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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा सिमतीची साNािहक बैठक िद. ०२.०६.२०२० 

िज�ा : सातारा 
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) ७९ २० ३ ३ ३ 

३८.८ ३६.७ ३६.८ ३६.९ ३७.८ - - कमाल तापमान (अं.से.) ३२ २८ २९ ३० ३० 

२४.३ २२.८ २३.१ २४.३ २५.८ - - -कमान तापमान (अं.से.) २० २१ २२ २२ २२ 

२ १ ३ ३ ५ - - ढग ि/थती (आकाश) ८ ८ ७ ४ २ 

५९ ६१ ७० ६३ ६४ - - सकाळची सापे3 आ45ता (%) ९० ८९ ८७ ८४ ८४ 

४४ ३३ ५० ४८ ३८ - - दपुारची सापे3 आ45ता (%) ६४ ८१ ५६ ५२ ४९ 

३.७ ३.७ ३.७ ३.७ ०.० - - वा8याचा  वेग (-कमी/तास) ४२ १८ १४ १६ १७ 

- - - - - - - वा8याची  दशा द. प.नै प.नै प.नै प.नै 

 

हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवQथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामानशा�� �वभाग पुणे यांचेकडून 'ा(त झाले+या अरबी समु/ाम0ये 1नमा2ण झाले+या च34 वादळामळेु 

सातारा िज+8यात तुरळक 9ठकाणी 9दनांक ०३ जून रोजी मुसळधार, ०४ जून रोजी म0यम तर 9दनांक ५ ते ७ जून 

दर>यान  हल?या �व@पाAया पावसाची श?यता आहे. कमाल तापमान २८.० ते ३२.० अंश सेि+सअस दर>यान तर 

Cकमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेि+सअस दर>यान राहDल. वाEयाचा वेग ताशी १८ त े४२ Cक.मी. दर>यान 

राहDल. 

ख<रप =पक >नयोजन   खरDप हंगामाम0ये �पक घेHयासाठI �वJयापीठ �व34 कK / Cकंवा शासन माLयता 'ा(त �व34 कK / यांकडून 

Mबयाणे खरेदD करावे.   

 शेतातील मातीमधील अLन/Nयाचे 'माण, जOमनीचा आ>ल �व>ल 1नदPशांक (सामू) तपासून घेHयासाठI 

शेतामधील मातीचे नमुने योSय पJधतीने गोळा क@न जवळAया शासन माLय माती परDTण 'योगशाळेमधून 

तपासून Uयावेत. 

सामा@य सAला  हल?या �व@पाAया पावसाची श?यता अस+याने काढणी केले+या शेतीमालाची सुरWTत 9ठकाणी साठवणूक करावी. 

कोरोना Bहायरस (को=वड-१९) या संसग5ज@य रोगापासून सरं3ण व संसगा5पासून बचाव करHयासाठI सAला 

 शेतीसाठI लागणाEया 1न�वXठा खरेदD करणेसाठI माकP ट म0ये जातेवेळी शेतकरD बांधवांनी सामािजक अंतर पाळावे 

तसेच तZडाला मा�क Cकंवा �वAछ \माल बांधावा. वेळोवेळी 1नज]तकु4करण करणारे रसायन Cकंवा साबण यांनी हात 

�वAछ धुवावेत.  

 शेताम0ये काम करत असताना शेतमजुरांनी �वळा, खुरपी इ. शेती उपयोगी सा9ह`यांची देवाणघेवाण क@ नये Cकंवा  

सा9ह`यांची देवाणघेवाण करावयाची झा+यास योSय 1नज]तकु क@न देवाणघेवाण करावी. 

संदेश  अरबी समु/ाम0ये 1नमा2ण झाले+या च34 वादळामळेु सातारा िज+8यात तरुळक 9ठकाणी 9दनांक ०३ जून रोजी 

मुसळधार, ०४ जून रोजी म0यम तर 9दनांक ५ ते ७ जून दर>यान  हल?या �व@पाAया पावसाची श?यता आहे. 

