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ािमण कृिष मौसम सेवा, ऐएमएफयु, को ापूर  
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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा सिमतीची सा ािहक बैठक िद. १७.०९.२०२१ 
िज ा : को ापूर 

मागील आठव यातील हवामान 
(११.०९.२०२१ ते १७.०९.२०२१) 

हवामान घटक 
पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज  

१८.०९.२०२१ ते २२.०९.२०२१) 
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ दनांक १८ १९ २० २१ २२ 
३.५ १०.५ २०.५ १०.७ ६.२ २.६ ०.० पाऊस ( ममी) ६.० ३.० ९.० ५.० २३.० 

२८.५ २९.५ २९.० २८.८ २८.८ २९.५ ३०.० कमाल तापमान (अ.ंसे.) ३०.० ३१.० ३२.० ३१.० ३२.० 

२०.२ २०.५ २०.२ २०.२ २०.४ २०.५ २०.८ कमान तापमान (अं.से.) २२.० २३.० २४.० २४.० २३.० 

७ ७ ८ ७ ३ ३ ४ स. 
ढग ि थती (आकाश) ६ ५ ८ ८ ८ 

७ ८ ७ ७ ४ ४ - द.ु 
९५ ९५ ९६ ९८ ९५ ९३ ९४ सकाळची सापे  आ ता (%) ९७ ९८ ९७ ९७ ९५ 

५९ ५४ ५२ ८१ ८६ ६८ - दपुारची सापे  आ ता (%) ६९ ६७ ६९ ७३ ७२ 

१.३ २.३ १.३ १.४ १.५ १.० १.६ वा याचा  वेग ( कमी/तास) ६.० ५.० ६.० ६.० ७.० 

द.नै. द.नै. नै. प.नै. नै. द.नै. नै. स. 
वा याची दशा नै. द.नै. नै. नै. नै. 

प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. प.नै. - द.ु 
मागील आठव यातील पाऊस ( ममी) पाऊस ०१.०१.२०२१ पासून आजपयत  ( ममी) पाऊस दवस ०१.०१.२०२१ पासून आजपयत 

५४.० १५७५.२ ७५ 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ा 
पीक अव था कृ ष वषयक स ला 
हवामान सारांश/ इशारा ादे शक हवामान क , मुंबई यांचेकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार को हापूर िज याम ये दनांक १८ 

ते २२ स टबर दर यान आकाश ढगाळ राह याची व दनांक १८ ते २१ स टबर दर यान तरुळक ठकाणी हल या 
व पा या तर दनांक २२ स टबर रोजी ब याच ठकाणी म यम व पा या पावसाची श यता आहे. कमाल 

तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेि सअस दर यान तर कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश सेि सअस दर यान 
राह याची श यता आहे. सकाळची सापे  आ ता ९५ ते ९८% तर दपुारची सापे  आ ता ६७ ते ७३% दर यान 
रह याची श यता आहे. वा याचा वेग ताशी ०५ ते ०७ क.मी. पयत वाढ याची श यता आहे.  
व ता रत प या या अंदाजानुसार म य महारा ाम ये दनांक २२ ते २८ स टबर दर यान पावसाचे माण 
सरासर  पे ा जा त तसेच कमाल तापमान व कमान तापमान सरासर  दर यान राह याची श यता आहे. 

सामा य स ला  शेतकर  बांधवांनी हवामान आधा रत शतेी वषयक स ला आप या अँ ॉइड मोबईलवर मळ व यासाठ  गुगल ले 
टोअर व न  "मेघदतू "अँ ॉइड अॅि लकेशन  तर मेघगजना व वजांचा कडकडाट इ .या अंदाजासाठ "दा मनी "

अँ ॉइड अॅि लकेशन डाउनलोड करावे व याचा वापर करावा. 
 पावसाची उघडीप पाहून व वारा शांत असतानाच पकांवर कटकनाशक व बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.  
 प व झाले या खर प पकांची काढणी करावी व काढणी केलेला शेतीमाल पावसाची श यता अस याने सुर त 

ठकाणी ठेवावा. 
संदेश  को हापरू िज याम ये दनांक २१ स टबर पयत तुरळक ठकाणी हल या व पा या पावसाची श यता 

अस याने काढणी केलेला शेतीमाल सुर त ठेवावा. 
भात फुटवे ते पोटर  

अव था 
 भात खाचराम ये पा याची पातळी अ धक फुटवे फुट या या अव थेत ३ ते ५ से.मी. ठेवावी तसेच भात 

पोटर या अव थेत असताना ५ ते १० से.मी. ठेवावी. 
 पाने गुंडाळणा या आळी या  जै वक नयं णासाठ  " ायको ामा चीलोणीस" या जातीचे एक ल  ौढ ती 

हे टर आठव या या अंतराने वर ल माणे चार वेळा सा रत करावेत. 
 भात पकावर तडुतु यांचा ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  पकावर इ मडा लो ीड २०एस.एल. (१२५ 

