
 

�ादे�शक  हवामान पवूा�नमुान क� �,    मुंबई आ�ण डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ,    दापोल*     

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (ठाण ेिज-हा)        

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    ७०/२०१९                                                                                                                                                                                                            <दनांक ३०/०८/२०१९                                                                                                                                                                                          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 २४/०८/२०१९ ते ३०/०८/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नमुान  

(<दनांक ३१/०८/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ०४/०९/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयCत) 

२४/०८ २५/०८ २६/०८ २७/०८ २८/०८ २९/०८ ३०/०८  ३१/०८ ०१/०९ ०२/०९ ०३/०९ ०४/०९ 

१.०  ०.०  
- ९.०  ७.०  १.०  - पाऊस (�ममी) २५ १७ १५ २४ २३ 

३२.५  ३१.०  
- ३१.४  ३३.४  ३२.५  - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३३ ३२ ३२ ३२ ३२ 

२४.७  २५.२  
- २४.८  २५.०  २४.७  - Fकमान तापमान (अ.ंसे) २६ २५ २६ २५ २५ 

- - - - - - - मेघाGछादन (ऑJटा) ६ ८ ७ ७ ८ 

- ९९  
- १०० 

- - - सकाळची सापेK आ��ता ९२ ९३ ९३ ९३ ९२ 

८९  ९३  ८४- ९७ ८७ ८९ 
- दपुारची सापेK आ��ता ७३ ८१ ७३ ८१ ८१ 

२ ४ 
- ४ २ २ 

- वाLयाचा वेग (Fकमी/तास) १० १० १४ ८ ११ 

न.ैप. वा.प. न.ै प.  न.ै द. वा.प. न.ैप. - वाLयाची <दशा द. द. द. द. द. 

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

<दनांक ३१ ऑगMट ते ४ सNट�बर २०१९ पयCत मOयम MवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

<दनांक ३० ऑगMट ते ०५ सNट�बर २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वMताUरत Vेणी अंदाज हा सामाTयपेKा जाMत राह*ल. 

"पक अवMथा कृ"ष स-ला 

"वशेष 

स-ला  

- • परुामुळे भातशतेीचे पणू7 नकुसान झाले अस9यास सव7�थम ज<मनीतील अ=त>र?त पा@याचा =नचरा कर@यासाठB जाCत खोल 

भागामDये =नचरा चर (१ ते १.५ फूट Gंद आIण २ ते २.५ फूट खोल) उताराLया Mदशेने काढून पा@याचा =नचरा करावा यामुळे जमीन 

वाफसा िCथतीत लवकर ये@यास मदत होईल. जमीन वाफसा िCथतीत आ9यानतंर कमी कालावधीची कडधाRये �पके (चवळी, कुळीथ, 

मगू, वाल), कारळा ह) �पके �कंवा कमी कालावधीची भाजीपाला �पके (को'थबंीर, पालक, माठ, मेथी) उव7र)त कालावधीसाठB लागवड 

करावी. जेणेकTन भात �पकाचे झालेले नकुसान काह) �माणात भTन काढता येईल.  

भात फुटवे अवMथा  • भात �पक फुटवे अवCथेत अस9याने भात खाचरात पा@याची पातळी ५ सU.मी.पयVत =नय$ं%त करावी. 

• भात �पक पनु7लागवडीनतंर एक मMहRयाने गरजेनसुार बेणणी आIण खुरपणी कTन भात �पकास फुटवे ये@याLया अवCथेत न% 

खताचा दसुरा हXता हे?टर) ८७ �कलो य>ुरया या �माणात दे@यात यावा. 

• पाऊसाची उघडीप आIण २७ ते २८ अ.ंसU. दर[यान राहणारे सरासर) तापमानामुळे भात �पकावर खोड �कडीचा आIण पाने गुडंाळणार) 

अळीचा �ादभुा7व हो@याची श?यता अस9याने �ादभुा7व Mदसनू आ9यास �कडीLया =नय%ंणासाठB कार\याप हाय]ो?लोराईड ४ जी 

क^टकनाशक २१.८ �क._ॅ. �ती हे?टर) या �माणात ज<मनीत परेुशी ओल असताना दे@यात यावे. परेुशा ओलाbय अभावी दाणेदार 

क^टकनाशक वापरणे श?य नस9यास ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २६ <म.ल). �कंवा कार\याप हाय]ो?लोराईड ५० ट?के २० _ॅम 

�कंवा dायझोफॉस ४० ट?के �वाह) १२.५ <म.ल) यापकै^ कोणeयाह) क^टकनाशकाची �=त १० <लटर पा@यात <मसळून पMहल) फवारणी 

करावी. गरज पड9यास ८ ते १० Mदवसांनी दसुर) फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी  • वाढeया तापमानामुळे आfंयाला पालवी फुट@यासाठB पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आIण रोगांपासून पासनू 

संरgण कर@यासाठB लॅ[बडा सायहॅलोhीन ५ ट?के �वाह) ६ <म.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २५ <म.ल). + बा�वCट)न २० 

_ॅम �=त १० <लटर पा@यात <मसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आj7तेमुळे वेलवगkय भाजीपाला �पकांमDये केवडा रोगाचा �ादभुा7व हो@याची श?यता अस9याने रोगाचा �ादभुा7व 

Mदसनू आ9यास =नय%ंणासाठB रोग_Cत पाने काढून नlट करावीत व मॅRकोझेब �कंवा झायनेब २.५ _ॅम �=त <लटर या �माणात १० 

ते १५ MदवसांLया अतंराने फवारणी करावी. 

• वांगी, <मरची, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा 

�ादभुा7व Mदसनू आ9यास =नय%ंणासाठB मेला'थओन २० <मल) �कंवा डाय<मथोएट १५ <मल) �=त १० <ल. पा@यात <मसळून १० ते १५ 

MदवसाLया अतंराने फवारणी करावी. 

• वेलवगkय भाजीपाला �पकामDये फळमाशीLया =नय%ंणासाठB ‘<मथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘pय-ुलअुर’ रgक सापळे भाजीपाला gे%ामDये 

ज<मनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �=त हे?टर) ४ लावावेत.  

• ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया �शफारशीवPन 

तयार कPन �साUरत कर_यात आल*. 

अ`धक मा<हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


