
  

�ा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)    

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    ४८/२०१९                                                                                                                                                                                                            @दनांक १४/०६/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ @दवस    
डॉ. अशोककुमार चCहाण, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२२३७३३९६  

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 ०८/०६/२०१९ ते १४/०६/२०१९)  हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(@दनांक १५/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासून १९/०६/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 

०८/०६ ०९/०६ १०/०६ ११/०६ १२/०६ १३/०६ १४/०६  १५/०६ १६/०६ १७/००६ १८/०६ १९/०६ 
०.६ ०.० ९.४ ०.० १३.६ ५७.० ३.६ पाऊस (�ममी) २३ २७ ३९ ३६ ४१ 

३५.२ ३५.४ ३४.६ ३४.४ ३५.४ ३१.० ३१.५ कमाल तापमान (अं.से) ३२ ३२ ३२ ३३ ३३ 

२७.० २७.० २४.० २६.० २४.५ २२.४ २६.० Iकमान तापमान (अं.से) २५ २५ २४ २५ २५ 

६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ मेघाJछादन (ऑMटा) ६ ५ ६ ६ ६ 

९२ ९१ ९० ९२ ९८ ८९ ९५ सकाळची सापेN आ��ता ८८ ८९ ८९ ९० ८८ 

४७ ६७ ७३ ६७ ९७ ८१ - दपुारची सापेN आ��ता ६९ ६७ ६२ ७६ ७० 

६.६ ६.४ ५.२ ७.१ १३.१ १०.४ १२.२ वाOयाचा वेग (Iकमी/तास) १३ १३ १२ ९ ११ 

न.ै न.ै न.ै न.ै न.ै ऊ. न.ै वाOयाची @दशा द. द. द. द. न.ैद. 

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

८४.२    ८४.२    ३०७१.८   

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक १५ ते १९ जनू, २०१९ पयGत मQयम RवSपाJया पावसाची शMयता असनू आकाश मेघाJछा@दत राह*ल तसेच वाOयाचा वेग ९ ते १३ Iकमी �ती तास राह*ल.  

सामाTय फरक वनRपती VनदWशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-\यामQये वनRपती VनदWशांक मQयम RवSपाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान VनदWशांक 

(SPI) नसुार कोरडी िRथती दश�"व]यात आल* आहे.  

@दनांक १४ ते २० जनू, २०१९ साठa क कण "वभागासाठa पज�Tयमानाचा "वRताcरत dेणी अदंाज हा सामाTयपेNा कमी राह*ल. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 4दवस म5यम 6व7पा8या पाऊसाची श;यता अस<याने भात रोपवा4टका पेरणीची कामे पणूA क7न Bयावी. 

• एक एकर Dे%ावर लावणी करEयासाठG रोपवा4टका ४ गुंठे Dे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाHयावर �ती आर शे%ास १ �क.Jॅ. यLुरया व ३ �क.Jॅ. Mसगंल सपुर फॉ6फेट खताची मा% Oयावी. 

• जाड दाEया8या जातीसाठG हे;टर) ५० ते ६० �क.Jॅ., बार)क दाEया8या जातीसाठG हे;टर) ३५ ते ४० �क.Jॅ.आRण संकर)त 

जातीसाठG २० �क.Jॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूS $बयाEयास २.५ Jॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणां8या बदंोब6तासाठG पेरणीनतंर ७२ तासांपयVत वाफे ओले होताच पाऊसाची उघडीप बघनू ऑ;सीडायरजील 

(६ ई. सी.) �ती Mलटर पाEयात ३ Mम. ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Mलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 4दवस म5यम 6व7पा8या पाऊसाची श;यता अस<याने नागल) रोपवा4टका पेरणीची कामे पणूA क7न Bयावी. 

• एक एकर Dे%ावर लावणी करEयासाठG रोपवा4टका ४ गुंठे Dे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाHयावर �ती आर शे%ास १ �क.Jॅ. यLुरया खताची मा% Oयावी 

• एक हे;टर Dे%ावर लावणी करEयासाठG ५ ते ६ �क.Jॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूS $बयाEयास २.५ Jॅम �ती �कलो �माणे 

थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

आबंा वाढ*ची 

अवRथा  

• आबंा फळांची काढणी झा<यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले<या आबंा बागांम5ये हल;या 6व7पाची 

छाटणी करावी. या म5ये उंची कमी करणे, फांOया एकमेकांम5ये  गे<या अस<यास छाटणे आRण वाळले<या फांOया काढून 

टाकणे या गो`ट)ंचा अतंभाAव करावा. घन लागवड असले<या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं8या अतंरा8या ८०% इतकc 

ठेवावी. 

• दहा वषाAवर)ल आबंा कलमास ५० ते १०० �क.Jॅ. चांगले कुजलेले शणेखत, १.५ �क.Jॅ. न% (३२५० Jॅम यLुरया), ०.५ �क.Jॅ. 

6फुरद (३१२५ Jॅम Mसगंल सुपर फो6फेट) व १.० �क.Jॅ. पालाश (२००० Jॅम स<फेट ऑफ पोटॅश) खते �ती कलमास  

पावसाची तीdता कमी असताना देEयात यावी. खते कलमा8या �व6तारा8या आत समुारे ४५ ते ६० सe.मी. fंद आRण १५ सe.मी. 

खोल वतुAळाकार चर खणनू Oयावीत. चराम5ये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून gयावर रासायhनक खते टाकून मातीने चर 

बजुवनू Bयावे. 

नारळ  - • नारळा8या पाच वषाAवर)ल �ती माडास ३० �क.Jॅ. शणेखत, ३ �क.Jॅ. Mसगंल सुपर फो6फेट,  ७५० Jॅम यLुरया व ६६७ Jॅम  

iयरेुट ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीdता कमी असताना देEयात यावी. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर 

मातीत Mमसळून दयावीत/ 

फळबाग  नवीन लागवड • पाऊसाची श;यता अस<याने फळबाग �पकांची नवीन लागवड सुf करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

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

मीटर करावी. लागवड करताना �gयेक वेलाला  २ �कलो शणेखत व ५० ते ६० .Jॅ. Mमlखत (सुफला) मातीत Mमसळून देEयात 

यावे. 



• भeडी �पकाची लागवड सर) पkतीने ६० x ६० सe.मी. अतंरावर करावी. लागवडी8या वेळेस १५ टन शणेखत, ७२  �कलो यLुरया, 

३१३ �कलो Mसगंल सुपर फो6फेट आRण ८३ �कलो iयरेुट ऑफ पोटाश �ती हे;टर) खताची मा% Oयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेhया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �पEयासाठG 6व8छ पाEयाची mयव6था करावी तसेच येणाnया पाऊसापासून योoय ते संरDण करावे. 

• जनावरांना 4हरmया चाnयासाठG पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषSय वरैणी8या �पकांची लागवड 

करावी.   

• जनावरांना आ%ं�वषार रोगावर �hतबधंाgमक उपाय iहणून पश ुवOैय�कय अ'धकार) स<<याने सवA जनावरांना लसीकरण क7न 

Bयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीवSन तयार 

कSन �साcरत कर]यात आल*. 

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


