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हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा सिमतीची साNािहक बैठक िद. ०२.०६.२०२० 
िज�ा : को�ापूर 

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 ४५.४ २५.० पाऊस (,ममी) ६५ ४५ २० ६ २ 

३७.२ ३६.३ ३७.१ ३६.९ ३७.२ ३४.७ ३३.९ कमाल तापमान (अं.से.) २८ २९ २९ ३० ३२ 

२२.० २१.२ २१.६ २२.० २०.१ २०.१ २९.२ -कमान तापमान (अं.से.) २२ २३ २३ २३ २३ 

० ० १ २ ६ ८ ८ ढग ि/थती (आकाश) ८ ८ ७ ४ ३ 

८१ ८० ७९ ७९ ८५ ९८ ९७ सकाळची सापे3 आ45ता (%) ९१ ९१ ९१ ८९ ८८ 

५२ ५८ ५२ ५३ ८६ ७२ - दपुारची सापे3 आ45ता (%) ६९ ८४ ६५ ६१ ५७ 

५.५ ५.९ ८.८ ८.८ ८.५ ४.० ६.७ वा8याचा  वेग (-कमी/तास) ३० १५ ९ ११ १२ 

प. वा. वा. प. ऊ. ई. ई. वा8याची  दशा द.नै नै. द.नै नै. नै. 

हवामान अंदाजावर आधाJरत कृषी सLा 
पीक अवQथा कृिष िवषयक सLा 

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामानशा�� �वभाग पणेु यांचकेडून )ा*त झाले-या अंदाजानुसार अरबी समु2ाम3ये 4नमा5ण झाले-या च67 

वादळामुळे को-हापूर िज-;यातम3ये तुरळक <ठकाणी <दनांक ०३ व ०४ जून रोजी मुसळधार, ०५ जून रोजी म3यम 

तर <दनांक ६ व ७ जून दर@यान  हलAया �वBपाCया पावसाची शAयता आहे. कमाल तापमान २८.० ते ३२.० अंश 

सेि-सअस दर@यान तर Eकमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेि-सअस दर@यान राहFल. वाGयाचा वेग ताशी ०९ ते ३० 

Eक.मी. पयHत वाढJयाची शAयता आहे.  

ख<रप =पक >नयोजन   खरFप हंगामाम3ये �पक घेJयासाठM �वNयापीठ �व67 कO 2 Eकंवा शासन माPयता )ा*त �व67 कO 2 यांकडून 

Qबयाणे खरेदF करावे.   

सामा@य सAला  हलAया �वBपाCया पावसाची शAयता अस-याने काढणी केले-या शेतीमालाची सरुRSत <ठकाणी साठवणूक करावी. 

कोरोना Bहायरस (को=वड-१९) या संसग5ज@य रोगापासून सरं3ण व संसगा5पासनू बचाव करHयासाठI सAला 

 शेतीसाठM लागणाGया 4न�वTठा खरेदF करणेसाठM माकU ट म3ये जातेवेळी शेतकरF बांधवांनी सामािजक अंतर पाळावे 

तसेच तWडाला मा�क Eकंवा �वCछ Yमाल बांधावा. वेळोवेळी 4नजHतकु7करण करणारे रसायन Eकंवा साबण यांनी हात 

�वCछ धुवावेत.  

 शेताम3ये काम करत असताना शेतमजुरांनी �वळा, खुरपी इ. शेती उपयोगी सा<ह\यांची देवाणघेवाण कB नये Eकंवा  

सा<ह\यांची देवाणघेवाण करावयाची झा-यास यो]य 4नजHतकु कBन देवाणघेवाण करावी. 

संदेश  अरबी समु2ाम3ये 4नमा5ण झाले-या च67 वादळामुळे को-हापरू िज-;यातम3ये तुरळक <ठकाणी <दनांक ०३ व ०४ 

जून रोजी मुसळधार, ०५ जून रोजी म3यम तर <दनांक ६ व ७ जून दर@यान  हलAया �वBपाCया पावसाची 

शAयता आहे. 

