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 आ-ण .ादे/शक    हवामान पवूा2नमुान क4 5,    
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(Cदनांक ०९/११/२०१९ ते १५/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 
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(Cदनांक १६/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २०/११/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयIत) 

०९/११ १०/११ ११/११ १२/११ १३/११ १४/११ १५/११  १६/११ १७/११  १८/११ १९/११ २०/११ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (/ममी) ३ ३ २ ० ० 

३०.२  ३०.१  ३१.२  ३३.५  ३३.८  ३३.०  ३३.१  कमाल तापमान (अं.से) ३५ ३४ ३४ ३३ ३३ 

१९.७  १९.८  २१.१  २०.९  २१.५  १८.५  १९.५  Lकमान तापमान (अं.से) २३ २३ २३ २३ २३ 

४  ०  ६  ४  ०  ०  २  मेघा7छादन (ऑ8टा) २ ४ १ १ ४ 

९६  ९४  ९८  ९३  ९१  ८५  ९१  सकाळची सापेO आ52ता ८६ ८२ ७७ ७० ६८ 

७०  ७०  ५९  ६३  ५१  ४४  ६१  दपुारची सापेO आ52ता ५७ ५५ ५२ ४३ ४३ 

३.०  २.४  २.६  २.१  २.५  २.७  २.२  वाPयाचा वेग (Lकमी/तास) ७ ६ ८ ८ ७ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाPयाची Cदशा ई.प.ू  ई.प.ू प.ू प.ू ई.प.ू 

पाऊस (/ममी) मागील आठवडयातील 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक १६ व १७ नोRह4बर, २०१९ रोजी तरुळक Cठकाणी तरुळक पाऊसाची श8यता असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल तसेच कमाल तापमानात वाढ संभवते. 

Cदनांक १५ ते २१ नोRह4बर, २०१९ साठU क&कण �वभागासाठU पज2Vयमानाचा �वWताXरत Yेणी अदंाज हा सामाVयपेOा कमी राह
ल. सामाVय फरक वनWपती [नद\शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�aयामbये वनWपती [नद\शांक चांग�या Wवcपाचा असनू .मा-णत पज2Vयमान [नद\शांक (SPI) नसुार ओलावा िWथती दश2�वhयात 

आल
 आहे.  

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भात पवू2 मशागत व 

पेरणी  

• र1बी उ5हाळी भात लागवड कर8यासाठ: पवू; मशागतीची कामे कर8यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ: गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगAन ढेकळे फोडावीत आDण �ती गुंठा Fे%ास १०० �कलो 

शेणखत जGमनीत Gमसळावे. जGमनीचा उतार लFात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाKयांना �ती 

गुंठा Fे%ास १ �कलो यLुरया व ३ �कलो Gसगंल सुपर फॉNफेट Oयावे. 

• उ5हाळी भात लागवडीसाठ: कज;त-१८४, रQना, रQना'गर)-१, रQना'गर)-७४, रQना'गर)-२४, रQना'गर)-७११, कज;त-१, कज;त-३ 

या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूR $बया8यास २.५ Sॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांUया बदंोबNतासाठ: पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑWसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Gलटर पा8यात ३ Gम. 

ल). या�माणे �ती गुंठा F%ेास ५ Gलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

भईुमगु पवू2 मशागत • र1बी भुईमगु लागवडीसाठ: शतेाची पवू;तयार)ची कर8यास सुरवात करावी. जमीन खोल नांगAन हेWटर) ५ टन चांगले कुजलेले 

शेणखत अथवा कंपोNट मातीत Gमसळावे. 

• र1बी भुईमगु लागवडीसाठ: क[कण गौरव, ट). जी. २६, क[कण ]ो^बे टपोरा एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती या 

जातींचे $बयाणे १०० ते १२५ �कलो �ती हेWटर) या �माणात उपल1ध कAन _यावे.  

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जGमनीची मशागत कAन वाल �पकाची पेरणी करावयाची अस`यास जGमनी वाफसा िNथतीत 

आ`यावर नांगरट कAन हेWटर) ५ टन शणेखत �कंवा कंपोNटखत Gमसळून जमीन समपातळीत आणनू वाल $बया8याची ३० 

ते ४५ �कलो �bत हेWटर) �bत हेWटर) $बयाणे टोकण पcतीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. 

