
  

हवामानावर आधार
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 आ-ण .ादे/शक    हवामान पवूा2नमुान क4 5,    
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डॉ. .शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग 
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डॉ. �वजय मोरे, 

नोडल ऑ�फसर, 
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डॉ. /शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार) 

कृ�ष�वदया �वभाग 

८३७९९०११६० 
  

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(Dदनांक १६/११/२०१९ ते २२/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Dदनांक २३ ते २७ नोRह4बर, २०१९ दरSयान कमाल तापमानात वाढ संभवत आहे.  

Dदनांक २२ ते २८ नोRह4बर, २०१९ साठV क&कण �वभागासाठV पज2Wयमानाचा �वXताYरत Zेणी अदंाज हा सामाWयपेOा कमी राह
ल. सामाWय फरक वनXपती \नद]शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�bयामcये वनXपती \नद]शांक चांग�या Xवdपाचा असनू .मा-णत पज2Wयमान \नद]शांक (SPI) नसुार ओलावा िXथती दश2�वiयात आल
 आहे.  

�पक अवXथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु पेरणी • र2बी भईुमगु लागवडीसाठ6 क7कण गौरव, ट). जी. २६, क7कण <ो=बे टपोरा एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती या जातींचे 

$बयाणे १०० ते १२५ �कलो �ती हेBटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाCव टाळEयासाठ6 पेरणीपवूF $बयाEयास थायरम ३ Hॅम/ �कलो 

या �माणात चोळावे. याKयLतMरBत २० Hॅम रायझो$बयम आPण ५० Hॅम Qफुरद �वरघळ�वणाSया जीवाण ूसंवधCकाची �ती �कलो 

$बयाEयास या �माणे बीज��Tया करावी. पेरणीपवूF जमीन सपाट कUन Vयावी. पेरणी ३० x १५ सX.मी. (उप[या जातीसाठ6) 

आPण ४५ x १५ सX.मी.(LनमपसSया आPण पसSया जातीसाठ6) अतंरावर टोकण प]तीने करावी. पेरणी^या वेळी २२ �कलो यMुरया, 

१२५ �कलो _सगंल सुपर फोQफेट आPण २० �कलो =यरेुट ऑफ पोटाश �ती एकर) खतां^या पणूC मा%ा दयाKयात. भुईमगु 

`े%ातील तणां^या बदंोबQतासाठ6 2यटुाBलोर तणनाशकाची ५० _म.ल). �ती १० _लटर पाEयात _मसळून पेरणीनतंर लगेच 

माती^या ओbया पcृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. 

• भुईमगुाची लागवड पारदशCक dलािQटक आ^छादन (५ ते ६ मायTोन) वापUन करावयाची असbयास ज_मनीची नांगरट कUन 

जमीन समपातळीत आणbयानतंर ५-७ सXमी उंचीचे व ६० सXमी gंद)चे आ^छादनासाठ6 गाद)वाफे तयार करावेत. दोन 

गाद)वाhयामधील अतंर ३० सXमी ठेवावे. गाद)वाफे तयार करताना ४ ते ६ टन चांगले कुजलेले शेणखत ज_मनीमiये वाhयावर 

_मसळावे. भुईमगुातील तणां^या Lनय%ंणासाठ6 2यटुाBलोर ५० _म.ल). �ती १० _लटर पाEयात _मसळून गाद)वाhयावर पेरणीपवूF 

ओbया पcृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. आ^छादना^या मiयभागी २० सेमी अतंरावर तीन ओळीमiये १० सेमी अतंरावर 

३ सXमी Kयासाची भोके पाडावीत. तणनाशक फवारणीनतंर dलािQटक आ^छादन गाद)वाhयावर अथंरावे व कडांवर मातीचा थर 

दयावा. आ^छादनावर पाडलेbया भोकात ३-४ सXमी खोल)वर $बयाEयाची पेरणी करावी. पेरणीसाठ6 १२५ ते १५० �कलो �ती हेBटर) 

$बयाणे वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाCव टाळEयासाठ6 $बयाEयास पेरणीपवूF थायरम ३ Hॅम/ �कलो या �माणात चोळावे. एकर) ४४ 

�कलो यMुरया, २५० �कलो _सगंल सुपर फोQफेट आPण ४० �कलो =यरेुट ऑफ पोटाश खताची संपणूC मा%ा पेरणीपवूF ओळीमiये ८ 

ते १० सX.मी. खोल)वर पडले अशी jयावी. kठबक _सचंनाची सोय करता येणे शBय असbयास आ^छादन अथंरEयापवूF kठबक 

_सचंनाचा संच अथंरावा. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

आबंा 

 

पालवी • आ2ंया^या नवीन येणाSया पालवीवर तडुतडु,े शXडे पोखरणार) आPण _मजमाशीचा �ादभुाCव होEयाची शBयता असbयाने पालवीचे 

�कडींपासनू संर`ण करEयासाठ6 लॅ=बडासायहॅलोlीन ५ टBके �वाह) ६ _म.ल). �कंवा िBवनोलफॉस २५ टBके �वाह) २५ _म.ल). 

