
 

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    ९४/२०१९                                                                                                                                                                                                               Aदनांक २२/११/२०१९                                                                                                                                                                      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 १६/११/२०१९ ते २२/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(Aदनांक २३/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २७/११/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयHत) 
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०.०  - ०.०  ०.०  ०.०  ०.०  - पाऊस (,ममी) ० ० ० ० ० 

३७.६  - ३७.९  ३७.५  ३८.२  ३८.३  - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३३ ३३ ३४ ३४ ३३ 

२४.२  - २२.९  २२.१  २२.५  २२.५  - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २३ २३ २३ २३ २३ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) १ ३ १ ० १ 

१०० - ८८  ९८  १००  १००  - सकाळची सापेM आ2/ता ६७ ६२ ६० ६१ ६३ 

८२  - ७७  ७०  ७७  ७४  - दपुारची सापेM आ2/ता ४४ ४१ ३७ ३७ ४० 

१  - ३  ३२  ३  २  - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ६ ७ ७ ७ ७ 

आ.  - इ.   प.ु  इ.  इ.  - वाNयाची Aदशा इ.प.ु प.ु प.ु प.ु प.ु 

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २३ ते २७ नोOह1बर, २०१९ दरPयान कमाल तापमानात वाढ संभवत आहे.  

Aदनांक 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 रोपवाAटका • र1बी उ5हाळी भात रोपवाट)केस :नय;मत पाणी दे=याची ?यव@था करावी. 

आबंा 

 

पालवी • आ1ंयाBया नवीन येणाCया पालवीवर तडुतडु,े शEडे पोखरणार) आFण ;मजमाशीचा �ादभुाHव हो=याची शIयता असJयाने पालवीचे 

�कडींपासनू संरLण कर=यासाठN लॅPबडासायहॅलोQीन ५ टIके �वाह) ६ ;म.ल). �कंवा िIवनोलफॉस २५ टIके �वाह) २५ ;म.ल). 

�:त १० ;लटर पा=यात ;मसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीBया �ादभुाHवामुळे फळाBया देठाखालBया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चWे Xदसनू येतात व नतंर 

चWे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ाद;ुभHत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पZरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडीBया :नय%ंणासाठN ५ टIके कडू:नबंयIुत (अझाडीराIट)न) क^टकनाशक ७.५ ;म.ल). सम�माणात 

पा=यात ;मसळून मुळा_वारे ऑIटोबर ते नो?हEबर मXह5यात _यावे. औषध XदJयानतंर ४५ Xदवसापयaत नारळ काढू नयेत. 

या;शवाय नारळावर १ टIका कडु:नबंयIुत क^टकनाशक (:नमाझोल) ४ ;म. ल). �ती;लटर पा=यातनू नारळाBया घडावर पडले 

अशी फवारणी करावी. फवारणी कर=यापवूc सवH �कडd@त व तयार नारळ काढून eयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कfन नgट 

करावेत.    

hचकू फळधारणा • 'चकूवर बी पोखरणाCया अळीचा �ादभुाHव Xदसनू येत असJयास :नय%ंणासाठN 'चकू बागेतील �कडd@त तसेच गळलेल) सवH फळे 

व पालापाचोळा गोळा कfन नgट करावीत व बागेची @वBछता राखनू बागेत परेूसा सूयH�काश येईल असे पहावे. तसेच ५० टIके 

�वाह) �ोफेनोफोस १५ ;म. ल). �कंवा १४.५ टIके �वाह) इंडोIझाकाबH ५ ;म.ल) �कंवा २.८ टIके �वाह) डेJटामेQीन १० ;म. ल). 

क^टकनाशकंची आलटून पालटून �:त १० ;लटर पा=यातनू एक मXह5याBया अतंराने दोन फवार=या करा?यात.   

भ1डी पेरणी  • भEडी �पकाची लागवड ज;मनीची नांगरट कfन सर) पjतीने ४५ x १५ सE.मी. अतंरावर करावी. लागवडीBया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० dॅम यZुरया, ३ �कलो ;सगंल सुपर फो@फेट आFण ४२० dॅम Pयरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा _यावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप अवUथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असJयास पनुHलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरLण कर=याकर)ता 

पनुHलागवड करतेवेळी रोपे डाय;मथोएट १ ;म. ल). आFण अmोमाय;सन ०.५ dॅम �:त ;लटर पा=याBया nावणात ५ ;म:नटे बडुवनू 

लागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीBया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ 

�कलो यZुरया, १२५ �कलो ;सगंल सुपर फो@फेट आFण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच 

पाणी _यावे.   

,मरची  रोप अवUथा  • ;मरची �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असJयास पनुHलागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडीBया वेळेस �ती एकर) ६ टन शेणखत, ६५ �कलो यZुरया, १८८ �कलो ;सगंल सुपर फो@फेट आFण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ 

पोटश खताची मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी _यावे.   

अUटर  रोपवाAटका • अ@टर फुल�पकाBया रोपवाXटकेस :नय;मत पाणी _यावे. 

झ1डू  रोपवाAटका • झEडू फुल�पकाBया रोपवाXटकेस :नय;मत पाणी _यावे. 

दभुती - • जनावरांना �प=यासाठN @वBछ पाणी परुवoयाची ?यव@था करावी.  



जनावरे/ 

शेjया 

• शेpयांमqये जतंाचा �ादभुाHव हो=याची शIयता असJयाने शेpयांना अलबEडाझॉल ७.५ ;म. dॅम �:त �कलो वजनास या �माणात 

औषध _यावे. 

सदर कृ�ष स�ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावंत क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तm स,मती4या ,शफारशीनुसारतयार कaन +साVरत 

करfयात आल
. 

अhधक माAहतीसाठS नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अhधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


