
 

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (पालघर िज�हा)        

 (�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ,    दापोल
 आ+ण ,ादे-शक    हवामान पवूा0नमुान क2 3,    

मुंबई यां5या संय6ुत �व&यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    ९०/२०१९                                                                                                                                                                                                               Aदनांक ०८/११/२०१९                                                                                                                                                                      कालावधी ५ Aदवस    
 

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 

(Aदनांक ०२/११/२०१९ ते ०८/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(Aदनांक ०९/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १३/११/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयFत) 

०२/११ ०३/११ ०४/११ ०५/११ ०६/११ ०७/११ ०८/११  ०९/११ १०/११  ११/११ १२/११ १३/११ 

२०.०   ०.०  ०.०  ०.०  ०.० ०.० १८.०  पाऊस (-ममी) ०  २  ०  ०  ०  

३४.८  ३३.०  ३२.४  ३३.०  ३४.२  ३२.५  ३१.८  कमाल तापमान (अ.ंसे) ३१  ३१  ३३  ३४  ३४  

२३.६  २४.२  २३.०  २४.२  २२.२  २४.०  २३.६  Jकमान तापमान (अ.ंसे) २२  २३  २५  २५  २६ 

०  ०  ०  ०  ०  २  २  मेघा5छादन (ऑ6टा) ३  ०  ०  ०  ०  

८४  ८०  ८१  ८१  ८७  ८७  ९५  सकाळची सापेM आ30ता ८२  ७९  ७२  ६६  ६६  

५७  ५८  ६८  ५३  ६३  ६०  - दपुारची सापेM आ30ता ६६७  ६३  ५५  ५०  ५३  

१.९  २.१  १.८  २.६  १.८  ४.०  ६.१  वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) १०  ८.९  ९.५  ९.६  ९.०  

न.ै  शांत  शांत  इ.उ. शांत  वा.उ.  शांत  वाNयाची Aदशा आ.प.ु  इ.  इ.प.ु  इ.प.ु प.ु   

पाऊस (-ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (-ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयFत पाऊस (-ममी) गे�या वषOचा 

३८.०                 ४२१०.२             २३५९.६ 

हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

पढु
ल पाचह
 Aदवस पाऊसाची उघडीप राहून आकाश RनरS राह
ल. 

Aदनांक ८ ते १४ नोTह2बर, २०१९ साठU क%कण �वभागासाठU पज0Wयमानाचा �वXताYरत Zेणी अदंाज हा सामाWयपेMा कमी राह
ल. सामाWय फरक वनXपती Rनद\शांक 

(NDVI) नसुार पालघर िज�aयामbये वनXपती Rनद\शांक मbयम Xवcपाचा आ+ण ,मा+णत पज0Wयमान Rनद\शांक (SPI) नसुार मbयम ओलावा िXथती दश0�वhयात 

आल
 आहे. 

�पक अवXथा कृ�ष स�ला 

भात प6व अवXथा • पढु)ल पाचह) 7दवस पाऊसाची उघडीप राह;याची श<यता अस=याने तयार झाले=या भात �पकाची कापणी व मळणी उरकून 

Cयावी. 

नागल
  प6व अवXथा • पढु)ल पाचह) 7दवस पाऊसाची उघडीप राह;याची श<यता अस=याने तयार झाले=या नागल) �पकाची कापणी व मळणी 

उरकून Cयावी. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जEमनीFया अगंओ=यावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी कर;यासाठJ भात 

कापणीनतंर शतेातील तणांचे Kलायफोसेट (५ Eम. ल). �Nत Eलटर पा;यातनू) या अNनवडक तणनाशकाचा वापर कPन 

Nनय%ंण करावे. Qयानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण पRतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची 

पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी $बया;याशेजार) भोक कPन QयामUये दाणेदार EमVखत गुWंयास एक �कलो या �माणे 

Yयावेत. 

• पेरणीपवूZ $बया;यास थायरम ३ \ॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��^या करावी व Qयानतंर एक �कलो $बया;यास २५ 

\ॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवध_काची ��^या पेरणीपवूZ १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कPन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आं̀ याFया नवीन येणाaया पालवीवर तडुतडु,े शbड े पोखरणार) आcण Eमजमाशीचा �ादभुा_व हो;याची श<यता अस=याने 

पालवीचे �कडींपासून संरdण कर;यासाठJ लॅeबडासायहॅलोfीन ५ ट<के �वाह) ६ Eम.ल). �कंवा ि<वनोलफॉस २५ ट<के �वाह) 

२५ Eम.ल). �Nत १० Eलटर पा;यात Eमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• पारंपाiरक पUदतीने लागवड केले=या आबंा बागेमUये जjुया अनQुपा7दत झाडांची मUय फांद) छाटणी व इतर मUयम 

फांYयांची �वरळणी करावी. खूप जjुया आcण उंच झाडांची छाटणी बुUंयापासनू दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी 

वयाFया आcण कमी उंचीFया झाडांची छाटणी १२ ते १५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केले=या झाडांवर <लोरोपायर)फॉस 

कlटकनाशक ५ Eम. ल). �Nत Eलटर पाणी या �माणात संपणू_ झाडावर फवाPन झाड Eभजवनू Cयावे तसेच कlटकनाशकाचे 

mावण छाटणी केले=या झाडांFया मळुांमUये देखील ओतावे. Qयानतंर १ Eलटर डांबराFया mावणामUये ५ \ॅम बा�वnट)नची 

भुकट) Eमसळून कापले=या फांYयांFया भागावर लावावे. छाटणी के=यानतंर सुoवातीFया काळात झाडाला १० ते १५ 

7दवसांFया अतंराने १५० ते २०० Eलटर पाणी Yयावे. नवीन फुटवे आ=यानतंर दोन आठवpयांनी ३ ते ५ फुटवे ठेवनू नवीन 

फुटqयांची �वरळणी करावी. प7हल) �वरळणी के=यानतंर, छाटणी केले=या भागापासनू खाल) फुटवे ये;यास सुरवात झा=यावर 

दर एक फुटावर एक या�माणे खोडाFया सव_ बाजलूा फुटवे ठेवनू इतर फुटवे काढून ठाकावेत. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले=या आबंा बागांमUये खूप जjुया आcण उंच झाडांची सुoवातीFया 

काळापासनू NनयEमत छाटणी करावी. या मUये उंची कमी करणे, फांYया एकमेकांमUये गे=या अस=यास छाटणे आcण 



वाळले=या फांYया काढून टाकणे या गोsट)ंचा अतंभा_व करावा. घन लागवड असले=या बागांमधील कलमांची उंची दोन 

ओळींFया अतंराFया ८०% इतकl ठेवावी. 

भाजीपाला 

रोपवाAटका 

रोपवाAटका  • र`बी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपांFया जोमदार वाढ)साठJ पेरणीनतंर १५ 7दवसांनी �Qयेक वाuयास ५० \ॅम यiुरयाची मा%ा 

Yयावी.  

• भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा_व 7दसनू आ=यास 

Nनय%ंणासाठJ डायEमथोएट १५ Eमल) �Nत १० Eल. पा;यात Eमसळून १० ते १५ 7दवसाFया अतंराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस NनयEमत पाणी दे;याची qयवnथा करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कcन ,साYरत करhयात आल
. 

• अlधक माAहतीसाठU नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


