
  

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (र�ना�गर
 िज�हा)    

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ,    दापोल
 आ-ण .ादे/शक    हवामान पवूा2नमुान क4 5,    

मुंबई यां7या संय8ुत �व'यमाने)  

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    ०७/२०२०                                                                                                                                                                                                                Aदनांक २४/०१/२०२०                                                                                                                                                                       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 १८/०१/२०२० ते २४/०१/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  

(Aदनांक २५/०१/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २९/०१/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयIत) 

१८/०१ १९/०१ २०/०१ २१/०१ २२/०१ २३/०१ २४/०१  २५/०१ २६/०१  २७/०१ २८/०१  २९/०१ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (/ममी) ०     ० ० ० ० 

२६.० ३०.० ३२.२ ३३.४ ३२.०  ३३.६  ३४.०  कमाल तापमान (अं.से) ३४ ३३ ३१ ३० २९ 

११.० १३.५ १५.० १५.५ १६.५  १५.०  १५.०  Lकमान तापमान (अं.से) २० २१ १९ १८ १७ 

० ० ० ० ०  ०  ०  मेघा7छादन (ऑ8टा) १ ५ ३ ५ १ 

९३  ९५  ९३  ९४  ९२  ९३  ९३  सकाळची सापेO आ52ता ६१ ५७ ६४ ८५ ८६ 

६०  ५०  ५१  ५९  ५२  ४२  - दपुारची सापेO आ52ता २८ २७ ३० ३९ ४८ 

३.७  २.६  २.०  २.५  २.९  २.७  ३.३  वाPयाचा वेग (Lकमी/तास) ५ ५ ३ ४ ५ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाPयाची Aदशा ई.प.ू प.ू आ.प.ू प.ू प.ू 

पाऊस (/ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (/ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयIत पाऊस (/ममी) गे�या वषQचा 

०.०                          ०.०  ५१३०.९                   

हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २५ ते २९ जानेवार
 २०२० दरRयान कमाल व Lकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

वाल  फुलोरा 

अवUथा 

• वाल �पकाम3ये श5गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा<व =दसनू ये>याची श?यता असनू �कडीचा �ादभुा<व सु@वातीला 

कोवAया कAयावर =दसून येतो व नतंर श5गाम3ये BशCन कोवAया दा>यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा<व =दसनू आFयास 

Gनय%ंणासाठI �कडJKत श5गा काढून नMट कराNयात व ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २० Bम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट?के 

�वाह) २० Bम. ल). �Gत १० Bलटर पा>यात Bमसळून १५ =दवसांTया अतंराने दोन फवार>या कराNयात. तसेच शतेाम3ये पUी थांबे 

उभारावे. 

• वाल �पक फुलोWयात ये>याची व दाणे भर>याची अवKथा ओलाNयासाठI अGत संवेदनशील असFयाने वाल �पकास फुलोWया 

ये>याTया ते दाणे भर>याTया अवKथेत पाणी दे>याची NयवKथा करावी. 

आबंा 

 

ब&गे फुटणे ते 

मोहोर 

अवUथा  

• आबंा मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार दसुर) फवारणी बYगे फुटताना, कZड व रोगाTया Gनय%ंणासाठI लॅ\बडासायहॅलो]ीन ५ ट?के 

�वाह) ६ Bम.ल). + हे?झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Bम.ल). �Gत १० Bलटर पा>यात Bमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेFया =ठकाणी मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार Gतसर) फवारणी मोहोर फुल>यापवुa (दसुWया फवारणी नतंर १५ 

=दवसांनी)  इBमडा?लो�aड १७.८ ट?के �वाह) ३ Bम. ल). ६ Bम. ल). �Gत १० Bलटर पा>यात Bमसळून फवारणी करावी. eयामुळे 

तडुतडु,े फुल�कडी तसेच Bमजमाशीचे Gनय%ंण होव ूशकेल व eयाचा परपरागीकरण करणाWया कZटकावर होणारा पfरणाम टाळता 

येईल. तसेच फवारणीTया वेळेस �कटकनाशकाTया gावणाम3ये भुर) रोगाTया Gनय%ंणासाठI ५ ट?के हे?झाकोनॅझोल ५ Bम. ल). 

�कंवा पा>यात �वरघळणारे ८० ट?के गंधक २० Jॅम �Gत १० Bलटर या �माणात वापरावे. 

काज ू मोहोर ते 

फळधारणा 

अवUथा 

• हवामान पवुा<नमुानानसुार मोहोर अवKथेत असलेFया काज ू �पकावर ढेक>या व फुल�कडींTया वाढ)साठI हवामान अनकूुल =दसत 

असFयाने या �कडींTया बदंोबKतासाठI मोहोर फुट>याTया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट?के �वाह) १० Bम.ल). �Gत १० Bलटर पा>यात 

Bमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा झालेFया काज ू�पकावर ढेक>या व फुल�कडींTया Gनय%ंणासाठI लॅ\बडा सायहॅलो]ीन 

�वाह) ६ Bम.ल). �Gत १० Bल. पा>यात Bमसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशकास लेबल ?लेम नाह)त) 

नारळ - • नवीन लागवड केलेFया नारळ बागेत तीन ते चार वषh वयापयiतTया माडाना ६ ते ७ =दवसांTया अतंराने पाणी दे>याची NयवKथा 

करावी तसेच पणू< वाढलेFया माडांना जBमनीTया मगदरुा�माणे ५ ते १० =दवसांTया अतंराने पाणी दे>याची NयवKथा करावी. 

आAयाम3ये ओलावा =टक�व>यासाठI नारळाTया श5डया परुाNयात आjण झावAयांचे आTछादन करावे. 

• नारळावर सYlया भुंmयाचा �ादभुा<व हो>याची श?यता असते. या �कडीTया अAया माडाTया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड 

आतनू पोखCन काढतात. अAया खोडाTया आत असFयाने �ादभुा<व झालेFया =ठकाणी बु3ंयावर Gछgे =दसतात व eयातनू ताजा 

भुसा व तांबसू तप�कर) K%ाव वाहताना =दसतो. या �कडीTया Gनय%ंणासाठI Gछgातनू श?य असतील तेवढया अAया कोयतीTया 

सहाoयाने काढून टाकाNयात. माडाला कोणeयाह) �कारे इजा कC नये आjण झाFयास eयाला बोडpपेKट लावावी. तसेच सYlया 

भुंmयाTया Gनय%ंणासाठI बागेत �Gत हे?टर) २ गंध सापळे 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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क\न .सा]रत कर^यात आल
. 

अ�धक माAहतीसाठ_ नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