 वाGयाचा वेग ताशी ४२ Eकमी पयHत वाढJयाची शAयता आहे. 

भात रोपवा<ट

का 

 खरFप हंगामासाठM रोपवा<टका तयार करJयासाठM १५ जून पयHत गादF वा^यावर पेरणी करावी. पेरणीसाठM १ 

मी. Yंद १५ सO.मी. उंचीचे आ_ण आव`यकतेनुसार लांबीचे गादFवाफे तयार करावेत. १ हेAटर भात लागवडीसाठM 

१० गंुठे Sे�ावरFल रोपवा<टका पुरेशी होते. वाफे तयार करताना १ गंुठा Sे�ास २५० Eकलो शेणखत आ_ण १ 

Eकलो युbरया खत मातीम3ये चांग-या )कारे cमसळावे.  

 लागवडीसाठM पुढFल वाणांची 4नवड करावी  

 हळवा: कज5त१८४, र\नाeगरF -१,कज5त-४, फुले राधा   

 4नमगरवा: फुले समNृधी 

 गरवा: र\नाeगरF -२ कज5त-२ 
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 सुवाcसक वाण: बासमती-३७०, इं2ायणी, भोगावती, सुगंधा 

 संकरFत : स;या2F -१, स;या2F -४, स;या2F -५ 

नाचणी पेरणीपूव5 

तयारF  

खरFप हंगामाम3ये पेरणीसाठM खालFल वाणांची उपलhधता कBन iयावी. 

 4नमगरवा:दापोलF-१,दापोलF-सफेद,फुले कासारF 

 गरवा: फुले नाचणी 

वर� पेरणीपूव5 

तयारF 

 खरFप हंगामाम3ये पेरणीसाठM फुले एकादशी या वाणाची उपलhधता कBन iयावी. 

सोयाबीन पेरणीपूव5 

तयारF 

   खरFप हंगामाम3ये पेरणीसाठM खालFल वाणांची उपलhधता कBन iयावी. 

 जे.एस.-३३५, फुले क-याणी, फुले अkणी, जे.एस.९३०५ या वाणांची 4नवड करावी. 

ऊस वाढFची  हुमणी : वळवाचा प<हला पाऊस झा-यावर हुमणीचे भुंगेरे सायंकाळी बाभूळ, कडू4नबं, व बोर या झाडांवर जमा 

होतात. आगोदर मादF भंुगेरे व \यानतंर नर भंुगेरे जcमनीतून बाहेर पडतात. या झाडांवर बसून ते झाडांचा 

पाला खातात.  अ`या झाडांCया फांNया रा�ी काठMCया सहाlयाने हलवून खालF पडलेले  भुंगेरे गोळा कBन 

रॉकेल cमenत पाJयात टाकूण \यांचा नाश करावा. 

 हुमणी EकडीCया 4नय�ंणासाठM )काश सापoयांचा वापर करावा. 

=पक संर3ण  

 खोड -कडी : उसाम3ये खोड Eकडीचा )ादभुा5व <दसून आ-यास एकरF दोन फुले pायकोकाड5 १० ते १५ 

<दवसांCया अंतराने आव`यकतेनुसार २ ते ३ वेळा वापरावीत. 

भाजीपाला रोपवा<ट

का 

तयार 

करणे  

 कांदा, वांगी, cमरची, टोमॅटो, ई. �पकांची लागवड खbरफ हंगामाम3ये करJयासाठM गादF वा^यावर रोपे तयार 

करावीत. 

जनावरे वाढFची  जनावरांना लाळखुरकत, फGया व घटसप5 या रोगांCया एकQ�त रोग)4तबंधक लसी टोचून iयाrयात. 

 शेoयांना गोचीड व �पसवा यांपासून �ास होऊ नये @हणून डे-टामेsीन हे रसायन असलेले (उदा. hयटॅुाAस) 

2ावण पशुवैNयकाCया स--याने गोvयात व शेoयांCया अंगावर फवारावे. 

 जनावरे सावलFम3ये बांधावीत. जनावरांना शुNध, �वCछ आ_ण थंड पाणी �पJयास Nयावे. 
 

�ो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  

 


