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िज�ा : को�ापूर 
मागील आठव
यातील हवामान 

 (११.०१.२०२० त े१७.०१.२०२०) 
हवामान घटक 

पुढ�ल पाच �दवसांचा हवामानाचा अंदाज 

 (१८.०१.२०२० त े२२.०१.२०२०) 
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ �दनांक १८ १९ २० २१ २२ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (&ममी) ० ० ० ० ० 

२८.२ २९.० २८.८ ३१.३ ३१.० ३१.० २८.५ कमाल तापमान (अं.से.) २९ ३० ३० २८ २९ 

१६.५ १५.० १४.० १५.३ १४.८ १३.० ११.० (कमान तापमान (अ.ंसे.) १६ १७ १८ १७ १७ 

० ० ० ० ० २ ० ढग ि*थती (आकाश) ० ० १ २ ४ 

८८ ८६ ९७ ९९ ९८ ९५ ८९ सकाळची सापे. आ/0ता (%) ५८ ६३ ६१ ६३ ६३ 

५७ ४८ ३९ ३६ ३९ ३९ ३९ दपुारची सापे. आ/0ता (%) २८ २९ ३४ ३८ २९ 

२.९ २.२ १.७ ०.५ ०.९ १.४ ३.६ वा3याचा  वेग ((कमी/तास) ४ ६ ४ ४ ५ 

पू. पू. नै. प. नै. नै. नै. वा3याची �दशा ई ई पू.आ. पू. पू.ई. 

 
हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 

पीक अवRथा कृिष िवषयक सLा 
हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामानशा�� �वभाग पुणे यांचेकडून (ा)त झाले,या अंदाजानुसार को,हापूर िज,3यात 4दनांक २० 

ते २२ जानेवार5 दर6यान हवामान अंशतः ढगाळ राह:याची श;यता आहे. कमाल तापमान २८.०  ते २९.० 

अंश सेि,सअस दर6यान तर <कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश सेि,सअस दर6यान राह5ल. वा=याचा वेग 

ताशी ०४ ते ०६ <क.मी. राह5ल. 

सामा6य स7ला  <कमान तापमानात घट हो:याची श;यता अस,याने जनावरांचे थंडीपासून संरAण करावे. 
 भाजीपाला �पकामंBये 4ठबक Eसचंनाचा वापर करावा Fयाच(माणे )लाि�टक आGछादनाचा वापर करावा. 

संदेश  को,हापूर िज,3यात 4दनांक २० त े २२ जानेवार5 दर6यान हवामान अंशतः ढगाळ राह:याची श;यता 

आहे. 

गहू  मुकुट 

मुळे 

फुट:याची  

 उEशरा पेरणी केले,या गहू �पकामBये तापमान कमी राहावे 6हणून गJहासाठK तषुार Eसचंनाचा वापर करावा 

 गहू �पकावंर मावा या <कडीचा (ादभुाMव 4दसून येताच डायमेथोएट ३०% (वाह5 १० Eमल5 <कंवा 

इEमडा;लो�(ड १७.८ एस.एल. ४ Eमल5 (Qत १० Eलटर पा:यात Eमसळून फवारणी करावी.  

 तांबेरा रोगाGया Qनयं�णासाठK मॅTकोझेब हे बुरशीनाशक १.५ <कलो ५०० Eलटर पा:यात Eमसळून फवारावे. 

मका शाखीय 

वाढ 

अमे<रकन ल=कर� आळीचे >नय?ंण : 

 रासायQनक Qनयं�ण: १. आळीGया वाढ5Gया सुरवातीGया (१ ते ३ अव�था) अव�थांमBये Qनबंोळी अकM  

५%यांची ५ Eमल5 (ती Eलटर पाणी या (माणात फवारणी करावी. (कंवा   २. थायमेथो;झाम १२.६ %+ 

लँ6डा सायहेलोZीन ९.५ % झेड सी. या Eम[ <कटकनाशकाची ०.५ Eमल5 (ती Eलटर पाणी या (माणात 

फवारणी करावी.  (कंवा    ३. ;लोरां\ाQनल5(ोल १८.५ % एस.सी. या <कटकनाशकाची ०.३ Eमल5 (ती 

Eलटर पाणी या (माणात फवारणी करावी. 

