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िज�ा : को�ापूर 
मागील आठव
यातील हवामान 
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हवामान घटक 
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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,2यात 3दनांक ०४  

माच4 पय5त आकाश अंशत: ढगाळ राह9याची श:यता आहे. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेि,सअस 

दर;यान तर <कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेि,सअस दर;यान राह=ल. वा>याचा वेग ताशी ०३ त े०५ 

<क.मी. राह=ल. 

सामा7य स8ला  �पकांची काढणी व मळणी क?न @यावी व काढणी केले,या शेतीमालाची सुरABत 3ठकाणी साठवणूक 

करावी. 

संदेश  को,हापूर िज,2यात 3दनांक ०४  माच4 पय5त आकाश अंशत: ढगाळ राह9याची श:यता आहे. 

गहू  प:वता   गहू �पकाची कापणी �पक प:व हो9याDया २-३ 3दवस आधी करावी Gयामुळे गHहाचे दाने शेतात झड9याचा 

(कार आढळत नाह=. कापणीDया वेळी दा9यातील ओलाHयाचे (माण १५ % असावे.  

र:बी 

<वार�  

प:वता  प:व झाले,या Kवार= �पकाची काढणी करावी. काढणी केलेल= कणसे उMहात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी. साठवणुकN पूवO Kवार=चे धाMय उMहात वाळवावे व साठवणूक करावी. 

हरभरा प:वता   बागायती हरभ>याDया  �व�वध वाणांची प:वतेनुसार काढणी व मळणी करावी. 

भुईमुग 

 

अंकुरMया 

नंतरची 

 भुईमुग �पक पेरणीनंतर ४० 3दवंसापय5त तण �वरह=त ठेवावे GयासाठR वेळोवेळी कोळपणी व खुरपणी करावी. 

 उMहाळी भुईमुगास जTमनीDया मगदमूा(माणे ८ ते १० 3दवसांDया अंतराने पाणी Uयावे. 

ऊस वाढ=ची  ऊस खोडवा Hयव�थापनाकXरता उस तोडणी झा,यानतंर शेतात उरलेले उसाचे पाचट जाळू नये. <कड, रोग 

व तण[�त लागण Bे� अस,यास खोडवा ठेऊ नये. खोडवा उसाम\ये गवताळ वाढ=ची बेटे 3दसून आ,यास 

GवXरत काढून न]ट करावीत. 

 पूव4 हंगामी लागवड केले,या उस �पकाDया लागणीस १२ ते १६ आठवडे झाले अस,यास न� खताचा 

^तसरा ह)ता ३४ <कलो न� (७४ <कलो युXरया) Uयावा. 

कांदा वाढ=ची  रांगडा हंगामातील कांदा काढणीस तयार झाला अस,यास तीन आठवडे आधी कांUयाचे पाणी बंद करावे.  

वांगी लागवड  उMहाळी हंगामाम\ये वांaयाची लागवड फेcुवार= ते माच4 म3हMयात पूण4 करावी. लागवडीसाठR मांजर= गोटा, 

फुले हXरत, कृ]णा (संकर=त), फुले अजु4न (संकर=त) या वाणांची ^नवड करावी. 
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(मरची वाढ=ची  फळकुज व शeडेमर या रोगांDया ^नयं�णासाठR टेबुको9याझोल हे बुरशीनाशक १०Tम.ल= (ती १० ल=. पा9यात 

Tमसळून फवारावे. 

काजू मोहर 

अव�था 

 काजूवर ढेक9या (ट= मॉस<कटो) <कडीचा (ादभुा4व झा,यास लॅमडा सायहॅलोhीन  ५ % (वाह= ६ Tम.ल=. 

(ती १० ल=. पा9यात Tमसळून पालवी फुट9याDया वेळी फवारणी करावी. 

जनावरे वाढ=ची  जनावरांDया चा>यासाठR संकर=त ने�पयर गवताची लागवड करावी GयासाठR फुले जयवंत व फुले गुणवंत या 

वाणांचा वापर करावा. 
 

�ो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.  : २८.०२.२०२० 

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

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

 


