
 

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    ९९/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक १०/१२/२०१९                                                                                                                                                                      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 ०४/१२/२०१९ ते १०/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक ११/१२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १५/१२/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ११ ते १५ Oडस1बर, २०१९ दरPयान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश SनरT राह
ल. 

@दनांक १३ ते १९ Oडस1बर, २०१९ साठU क$कण �वभागासाठU पज/Vयमानाचा �वWताXरत Yेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाWत राह
ल. सामाVय फरक वनWपती 

Sनद[शांक (NDVI) नसुार ठाणे िज�`यामaये वनWपती Sनद[शांक चांग�या Wवbपाचा असनू +मा*णत पज/Vयमान Sनद[शांक (SPI) नसुार सौPय ओलावा िWथती 

दश/�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठ7 लहान दा8यां9या वाणाक;रता ६० ते ६५ �कलो, म=यम दा8यां9या वाणाक;रता ६५ ते ७० �कलो आ>ण 

टपो@या दा8यां9या वाणाक;रता १०० �कलो $बयाणे �Bत हेCटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाEव टाळ8यासाठ7 पेरणीपवूG $बया8यास 

२ Hॅम थायरम अथवा ५ Hॅम KायकोडमाE �Bत �कलो $बयाणे चोळावे. यानतंर $बया8यास २५ Hॅम रायझो$बयम �Bत �कलो 

$बयाणे या �माणे बीज��Nया कOन $बयाणे सावल)त सुकवनू पेरणी करावी. पेरणी ३० x १० सQ.मी. अतंरावर टोकण पRतीने 

करावी. पेरणी9या वेळी ५४ �कलो य;ुरया, ३१३ �कलो Sसगंल सुपर फोTफेट आ>ण ५० �कलो Uयरेुट ऑफ पोटाश �Bत हेCटर) 

Wयावे.  

आबंा 

 

पालवी 

अवWथा  

• पालवी अवTथेत असलेXया आबंा �पकावर तडुतYुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाEव हो8याची शCयता असXयाने Bनय%ंणासाठ7 

डेXटामेZीन २.८% �वाह) १० Sम.ल). अ'धक संयCुत बरुशीनाशक (काब]^डॅ>झम १२% + म^कोझेब ६३%) १० Hॅम �Bत १० Sलटर 

पा8यात Sमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • बाaपीभवनात वाढ संभवत असXयाने नवीन लागवड केलेXया नारळ बागेत तीन ते चार वष] वयापयcत9या माडाना ६ ते ७ 

dदवसां9या अतंराने पाणी दे8याची eयवTथा करावी तसेच पणूE वाढलेXया माडांना जSमनी9या मगदरुा�माणे ५ ते १० dदवसां9या 

अतंराने पाणी दे8याची eयवTथा करावी. आfयाम=ये ओलावा dटक�व8यासाठ7 नारळा9या शQडया परुाeयात आ>ण झावfयांचे 

आ9छादन करावे.  

वांगी  वाढ
ची 

अवWथा  

• वांगी, �पकाम=ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां9या खाल9या भागावर राहून पानांतील अ^नरस शोषनू घेतात व 

jयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाEव dदसनू आXयास Bनय%ंणासाठ7 डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १० Sम.ल). �Bत १० 

Sलटर पा8यात Sमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम=ये �पवfया 'चकट कागदा9या सापfयाचा वापर करावा. 

• वांगी �पकास �Bत एकर) lे%ास ४३ �कलो य;ुरया खताची मा%ा पनुEलागवडीनतंर एका मdह^याने दे8यात यावी. 

,मरची वाढ
ची 

अवWथा  

• Sमरची �पकाम=ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां9या खाल9या भागावर राहून पानांतील अ^नरस शोषनू घेतात व 

jयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाEव dदसनू आXयास Bनय%ंणासाठ7 डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १० Sम.ल). �Bत १० 

Sलटर पा8यात Sमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम=ये �पवfया 'चकट कागदा9या सापfयाचा वापर करावा. 

मोगरा  फुल 

अवWथा  

• मोगरा �पकास खताची दसुर) मा%ा ५ ते १० �कलो शणेखत, ६५ Hॅम य;ुरया, ३७५ Hॅम Sसगंल सुपर फोTफेट आ>ण १०० Hॅम 

Uयरेुट ऑफ पोटश �Bत झाड mडसQबर मdह^यात दे8यात यावी. 

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कfया खाणार) अळीचा �ादभुाEव dदसनू आXयास 

�कडी9या Bनय%ंणासाठ7 �ादभुाEवHTत पाने व कfया काढून नaट कराeयात व गरजेनसुार ५ टCके Bनबोळी अकाEची फवारणी 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/शेiया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाEव हो8याची शCयता असXयाने Bनय%ंणासाठ7 गोठयाची Tव9छता राखावी व पशुवWैयका9या 

मागEदशEनाखाल) डेXटामेZीन २ Sम.ल). �Bत Sलटर पा8याम=ये Sमसळून सपंणूE अगंावर oावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याक;रता फवारणी पवूG 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 कbन +साXरत करgयात आल
. 

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

 


