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�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

महा�ा फुले कृषी िव�ापीठ
रा�री, िज. अहमदनगर, महारा��

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 18-11-2022

को�ापूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2022-11-18 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2022-11-19 2022-11-20 2022-11-21 2022-11-22 2022-11-23

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 31.0 30.0 31.0 32.0 32.0

िकमान तापमान (अं.से) 14.0 15.0 15.0 16.0 17.0

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 55 59 60 66 73

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 38 39 40 45 46

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 11.0 10.0 10.0 8.0 9.0

वा�याची िदशा(अंश) 68 68 68 72 81

मेघा�ादन (ऑ�ा) 0 0 2 3 3
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
�ादेिशक हवामान क� �, मंुबई यांचेकडून �ा� झाले�ा हवामान अंदाजानुसार को�ापूर िज��ाम�े िदनांक १९ व
२० नो��बर रोजी आकाश �� राह�ाची तर िदनांक २१ ते २३ नो��बर दर�ान आकाश अंशत: ढगाळ
राह�ाची श�ता आहे. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश से��अस दर�ान तर िकमान तापमान १४.० ते १७.०
अंश से��अस दर�ान राह�ाची श�ता आहे. सकाळची सापे� आ�ता ५५ ते ७३% तर दुपारची सापे� आ�ता
३८ ते ४६% दर�ान रह�ाची श�ता आहे. वा�याचा वेग ताशी ०८ ते ११ िक.मी. पय�त वाढ�ाची श�ता आहे.
िव�ा�रत �ेणी�ा अंदाजानुसार म� महारा�� ाम�े िदनांक २३ ते २९ नो��बर दर�ान पावसाचे �माण सरासरी
दर�ान तसेच कमाल तापमान व िकमान तापमान सरासरी दर�ान राह�ाची श�ता आहे.
 

कृिष स�ा:
 

 शेतकरी बांधवांनी हवामान आधा�रत शेतीिवषयक स�ा आप�ा अँड� ॉइड मोबईलवर िमळिव�ासाठी गुगल
�े �ोअर व�न " मेघदूत" अँड� ॉइड अ◌ॅ��केशन तर मेघगज�ना व िवजांचा कडकडाट ई.�ा अंदाजासाठी
“दािमनी” हे अँड� ॉइड मोबईल अ◌ॅप डाऊनलोड करावे व �ाचा वापर करावा.  रबी हंगामामधील िपकांची पेरणी
जिमनीस वाफसा आ�ानंतर करावी.
 

संि�� संदेश स�ा:
 

 रबी िपकांची पेरणी कर�ापूव� िबया�ास िशफारस केले�ा बुरशीनाशकाची आिण जीवाणू संवध�न खताची
बीज�ि�या क�न �ावी.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा
ग�  जिमनीमधील ओला�ाचे �माण पा�न व वापसा आ�ास लवकरात लवकर ग� िपकाची पेरणी करावी.
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िपक िपक िनहाय स�ा

भात

 भाता�ा हळ�ा जाती प� झा�ा अस�ास काढणी क�न �ावी. भाता�ा लो�ंामधील ८० ते ९० %
दाणे प� झा�ाचे िदसताच वैभव िव�ा�ा सहा�ाने िपकाची कापणी जिमनीलगत करावी.  यं�ा�ा
सहा�ाने कापणी के�ास वेळेत व खचा�त बचत होऊ शकते. कापलेला भात वळ�ासाठी १ ते २ िदवस
पस�न ठेवावा व नंतर मळणी करावी. चांगला उतारा िमळव�ासाठी मळणीयं� वापरावेत. दा�ातील
ओला�ाचे �माण १० ते १२ ट�े होईपय�त भात वाळवावा. नंतर कोर�ा, �� व सुरि�त जागी धा�ाची
साठवण करावी.

अंगठी
िमिलट

 प� नाचणी िपकांची काढणी क�न ��रत मळणी क�न �ावी आिण तयार शेती माल सुरि�त शेड
म�े िकंवा ऊन पडलेले असताना उ�ाम�े वाळवावा व नंतर सुरि�त िठकाणी ठेवावा.

हरभरा  पिहली कोळपणी पेरणीनंतर २० िदवसांनी करावी.

ऊस
 नो��बर मिह�ाम�े सरासरी बा�ीभवनाचा वेग ४.१ िममी �ती िदवस एवढा असतो �ामुळे ऊस

िपकास �ती िदवस ३.२ िलटर एव�ा पा�ाची गरज असते �ामुळे ऊस िपकाची पा�ाची गरज पूण�
हो�ासाठी िठबक िसंचन संच (४ िलटरचा ड� ीपर) दररोज ४८ िमिनटे चालू ठेवावा.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

वांगे

 हवेम�े जा� आ�ता अस�ाने वांगी भाजीपाला िपकावर फुलिकडे, मावा आिण पांढरी माशी या
िकडीचंा �ादुभा�व होऊ शकतो. �ादुभा�व झा�ास िनयं�णासाठी फो�ोिमडॉन ४०% एस.एल.१५
िमली िकंवा फेन�ोप�ीन ३०%ई.सी.५ िमली �ती १० िलटर पाणी या �माणात िमसळून फवारणी
करावी.

आंबा
 बा�ीभवनाने जिमनीतील सुमारे ७० ट�े ओलावा न� होतो. यासाठी शेतातील काडी कचरा,

धसकटे, गवत, तूरका�ा, भुसा इ�ादीचे ७ ते ८ स��िटमीटर जाडीचे आ�ादन करावे �ामुळे
बा�ीभवनाचा वेग मंदावतो.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:
 
पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

�ैस  थंडीपासून संर�णासाठी जनावरां�ा गो�ातील तसेच पो�� ी शेड मधील तापमान िनयं�णासाठी
गोठया�ा व पो�� ी शेड�ा बाजूने पडदे िकंवा गोणपाट लावून तापमान िनयंि�त करावे.


