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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. १३.१२.२०२२ 
िज ा : को ापूर 

मागील आठव यातील हवामान 
(०७.१२.२०२२ ते १३.१२.२०२२) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज 
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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 १४ ते 
१६ डसबर दर यान आकाश सामा यत: ढगाळ राह याची श यता आहे तसेच दनाकं १४ व १५ डसबर रोजी तुरळक  
ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेि सअस दर यान तर 
कमान तापमान १४ ते २१ अंश सेि सअस दर यान राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ५२ ते ८०% 
तर दपुारची सापे  आ ता ३४ ते ६२% दर यान रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०८ ते १७ क.मी. पयत 
वाढ याची श यता आहे.  
व ता रत ेणी या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक १८ ते २४ डसबर दर यान पावसाचे माण सरासर  
पे ा जा त 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 ई. या अंदाजासाठ  “दा मनी” हे  

अँ ॉइड मोबईल अॅप डाऊनलोड करावे व याचा वापर करावा.  
संदेश  को हापरू िज याम ये दनांक १४ व १५ डसबर दर यान तुरळक ठकाणी हल या ते म यम पावसाची श यता 

अस याने काढणी केलेला शेतीमाल सुर त ठेवावा. 
गहू काडंी 

धर याची 
 मागील आठव याम ये ढगाळ हवामान रा ह याने गहू पकावर तांबेरा रोगाचा ादभुाव हो याची श यता आहे. 

ादभुाव दसून येताच मॅ कोझेब हे बुरशीनाशक १.५ कलो ५०० लटर पा यात मसळून ती हे टर या माणात  

फवारणी करावी. 
र बी वार  वाढ ची 

अव था 
 वाढ या अव थेत वार  पकावर मावा कडीचा ादभुाव दसून येतो या कडीची प ले व ौढ पानातील अ नरस 

शोषण करतात व आप या शर रातून मधासारखा गोड चकट पदाथ बाहेर टाकतात यावर काळी बरुशी वाढते 
यामुळे पका या अ न तयार हो या या येत अडथळा नमाण होतो व प रणामी उ पादनात घट होते. या 
कडी या नयं णासाठ  पव या रंगाचे चकट सापळे एकर  ४ या माणात लावावे तसेच ादभुाव दसताच ५% 
नबंोळी अकाची फवारणी ५ मल  ती लटर पाणी या माणात करावी. 

हरभरा  शाखीय वाढ   हरभ यावर ल घाटेअळी या नयं णासाठ  प ी थांबे उभारावेत व हे टर  ५ या माणे कामगंध सापळे लावावेत. 
 हरभ यावर ल घाटे अळी या नयं णासाठ  हे लओक ल हे वषाणूज य क टकनाशक ५०० मल  ५०० लटर पा यातनू 

ती हे टर या माणे फवारणी करावी. 
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ऊस आडसाल   
 

 डसबर म ह याम ये सरासर  बा पीभवनाचा वेग ३.६३ ममी ती दवस एवढा असतो ऊस पकास दररोज २.१७ 
लटर पा याची आव यकता असते यासाठ  ठबक सचंन संच (४ लटरचा ीपर) दररोज ३३ म नटे चालवावा. 

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  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 : १३.१२.२०२२ ा रीत  

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

िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  
 
 

 

 

  


