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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(>दनांक ०७/०८/२०१९ ते १३/०८/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नमुान  

(>दनांक १४/०८/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १८/०८/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयDत) 
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६२.२  ३७.२  १८.४  ३३.४  १८.२  ९.२  ९.४  पाऊस (�ममी) ३४ ३९ २५ २० १८ 

२८.४  २८.०  २८.२  - - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३१ ३० २९ २९ २९ 

२४.२  २५.४  २५.५  - - - - Fकमान तापमान (अ.ंसे) २६ २५ २५ २४ २४ 

८ ८ ८ - - - - मेघाGछादन (ऑJटा) ७ ८ ७ ३ ४ 

९५  ९३  ८७  - - - - सकाळची सापेK आ��ता ९३ ९३ ९३ ९३ ९३ 

९२  ९०  - - - - - दपुारची सापेK आ��ता ७९ ८४ ८३ ८२ ८१ 

६.८  ६.३  ७.७  - - - - वाLयाचा वेग (Fकमी/तास) ८ १३ १५ १२ ७ 

ई.प.ु  ई ई.प.ु  - - - - वाLयाची >दशा न.ैद. द. न.ैद. न.ैप.  प.  

 पाऊस (�ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयDत पाऊस (�ममी) गे-या वषMचा 

१८८.०               ३४७२.०           ३५५८.३   

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

>दनांक १४ ते १८ ऑगNट, २०१९ पयDत मOयम NवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात ७ ते १५ Fक.मी. पयDत वाढ संभवते.  

>दनांक ९ ते १५ ऑगNट, २०१९ साठS कोकण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवNथा  • पढु)ल पाच 3दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस:याची श<यता अस=यामुळे पाणथळ भागात लावले=या भात 

�पकावर पाणी साठून रा3ह=यामुळे Bनळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाCव हो:याची श<यता अस=याने �पकाचे सातDयाने Bनर)Eण 

कFन �कडीGया �ादभुाCवाकडे लE ठेवावे. खाचरातील पाणी जाIत काळ न साठवता २-३ 3दवसांGया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ:याची आLण नवीन पाणी खाचरात घे:याची MयवIथा करावी. पा:याची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी. Bनळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाCव 3दसनू आ=यास Bनय%ंणासाठP ि<वनोलफॉस २५ ट<के �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० ट<के �वाह) १२.५ Tम.ल). 

�कंवा लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ ट<के �वाह)  Tम.ल). �Bत १० Tलटर पा:यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाCव 3दसनू 

आ=यास �कडीGया Bनय%ंणासाठP शेतात पाणी बांधनू �पकावFन एक जाड दोर आडवा धFन ओढत \यावा Dयामुळे सुर]या पा:यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवC सुर]या एका 3ठकाणी जमा झा=यावर न^ट 

कराMयात व Dयानतंर शतेात नवीन पा:याची साठवण कर:याची MयवIथा करावी. 

>टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामaये कbटकनाशकाचे cावण पानांवFन वाहून जाव ूनये Xहणनू िIटकर 

cावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

• भात �पक पनुCलागवडीनतंर एक म3ह\याने गरजेनसुार बेणणी आLण खुरपणी कFन भात �पकास फुटवे ये:याGया अवIथेत न% 

खताचा दसुरा हdता हे<टर) ८७ �कलो यeुरया या �माणात पाऊसाची ती`ता कमी असताना दे:यात यावा. 

• भात खाचरात पा:याची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी 

• पढु)ल पाच 3दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस:याची श<यता अस=यामुळे पाणी साचनू राहणाfया भात खाचरात 

तसेच जेथे घg लागवड असले=या Eे%ात तप�कर) तडुतhुयांचा �ादभुाCव हो:याची श<यता आहे. �पकाचे तप�कर) तडुतhुयांचा 

�ादभुाCवावर सातDयाने लE ठेवावे. जर रोपाGया चडुात ५ ते १० तडुतडु ेआढळ=यास ॲTसफेट ७५ ट<के पा:यात �वरघळणार) भुकट) 

२.२५ jॅम �कंवा �फ�ोBनल ५ ट<के �वाह) २ Tम.ल). �कंवा इTमडा< लो��ड १७.८ ट<के �वाह) ०.२ Tम.ल) �Bत Tलटर पा:यातनू भात 

�पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जाIत काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव:याची MयवIथा करावी. 

