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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 
हवामान सारांश ादे शक हवामान क , मुंबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार सांगल  िज यात दनांक २९ जून ते ३ 

जुलै दर यान आकाश ढगाळ राह याची तर दनांक २९ जून ते ३ जुलै दर यान काह  ठकाणी हल या ते म यम 
व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश सेि सअस दर यान तर कमान तापमान २१.० 

ते २२.० अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ७९ ते ८४% तर दपुारची सापे  
आ ता ५३ ते ७२% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी २४ ते २६ क.मी. दर यान राह याची श यता 
आहे.  
व ता रत ेणी या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक २९ जून ते ५ जुलै दर यान पावसाचे माण सरासर  
दर यान तसेच कमाल तापमान सरासर  पे ा कमी व कमान तापमान सरासर  दर यान राह याची 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 अॅि लकेशन  तर मेघगजना व वजाचंा कडकडाट इ .या अंदाजासाठ "दा मनी "अँ ॉइड 
अॅि लकेशन डाउनलोड करावे व याचा वापर करावा. 

 शराळा तालु यातील शेतकर  बंधूनी वाफसा आ यावर पेरणी करावी तर उव रत सव तालु यातील शेतकर  बंधूनी ७० 
ते १०० ममी पाऊस झा यासच पेरणी करावी. 

 िज या या पूव भागात पावसाची उघडीप असताना व वा याचा वगे कमी असतानाच फवारणी करावी. 
संदेश  जनावरांना लाळखुरकत, फ या व घटसप या रोगां या एक त रोग तबंधक लसी टोचून या यात. 

भुईमुग 
 

पेरणीपूव 
तयार  

 खर प हंगाम ये भईुमगु पेरणीसाठ  पुढ ल वाणांची नवड करावी  
एस.बी.-११,जे.एल.-२४(फुले गती) ट . अे.िज.-२४, जे.एल.-५०१, फुले उ नती, फुले मोरणा, फुले वारणा  

 आंतर पके: खर प भुईमगु पकात सोयाबीन, सुयफुल, मूग व उडीद ह  आंतर पके ६:२ या माणात तसेच 
भुईमुग+ वार  १:१ या माणात घेता येतात. भुईमुग पकाम ये सोयाबीन हे आंतरपीक ४:१ या माणात घेत यास व 
कडेन ेएरंडाची लागवड के यास (दोन ओळी) पाने खाणा या अळीचे नयं ण हो यास मदत होते. 

 बीज या : बया यापासून ादभुाव होणा या व रोपाव थेत येणा या रोगांपासून संर णासाठ  पेरणीपवू  ती कलो 
बया यास ५ ॅम ायकोडमा जै वक बुरशीनाशक चोळावे नंतर २५ ॅम रायझो बम आ ण २५ ॅम फुरद 
वरघळ वणारे जीवाणू सवंधक चोळून बीज या केलेले बयाणे सावल त सकुवून पेरावे. 

सोयाबीन पेरणीपूव 

तयार  

 पेरणीसाठ  खाल ल वाणांची उपल धता क न यावी. 
 फुले कमया (के डएस ७५३), फुले संगम (के डएस ७२६), फुले अ णी (के डएस ३४४), फुले क याणी ( डएस २२८), 

जे.एस.-३३५  
 सलग पेरणीसाठ  ७५ ते ८० कलो ती हे टर तर टोकन कर यासाठ  ४५ ते ५० कलो ती हे टर बयाणे लागते. 
 बरुशीज य रोगांपासनू सरं ण कर यासाठ  ती कलो बया यास ४ ॅम ायकोडमा भुकट  चोळावी. बरुशीनाशकाची 

बीज या के यानंतर थाय मथो झाम ३४% एस.एफ. (१० मल  ती कलो बया यास) बीज या करावी यामळेु 
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खोड माशीपासून रोपांव थेत पकाचे संर ण होते.  
 आंतर पके : सोयाबीन + तूर (३ : १) या माणात यावे. 
 सोयाबीन पकास हे टर  ५० कलो न , ७५ कलो फुरद व ४५ कलो पालाश पेरणी या वेळी यावे. खते पेरणीपूव  

ज मनीत मसळून यावीत अथवा दोन चा या या पाभर ने खते व बयाणे एकाच वेळी पे न यावे. 

ऊस वाढ ची 
अव था 

 हुमणी कडी या नयं णासाठ  काश साप यांचा वापर करावा. 
 ऊस पकाम ये तण नयं ण करावे. 

मूग पेरणीपूव 

तयार  

 पेरणीसाठ  वैभव, ए.के.एम.-४, ब.एम.२००३-२, ब.एम.२००२-१ आ ण उ कषा या मूग वाणांची नवड करावी. 

 बया याचे माण: १५ ते २० कलो ती हे टर. 

डा ळंब आं बया 

बहार 

 आं बया बहार: छ  पडून खराब झालेल  फळे गोळा करावीत व बागेपासून दरू अंतरावर ख डा खणनू याम ये ह 

फळे पु न न ट करावीत. तसेच सायं ानील ोल १०.२६% ओ.डी. @०.७५ मल  ती लटर पाणी + ०.२५ मल  

ट कर या माणात मसळून पावसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

जनावरे   वाढ ची  जनावरांना लाळखुरकत, फ या व घटसप या रोगां या एक त रोग तबंधक लसी टोचून या यात. 
 पावसा यात जनावरां या प या या टा यांम ये पावसाचे वाहत आलेले पाणी जाणार नाह  याची द ता यावी. 

पा या या हौदांची नय मत व छता क न चुना लाऊन यावे. 
 

 

ो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.  :२८.०६.२०२२ 

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

   सहयोगी संशोधन संचालक,  
िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  

 


