
 

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)  
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डॉ. +शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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 डॉ. �वजय मोरे,  

नोडल ऑ�फसर, 

कृ�ष�वदया �वभाग  
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डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  

८३७९९०११६० 
  

             

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक ०९/११/२०१९ ते १५/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक १६/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २०/११/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 
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हवामान पूवा/नुमान कृ�ष स�ला 
पढु
ल पाचह
 @दवस पाऊसाची उघडीप राहून आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

@दनांक १५ ते २१ नोQह1बर, २०१९ साठR क$कण �वभागासाठR पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अदंाज हा सामाTयपेMा कमी 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 ओलावा िUथती दश/�वfयात आल
 आहे. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

भात पवू/ मशागत व 

पेरणी  

• र1बी उ5हाळी भात लागवड कर8यासाठ: पवू< मशागतीची कामे कर8यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ: गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगCन ढेकळे फोडावीत आEण �ती गुंठा Gे%ास १०० �कलो 

शेणखत जHमनीत Hमसळावे. जHमनीचा उतार लGात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाLयांना �ती 

गुंठा Gे%ास १ �कलो यMुरया व ३ �कलो Hसगंल सुपर फॉOफेट Pयावे. 

• उ5हाळी भात लागवडीसाठ: कज<त-१८४, रQना, रQना'गर)-१, रQना'गर)-७४, रQना'गर)-२४, रQना'गर)-७११, कज<त-१, कज<त-३ 

या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूR $बया8यास २.५ Sॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांUया बदंोबOतासाठ: पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑWसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Hलटर पा8यात ३ Hम. 

ल). या�माणे �ती गुंठा G%ेास ५ Hलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जHमनीची मशागत कCन वाल �पकाची पेरणी करावयाची अस\यास जHमनी वाफसा िOथतीत 

आ\यावर नांगरट कCन हेWटर) ५ टन शणेखत �कंवा कंपोOटखत Hमसळून जमीन समपातळीत आणनू वाल $बया8याची ३० 

ते ४५ �कलो �^त हेWटर) �^त हेWटर) $बयाणे टोकण प_तीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. 

मी. अतंरावर करावी. पेरणीUया वेळेस ५४० Sॅम यMुरया आEण ३ �क.Sॅ Hसगंल सुपर फॉOफेट �ती गुंठा ओळीम`ये 

$बया8याखाल) साधारण ५ सa.मी. खोल)वर Pयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

• पेरणीपवूR $बया8यास थायरम बरुशीनाशकाची ३ Sॅम �ती �कलो $बया8यास चोळावे व Qयानतंर एक �कलो $बया8यास २५ 

Sॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवध<काची ��cया पेरणीपवूR १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कCन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आ1ंयाUया नवीन येणाdया पालवीवर तडुतडु,े शaड े पोखरणार) आEण Hमजमाशीचा �ादभुा<व हो8याची शWयता अस\याने 

पालवीचे �कडींपासून संरGण कर8यासाठ: लॅeबडासायहॅलोfीन ५ टWके �वाह) ६ Hम.ल). �कंवा िWवनोलफॉस २५ टWके �वाह) 

२५ Hम.ल). �^त १० Hलटर पा8यात Hमसळून फवारणी करावी. 

• ^नरg आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाhपीभवनात वाढ सभंवत अस\याने नवीन लागवड केले\या आबंा कलमांना पiहल) 

तीन वषj पाणी दे8याची kयवOथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बुं̀ यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पiह\या वषR 

आठवडयातनू एकदा तर दसुdया वषR पधंरा iदवसातनू एकदा व ^तसdया वषR मiह5यातनू एकदा �Qयेक कलमांना ३० Hलटर 

पाणी Pयावे. 

नारळ - • ^नरg आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाhपीभवनात वाढ सभंवत अस\याने नवीन लागवड केले\या बागेस ६ ते ७ 

iदवसांUया आEण पणू< वाढले\या माडास जHमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० iदवसांUया अतंराने पाणी दे8याची kयवOथा 

करावी. 

भ1डी लागवड • भaडी �पकाची लागवड जHमनीची नांगरट कCन सर) प_तीने ४५ x १५ सa.मी. अतंरावर करावी. लागवडीUया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Sॅम यMुरया, ३ �कलो Hसगंल सुपर फोOफेट आEण ४२० Sॅम eयरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा 



Pयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

अUटर 

फुल�पके 

रोपवा@टका • अOटर फुल�पकाUया लागवडीसाठ: रोपवाiटका तयार करावी. रोपे तयार कर8याकMरता २ मी. लांब X १ मी. mंद X १० से.मी. 

उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आEण शेणखतापासनू बनवावेत. तयार वाLयावर १० ते १२ से.मी. 

अतंरावर १ सa.मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेCन शेणखत व मातीUया  Hमnणाने हलWया हाताने झाकून oयावे व झार)ने 

हलके पाणी Pयावे. 

झ1डू फुल�पके रोपवा@टका • झaडू फुल�पकाUया लागवडीसाठ: रोपवाiटका तयार करावी. रोपे तयार कर8याकMरता २ मी. लांब X २ मी. mंद X १० से.मी. 

उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आEण शणेखतापासनू बनवावेत. तयार वाLयावर ४ ते ५ से.मी. अतंरावर 

१ सa.मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेCन शणेखत व मातीUया Hमnणाने हलWया हाताने झाकून oयावे व झार)ने हलके 

पाणी Pयावे. 

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

,शफारशीनसुारतयार कaन +साVरत करfयात आल
. 

• अlधक मा@हतीसाठR नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


