
 

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    १०२/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक २०/१२/२०१९                                                                                                                                                                      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 १४/१२/२०१९ ते २०/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक २१/१२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २५/१२/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 
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- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ७ ४ ४ ४ ४ 

१००  ८६  ९८  ९५  ९६  ९५  - सकाळची सापेM आ2/ता ६६ ६३ ७२ ७६ ७७ 

७३  ७९  ७८  ६४  ७३  ६१  - दपुारची सापेM आ2/ता ३७ ३७ ४१ ४९ ५१ 

३  ३  २  ४  २  ३  - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ५ ५ ४ २ ५ 

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

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 
@दनांक २३ व २४ Oडस1बर, २०१९ रोजी पावसाची श5यता आहे. @दनांक २१ त े२५ Oडस1बर, २०१९ दरPयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

@दनांक २० त े२६ Oडस1बर, २०१९ साठR क$कण �वभागासाठR पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अंदाज 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 

वाल  वाढ
ची अवUथा  • वाल �पकाम3ये मावा �कडीचा �ादभुा7व 8दसनू येत अस9यास :नयं%णासाठ= �वाह) डायमेथोएट ३० टBके १२ Cम. ल). �ती १० 

Cलटर पाDयात Cमसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

पालवी अवUथा  • पालवी अवFथेत असले9या आंबा �पकावर तुडतIुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा7व होDयाची शBयता अस9याने :नय%ंणासाठ= 

डे9टामेKीन २.८% �वाह) १० Cम.ल). अ'धक सयंुBत बरुशीनाशक (काबNOडॅQझम १२% + मOकोझेब ६३%) १० Uॅम �:त १० 

Cलटर पाDयात Cमसळून फवारणी करावी.  

काजू मोहोर अवUथा • मोहोर अवFथेत असले9या काजू �पकावर ढेकDया व फुल�कडीचा �ादभुा7व होDयाची शBयता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषनू 

घेत ेYयामुळे मोहोर सुकून जातो. असून �कडीZया �ादभुा7वामुळे मोहोराचे ढेकDया व फुल�कडीपासून सरं[ण करDयासाठ= मोहोर 

फुटDयाZया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टBके �वाह) १० Cम.ल). �:त १० Cलटर पाDयात Cमसळून फवारणी करावी. (सदर 

क]टकनाशक लेबल Bलेम नाह)) 

नारळ - • �कनारप^ी भागाम3ये नारळ बागेत का_या डोBयाची अळीचा �ादभुा7व 8दसून येत असनू �कडीZया अ_या पानाZया खालZया 

भागावर जाळी तयार क`न पानांतील हaरतbcय खा9यामुळे पाने करप9यासारखी 8दसून येतात. �कडीZया :नय%ंणासाठ= 

�कडलेल) पाने काढून नdट करावीत आQण १६ Cम. ल). डायमेथोएट ३० टBके �वाह) १० Cलटर पाDयात Cमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीZया जै�वक :नयं%णासाठ= �:त माड �कडीZया १२ अ_या आढळून आ9यास गोनीओझस नेफट)डीस gया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ क]टक �:त हेBटर) या �माणात बागेत झाव_यांवर सोडावेत.   

केळी वाढ
ची अवUथा • केळी �पकाम3ये पण7गZुछ रोगाचा �ादभुा7व झा9यास रोगUFत झाड ेमनुcयासकट जCमनीतनू समूळ उपटून नdट करावीत. 

पण7गZुछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफ7 त होत अस9याने, �कडीचा �ादभुा7व 8दसनू येताच ०.०५ टBके डायCमथोएट या 

क]टकनाशकाची १५ 8दवसांZया अंतराने फवारणी करावी.   

टोमेटो  वाढ
ची अवUथा • टोमेटो �पकास काठ=चा आधार jयावा. 

• टोमेटो �पकास �:त एकर) [े%ास ४३ �कलो यaुरया खताची मा%ा पनु7लागवडीनंतर एका म8हOयाने देDयात यावी. 

वांगी वाढ
ची अवUथा • वांगी �पकास �:त एकर) [े%ास ४३ �कलो यaुरया खताची मा%ा पनु7लागवडीनंतर एका म8हOयाने देDयात यावी. 

झ1डू वाढ
ची अवUथा • झkडू फुल�पकाम3ये लागवडीनतंर १५ त े२० 8दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

अॅUटर वाढ
ची अवUथा • अॅFटर फुल�पकाम3ये लागवडीनंतर १५ ते २० 8दवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेjया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पDयासाठ= कोमट व FवZछ पाणी पुरवlयाची cयवFथा करावी.  

• �कमान तापमानात घट सभंवत अस9याने रा%ीZया वेळेस जनावरांZया गोठयात तसेच कmबIयांZया शडे म3ये गरजेनुसार 

�वजेचे ब9ब आQण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व 8दवसा गोठयाची दारे व QखडBया खलु) ठेवावीत जेणे क`न हवा खेळती 

राह)ल.   

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

कaन +साVरत करfयात आल
. 

अnधक मा@हतीसाठR नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराop शासनाचे कृषी अnधकार
 यां4याशी सपंक/  करावा 

 


