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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा सिमतीची साNािहक बैठक िद. ०२.०६.२०२० 
 

िज�ा : सांगली 
मागील आठव
यातील हवामान 

 (२७.०५.२०२० त े०२.०६.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच  दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

 (०३.०६.२०२० त े०७.०६.२०२०) 

२७ २८ २९ ३० ३१ ०१ ०२  दनांक ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० - - पाऊस (,ममी) ८६ ३१ ६ ७ ५ 

३८.४ ३७.० ३७.६ ३७.७ ३७.३ - - कमाल तापमान (अं.से.) ३३ २९ ३३ ३४ ३५ 

२४.१ २३.३ २३.६ २४.३ २५.५ - - -कमान तापमान (अं.से.) २२ २२ २३ २३ २३ 

१.९ १.९ ३.७ १.९ ०.० - - ढग ि/थती (आकाश) ८ ८ ७ ३ ३ 

८९ ९२ ८९ ८६ ९१ - - सकाळची सापे3 आ45ता (%) ८४ ८६ ८४ ८३ ८२ 

६० ७२ ६० ५९ ६२ - - दपुारची सापे3 आ45ता (%) ५८ ७४ ५३ ४९ ४६ 

१.९ १.९ ३.७ १.९ ०.० - - वा7याचा  वेग (-कमी/तास) ३८ २३ १७ १९ १८ 

- - - - -- - -- वा7याची  दशा द.नै. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. 
 

हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवQथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा  भारतीय हवामानशा�� �वभाग पणेु यांचकेडून 'ा(त झाले+या अंदाजानुसार अरबी समु0ाम1ये 2नमा3ण झाले+या 

च45 वादळामुळे सांगल7 िज+9यात तुरळक :ठकाणी :दनांक ०३ जून रोजी मुसळधार, ०४ जून रोजी म1यम तर 

:दनांक ५ ते ७ जून दर?यान  हल@या �वAपाBया पावसाची श@यता आहे. तापमान २९.० ते ३५.० अंश सेि+सअस 

दर?यान तर Dकमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेि+सअस दर?यान राह7ल. वाEयाचा वेग ताशी १७ ते ३८ 

Dक.मी. पयFत वाढेल. 

ख;रप <पक =नयोजन   खर7प हंगामाम1ये �पक घेJयासाठK �वLयापीठ �व45 कM 0 Dकंवा शासन माNयता 'ा(त �व45 कM 0 यांकडून 

Oबयाणे खरेद7 करावे.   

सामा?य स@ला  हल@या �वAपाBया पावसाची श@यता अस+याने काढणी केले+या शेतीमालाची सुरPQत :ठकाणी साठवणूक करावी. 

कोरोना Aहायरस (को<वड-१९) या संसग5ज?य रोगापासून सरं3ण व संसगा5पासून बचाव करGयासाठH स@ला 

 शेतीसाठK लागणाEया 2न�वRठा खरेद7 करणेसाठK माकS ट म1ये जातेवेळी शेतकर7 बांधवांनी सामािजक अंतर पाळावे 

तसेच तUडाला मा�क Dकंवा �वBछ Wमाल बांधावा. वेळोवेळी 2नजFतकु5करण करणारे रसायन Dकंवा साबण यांनी 

हात �वBछ धुवावेत.  

 शेताम1ये काम करत असताना शेतमजुरांनी �वळा, खुरपी इ. शेती उपयोगी सा:हZयांची देवाणघेवाण कA नये Dकंवा  

सा:हZयांची देवाणघेवाण करावयाची झा+यास यो[य 2नजFतकु कAन देवाणघेवाण करावी. 

संदेश  अरबी समु0ाम1ये 2नमा3ण झाले+या च45 वादळामुळे सांगल7 िज+9यात तरुळक :ठकाणी :दनांक ०३ जून रोजी 

मुसळधार, ०४ जून रोजी म1यम तर :दनांक ५ ते ७ जून दर?यान  हल@या �वAपाBया पावसाची श@यता आहे. 

 वाEयाचा वेग ताशी ३८ Dकमी पयFत वाढJयाची श@याता आहे.  

सोयाबीन पेरणीपूव3 

तयार7 

   खर7प हंगामाम1ये पेरणीसाठK खाल7ल वाणांची उपल\धता कAन ]यावी. 

 जे.एस.-३३५, फुले क+याणी, फुले अaणी, जे.एस.९३०५ या वाणांची 2नवड करावी. 

ऊस वाढ7ची  हुमणी : वळवाचा प:हला पाऊस झा+यावर हुमणीचे भुंगेरे सायंकाळी बाभूळ, कडू2नबं, व बोर या झाडांवर 

जमा होतात. आगोदर माद7 भंुगेरे व Zयानतंर नर भंुगेरे जcमनीतनू बाहेर पडतात. या झाडांवर बसून ते 

झाडांचा पाला खातात.  अdया झाडांBया फांLया रा�ी काठKBया सहाeयाने हलवून खाल7 पडलेले  भुंगेरे गोळा 

कAन रॉकेल cमghत पाJयात टाकूण Zयांचा नाश करावा. 

 हुमणी DकडीBया 2नय�ंणासाठK 'काश सापiयांचा वापर करावा. 

<पक संर3ण  

 खोड -कडी : उसाम1ये खोड Dकडीचा 'ादभुा3व :दसून आ+यास एकर7 दोन फुले jायकोकाड3 १० ते १५ 
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:दवसांBया अंतराने आवdयकतेनुसार २ ते ३ वेळा वापरावीत. 

भाजीपा

ला 

रोपवा टका 

तयार करणे  

कांदा, वांगी, cमरची, टोमटॅो, ई. �पकांची लागवड खmरफ हंगामाम1ये करJयासाठK गाद7 वाnयावर रोपे तयार 

करावीत. 

आंबा  फळ 

काढणी 

 आंबा �पकाम1ये तयार झालेल7 फळे सकाळी दहाBया अगोदर व दपुार7 चारBया नतंर नुतन झे+याBया 

सहाeयाने ८० ते ८५ ट@के प@वतलेा काढावीत.  

जनावरे वाढ7ची  जनावरांना लाळखुरकत, फEया व घटसप3 या रोगांBया एकO�त रोग'2तबंधक लसी टोचून ]याoयात. 

 शेiयांना गोचीड व �पसवा यांपासून �ास होऊ नये ?हणून डे+टामेpीन हे रसायन असलेले (उदा. \यटुाॅ@स) 

0ावण पशुवैLयकाBया स++याने गोsयात व शेiयांBया अंगावर फवारावे. 

 जनावरे सावल7म1ये बांधावीत. जनावरांना शुLध, �वBछ आtण थंड पाणी �पJयास Lयावे. 
 

�ोत  
१) हवामान पूवा�नुमान : �ादेिशक हवामान पूवा�नुमान क� �, मुबंई. 
२) मागील हवामान  : भारत मौसम िव&ान िवभाग वेधशाळा िवभागीय कृिष सशंोधन क� � , को,ापूर 
 
िठकाण : को,ापूर  
िद.  :०२.०६.२०२० 

SाTरीत  
Uमुख अWेषक, �ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को�ापूर  तथा 

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क& ' , को�ापूर  

 