 क]टकनाशकाची फवारणी के,यानतंर मका �पकाचा 4हरवा चारा लगेच जनावरांना खायला देऊ नये <कंवा 

असा चारा लगेचच सायलेज तयार कर:यासाठK वाप` नये.  

रBबी 

Dवार�  

फुलोरा ते 

दाने 

भरणे 

 बागायती aवार5मBये मBयम जEमनीत पेरणीनतंर ९० ते ९५ 4दवसांनी कणसात दाणे भर:याGया 

अव�थेत पाणी bयावे. 
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हरभरा फुलोरा ते 

घाटे भरणे 

 घाटे आळीGया (भावी Qनय�ंणासाठK १८.५ % एस.सी. ;लोरअॅT\5Qनल5पोल १०० Eमल5 (ती हे;टर5 ५०० Eलटर 

पा:यात Eमसळून फवारावे. 

भुईमुग 

 

पेरणी   उTहाळी भुईमगुाची पेरणी १५ जानेवार5 त े१५ फेcुवार5 दर6यान करावी FयासाठK एस.बी.-११, ट5.अे.जी.-२४ ट5.जी.-

२६, जे.एल.५०१, फुले उTनती या जातींची Qनवड करावी. रा�ीचे <कमान तापमान १८ अंश सेि,सअस <कंवा FयापेAा 

पेAा जा�त अस,यावरच पेरणी करावी. पेरणीGयावेळी हे;टर5 २५ <कलो न� व ५० <कलो �फुरद bयावे. 

ऊस लागवड  सुf उस लागवड १५ gडसhबर ते १५ फेcुवार5 दर6यान के,यास उस उFपादकता व साखरेचा उतारा चांगला Eमळतो. 

आडसाल5 उस लागवडीसाठK को. ८६०३२ (नीरा) <कंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची Qनवड करावी. एक डोळा 

रोपापंासनू (३० ते ४५ 4दवस वयाGया रोपांची ) ऊस लागवड करावी Fयामळेु नेहमीGया तुलनेत ऊस लागणीस ३० त े

४५ 4दवसापंयiत जोपास:यासाठK लागणारे पाणी, तण Qनय�ंण, खते,देखरेख यांची बचत होते. काह5 वेळेस अगोदरचे 

�पक काढणीस उशीर होतो अjया वेळेस रोपे तयार क`न वेळेवर उसाची लागवड करता येते. बे:याbवारे लागवड 

करावयाची अस,यास बेणे मkयात वाढवलेले ९ ते १० म4हने वयाचे Qनरोगी, रसरशीत आlण अनुवांEशक mnoया 

शुbध ऊस बेणे वापरावे.  

कादंा वाढ5ची  कांbयावर5ल फुल<कqयांGया Qनय�ंणासाठK डायमेथोएट ३० % ई.सी. १५ Eम.ल5. <कंवा ,य6ॅrडा सायहॅलोZीन ५ % 

ई.सी.  ६ Eम.ल5.  या क]टकनाशकांGया (ती १० Eलटर पा:यात Eमसळून आलटून पालटून फवार:या कराJयात. 

आंबा  पालवी व 

मोहर 

 आंबा �पकामBये मोहर/बtगे फुट:याGया अव�थेत तुडतुडे Qनयं�णासाठK ,यॅ6rङा सायहॅलोZीन ५ % ६ 

Eमल5 (ती १० Eलटर पा:यात Eमसळून झाडाGया खोडावर, फांbयांवर व पानांवर फवारणी करावी.  

क&लगंड  लागवड  उTहाळी हंगामासाठK कEलगंड सुf करावी. लागवडीसाठK शुगर बेबी, अरका माlणक, अरका aयोती या 

जाती वापराJयात. लागवडीसाठK २.५ ते ३.० <कलो vबयाणे (ती हे;टर5 वापरावे. 

जनावरे वाढ5ची   थंडीची तीwता जा�त अस,यामुळे जनावरांGया गोxयातील तसेच पो,\5 शेड मधील तापमान 

Qनयं�णासाठK गोठयाGया बाजूने पडदे <कंवा गोणपाट लावून तापमान Qनयंv�त करावे. 
 

�ो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.  : १७.०१.२०२० 

TाUरीत  
Vमुख अXेषक, �ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को�ापूर  तथा 

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

 