�Lत १० _लटर पाEयात _मसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर • काज ू�पका^या मोहोरावर ढेकEया व फुल�कडीचा �ादभुाCव होEयाची शBयता असbयाने मोहोराचे �कडींपासून संर`ण करEयासाठ6 

मोहोर फुटEया^या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टBके �वाह) १० _म.ल). �Lत १० _लटर पाEयात _मसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी^या �ादभुाCवामुळे फळा^या देठाखाल^या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चpे kदसनू येतात व नतंर 

चpे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ाद_ुभCत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पMरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी^या Lनय%ंणासाठ6 ५ टBके कडूLनबंयBुत (अझाडीराBट)न) कrटकनाशक ७.५ _म.ल). सम�माणात 

पाEयात _मसळून मुळाjवारे ऑBटोबर ते नोKहXबर मkहsयात jयावे. औषध kदbयानतंर ४५ kदवसापयuत नारळ काढू नयेत. 



या_शवाय नारळावर १ टBका कडुLनबंयBुत कrटकनाशक (Lनमाझोल) ४ _म. ल). �ती_लटर पाEयातनू नारळा^या घडावर पडले 

अशी फवारणी करावी. फवारणी करEयापवूF सवC �कडHQत व तयार नारळ काढून Vयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कUन नcट 

करावेत.    

वाल
 रोप अवXथा  • वाल) �पकाची उगवण झाbयानतंर १५ ते २० kदवसांनी रोपांची �वरळणी करावी व  ६ ते ८ kदवसां^या अतंराने Lनय_मत पाणी 

jयावे. 

क/लगंड रोप अवXथा • क_लगंड �पकास ४ ते ५ kदवसां^या अतंराने Lनय_मत पाणी jयावे.  

भ4डी पेरणी  • भXडी �पकाची लागवड ज_मनीची नांगरट कUन सर) प]तीने ४५ x १५ सX.मी. अतंरावर करावी. लागवडी^या वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Hॅम यMुरया, ३ �कलो _सगंल सुपर फोQफेट आPण ४२० Hॅम =यरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा jयावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप अवXथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोvय झाल) असbयास पनुCलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संर`ण करEयाकर)ता 

पनुCलागवड करतेवेळी रोपे डाय_मथोएट १ _म. ल). आPण अTोमाय_सन ०.५ Hॅम �Lत _लटर पाEया^या wावणात ५ _मLनटे बडुवनू 

लागवड करावी. लागवड सर)वरं2यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडी^या वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ 

�कलो यMुरया, १२५ �कलो _सगंल सुपर फोQफेट आPण ३३ �कलो =यरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा jयावी. लागवडीनतंर लगेच 

पाणी jयावे.   

/मरची  रोप अवXथा  • _मरची �पकाची रोपे लागवडीयोvय झाल) असbयास पनुCलागवड करावी. लागवड सर)वरं2यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडी^या वेळेस �ती एकर) ६ टन शेणखत, ६५ �कलो यMुरया, १८८ �कलो _सगंल सुपर फोQफेट आPण ३३ �कलो =यरेुट ऑफ 

पोटश खताची मा%ा jयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी jयावे.   

दभुती 

जनावरे/ 

शेkया 

- • जनावरांना �पEयासाठ6 Qव^छ पाणी परुवxयाची KयवQथा करावी.  

• शेyयांमiये जतंाचा �ादभुाCव होEयाची शBयता असbयाने शेyयांना अलबXडाझॉल ७.५ _म. Hॅम �Lत �कलो वजनास या �माणात 

औषध jयावे. 

सदर कृ�ष स�ला पlmका डॉ. बाळासाहेब सावंत क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तn स/मती7या /शफारशीनुसारतयार कdन .साYरत 

करiयात आल
. 

अ�धक माDहतीसाठV नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराop शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


