
 

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    १०३/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक २४/१२/२०१९                                                                                                                                                                      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 १८/१२/२०१९ ते २४/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक २५/१२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २९/१२/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 

१८/१२ १९/१२ २०/१२ २१/१२ २२/१२ २३/१२ २४/१२  २५/१२ २६/१२  २७/१२ २८/१२ २९/१२ 

०.० ०.० १.०  ०.० ०.० ०.० - पाऊस (,ममी) ० २ ० ० ० 

३५.७  ३५.९  ३४.८  ३३.३  ३४.४  ३४.९  - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३३ ३१ ३१ ३२ ३३ 

२२.०  २१.१  २१.३  २२.२  २२.८  २३.३  - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २४ २२ २१ २२ २१ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ६ ८ ३ ३ २ 

९६  ९५  १००  १००  ९२  ९४  - सकाळची सापेM आ2/ता ७१ ७५ ७२ ६६ ६७ 

७३  ६१  ६८  ६६  ६४  ७६  - दपुारची सापेM आ2/ता ४५ ५४ ४६ ३६ ४० 

२  ३  २  ३  २  २  - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ५ ३ ६ ५ ४ 

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

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 
@दनांक २५ त े२९ Oडस1बर, २०१९ दरPयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवा@टका  • भात रोपवाट)केसाठ6 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग:न ढेकळे फोडावीत आ>ण �ती गुंठा @%ेास १०० �कलो 

शेणखत जBमनीत Bमसळावे. जBमनीचा उतार ल@ात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाGयांना 

�ती गुंठा @े%ास १ �कलो यHुरया व ३ �कलो Bसगंल सपुर फॉJफेट Kयावे. 

• उLहाळी भात लागवडीसाठ6 कजNत-१८४, रOना, रOना'गर)-१, रOना'गर)-७४, रOना'गर)-२४, रOना'गर)-७११, कजNत-१, कजNत-

३ या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूQ $बयाRयास २.५ Sॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांUया बदंोबJतासाठ6 पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑWसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Bलटर पाRयात ३ 

Bम. ल). या�माणे �ती गुठंा @%ेास ५ Bलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

पांढरा कांदा  पनु/लागवड • कांदा �पकाची रोपे लागवडीयो[य झाल) अस]यास पनुNलागवड करावी. लागवड २ मीटर ^ंद)Uया सपाट वाGयावर �कंवा 

गाद)वाGयावर १० x १२ स_मी �कंवा १० x १५ स_मी �कंवा १० x २० स_मी अतंरावर करावी. नांगरणीUया वेळेस जBमनीत 

हेWटर) २५-३० टन शणेखत Bमसळावे. लागवडीUया वेळेस �ती हेWटर) १०९ �कलो यHुरया, ३१३ �कलो Bसगंल सुपर 

फोJफेट आ>ण ८३ �कलो `यरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Kयावी. पनुNलागवड करRयाUया पवूN संaयेला रोपांना भरपरू 

पाणी दयावे तसेच लागवड सकाळी अथवा संaयाकाळी करावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी Kयावे.   

आबंा 

 

पालवी अवRथा  • पढु)ल पाचह) bदवस ढगाळ वातावरण राहून आcNतेत वाढ संभवत अस]याने पालवी अवJथेत असले]या आबंा �पकावर 

तडुतdुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाNव होRयाची शWयता अस]याने eनय%ंणासाठ6 डे]टामेfीन २.८% �वाह) १० 

Bम.ल). अ'धक संयWुत बरुशीनाशक (काबhLडॅ>झम १२% + मLकोझेब ६३%) १० Sॅम �eत १० Bलटर पाRयात Bमसळून 

फवारणी करावी.  

• नवीन लागवड केले]या आबंा �पकाUया रोपांवर ढगाळ वातावरणामुळे करपा रोगाचा �ादभुाNव होRयाची शWयता असनू 

रोगामुळे पानांवर अeनयBमत वेडेवाकड े�फकट �कंवा गडद �वटकर) रंगाचे bठपके bदसून येतात. रोगाUया eनय%ंणासाठ6 

बागेत JवUछता राखनू रोगSJत फांKया कापनू काढाkयात तसेच गळून पडलेल) रोगट पाने नlट करावीत. तसेच संपणूN 

झाडावर ०.२५ टWके कॉपर ऑWझीWलोराईड २५ Sॅम �eत १० Bलटर पाRयात �कंवा ०.१ टWका काबhLडॅ>झम १० Sॅम �eत 

१० Bलटर पाRयात Bमसळून �कंवा १ टWका बोडmBमnण फवारावे. 

नारळ - • वाढOया तापमानामुळे बाlपीभवनात वाढ संभवत अस]याने नवीन लागवड केले]या बागेस ६ ते ७ bदवसांUया आ>ण पणूN 

वाढले]या माडास जBमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० bदवसांUया अतंराने पाणी देRयाची kयवJथा करावी. 

कारल
  फुलोरा अवRथा • कारल) �पकावर पांढoयामाशीचा �ादभुाNव bदसनू येत अस]यास eनय%ंणासाठ6 �पकामaये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे ८ 

�eत एकर लावावेत.   

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

,शफारशीनसुारतयार कZन +सा[रत कर\यात आल
. 

अ]धक मा@हतीसाठ^ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार
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