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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद..१३.०५.२०२१ 
िज ा : सातारा 

मागील आठव यातील हवामान 
(०७.०५.२०२१ ते १३.०५.२०२१) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज  
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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 

हवामान सारांश/ इशारा ादे शक हवामान क , मंुबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार सातारा िज यात दनाकं १४ ते १८ मे 
दर यान आकाश ढगाळ राह याची व दनाकं १४ ते १६ मे दर यान तरुळक ठकाणी हल या ते म यम व पा या तर 
दनांक १७ व १८ रोजी तुरळक ठकाणी जोरदार ते अ त जोरदार श यता आहे. कमाल तापमान ३३.० ते ४०.० अंश 
सेि सअस दर यान तर कमान तापमान २५.० ते २८.० अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची 
सापे  आ ता ५४ ते ७९ % तर दपुारची सापे  आ ता २३ ते ८२ % दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग 
ताशी ०६ ते ४७ क.मी. दर यान राह याची श यता आहे.  
इशारा :  
 सातारा िज याम ये दनांक १४ मे रोजी तरुळक ठकाणी मेघ गजना, वजांचा कडकडाट व जोरदार वा यासह 

पावसाची श यता आहे.  
 सातारा िज याम ये घाट भागात दनांक १६ व १७ मे रोजी तरुळक ठकाणी जोरदार पावसाची श यता आहे. 

सामा य स ला  शेतकर  बांधवांनी हवामान आधा रत शेती वषयक स ला आप या अँ ॉइड मोबईलवर मळ व यासाठ  गुगल ले 
टोअर व न  "मेघदतू "अँ ॉइड अिॅ लकेशन  तर मेघगजना व वजांचा कडकडाट इ .या अंदाजासाठ "दा मनी "अँ ॉइड 

अॅि लकेशन डाउनलोड करावे व याचा वापर करावा. 
 पावसा याम ये ज मनीची धूप होऊ नये हणनू शतेामधील बांधबं द तीची कामे क न यावीत. 
 खर प हंगामाम ये पक घे यासाठ  ज मनीची पवू मशागत (नांगरणी) क न यावी. खर प हंगामाम ये कडधा य पक 

घे यासाठ  ज मनीची खोल नांगरट क न कुळवा या दोन पा या या यात व शेवट या कुळवणी अगोदर हे टर  ५ 
टन कंपो ट/शेणखत शेतात मसळावे.  

 कृ ष व यापीठ/ कृ ष वभाग, रा य शासन यांनी दले या मागदशकत वांनुसार माती पर ण क न यावे. माती 
पर णाने आपण पकांना आव यक तेवढ च खते घालू शकतो प रणामी अ त र त खतांवर होणारा खच वाचतो. 

शेतकर  बांधवांनी मेघ गजना व वजांचा कडकडाट हो याची श यता अस याने पुढ ल माणे काळजी यावी. 

 प व झाले या (८०%) पकांची व रत काढणी करावी. 

 काढणी केले या शेती मालाची सुर त ठकाणी साठवणकू करावी. 

 वा या या वेगामुळे फळ पक तसेच भाजीपाला पके उ मळून पड याची श यता अस याने यांना आधार यावा. 

 जनावरां या गोठे वा या या वागाम ये सुर त राहतील याची काळजी यावी. 

 जनावरे गो यांम ये सुर त ठकाणी बांधावीत. 

 वादळाची श यता अस याने जनावरानंा चारावयास नेऊ नये. 
शेतकर  बांधवांनी मेघ गजना व वजांचा कडकडाट हो याची श यता अस याने पुढ ल माणे काळजी यावी.  
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 मेघ गजना  ,वजांचा कडकडाट व जोरदार वा याची श यता अस याने नवीन लागवड केले या फळबागांना तसेच 
भाजीपाला पकांना जोरदार वा यामुळे झाडे पडू नये हणनू काठ /बांब ू या सह यान ेआधार यावा.   

 शेताम ये काम करत अस यास व रत सरु त ठकाणी जावे  .झाडाखाल  थांबणे टाळावे.  
 जनावरे तलाव, नद  कंवा इतर पा या या ठकाणी असतील तर यांना व रत बाहेर काढून सुर त ठकाणी 

ठेवावे. 
 जनावरे ॅ टर कंवा इतर धातूं या व तूंपासून लांब बांधावीत. 
 काढणी केलेला शेती माल लाि टक या शीटणे झाकावा. 
 व युत उपकरणे  ,व युत तारा यांचा संपक टाळावा.  
 जनावरांना झाडाखाल  जमा होऊ देऊ नये. 
 शेतक यांनी नोवेल कोरोना हायरस या संसगज य रोगा या सार व ादभुाव यापासून बचावासाठ  गद या 

ठकाणी जाणे टाळावे तसेच वतःची काळजी यावी. शेताम ये काम करतेवेळी आप या हाताचा डोळे  ,त ड आ ण 
नाक यांना पश होणार नाह  याची दक्षता यावी. 

 शेताम ये काम करत असताना शेतकर  बांधवानंी सामािजक अंतर पाळावे तसेच त डाला मा क कंवा व छ माल 
बांधावा  ,वेळोवेळी नजतकु करण करणारे रसायन कंवा साबण यांनी हात व छ धुवावते.  

संदेश सातारा िज यात तरुळक ठकाणी मेघगजना, वजांचा कडकडाट, जोरदार वा यासह पावसाची श यता आहे. काढलेला 

शेतीमाल सरु त ठेवावा, जनावरे सुर त बांधावीत, शेतकर  बंधूनी वतःची काळजी यावी. 