मल ) कंवा थायो मथो झाम २५ ड यू. जी.(१०० म) ती हे टर  या माणात वापरावे. 
नाचणी वाढ ची  काह  ठकाणी करपा रोगाचा ादभुाव दसनू आला आहे. ादभुाव झा यास नयं णासाठ  पकावर डायथेन एम-

४५ @ २५ ॅम ती १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 
र बी वार   पेरणी  िज यामधील पूवकडील तालु यांम ये काह  ठकाणी र बी हंगामातील वार ची पेरणी पावसाची उघडीप पाहून 
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१५ स टबर ते १५ ऑ टोबर या कालावधीत पावसा या ओल वर ५ स.मी. खोतीपयत करावी. 
 बीज या: पेरणीपूव  ती कलो बया यास ४ ॅम गंधक (३०० मेश पोताचे) चोळावे तसेच २५ ॅम 

अॅझोटोब टर व पी.एस.बी. क चर चोळावेत. पेरणी अंतर: ४५ x १२ स.मी. बयाणे माण:१० कलो ती हे टर. 
 पेरणीसाठ  सधुा रत वाण: फुले अनुराधा, फुले च ा, फुले सु च ा, फुले वसधुा आ ण फुले रेवती. 

मका फुलोरा  पकावर अमे रकन ल कर  आळीचा १०% पे ा जा त ादभुाव आढळून आ यास नयं णासाठ  खाल लपकै  
कोण याह  एका क टकनाशकाची एकदा फवारणी यावी. 

 लोरान ा नल ोल  १८.५ एस.सी. ०.४ मल  त लटर पाणी.  

 कंवा ि पनेटोराम ११.७ % एस.सी ०.५ मल  ती लटर पाणी  

 कंवा इमामे ट न बे झोएट ५% एस.जी. ०.४ ॅम ती लटर पाणी. 
मूग  शगा भरणे ते 

प वता     
 मुगा या शगा ७५% वाळ यानंतर प हल  तोडणी करावी व यानंतर ८ ते १० दवसांनी रा हले या सव शगा 

तोडा यात.  
 पावसाची श यता अस याने काढणी केले या शेती मालाची कोर या आ ण सुर त ठकाणी साठवणकू करावी. 

शेती मालाची साठवण क दट व ओलसर जागेत क  नये. 
भुईमुग 
 

शगा भरणे    भुईमुग पकावर काह  ठकाणी हुमणी कडीचा ादभुाव दसनू आललेा आहे नयं णासाठ  मेटाराय झयम @ ५ 
ॅम ती लटर पाणी या माणात मसळून आळवणी करावी. 

सोयाबीन शगा भरणे   कमाल तापमान २८ ते ३२ अंश सेि सअस तर कमान तापमान २० ते २३ अंश सेि सअस आ ण सकाळची 
आ ता ९० पे ा जा त अस याची श यता अस याने सोयाबीन पकाम ये पाने खाणा या आळीचा ादभुाव 
हो याची श यता आहे.  नयं णासाठ  पुढ ल उपाययोजना करा यात. 

 तबधंा मक उपाय हणून हे टर  ५ या माणे पोडो लुरचा वापर क न फरोमोन सापळे लावावेत. 
 एस.एल.एन.पी. ह  ५०० एल ई अथवा ए डोकझाकाब १५.८% ई.सी.६.६ मल  १० लटर पा यातून फवारावे. 

ऊस वाढ ची  सहा ते आठ आठवडे वया या आडसाल  लागणीस को.८६०३२ जातीसाठ  शफारशीत (५००:२००:२०० कलो न , 
फुरद व पालाश) खत मा े या ४० ट के न  खताची दसुर  मा ा यावी यासाठ   २०० कलो न  (४३४ कलो 

यु रया) व इतर जातींसाठ  शफारशीत (४००:१७०:१७० कलो न , फुरद व पालाश) न  खत मा े या ४० ट के 
न  खताची दसुर  मा ा यावी यासाठ   १६० कलो न  (३४७ कलो यु रया) ती हे टर  या माणात यावे. 
खत मा ा देताना ६ कलो यु रयासाठ  १ कलो नबंोळी पडीची भुकट  चोळून यावी. 

कादंा 
लागवड 

(रांगडा) 

 पावसाची उघडीप पाहून रांगडा कां याची लागवड करावी यासाठ  बसवंत ७८०, फुले समथ, एन -२-४-१ या 
जातींचा वापर करावा. लागवडीचे अंतर:१५x१० स.मी. बीज या : अझो पीर लम व फुरद वरघळ वणारे 
जीवाणू २५ ॅम ती कलो बया यास चोळावे. 

जनावरे वाढ ची  को हापरू िज यात पावसाची श यता अस याने जनावरे सुर त ठकाणी बांधावीत. 
 सव नरोगी जनावरांना लाळ खुरकत रोगाची तबधंक लस स टबर म ह याम ये टोचून यावी. 

 

 
िठकाण : १७.०९.२०२१ ा रीत  

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

िवभागीय कृिष संशोधन क  , को ापूर  
 


