
 

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

 (�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ,    दापोल
 आ+ण ,ादे-शक    हवामान पवूा0नमुान क2 3,    

मुंबई यां5या संय6ुत �व&यमाने)  

  (०२३५८) २८२३८७  

 

अकं    १०५/२०१९                                                                                                                                                                                                               Aदनांक ३१/१२/२०१९                                                                                                                                                                      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 २५/१२/२०१९ ते ३१/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(Aदनांक ०१/०१/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ०५/०१/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजेपयFत) 

२५/१२ २६/१२ २७/१२ २८/१२ २९/१२ ३०/१२ ३१/१२  ०१/०१ ०२/०१  ०३/०१ ०४/०१  ०५/०१ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० - पाऊस (-ममी) ० ० ० ० ० 

३१.०  ३०.०  ३१.०  ३१.०   ३२.० ३०.०  - कमाल तापमान (अ.ंसे) २६ २६ २६ २७ २७ 

२२.०  २१.४  १५.४  १७.२  २०.४  १७.०  - Jकमान तापमान (अ.ंसे) १३ १४ १३ १४ १५ 

०  २  ०  ०  ० ०  
- मेघा5छादन (ऑ6टा) ० ० १ ० ० 

८३  ८४  ८९  ९०  ८०  ८४  - सकाळची सापेM आ30ता ६० ६६ ६६ ६५ ५० 

६४  ५४  ३६  ३४  ५० ४३ - दपुारची सापेM आ30ता ३० २८ ३२ २९ २९ 

३.३  ४.९  ४.१  ३.४  ३.३  ३.३  - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ६.७  ५.८  ७.६  १०.१  १०.६  

शांत शांत शांत इ.उ. इ.उ.  द.  - वाNयाची Aदशा ई.प.ू ई.प.ू ई. ई.प.ू ई.प.ू 

पाऊस (-ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (-ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयFत पाऊस (-ममी) गे�या वषOचा 

०.०                    ४२३३.४              २३५९.६ 

 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १ ते ५ जानेवार
 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश RनरS राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका  • उ3हाळी भात रोपवाट)का पेरणीची कामे पणू; क<न =यावीत. 

वाल  वाढ
ची अवTथा • वाल �पकावर पाने खाणा>या अळीचा �ादभुा;व ?दसनू येत अस@यास Aनय%ंणासाठC सायपरमेDीन २५% �वाह) १० Fम.ल). 

�Aत १० Fलटर पाGयात Fमसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी ते ब%गे 

फुटणे अवTथा  

• हवामान अदंाजानसुार आJंयाला मोहोर फुटGयास पोषक वातावरण तयार होत अस@याने मोहोराचे तडुतडु े व भुर) 

रोगापासनू संरKण करGयाकLरता आबंा मोहोर संरKण वेळाप%कानसुार बNगे फुटताना कOड व रोगाPया Aनय%ंणासाठC 

लॅRबडासायहॅलोDीन ५ टSके �वाह) ६ Fम.ल). + हेSझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Fम.ल). �Aत १० Fलटर पाGयात Fमसळून 

फवारणी करावी. तसेच पालवी अवVथेत असले@या आबंा �पकावर तडुतXुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा;व होGयाची 

शSयता अस@याने Aनय%ंणासाठC डे@टामेDीन २.८% �वाह) १० Fम.ल). अ'धक संयSुत बरुशीनाशक (काबZ3डॅ[झम १२% + 

म3कोझेब ६३%) १० ]ॅम �Aत १० Fलटर पाGयात Fमसळून फवारणी करावी.  

झ2डू वाढ
ची अवTथा • झ̂डू फुल�पकाम_ये लागवडीनतंर १५ ते २० ?दवसांनी खुरपणी क<न रोपांना मातीची भर दयावी. 

भ2डी  वाढ
ची अवTथा • भ̂डी �पकावर पाने खाणा>या भंु`यांचा �ादभुा;व ?दसनू येत अस@यास Aनय%ंणासाठC डायमेथोएट ३०% �वाह) १० Fम. ल). 

�Aत १० Fलटर पाGयात Fमसळून फवारणी करावी. 

-मरची वाढ
ची अवTथा • Fमरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुा;व ?दसनू येत अस@यास Aनय%ंणासाठC डायमेथोएट ३०% �वाह) १० Fम. ल). 

�Aत १० Fलटर पाGयात Fमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम_ये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत.   

दभुती 

जनावरे/ 

शेYया  

- • �कमान तापमानात घट संभवत अस@याने रा%ीPया वेळेस जनावरांPया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे ब@ब आ[ण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व ?दवसा गोठयाची दारे व [खडSया खुल) ठेवावीत जेणे क<न हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत अस@याने रा%ीPया वेळेस कNबXयांPया शडे म_ये गरजेनसुार �वजेचे ब@ब आ[ण 

शेडभोवती पडदे गुडंाळावे.   

सदर कृ�ष स�ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त] स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क^न ,सा_रत कर`यात आल
. 

अaधक माAहतीसाठb नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अaधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


