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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. ०२.१२.२०२२ 
िज ा : को ापूर 

मागील आठव यातील हवामान 
(२६.११.२०२२ ते ०२.१२.२०२२) 

हवामान घटक 
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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 

हवामान सारांश ादे शक हवामान क , मंुबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार को हापूर िज याम ये दनाकं ३ ते ७ 
डसबर दर यान आकाश अंशत: ढगाळ राह याची श यता आहे तसेच दनाकं ३ व ४ डसबर रोजी तुरळक ठकाणी 
हल या व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेि सअस दर यान तर कमान 
तापमान १८ ते २० अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ६५ ते ७६% तर 
दपुारची सापे  आ ता ४३ ते ५०% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०५ ते ११ क.मी. पयत 
वाढ याची श यता आहे.  
व ता रत ेणी या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक ६ ते १२ डसबर दर यान पावसाचे माण सरासर  
दर यान तसेच कमाल तापमान व कमान तापमान सरासर  पे ा कमी 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 ई. या अंदाजासाठ  “दा मनी” हे  

अँ ॉइड मोबईल अॅप डाऊनलोड करावे व याचा वापर करावा.  
संदेश  को हापरू िज याम ये दनांक ३ व ४ डसबर रोजी तरुळक ठकाणी हल या पावसाची श यता अस याने काढणी 

केलेला शतेीमाल सुर त ठेवावा. 
गहू मुकुट मळेु 

फुटणे  
 गहू पकास ३ आठवडे पणू झाले अस यास न  खताचा उव रत ह ता @ ६० कलो न  ती हे टर हा खुरपणी 

नंतर व प हले पाणी दे या या वेळी यावा. 
र बी वार  शाखीय वाढ   र बी वार  पेरणीनंतर १ म हना झालेला अस यास बागायती म यम ज मनीसाठ  ४० कलो न  ती हे टर  या 

माणात यावे. 
हरभरा  शाखीय वाढ  हरभरा पकावर ल घाटेअळीचे नयं ण 

 नयं णासाठ  १५ ते २० मटर अतंरावर एक या माणे हे टर  ५० ते ६० प ी थांबे उभारावेत  
 नयं णासाठ  हे टर  १० ते १२ या माणे कामगंध सापळे लावावेत. 

सुयफुल शाखीय वाढ  बागायती सुयफुल पक पेरणीनंतर ३० दवस पणू झाले अस यास न  खताचा उव रत ह ता हे टर  ३० कलो या 
माणात यावा. 

ऊस वाढ ची खोडक डी या नयं णासाठ  उपाययोजना 
 ायको ामा चीलो नस ( ायकोका स) ५ ते ६ ती हे टर १५ दवसां या अंतराने वापरावेत. 
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 कामगंध सापळे ई.एस.बी. युर @ ५ ती हे टर या माणात लावावेत. 

कादंा  वाढ ची  कां यावर ल फुल क यां या नयं णासाठ  पकावर लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ % ई.सी. ६ मल  ती १० लटर 
पा यात मसळून या क टकनाशकाची आलटून पालटून फवारणी करावी. क टकनाशकाची फवारणी करताना ट करचा 
वापर करावा.   

आंबा  पालवी  मागील आठव याम ये ढगाळ हवामान रा ह यामुळे आं यावर तडुतडुे क ड आ ण भुर  रोगाचा ादभुाव दसून येत 

आहे. ादभुाव दसून येताच नयं णासाठ  इ मडा लो ीड १७.८ एल.एल.३ मल  + स फर ८० ड यूपी २५ ॅम 

ती १० लटर पा यात मसळून फवारावे. 

जनावरे  वाढ ची  हवा याम ये शे या व म या यां या चर या या वेळा बदलणे अ यंत आव यक आहे कारण यावेळेस सकाळचे दव 
चा यावर पडलेले असते शे या व म यांना यामळेु वसन सं थेचे व पचन सं थेचे आजार होऊ शकतात यामळेु 
जनावरांना चारावयास नेताना सकाळी ९ नंतर व सूया तापवू  यादर यान चारावयास यावे. 

 
िठकाण : ०२.१२.२०२२ ा रीत  

मुख अ ेषक, ाकृमौसे, ऐएमएफयु, को ापूर  तथा 
   सहयोगी संशोधन संचालक,  

िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  
 
 

 

 

  


