
  

हवामानावर आधार त कृ ष स ला (र ना गर  िज हा) 
( ामीण कृ ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  आ ण ादे शक हवामान पूवानुमान क , 

मुंबई यां या संयु त व यमान)े  
(०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं ६२/२०२०                                                                       दनांक ०४/०८/२०२०                                                          कालावधी ५ दवस 

डॉ. शातं 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 २९/०७/२०२० ते ०४/०८/२०२०)   हवामानाच ेघटक 

हवामान पूवानुमान  
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पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
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हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक ५ ते ९ ऑग ट, २०२० 

दर यान बहुतेक ठकाणी म यम ते अ त जोरदार व पा या पाऊसाची श यता असून वा या या वेगाम ये वाढ संभवते. 
ईशारा दनांक ४ ते ५ ऑग ट २०२० दर यान िज यातील काह  ठकाणी जोरदार त ेअ तजोरदार तर तुरळक ठकाणी मुसळधार पाऊसाची 

तसेच दनांक ६ ऑग ट २०२० रोजी िज यातील तुरळक ठकाणी जोरदार ते अ त जोरदार पाऊस आ ण दनांक ७ त े८ ऑग ट २०२० 
दर यान तुरळक ठकाणी जोरदार पाऊसाची श यता आहे. 

पाऊसाचा व ता रत 
ेणी अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक ९ त े१५ ऑग ट, २०२० दर यान सरासर पे ा जा त पाऊसाची 
श यता आहे. 

 
पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

सामा य 
स ला 

-  जोरदार पाऊसाची श यता अस याने नारळ, सुपार , चकू बागतेील, भाजीपाला े ातील तसेच फळबाग रोपवाट केतील 
पा याचा नचरा हो याची यव था करावी.  

 वा या या वेगाम ये वाढ हो याची श यता अस याने नवीन लागवड केले या फळझाडांना भर देवून काठ चा आधार दे याची 
यव था करावी.  

खर प भात  फुटवे  
अव था  

 जोरदार पाऊसाची श यता अस याने भात खाचरातील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी आ ण पा याची 
पातळी २.५ त े५ स.मी. पयत नयं त करावी. 

 भात पक फुटवे ये या या अव थेत दे यात येणार  न  खताची दसुर  मा ा एकर  ३५ कलो यु रया पुढे ढकलावी आ ण 
दनांक ८ ऑग ट २०२० नंतर पाऊसाची ती ता कमी असताना दे यात यावी. 

आंबा  वाढ ची 
अव था 

 जोरदार पाऊसाची श यता अस याने आंबा बागते कर यात येणार  पॅ लो यु ाझोलची (क टार) आळवणी पुढे ढकलावी आ ण 
दनांक ८ ऑग ट २०२० नंतर पाऊसाची ती ता कमी असताना कर यात यावी. 

 नसग च वादळातील नुकसान त आंबा बागेमधील पुन था पत झाडांवर करपा रोगा या नयं णासाठ  कर यात येणार  
बुरशीनाशकाची फवारणी पुढे ढकलावी आ ण दनांक ८ ऑग ट २०२० नंतर पाऊसाची ती ता कमी असताना कर यात यावी. 

काजू  वाढ ची 
अव था 

 जोरदार पाऊसाची श यता अस याने काजू कलमांना दे यात येणार  खताची मा ा पुढे ढकलावी आ ण दनांक ८ ऑग ट २०२० 
नंतर पाऊसाची ती ता कमी असताना दे यात यावी. 

 नसग च वादळातील नुकसान त काज ू बागेमधील पुन था पत झाडांवर करपा रोगा या नयं णासाठ  कर यात येणार  
बुरशीनाशकाची फवारणी पुढे ढकलावी आ ण दनांक ८ ऑग ट २०२० नंतर पाऊसाची ती ता कमी असताना कर यात यावी. 

 काजू या नवीन येणा या पालवीवर ढेक या (ट  मो क टो बग) कडीचा ादभुाव दसून ये याची श यता आहे. क ड पालवीतील 
रस शोषून घेत े यामुळे नवीन पालवी सुकून जाते. नयं णासाठ  मोनो ोटोफॉस ३६ ट के वाह  १५ म.ल . कंवा 
लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी दनाकं ८ ऑग ट २०२० नंतर 
पाऊसाची ती ता कमी असताना कर यात यावी. 

सुपार   फळधारणा   जोरदार पाऊसाची श यता अस याने सुपार ला दे यात येणार  खताची मा ा पुढे ढकलावी आ ण दनांक ८ ऑग ट २०२० नंतर 
पाऊसाची ती ता कमी असताना दे यात यावी. 



 जोरदार पाऊसाची श यता अस याने सुपार  बागेतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 
भाजीपाला 

पके  
फुलोरा  
अव था 

 जोरदार पाऊसाची श यता ल ात घेता भाजीपाला पक े ात पा याचा नचरा हो याची यव था करावी.  
 वा या या वेगाम ये वाढ हो याची श यता अस याने वांगी, भडी टोमेटो, मरची पकास मातीची भर यावी. 

वेलवग य 
भाजीपाला  

फुलोरा  
अव था 

 जोरदार पाऊसाची श यता ल ात घेता वेलवग य भाजीपाला पक े ात पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 
 वा या या वेगाम ये वाढ हो याची श यता अस याने वेलवग य भाजीपाला पकांमधील मंडपाची डागडूजी क न यावी.  

टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना खत े यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  
फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.  

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त  स मती या 
शफारशीनुसार तयार क न सा रत कर यात आल . 

अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


