
 

�ादे�शक  हवामान पवूा�नमुान क� �,    मुंबई आ�ण डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ,    दापोल*     

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (पालघर िज-हा)        

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    ७९/२०१९                                                                                                                                                                                                            =दनांक ०१/१०/२०१९                                                                                                                                                                                          कालावधी ५ =दवस    
 

डॉ. �शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२०४१३२५५ 

 डॉ. "वजय मोरे,  

नोडल ऑ�फसर, 

कृ�ष�वदया �वभाग  

९४२२३७४००१ 

डॉ. �शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  

८३७९९०११६० 
  

             

मागील हवामान आठवडा सारांश 

(=दनांक २५/०९/२०१९ ते ०१/१०/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नमुान  

(=दनांक ०२/१०/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ०६/१०/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयCत) 

२५/०९ २६/०९ २७/०९ २८/०९ २९/०९ ३०/०९ ०१/१०  ०२/१० ०३/१० ०४/१० ०५/१० ०६/१० 

७.०  ३.६  २३.४  ४.२  ०.०  २२.२  ७.६  पाऊस (�ममी) ५  १  १  ०  १४  

३१.४  २९.६  ३२.०  २९.०  ३१.०  ३२.४  - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३१  ३१  ३२  ३३  ३२  

२५.४  २५.६  २५.०  २४.८  २७.४  २६.४  - Fकमान तापमान (अ.ंसे) २५  २४  २४ २४  २५  

१  २  १  १  १  २  - मेघाGछादन (ऑJटा) ६  ४  ५  १  २  

९३  ८९  ९६  ९५  ८५  ९२  - सकाळची सापेK आ��ता ८२  ८०  ८९  ८२  ८१  

८२  ७२  ८६  ७४  ७२  ८३  - दपुारची सापेK आ��ता ७१  ६६  ६२  ६२  ६५  

२.८  १.२  ४.८  ४.६  ५.३  ४.१  - वाLयाचा वेग (Fकमी/तास) १२.२  ८.७  ७.८  १०.०  १२.२  

प.  इ. उ.  न.ै प.  वा.उ. वा.उ. उ. - वाLयाची =दशा न.ै द.  न.ै द. इ.प.ु इ.उ. इ.उ.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयCत पाऊस (�ममी) गे-या वषMचा 

६८.०        ४१५६.४         २३५९.६ 

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २ ते ४ व ६ ऑJटोबर,२०१९ पयCत हलJया ते मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक ४ ते १० ऑJटोबर, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSय राह*ल. 

सामाSय फरक वनOपती WनदXशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-]यामNये वनOपती WनदXशांक मNयम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िOथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवOथा  

• पाऊसाची उघडीप पाहून तयार झाले:या हळ<या भात �पकाची सकाळ=या वेळेस “वभैव” �व@याने जBमनीलगत कापणी कDन लगेच 

मळणी कDन २ ते ३ उEहे देऊन धाEय वाळवावे.   

• पजFEयमान कमी अस:याने आHण Iनमगरवे भात दाणे भरJया=या अवKथेत व गरवे भात फुलोरा अवKथेत अस:याने भात खाचरात 

पाJयाची पातळी ५ सM.मी. पयNत ठेवावी. हळवे भात पPव होव ूलाग:यास कापणी पवूQ ८-१० Rदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर 

काढून टाकावे.  

• गर<या भात �पकास न% खताची Iतसर) मा%ा ७१ �कलो यVुरया �Iत हेPटर) �पक फुलोWयात असताना देJयात यावी. 

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आXFतेचे �माण यामुळे वरकस आHण उतार असले:या जBमनीतील हळ<या जाती=या भात �पकावर 

लYकर) अळीचा �ादभुाFव होJयाची शPयता अस:यामुळे �पकाचे चांगले Iनर)[ण करावे. \या �वभागाम]ये �ादभुाFव आढळून येत 

आहे, ^या Rठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार प[ी बसJयाचे थांबे उभे करावेत. जेणेकDन प[ी या अ@या नYट करतील. 

तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. ^याम]ये अळी/कोष �Iतचडु १ या�माणे आढळ:यास 

डायPलोर<हॉस ७६ डbल.ूएस.सी. १३ Bम. ल). �Iत १० Bलटर पाJयातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना 

फवारावे. =टप : फवारणी करताना कcटकनाशक चडुा=या बु]ंयावर पडले याची द[ता dयावी. 

आबंा 

 

पालवी • जाKत हवामान आXFते=या काळात जाKत पालवी असले:या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. सeयिKथतीतील वाढणाWया 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाFव होJयाची शPयता अस:याने Iनयं%णासाठg रोगhKत 

पाने गोळा कDन नYट करावीत, रोगट फांeया कापून काढा<यात कापले:या भागावर बोडiपेKट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

Kव=छता के:यावर मेटॅलPझील ८ टPके + मॅEकोझेब ६४ टPके या सयुंPत बुरशीनाशकाची २० hॅम �ती १० Bलटर पाJयात 

Bमसळून संपूणF झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ^या तापमानामुळे आbंया=या नवीन येणाWया पालवीवर तडुतडु,े शMडे पोखरणार) आHण Bमजमाशीचा �ादभुाFव होJयाची शPयता 

अस:याने पालवीचे �कडींपासून संर[ण करJयासाठg लॅmबडा सायहॅलोnीन ५ टPके �वाह) ६ Bम.ल). �कंवा िPवनोलफॉस २५ टPके 

�वाह) २५ Bम.ल). �Iत १० Bलटर पाJयात Bमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी=या �ादभुाFवामळेु फळा=या देठाखाल=या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चqे Rदसनू येतात व नतंर 

चqे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादBुभFत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पVरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी=या Iनय%ंणासाठg ५ टPके कडूIनबंयPुत (अझाडीराPट)न) कcटकनाशक ७.५ Bम.ल). सम�माणात 

पाJयात Bमसळून मुळाeवारे ऑPटोबर ते नो<हMबर मRहEयात eयावे. औषध Rद:यानतंर ४५ RदवसापयNत नारळ काढू नयेत. याBशवाय 

नारळावर १ टPका कडुIनबंयPुत कcटकनाशक (Iनमाझोल) ४ Bम. ल). �ती Bलटर पाJयातनू नारळा=या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करJयापवूQ सवF �कडhKत व तयार नारळ काढून dयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कDन नYट करावेत.    



भाजीपाला 

रोपवा=टका 

 • रbबी हंगामासाठg रोपे तयार करJयाकVरता वाफसा िKथतीत जBमनीची मशागत कDन ३ मी. लांब X १ मी. vंद X १५ से.मी. 

उंची=या गाद)वाwयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ hॅम यVुरया, १०० hॅम Bसगंल सुपर फॉKफेट व २५ hॅम mयरेुट ओफ 

पोटेश Bमसळून भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया 

-- • फुलोWयावर असले:या Rहरवा चाWयाची मुरघास पyतीने साठवण करावी. यासाठg �^येकc १०० �कलो बार)क तुकड ेकेले:या गवतावर 

५ ते ६ Bलटर पाJयाम]ये तयार केलेले Xावण (२ �क. गूळ + अधाF �क. यVुरया + १ �क. मीठ) Bशपडावे. ��zया केले:या गवताचे 

थर रचनू बाजारात सहज उपलbध असले:या {लािKटक सायलो पणूF भरावेत. पाउस आHण उYणते पासून संर[णासाठg सायलो शडे 

म]ये ठेवावेत. अशा पyतीने २-३ मRहEयाम]ये मुरघास जनावरांना खाJयासाठg तयार होतो. 

कुकुटपालन   • क|ब}यावर)ल राणीखेत रोगावर पशुवeैयकcय अ'धकार) स::याने लसीकरण कDन dयावे. 

• प~यां=या आHण शेड=या Kव=छतेकड ेIनयBमत ल[ eयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पdeका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील fामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तh स�मतीGया 

�शफारशीनसुार तयार कPन �साTरत करbयात आल*. 

अiधक मा=हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


