
 

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (ठाणे िज�हा)     

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    ९८/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक ०६/१२/२०१९                                                                                                                                                                      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 ३०/११/२०१९ ते ०६/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक ०७/१२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ११/१२/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 

३०/११ ०१/१२ ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ ०५/१२ ०६/१२  ०७/१२ ०८/१२  ०९/१२ १०/१२ ११/१२ 
०.०  ०.० ०.० ०.० - - - पाऊस (,ममी) ० ० ० ० ० 

३६.३  ३६.८  - ३४.२  - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३२ ३२ ३४ ३४ ३४ 

२३.६  २४.४  २३.३  २३.५  - - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २४ २४ २५ २५ २४ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ७ २ ६ ४ ० 

९६  १००  ९७  ९१  - - - सकाळची सापेM आ2/ता ५८ ५६ ६५ ६८ ६४ 

७८  ७९  - ६१  - - - दपुारची सापेM आ2/ता ३९ ३४ ३९ ४३ ३९ 

००१  ००१  ००४  ००३  - - - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ८ ८ ५ ५ ६ 

इ. प.ु इ. आ. - - - वाNयाची @दशा ई.प.ू प.ू प.ू प.ू प.ू 

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ७ ते ११ Oडस1बर, २०१९ दरPयान तापमानात वाढ सभंवत असनू @दनांक ७ ते १० Oडस1बर, २०१९ दरPयान अशंत: ढगाळ वातावरण राह
ल. 

@दनांक ६ ते १२ Oडस1बर, २०१९ साठS क$कण �वभागासाठS पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अदंाज हा सामाTयपेMा जाUत राह
ल. सामाTय फरक वनUपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार ठाणे िज�_याम`ये वनUपती YनदZशांक चांग�या Uवaपाचा असून +मा*णत पज/Tयमान YनदZशांक (SPI) नसुार सौPय ओलावा िUथती दश/�वfयात 

आल
 आहे. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठ6 लहान दा7यां8या वाणाक:रता ६० ते ६५ �कलो, म<यम दा7यां8या वाणाक:रता ६५ ते ७० �कलो आ=ण 

टपो?या दा7यां8या वाणाक:रता १०० �कलो $बयाणे �Aत हेBटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाDव टाळ7यासाठ6 पेरणीपवूF $बया7यास 

२ Gॅम थायरम अथवा ५ Gॅम JायकोडमाD �Aत �कलो $बयाणे चोळावे. यानतंर $बया7यास २५ Gॅम रायझो$बयम �Aत �कलो 

$बयाणे या �माणे बीज��Mया कNन $बयाणे सावल)त सुकवनू पेरणी करावी. पेरणी ३० x १० सP.मी. अतंरावर टोकण पQतीने 

करावी. पेरणी8या वेळी ५४ �कलो य:ुरया, ३१३ �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण ५० �कलो Tयरेुट ऑफ पोटाश �Aत हेBटर) 

Vयावे.  

आबंा 

 

पालवी  • पालवी अवSथेत असलेWया आबंा �पकावर तडुतXुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाDव हो7याची शBयता असWयाने Aनय%ंणासाठ6 

डेWटामेYीन २.८% �वाह) १० Rम.ल). अ'धक संयBुत बरुशीनाशक (काब\]डॅ=झम १२% + म]कोझेब ६३%) १० Gॅम �Aत १० 

Rलटर पा7यात Rमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नवीन लागवड केलेWया नारळ बागेत तीन ते चार वष\ वयापयत̀8या माडाना ६ ते ७ aदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची bयवSथा 

करावी तसेच पणूD वाढलेWया माडांना जRमनी8या मगदरुा�माणे ५ ते १० aदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची bयवSथा करावी. 

आdयाम<ये ओलावा aटक�व7यासाठ6 नारळा8या शPडया परुाbयात आ=ण झावdयांचे आ8छादन करावे.  

वांगी/,मरची/ 

टोमेटो  

वाढ
ची 

अवUथा  

• वांगी, Rमरची आ=ण टोमेटो �पकाम<ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां8या खाल8या भागावर राहून पानांतील अ]नरस 

शोषनू घेतात व hयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाDव aदसनू आWयास Aनय%ंणासाठ6 डायमेथोएट ३० टBके �वाह) १० 

Rम.ल). �Aत १० Rलटर पा7यात Rमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम<ये �पवdया 'चकट कागदा8या सापdयाचा वापर करावा. 

अUटर  पनु/लागवड • अSटर �पकाची रोपे लागवडीयोjय झाल) असWयास पनुDलागवड करावी. लागवड सर)वरंkयावर ३० x ३० सPमी  �कंवा ३० x ६० 

सPमी अतंरावर करावी. नांगरणी8या वेळेस जRमनीत एकर) १० टन शेणखत Rमसळावे. लागवडी8या वेळेस �Aत एकर) ७८ �कलो 

य:ुरया, २५० �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण ६६ �कलो Tयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Vयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी 

Vयावे.   

झ1डू  पनु/लागवड • झPडू �पकाची रोपे लागवडीयोjय झाल) असWयास पनुDलागवड करावी. लागवड सर)वरंkयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० 

से.मी. अतंरावर करावी. लागवडी8या वेळेस �ती एकर) ४-६ टन शणेखत, ४३ �कलो य:ुरया, १२५ �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट 

आ=ण ३३ �कलो Tयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Vयावी. पनुDलागवड कर7या8या पवूD सं<येला रोपांना भरपरू पाणी दयावे तसेच 

रोप लागवडी8या aदवशी मुlय शेताला भरपरू पाणी दयावे व लागवड सं<याकाळी करावी.लागवडीसाठ6 कणखर १५-२० से.मी. 

उंचीचे ५-६ पाने असलेल) रोपे Aनवडावी. पनुDलागवड करतेवेळी रोपे डायRमथोएट १.५ Rमल) �Aत Rलटर व ५० टBके काब\]डाझीम 

१ Gॅम �ती Rलटर पा7या8या nावणात ५ RमAनटे बडुवनू oयावीत. लागवडीनतंर लगेच पाणी Vयावे.   

मोगरा  फुल 

अवUथा  

• मोगरा �पकास खताची दसुर) मा%ा ५ ते १० �कलो शेणखत, ६५ Gॅम य:ुरया, ३७५ Gॅम Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण १०० Gॅम 

Tयरेुट ऑफ पोटश �Aत झाड pडसPबर मaह]यात दे7यात यावी. 

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कdया खाणार) अळीचा �ादभुाDव aदसनू आWयास 



�कडी8या Aनय%ंणासाठ6 �ादभुाDवGSत पाने व कdया काढून नqट कराbयात व गरजेनसुार ५ टBके Aनबोळी अकाDची फवारणी 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/शेiया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाDव हो7याची शBयता असWयाने Aनय%ंणासाठ6 गोठयाची Sव8छता राखावी व पशुवVैयका8या 

मागDदशDनाखाल) डेWटामेYीन २ Rम.ल). �Aत Rलटर पा7याम<ये Rमसळून संपणूD अगंावर nावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याक:रता फवारणी पवूF जनावराला पाणी पाजावे.      

सदर कृ�ष स�ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार कaन +साVरत करfयात आल
. 

अmधक मा@हतीसाठS नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अmधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


