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(�ा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    ९५/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक २६/११/२०१९                                                                                                                                                                      कालावधी ५ @दवस    
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�वभाग �मुख, 
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 डॉ. �वजय मोरे,  

नोडल ऑ�फसर, 
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डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 
@दनांक २७ नोOह1बर ते १ Pडस1बर, २०१९ दरQयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असून @दनांक २९ नोOह1बर ते १ Pडस1बर, २०१९ दरQयान आकाश अंशत: मेघा4छा@दत राह
ल. 

@दनांक २९ नोOह1बर ते १ Pडस1बर, २०१९ साठT क$कण �वभागासाठT पज/Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अंदाज हा सामाUयपेMा कमी राह
ल. सामाUय फरक वनVपती Zनद[शांक (NDVI) नुसार 

ठाणे िज�`यामaये वनVपती Zनद[शांक चांग�या Vवbपाचा असून +मा*णत पज/Uयमान Zनद[शांक (SPI) नुसार ओलावा िVथती दश/�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवा@टका • र1बी उ4हाळी भात रोपवाट)केस 9नय:मत पाणी दे<याची >यव?था करावी. 

आबंा 

 

पालवी • आ1ंयाBया नवीन येणाCया पालवीवर तडुतडु,े शEडे पोखरणार) आFण :मजमाशीचा �ादभुाHव हो<याची शIयता असJयाने 

पालवीचे �कडींपासून संरLण कर<यासाठN लॅPबडासायहॅलोQीन ५ टIके �वाह) ६ :म.ल). �कंवा िIवनोलफॉस २५ टIके 

�वाह) २५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

वांगी  रोप अवVथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोVय झाल) असJयास पनुHलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरLण 

कर<याकर)ता पनुHलागवड करतेवेळी रोपे डाय:मथोएट १ :म. ल). आFण अYोमाय:सन ०.५ Zॅम �9त :लटर पा<याBया 

[ावणात ५ :म9नटे बडुवनू लागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीBया वेळेस �ती 

एकर) ८ टन शेणखत, ४३ �कलो य]ुरया, १२५ �कलो :सगंल सुपर फो?फेट आFण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ पोटश खताची 

मा%ा ^यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी ^यावे.   

,मरची  रोप अवVथा  • :मरची �पकाची रोपे लागवडीयोVय झाल) असJयास पनुHलागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर 

करावी. लागवडीBया वेळेस �ती एकर) ६ टन शणेखत, ६५ �कलो य]ुरया, १८८ �कलो :सगंल सुपर फो?फेट आFण ३३ �कलो 

Pयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा ^यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी ^यावे.   

अVटर  रोपवा@टका • अ?टर फुल�पकाBया रोपवा_टकेस 9नय:मत पाणी ^यावे. 

झ1डू  रोपवा@टका • झEडू फुल�पकाBया रोपवा_टकेस 9नय:मत पाणी ^यावे. 

दभुती जनावरे - • जनावरांना �प<यासाठN ?वBछ पाणी परुवaयाची >यव?था करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �9तबधंाbमक उपाय Pहणनू पश ु वै̂ य�कय अ'धकार) सJJयाने सवH जनावरांना लसीकरण 

कdन eयावे. 

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावंत क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स,मती4या ,शफारशीनुसारतयार कbन +साWरत 

करgयात आल
. 

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

 


