
  

�ादे�शक  हवामान पवूा�नमुान क� �,    मुबंई आ�ण डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ,    दापोल*     

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (र/ना0गर* िज-हा)    
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अंक    ४७/२०१९                                                                                                                                                                                                            @दनांक ११/०६/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ @दवस    
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�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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कृ�ष�वदया �वभाग  
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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक ०५/०६/२०१९ ते ११/०६/२०१९)  हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(@दनांक १२/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासून १६/०६/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 

०५/०६ ०६/०६ ०७/०६ ०८/०६ ०९/०६ १०/०६ ११/०६  १२/०६ १३/०६ १४/००६ १५/०६ १६/०६ 

०.० ०.० ०.० ०.६ ०.० ९.४ ०.० पाऊस (�ममी) ६७ २३ ४५ २० ५० 

३४.४  ३४.६  ३४.०  ३५.२ ३५.४ ३४.६ ३४.४ कमाल तापमान (अं.से) ३५ ३३ ३३ ३४ ३४ 

२६.५  २६.०  २५.३  २७.० २७.० २४.० २६.० Iकमान तापमान (अं.से) २७ २६ २७ २६ २६ 

६ ४ ६ ६ ६ ६ ६ मेघाJछादन (ऑMटा) ८ ८ ७ ६ ६ 

८९  ८३  ७८  ९२ ९१ ९० ९२ सकाळची सापेN आ��ता ८४ ८८ ९० ८९ ८८ 

६०  ६०  ५४ ४७ ६७ ७३ ६७ दपुारची सापेN आ��ता ५२ ७९ ७४ ६९ ६७ 

७.३  ७.४  ५.९  ६.६ ६.४ ५.२ ७.१ वाOयाचा वेग (Iकमी/तास) २४ १८ ११ ११ १२ 

न.ै प.  प.  न.ै न.ै न.ै न.ै वाOयाची @दशा द. न.ैद. न.ैद. द. न.ैद. 

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१९ पासून आजपयGत पाऊस (�ममी) गे-या वषQचा 

०.०    १०.०    ३०७१.८   

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक १२ ते १६ जनू, २०१९ पयGत मRयम ते मसुळधार SवTपाJया पावसाची शMयता असनू आकाश मेघाJछा@दत राह*ल तसेच वाOयाचा वेग ११ ते २४ Iकमी 

�ती तास राह*ल.  

सामाUय फरक वनSपती WनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]यामRये वनSपती WनदXशांक मRयम SवTपाचा दश�"व^यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Uयमान WनदXशांक 

(SPI) नसुार कोरडी िSथती दश�"व^यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 2दवस म3यम ते मुसळधार पाऊसाची श9यता अस:याने भात पेरणीची कामे पणू= क>न ?यावी. 

• एक एकर Aे%ावर लावणी करBयासाठD रोपवा2टका ४ गुंठे Aे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाFयावर �ती आर शे%ास १ �क.Hॅ. यJुरया व ३ �क.Hॅ. Kसगंल सपुर फॉMफेट Kमसळावे. 

• जाड दाBयाOया जातीसाठD हे9टर) ५० ते ६० �क.Hॅ., बार)क दाBयाOया जातीसाठD हे9टर) ३५ ते ४० �क.Hॅ.आQण संकर)त 

जातीसाठD २० �क.Hॅ.  $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूR $बयाBयास २.५ Hॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांOया बदंोबMतासाठD पेरणीनतंर ७२ तासांपयTत वाफे ओले होताच पाऊसाची उघडीप बघनू ऑ9सीडायरजील 

(६ ई. सी.) �ती Kलटर पाBयात ३ Kम. ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Kलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठD [नवडक Aे%ावर नांगरणी क>न �ती गुठंा Aे%ास २५० �क.Hॅ. कुजलेले शणेखत जKमनीत Kमसळावे. 

जKमनीचा उतार लAात घेऊन, उंच [नच\याOया जागी तळाशी १२० स].मी. व पृ̂ ठभागी ९० स].मी. _ंद)चे, ८ ते १० स]. मी. 

उंचीचे उतारानसुार यो`य aया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. एक एकर Aे%ावर लागवड करBयासाठD रोपवा2टका ४ गुंठे 

Aे%ावर तयार करावी. 

आबंा वाढ*ची 

अवSथा  

• आबंा फळांची काढणी झा:यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले:या आबंा बागांम3ये हल9या Mव>पाची 

छाटणी करावी. या म3ये उंची कमी करणे, फांeया एकमेकांम3ये  गे:या अस:यास छाटणे आQण वाळले:या फांeया काढून 

टाकणे या गो^ट)ंचा अतंभा=व करावा. घन लागवड असले:या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळींOया अतंराOया ८०% इतकh 

ठेवावी. 

• दहा वषा=वर)ल आबंा कलमास ५० ते १०० �क.Hॅ. चांगले कुजलेले शणेखत, १.५ �क.Hॅ. न% (३२५० Hॅम यJुरया), ०.५ �क.Hॅ. 

Mफुरद (३१२५ Hॅम Kसगंल सुपर फोMफेट) व १.० �क.Hॅ. पालाश (२००० Hॅम स:फेट ऑफ पोटॅश) खते �ती कलमास  

पावसाची तीiता कमी असताना देBयात यावी. खते कलमाOया �वMताराOया आत समुारे ४५ ते ६० स].मी. _ंद आQण १५ स].मी. 

खोल वतु=ळाकार चर खणनू eयावीत. चराम3ये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून aयावर रासाय[नक खते टाकून मातीने चर 

बजुवनू ?यावे. 

नारळ  - • नारळाOया पाच वषा=वर)ल �ती माडास ३० �क.Hॅ. शणेखत, ३ �क.Hॅ. Kसगंल सुपर फोMफेट,  ७५० Hॅम यJुरया व ६६७ Hॅम  

jयरेुट ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीiता कमी असताना देBयात यावी. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर 

मातीत Kमसळून दयावीत/ 

फळबाग  नवीन लागवड • पाऊसाची श9यता अस:याने फळबाग �पकांची नवीन लागवड सु_ करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

लागवड • काकडी, 'चबडू, पडवळ, दोडका, कारल) या वेलवगRय भाजीपाला �पकांची लागवड करावी.लागवड आळे पlतीने १.५ x १.० 

मीटर करावी. लागवड करताना �aयेक वेलाला  २ �कलो शणेखत व ५० ते ६० Hम Kमmखत (सुफला) मातीत Kमसळून देBयात 

यावे. 

• भ]डी �पकाची लागवड सर) पlतीने ६० x ६० स].मी. अतंरावर करावी. लागवडीOया वेळेस १५ टन शणेखत, ७२  �कलो यJुरया, 



३१३ �कलो Kसगंल सुपर फोMफेट आQण ८३ �कलो jयरेुट ऑफ पोटाश �ती हे9टर) खताची मा% eयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेfया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �पBयासाठD MवOछ पाBयाची nयवMथा करावी तसेच गोठयाम3ये हवा खेळती राह)ल याची काळजी ?यावी. 

• जनावरांचे येणा\या पाऊसापासून यो`य ते संरAण करावे. 

• जनावरांना 2हरnया चा\यासाठD पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषRय वरैणीOया �पकांची लागवड 

करावी.   

सदर कृ"ष स-ला पghका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील iामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तk स�मतीJया �शफारशीवTन तयार 

कTन �साlरत कर^यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठm नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


