
 

�ादे�शक  हवामान पवूा�नुमान क� �,    मुंबई आ�ण डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ,    दापोल*     

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (रायगड िज-हा)    

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक        ८९/२०१८                                                                                                                                                                                                            =दनांक ०५/११/२०१८                                                                                                                                                                                                कालावधी ५ =दवस 

 

डॉ. सभुाष च@हाण, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२२४३१०६७ 

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 ३०/१०/२०१८ ते ०५/११/२०१८) हवामानाचे घटक 
हवामान पवूा�नमुान  

(=दनांक ०६/११/२०१८ सकाळी ८:३० पासून १०/११/२०१८ सकाळी 

८:३० वाजेपयEत) 

३०/१० ३१/१० ०१/११ ०२/११ ०३/११ ०४/११ ०५/११  ०६/११ ०७/११ ०८/११ ०९/११ १०/११ 

०  ० ० ० ० ०.२  २७.६  पाऊस (�ममी) १२ २ ० ० ० 

३५.४  ३५.२  ३५.२  ३५.०  ३४.८  ३६.२  ३५.८  कमाल तापमान (अ.ंसे) ३४ ३४ ३५ ३४ ३३ 

१५.०  १५.१  १५.६  १५.८  १९.८  २३.४  २१.७  Hकमान तापमान (अ.ंसे) २५ २६ २५ २४ २४ 

०  ० ० ० ० ० ८  मेघाIछादन (ऑLटा) ७ ३ ४ ४ ३ 

७२  ७७  ८६  ८१  ७९  ८२  ९६  सकाळची सापेM आ��ता ७८ ७३ ७४ ७७ ६८ 

२९  २८  २७  ३९  ६५  ४८  ४७  दपुारची सापेM आ��ता ५१ ४२ ४७ ४६ ४२ 

१.५  १.१  १.९  २.२  १.५  २.०  ३.८  वाNयाचा वेग (Hकमी/तास) ७ ६ ५ ५ ६ 

शांत  शांत  शांत  शांत  शांत  शांत  शांत  वाNयाची =दशा ई. ई.प.ू ई.प.ू ई.प.ू ई.प.ू 

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयEत पाऊस (�ममी) गे-या वषOचा 

०.०    ३५१५.९ ३४४२.२  

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक ६ व ७ नो@ह�बर, २०१८ रोजी हलLया PवQपाIया पावसाची शLयता आहे. =दनांक ६ ते १० नो@ह�बर २०१८ पयEत आकाश मेघाIछा=दत राह*ल.  
"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प6वता  

 

• तयार झाले8या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व?याने जAमनीलगत कापणी कCन लगेच मळणी कCन २ ते ३ उEहे देऊन धाEय 

वाळवाव.े 

• खोड�कडीचा �ादभुाHव असले8या शतेातील भात �पकाIया काढणी नंतर धसकटे गोळा कCन नLट करावीत.  

• रMबी उEहाळी भात लागवड करOयासाठQ रोपवा,टका तयार करOयाची पूवHतयार)ची करOयास सुरवात करावी.  

नागल)  प6वता • तयार झाले8या नागल) �पकाची कणसे सकाळी �व?याने कापून उEहात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी.  

भुईमुग पूवH मशागत  • रMबी भुईमुग लागवडीसाठQ शतेाची पूवHतयार)ची करOयास सुरवात करावी. जमीन खोल नांगCन हे6टर) १० टन चांगले कुजलेले शेणखत 

अथवा कंपोSट मातीत Aमसळाव.े  

कडधाEय �पके  पेरणी  • खर)प भात कापणी नंतर वालाची पेरणी करावयाची अस8यास २५ नोTहUबर पयVत पूणH कCन Wयावी.                                                                                      

आंबा  पालवी  • आंMयाIया कोव?या पालवीवर फुल�कडीचा �ादभुाHव ,दसून आ8यास Yनयं%णासाठQ ३६ ट6के �वाह) मोनोZोटोफॉस १२.५ Aम.ल). �कंवा ३० 

ट6के �वाह) डायमेथोएट १५ Aम.ल). �Yत १० ल)टर पाOयात Aमसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाIया खालIया बाजूवर पडले याची 

द]ता Wयावी.   

• हल6या Sव^पाIया पजHEयवLृट) संभवत अस8याने, आंMयाIया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाHव होOयाची श6यता आहे. या रोगाIया 

Yनयं%णासाठQ १ ट6का बोड_Aम`ण �कंवा ०.२५ ट6के कॉपरऑ6झी6लोराइड २५ bॅम �कंवा ०.१ ट6का काबdEडाझीम १० bॅम �ती १० Aल. 

पाOयात Aमसळून फवाराव.े 

काजू पालवी • काजूIया नवीन फुटले8या पालवीवर ढेकOयाचा (ट) मॉSंकeटो बग) आfण फुल�कडीचा �ादभुाHव ,दसून आ8यास Yनयं%णासाठQ 

मोनोZोटोफॉस ३६ ट6के �वाह) १५ Aम. ल). �कंवा लॅgबडा सायहॅलोhीन ५ ट6के ६ Aमल) �Yत १० Aल. पाOयात Aमसळून प,हल) फवारणी 

पालवी फुटOयाIयावेळी करावी.  

नारळ फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीIया Yनयं%णासाठQ ५ ट6के कडूYनबंयु6त (अझाडीरा6ट)न) कeटकनाशक ७.५ Aम.ल). सम�माणात पाOयात 

Aमसळून मुळाjवारे jयाव.े औषध ,द8यानंतर ४५ ,दवसापयVत नारळ काढू नयेत.     

सुपार)  -- • कमाल तापमानात वाढ संभवत अस8याने, सुपार) बागेत ७ ते ८ ,दवसाIया अंतराने पाणी देOयाची TयवSथा करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • वांगी व Aमरची �पकांची रोपे लागवडीयोmय झाल) अस8यास पुनHलागवड करावी. पनुHलागवड करतेवेळी रोपे डायAमथोएट १  Aमल) �Yत 

Aलटर पाOयाIया nावणात ५ AमYनटे बडुवावी. लागवड सर)वरंMयावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी jयाव.े   

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस YनयAमत पाणी देOयाची TयवSथा करावी.  

दभुती जनावरे/ 

श?ेया/ 

कुकुटपालन 

- • श?ेयांमpये जंताचा �ादभुाHव आढळून येOयाची श6यता आहे. qयासाठQ श?ेयांना अलबUडाझॉल ७.५ Aम. bॅम �Yत �कलो वजनास या 

�माणात औषध jयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवQन तयार कQन �साZरत 

कर[यात आल*. 

अ\धक मा=हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


