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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 याचंेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार को हापूर िज याम ये दनांक १० ते 
११ डसबर दर यान आकाश सामा यत: ढगाळ राह याची श यता आहे तसेच दनाकं ११, १२,१३ व १४ डसबर रोजी 
काह  ठकाणी हल या त ेम यम व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश सेि सअस 
दर यान तर कमान तापमान १५ ते १९ अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता 
५९ ते ९१% तर दपुारची सापे  आ ता ४५ ते ७५% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०७ ते ११ 
क.मी. पयत वाढ याची श यता आहे.  
व ता रत ेणी या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक १४ ते २० डसबर दर यान पावसाचे माण सरासर  
पे ा जा त तसेच कमाल तापमान सरासर  पे ा कमी व कमान तापमान सरासर  पे ा जा त राह याची श यता 
आहे. 
हवामान ईशारा:  
को हापरू िज याम ये दनांक १२ डसबर रोजी तरुळक ठकाणी मेघ गजना, वजांचा कडकडाट व तशी ३० ते ४० 
कमी इत या वेगा या वा यासह हल या ते म यम व पा या पावसाची 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 ११ ते १४ डसबर दर यान तुरळक ठकाणी हल या ते म यम पावसाची श यता 

अस याने काढणी केलेला शेतीमाल सुर त ठेवावा. 
गहू मुकुट मळेु 

फुटणे  
 गहू पकाम ये पावसाचे पाणी साठू देणे टाळावे. 

हरभरा  शाखीय वाढ   हरभरा पक पा यास अ तशय सवेंदनशील अस याने शेताम ये पावसाचे पाणी साठून रा ह यास पक उभाळ याची 
श यता असते यामळेु  हरभरा पकाम ये साठणा या पा याचा व रत नचरा करावा. 

कादंा   कांदा 
वक सत होणे  

 कांदा पकाम ये पावसाचे पाणी साठ यास मूळ कुज/कंद कुज हो याची श यता अस याने पकाम ये पावसाचे पाणी 
साठू देणे टाळावे. 

केळी फळधारणा  वा याचा वेग ताशी ३० ते ४० कमी पयत वाढ याची श यता अस याने केळी झाडे उ मळून पडू नयेत हणनू  
झाडांना आधार यावा.  
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जनावरे वाढ ची  को हापरू िज याम ये तुरळक ठकाणी मेघ गजना व वजां या कडकडाटासह हल या ते म यम  व पा या 
पावसाची श यता अस याने जनावरे सुर त ठकाणी बांधावीत. 

 त  पशुवै यक य अ धका यां या सहा याने नरोगी जनावरांचे ला या खुरकरत, घटसप आ ण फ या या रोगांपासून 
बचावासाठ  लसीकरण क न यावे. आजार  तसेच गाभण जनावरांचे लसीकरण क  नये. 

 
िठकाण : ०९.१२.२०२२ ा रीत  

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

िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  
 
 

 

 

  


