा काब डा झम १ ॅम त लटर पा यातून फवारावे. 

ऊस वाढ ची  सु  हंगामी लागवड केले या उस पका या लागणीस ६ ते ८ आठवड ेझाले अस यास न  खताचा दसुरा 
ह ता १०० कलो न  (२१७ कलो यु रया) ती हे टर  या माणात यावा. 
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टोमॅटो वाढ ची  टोमॅटोवर ल फळे पोखरणा या अळी या नयं णासाठ  नो हॅल रॉन १०% ई.सी. १५ मल  कंवा 

लोरॅन ॅ नल ोल १८.५% एस.सी. ३ मल  १० लटर पा यात मसळून फवारावे.  

काकडी, 

कारल   

फळधारणा   काकडी व कारल  या वेलवग य पकांवर केवडा व भुर  रोगाचा ादभुाव झा यास नयं णासाठ  अझो झी ो बन 

१० मल  कंवा सायमॉझॉनील + मॅ कोझेब २५ ॅम अ धक चकट व १० मल  ती १० लटर पाणी या 

माणात मसळून  फवारणी करावी. 

नारळ वाढ ची  उ हाची ती ता वाढ याची श यता अस यान ेनवीन लागवड केले या नारळ रोपांना शेडनेट या सहा यान ेसावल  

तयार करावी व व वा याचा वेग वाढ याची श यता अस यान ेनारळ रोपानंा काठ चा आधार यावा. 

आंबा  फळधारणा  बा पीभवनाचा वेग वाढलेला आहे यामुळे ज मनीतील ओलावा कमी होऊ नये हणून फळझाडां या खाल  

वाळलेल  पान,े तूर का या, उसाचे वाळलेले पाचट इ. च ेआ छादन कराव.े 

काज ू प वता  तयार झाले या काजू बयांची काढणी करावी. काढणी केले या बया उ हाम ये वाळवा यात आ ण सुर त 

ठकाणी ठेवा यात. 

जनावरे वाढ ची  जनावरे सावल म ये बांधावीत. जनावरांना शु ध, व छ आ ण थंड पाणी प यास याव.े 
 पशुवै यकां या स यानुसार शे यांना गाईल (गोलकृमी) या जंता या नमुलानाठ  ए ल म ह याम ये 

फेनबे डाझोल हे जंतनाशक यावे. 
 उ हा या या सुरवातीस ए ल म ह याम ये म यानंा देवी या रोगाची तबंधक लस टोचून यावी. 
 हशींम ये घम ंथी कमी अस यामुळे घामातनू यां या शर रात उ णतेचे उ सजन होत नाह  यामळेु हशींना पा यात 

डुबु याव.े गायी या अंगावर ओले कपड े कंवा गोणपाट भजवून त ेगाई या पाठ वर ठेवाव.े 
 

ो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.  :०७.०४.२०२० 

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