>टप : फवारणी करताना कbटकनाशक चडुाGया बुaंयावर पडले याची दEता lयावी 

नागल* 

(नाचणी) 

फुटवे अवNथा • नागल) �पक पनुCलागवडीनतंर एक म3ह\याने गरजेनसुार बेणणी आLण खुरपणी करावी. बेणणी के=यानतंर न% खताचा दसुरा हdता 

हे<टर) ८७ �कलो यeुरया या �माणात पाऊसाची ती`ता कमी असताना दे:यात यावा. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• १० वषाCवर)ल “हापसू” जातीGया आबंा झाडास BनयTमत व लवकर फळे धर:यासाठP कलमांGया वाढ)Gया �वIतारानसुार 

पॅ<लोoयUुाझोल (क=टार) हे वाढ Bनरोधक संजीवक दे:यात यावे. �Dयेक झाडाचा पवूC -पिrचम व दsEण – उDतर Mयास मोजनू 

Dयाची सरासर) काढून �Bत मीटर Mयासास ०.७५ jॅम पॅ<लोoयUुाझोल (३ Tम.ल). क=टार) uयावे. पॅ<लोoयUुाझोलची आवrयक मा%ा 

३ ते ५ Tलटर �ती झाड पा:यात Tमसळून १० ते १२ सN.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० खhडे माFन Dयात cावण 

सम�माणात ओतावे, नतंर खhड ेमातीने बजुवनू टाकावेत. पॅ<लोoयUुाझोल दे:यापवूv झाडाभोवती असलेले सवC तण काढून टाकावे. 

>टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना पॅ<लोoयUुाझोल uयावे. 



काज ू वाढ*ची 

अवNथा 

• काजGूया ४ वषाCवर)ल �ती कलमास ४० �कलो शेणखत/3हरवळीचे खत, २ �कलो यeुरया, १.५ �कलो Tसगंल सुपर फोIफेट आLण ५०० 

jॅम Xयरेुट ऑफ पोटश खते कलमाGया �वIताराGया थोडीशी आत बांगडी पxतीने चरात देवनू चर बजुवनू lयावा. वर 3दलेल) 

खताची मा%ा चार वषाCपेEा कमी वयाGया लागवडीस देताना प3ह=या वषv पाव पट, दसुfया वषv अधाC पट आLण Bतसfया वषv पाऊण 

पट या �माणे दे:यात यावी. 

>टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना खते uयावीत. 

नारळ  वाढ*ची 

अवNथा 

• नवीन लागवड केले=या नारळाGया रोपांना मातीची भर uयावी तसेच बाग तणमु<त ठेवावी  

• नवीन लागवड केले=या रोपांवर कyब कुजMया रोगाचा �ादभुाCव हो:याची श<यता अस=याने १ ट<का बोडzTम{णाची फवारणी करावी. 

• ज\ुया नारळ बागेत सुकले=या झाव]या, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कFन बागेत IवGछता करावी तसेच अBत पाऊसामुळे कyब 

कुजMया रोगाचा �ादभुाCव हो:याची श<यता लEात घेता बागेचे Bनर)Eण कFन �ादभुाCव आढ]यास  शNhयाकडील भागावर १ ट<का 

बोडzTम{णाची फवारणी करावी. 

सपुार*  वाढ*ची 

अवNथा 

• सुपार)Gया ३ वषाCवर)ल �ती झाडास १० �कलो शणेखत, १२ �कलो 3हरवळीचे खत, १६० jॅम यeुरया, ५०० jॅम Tसगंल सुपर फोIफेट 

आLण १२५ jॅम Xयरेुट ऑफ पोटश खते झाडाGया बुaंया पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पxतीने चरात देवनू चर बजुवनू lयावा. 

वर 3दलेल) खताची मा%ा तीन वषाCपेEा कमी वयाGया लागवडीस देताना प3ह=या वषv १/३ पट आLण दसुfया वषv २/३ पट या �माणे 

दे:यात यावी. 

• सुपार) तडक:याचे �माण कमी कर:यासाठP Tशफारस केले=या खतांबरोबर ६०० jॅम स}ूम अ\नcMये (बोरोन ६० jॅम, Lझकं ३०० 

jॅम, मगनीज ६० jॅम, लोह १२० jॅम आLण कॉपर ३० jॅम) प3ह=या हdDयात जTमनीतनू दे:यात यावी.  

>टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना खते uयावीत. 

भाजीपाला 

"पके  

वाढ*ची 

अवNथा 

• वेलवगvय भाजीपाला �पकामaये फुले ये:यास सु~वात झाल) अस=यास फळमाशीGया Bनय%ंणासाठP ‘Tमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘�य-ु

लअुर’ रEक सापळे भाजीपाला Eे%ामaये जTमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �Bत हे<टर) ४ लावावेत. 

सदर कृ"ष स-ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील [ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त] स�मतीGया �शफारशीवPन 

तयार कPन �साUरत कर^यात आल*. 

अ_धक मा>हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ_धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