 वाEयाचा वेग ताशी ४२ Cकमी पय]त वाढHयाची श?यता आहे.  

भात रोपवा9टका  खरDप हंगामासाठI रोपवा9टका तयार करHयासाठI १५ जून पय]त गादD वाaयावर पेरणी करावी. पेरणीसाठI १ 

मी. \ंद १५ सK.मी. उंचीचे आbण आवcयकतेनुसार लांबीचे गादDवाफे तयार करावेत. १ हे?टर भात लागवडीसाठI 

१० गंुठे Tे�ावरDल रोपवा9टका पुरेशी होते. वाफे तयार करताना १ गंुठा Tे�ास २५० Cकलो शेणखत आbण १ 

Cकलो युeरया खत मातीम0ये चांग+या 'कारे Oमसळावे.  

खरDप हंगामाम0ये पेरणीसाठI खलDल वाणांची उपलfधता क@न Uयावी. 

 हळवा: कज2त१८४, र`नाhगरD -१,कज2त-४, फुले राधा   
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 1नमगरवा: फुले समJृधी 

 गरवा: र`नाhगरD -२ कज2त-२ 

 सुवाOसक वाण: बासमती-३७०, इं/ायणी, भोगावती, सुगंधा 

 संकरDत : स8या/D -१, स8या/D -४, स8या/D -५ 

नाचणी पेरणीपूव2 

तयारD  

खरDप हंगामाम0ये पेरणीसाठI खालDल वाणांची उपलfधता क@न Uयावी. 

 1नमगरवा:दापोलD-१,दापोलD-सफेद,फुले कासारD 

 गरवा: फुले नाचणी 

राजमा  पेरणी खरDप हंगामाम0ये पेरणीसाठI खालDल वाणांची उपलfधता क@न Uयावी. 

 मुठा, व@ण व फुले राजमा  

ऊस वाढDची  हुमणी : वळवाचा प9हला पाऊस झा+यावर हुमणीचे भुंगेरे सायंकाळी बाभूळ, कडू1नबं, व बोर या झाडांवर जमा 

होतात. आगोदर मादD भंुगेरे व `यानतंर नर भंुगेरे जOमनीतून बाहेर पडतात. या झाडांवर बसून ते झाडांचा पाला 

खातात.  अcया झाडांAया फांJया रा�ी काठIAया सहाlयाने हलवून खालD पडलेले  भुंगेरे गोळा क@न रॉकेल 

Oमhnत पाHयात टाकूण `यांचा नाश करावा. 

 हुमणी CकडीAया 1नय�ंणासाठI 'काश सापoयांचा वापर करावा. 

=पक संर3ण  

 खोड -कडी : उसाम0ये खोड Cकडीचा 'ादभुा2व 9दसून आ+यास एकरD दोन फुले qायकोकाड2 १० ते १५ 9दवसांAया 

अंतराने आवcयकतेनुसार २ ते ३ वेळा वापरावीत. 

भाजीपा

ला 

रोपवा9टका 

तयार 

करणे   

कांदा, वांगी, Oमरची, टोमटॅो, ई. �पकांची लागवड खeरफ हंगामाम0ये करHयासाठI गादD वाaयावर रोपे तयार 

करावीत. 

जनावरे वाढDची  जनावरानंा लाळखुरकत, फEया व घटसप2 या रोगांAया एकM�त रोग'1तबंधक लसी टोचून UयाNयात. 

 शेoयांना गोचीड व �पसवा यांपासून �ास होऊ नये >हणून डे+टामेtीन हे रसायन असलेले (उदा. fयटुाॅ?स) 

/ावण पशुवैJयकाAया स++याने गोuयात व शेoयांAया अंगावर फवारावे. 

 जनावरे सावलDम0ये बांधावीत. जनावरांना शुJध, �वAछ आbण थंड पाणी �पHयास Jयावे. 
 

�ो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  

 


