
 

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

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    ९३/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक १९/११/२०१९                                                                                                                                                                      कालावधी ५ @दवस    
 

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 

(@दनांक १३/११/२०१९ ते १९/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक २०/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २४/११/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 
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२४.०  - २२.९  २४.२  - २२.९  - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २४ २४ २५ २६ २५ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ४ ५ ३ ३ ४ 

१००  - ९७  १००  - ८८  - सकाळची सापेM आ2/ता ६२ ६४ ६८ ६८ ६५ 

६६  - ७८  ८२  - ७७  - दपुारची सापेM आ2/ता ३९ ३८ ४६ ४७ ४१ 

२  - २  १  - ३  - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ६ ७ ६ ६ ६ 

११०  - ९७  १३०  - ४६  - वाNयाची @दशा प.ु प.ु प.ु प.ु प.ु 

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २० ते २४ नोOह1बर, २०१९ दरPयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: मेघा4छा@दत राह
ल  

@दनांक २२ ते २८ नोOह1बर, २०१९ साठS क$कण �वभागासाठS पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अदंाज हा सामाTयपेMा कमी राह
ल. सामाTय फरक वनUपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार ठाणे िज�_याम`ये वनUपती YनदZशांक चांग�या Uवaपाचा असून +मा*णत पज/Tयमान YनदZशांक (SPI) नसुार ओलावा िUथती दश/�वfयात आल
 आहे. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

भात पवू/ मशागत व 

पेरणी  

• र/बी उ3हाळी भात लागवड कर6यासाठ8 पवू: मशागतीची कामे कर6यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ8 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. 

• उ3हाळी भात लागवडीसाठ8 कज:त-१८४, रPना, रPना'गर)-१, रPना'गर)-७४, रPना'गर)-२४, रPना'गर)-७११, कज:त-१, कज:त-३ 

या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूQ $बया6यास २.५ Rॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांTया बदंोबNतासाठ8 पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑVसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Gलटर पा6यात ३ Gम. 

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

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 हेVटर) ५ टन शणेखत �कंवा कंपोNटखत Gमसळून जमीन समपातळीत आणनू वाल $बया6याची ३० 

ते ४५ �कलो �]त हेVटर) �]त हेVटर) $बयाणे टोकण प^तीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. 

मी. अतंरावर करावी. पेरणीTया वेळेस ५४० Rॅम यLुरया आDण ३ �क.Rॅ Gसगंल सुपर फॉNफेट �ती गुंठा ओळीम_ये 

$बया6याखाल) साधारण ५ स.̀मी. खोल)वर Oयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

• पेरणीपवूQ $बया6यास थायरम बरुशीनाशकाची ३ Rॅम �ती �कलो $बया6यास चोळावे व Pयानतंर एक �कलो $बया6यास २५ 

Rॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवध:काची ��bया पेरणीपवूQ १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कAन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आ/ंयाTया नवीन येणाcया पालवीवर तडुतडु,े श̀ड े पोखरणार) आDण Gमजमाशीचा �ादभुा:व हो6याची शVयता अस[याने 

पालवीचे �कडींपासून संरFण कर6यासाठ8 लॅdबडासायहॅलोeीन ५ टVके �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा िVवनोलफॉस २५ टVके �वाह) 

२५ Gम.ल). �]त १० Gलटर पा6यात Gमसळून फवारणी करावी. 

• वाढPया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत अस[याने नवीन लागवड केले[या आबंा कलमांना पgहल) तीन वषh पाणी 

दे6याची iयवNथा करावी तसेच जोडाTया खाल) बु_ंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पgह[या वषQ आठवडयातनू 

एकदा तर दसुcया वषQ पधंरा gदवसातनू एकदा व ]तसcया वषQ मgह3यातनू एकदा �Pयेक कलमांना ३० Gलटर पाणी Oयावे. 

नारळ - • वाढPया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत अस[याने नवीन लागवड केले[या बागेस ६ ते ७ gदवसांTया आDण पणू: 

वाढले[या माडास जGमनीTया मगदरुा�माणे ५ ते १० gदवसांTया अतंराने पाणी दे6याची iयवNथा करावी. 

भ1डी पेरणी  • भ̀डी �पकाची लागवड जGमनीची नांगरट कAन सर) प^तीने ४५ x १५ स.̀मी. अतंरावर करावी. लागवडीTया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Rॅम यLुरया, ३ �कलो Gसगंल सुपर फोNफेट आDण ४२० Rॅम dयरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा 

Oयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

अUटर रोपवा@टका • अNटर फुल�पकाTया लागवडीसाठ8 रोपवाgटका तयार करावी. रोपे तयार कर6याकLरता २ मी. लांब X १ मी. kंद X १० से.मी. 



फुल�पके उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आDण शेणखतापासून बनवावेत. तयार वाKयावर १० ते १२ से.मी. 

अतंरावर १ स.̀मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेAन शेणखत व मातीTया  Gमlणाने हलVया हाताने झाकून mयावे व झार)ने 

हलके पाणी Oयावे. 

झ1डू फुल�पके रोपवा@टका • झ̀डू फुल�पकाTया लागवडीसाठ8 रोपवाgटका तयार करावी. रोपे तयार कर6याकLरता २ मी. लांब X २ मी. kंद X १० से.मी. 

उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आDण शणेखतापासनू बनवावेत. तयार वाKयावर ४ ते ५ से.मी. अतंरावर 

१ स.̀मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेAन शणेखत व मातीTया Gमlणाने हलVया हाताने झाकून mयावे व झार)ने हलके 

पाणी Oयावे. 

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,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार कaन +साVरत करfयात आल
. 

• अlधक मा@हतीसाठS नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