मी. अतंरावर करावी. पेरणीUया वेळेस ५४० Sॅम यLुरया आDण ३ �क.Sॅ Gसगंल सुपर फॉNफेट �ती गुंठा ओळीमdये 

$बया8याखाल) साधारण ५ सe.मी. खोल)वर Oयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

• पेरणीपवूR $बया8यास थायरम बरुशीनाशकाची ३ Sॅम �ती �कलो $बया8यास चोळावे व Qयानतंर एक �कलो $बया8यास २५ 

Sॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवध;काची ��gया पेरणीपवूR १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कAन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आ1ंयाUया नवीन येणाhया पालवीवर तडुतडु,े शeड े पोखरणार) आDण Gमजमाशीचा �ादभुा;व हो8याची शWयता अस`याने 

पालवीचे �कडींपासून संरFण कर8यासाठ: लॅ^बडासायहॅलोiीन ५ टWके �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा िWवनोलफॉस २५ टWके �वाह) 

२५ Gम.ल). �bत १० Gलटर पा8यात Gमसळून फवारणी करावी. 

• bनरj आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाkपीभवनात वाढ सभंवत अस`याने नवीन लागवड केले`या आबंा कलमांना पlहल) 

तीन वषm पाणी दे8याची nयवNथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बुdंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पlह`या वषR 



आठवडयातनू एकदा तर दसुhया वषR पधंरा lदवसातनू एकदा व bतसhया वषR मlह5यातनू एकदा �Qयेक कलमांना ३० Gलटर 

पाणी Oयावे. 

काज ू मोहोर • �कडींपासनू संरFण कर8यासाठ: मोहोर फुट8याUया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टWके �वाह) १० Gम.ल). �bत १० Gलटर पा8यात 

Gमसळून फवारणी करावी. 

• bनरj आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाkपीभवनात वाढ संभवत अस`याने नवीन लागवड केले`या काज ूकलमांना पधंरा 

lदवसाUया अतंराने १५ Gलटर पाणी दे8याची nयवNथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बुdंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून 

टाकावी.  

नारळ - • bनरj आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाkपीभवनात वाढ सभंवत अस`याने नवीन लागवड केले`या बागेस ६ ते ७ 

lदवसांUया आDण पणू; वाढले`या माडास जGमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० lदवसांUया अतंराने पाणी दे8याची nयवNथा 

करावी. 

सपुार
 फळधारणा  • bनरj आकाश व वाढQया तापमानामुळे बाkपीभवनात वाढ संभवत अस`याने सुपार) बागेस ७ ते ८ lदवसांUया अतंराने पाणी 

दे8याची nयवNथा करावी.   

वाल
 लागवड  • वाल) भाजीपाला लागवड कर8यासाठ: भात कापणी नतंर जGमनी वाफसा िNथतीत आ`यावर नांगरट कAन हेWटर) १० ते १५ 

टन चांगले कुजलेले शणेखत �कंवा कंपोNट खत Gमसळून ३ X ३ मीटर आकाराचे सपाट वाफे तयार करावेत. पेरणी ६० x 

६० से. मी. अतंरावर २ ते ३ $बयाणे टाकून करावी. पेरणीUया वेळेस �Qयेक वाKयास ६० Sॅम यLुरया, ३०० Sॅम Gसगंल सपुर 

फॉNफेट आDण ४५ Sॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश Oयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

क/लगंड लागवड  • कGलगंडाची लागवड जGमनीची नांगरट कAन सर) पcतीने २ x ०.५० मी. अतंरावर करावी. लागवडीUया वेळेस १.५ �कलो 

शेणखत, ११ Sॅम यLुरया, ३२ Sॅम Gसगंल सुपर फॉNफेट आDण १० Sॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश �ती आpयास खताची मा%ा 

Oयावी तसेच संकर)त कGलगंडाला लागवडीUया वेळेस २ �कलो शेणखत, २० Sॅम यLुरया, ३२ Sॅम Gसगंल सुपर फोNफेट आDण 

१७ Sॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश �ती आpयास खताची मा%ा Oयावी. रोपांची मर रोगापासनू संरFण कर8याकर)ता पेरणीपवूR 

थायरम �कंवा कॅqटन बरुशीनाशक ३ Sॅम �bत �कलो $बया8यास चोळावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

भ4डी लागवड • भeडी �पकाची लागवड जGमनीची नांगरट कAन सर) पcतीने ४५ x १५ सe.मी. अतंरावर करावी. लागवडीUया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Sॅम यLुरया, ३ �कलो Gसगंल सुपर फोNफेट आDण ४२० Sॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा 

Oयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

सदर कृ�ष स�ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार कcन .साXरत करhयात आल
. 

• अ�धक माCहतीसाठU नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