सुयफुल प वता  प व झाले या सुयफुल पकाची व रत काढणी करावी व काढणी केले या शतेीमालाची सुर त ठकाणी साठवणकू 
करावी. 

भुईमुग प वता   भुईमुग पक काढ यायो य तयार झाले हणजे पाने पवळी पडू लागतात. शगांचे टरफल टणक व टरफलाची आतील 

बाजू काळी दसू लाग यास पकाची काढणी व न भईुमगुा या शगा चांग या वाळवून साठवणूक करावी.  

मका प वता  प व झाले या मका पकाची व रत काढणी करावी व काढणी केले या शेतीमालाची सुर त ठकाणी साठवणकू 
करावी. 

ऊस वाढ ची 
अव था 

 सु  ऊस लागवडीनंतर १६ ते १८ आठव यांनी रासाय नक खतांची मा  देऊन पहार या औजराने वरंबे फोडून आंतर 
मशागत करावी व सायन कुळव रजरने मोठ  बांधणी करावी. पाणी दे यासाठ  स या वरंबे दु त क न यावेत. 

 मो या बांधणी या वेळी रासाय नक खतांची मा ा न  १०० कलो (यु रया २१७ कलो), फुरद ५५ कलो ( सगंल सुपर 
फॉ फेट ३४४ कलो) व पालाश ५५ कलो( युरेट ऑफ पोटॅश ९२ कलो) ती हे टर  या माणात यावी. 
पक सरं ण  

 खोड कडी : उसाम ये खोड कडीचा ादभुाव दसून आ यास एकर  दोन फुले ायकोकाड १० ते १५ दवसां या 
अंतराने आव यकतेनुसार २ ते ३ वेळा वापरावीत. 

 हुमणी : वळवाचा प हला पाऊस झा यावर हुमणीचे भुगेंरे सायंकाळी बाभूळ, कडू नबं, व बोर या झाडांवर जमा होतात. 
आगोदर माद  भुंगेरे व यानंतर नर भुगेंरे ज मनीतून बाहेर पडतात. या झाडांवर बसून ते झाडांचा पाला खातात.  
अ या झाडां या फां या रा ी काठ या सहा याने हलवनू खाल  पडलेल े भंुगेरे गोळा क न रॉकेल म त पा यात 
टाकूण यांचा नाश करावा. 

आले लागवड  खा ीशीर पा याची उपल धता अस यास आले लागवड क न यावी. लागवडीसाठ  वरदा, रजाथा, मा हम, म हमा या 
सुधा रत जातींची लागवड करावी. 

 आले लागवड करताना कंद ४ ते ५ स.मी. खोल लावावेत. 
आंबा  फळधारणा/ 

फळ काढणी 
 आंबा पकाम ये तयार झालेल  फळे सकाळी दहा या अगोदर व दपुार  चार या नंतर नुतन झे या या सहा याने ८० 

ते ८५ ट के प वतेला काढावीत.  
 उ णतेपासुन बचाव कर यासाठ  आ ण फळांम ये साका तयार हो याचे टाळ यासाठ  काढलेल  फळे सावल त ठेवावीत. 

श यतो आं याची वाहतकु रा ी यावेळी करावी. आंबा फळे काढणी या कमान ८ दवस अगोदर झाडावर कोणतेह  
औषध फवा  नये.  

डा ळंब व ांती 
काळ 

 

ह त बहार- व ांती काळ 
 झाडां या व ांती या काळाम ये जर शॉट होल बोरर कंवा टेम बोरर चा ादभुाव दसून आ यास थाईमेथो झाम 

२५% ड यू.जी. १० ॅम + ोपीकोणाझोल २५% ईसी १५ मल  ती १० लटर पाणी या माणात मसळून आळवणी 
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करावी. 

ा   नवीन फुट 
सुरवात  

 नवीन लागवड केले या ा  बागांसाठ  कंवा ए ल म ह याम ये छाटणी केले या बागांम ये फुल कडींचा ादभुाव 
झा यास नयं णासाठ  पुढ ल कटकनाशकांची ि पनोसॅड ४५ एस .सी . @ ० .२५ मल  ती लटर पाणी कंवा 
इमामे ट न बे झोएट ५ एस .जी . @ ० .२२ ॅम ती लटर पाणी कंवा फ ोनील ८० ड यू  .जी . @ ० .०६२५ ॅम 

ती लटर पाणी या माणात नवीन फुट वर ५ कंवा ५ पे ा जा त फुल कडे आढळून आ यास नय मत फवारणी 
करावी 

जनावरे वाढ ची  जनावरांना लाळखुरकत, फ या व घटसप या रोगां या एक त रोग तबंधक लसी टोचून या यात. 
 जनावरे सावल म ये बांधावीत. जनावरांना शु ध, व छ आ ण थंड पाणी प यास याव.े 
 मेघ गजना, वजांचा कडकडाट हो याची श यता अस याने जनावरे सुर त ठकाणी बांधावीत. 

पूव 
मशागत 

पवू 
मशागत 

 खर प हंगामाम ये पक घे यासाठ  ज मनीची पवू मशागत (नांगरणी) क न यावी. खर प हंगामाम ये कडधा य पक 
घे यासाठ  ज मनीची खोल नांगरट क न कुळवा या दोन पा या या यात व शेवट या कुळवणी अगोदर हे टर  ५ 
टन कंपो ट/शेणखत शेतात मसळावे.  

 

ो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.  : १३.०५.२०२१ 

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


