
  

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 
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डॉ. शातं बोडके, 
वभाग मुख, 

कृ ष वदया वभाग 
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    डॉ. वजय मोरे, 
   नोडल ऑ फसर, 
   कृ ष वदया वभाग 
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डॉ. शतल यादव, 
तां क अ धकार  
कृ ष वदया वभाग 
८३७९९०११६० 

  

   मागील हवामान आठवडा सारांश 
( दनांक ३०/०९/२०२० ते ०६/१०/२०२०)   हवामानाच ेघटक 
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मेघा छादन (ऑ टा) 
ढगाळ  ढगाळ  अशंत: 

ढगाळ  
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८५ ९५ ९५ ९७ ९८ ९५ ९५ सकाळची सापे  आ ता ९६ ९४ ९४ ८९ ९५ 
७१ ८० ९० ८७ ८३ ७८ - दपुारची सापे  आ ता ६८ ६६ ६१ ५५ ७२ 
२.८ ३.३ २.२ ३.१ ३.० १.२ २.० वा याचा वेग ( कमी/तास) ३ ४ ५ ३ ४ 
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पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
२१.४ ३९९३.१ ५१३०.९                   

हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यातील तुरळक ठकाणी दनांक ७ त े११ 

ऑ टोबर, २०२० दर यान हल या व पा या पाऊसाची श यता असनू आकाश ढगाळ राह ल. 
पाऊसाचा व ता रत 

ेणी अंदाज  
व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक ९ त े १५ ऑ टोबर, २०२० दर यान सरासर इत या पाऊसाची 
श यता आहे. 

 
िपक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

खर प भात  फुलोरा ते दाण े 
अव था (गर या 
जाती), दाणे भरणे 

अव था 
( नमगर या जाती) 
आ ण प वता 

अव था (हळ या 
जाती)  

 हवामान अंदाजानुसार हल या पाऊसाची श यता अस याने प व झाले या हळवे भाताची कापणी सकाळ या वेळेस “वैभव” 
व याने ज मनीलगत करावी. कापणी केले या भाताची लगेच मळणी क न धा य कोर या आ ण सुर त ठकाणी 
वाळ व यासाठ  पस न ठेवावे.  

 पकाची कापणी ज मनीलगत करावी तसेच कापणीनंतर शतेाची नांगरट क न ध कटे काढून न ट करावीत. यामुळे पुढ ल 
हंगामात खोड कड आ ण नळे भुगंेरे याचा ादभुाव कमी हो यास मदत होईल. 

 गरव ेआ ण नम गरवे भात खाचरात पा याची पातळी ५ स.मी. नयं त करावी.         
 पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभवत अस याने माळज मनीवर असले या हळ या जाती या भात पकावर 
ल कर  अळीचा ादभुाव हो याची श यता अस याने तयार झाले या हळ या भात पकाची व रत कापणी करावी. तसेच 
भात कापणी नंतर ज मनीची खोल नांगरणी करावी यामुळे कडीचे सु ताव थेतील कोष न ट हो यास मदत होईल.  

 ल कर  अळीचा ादभुाव नमगर या आ ण गर या भात जातीवर वरह  दसून ये याची श यता अस याने पकाच ेचांगल े
नर ण करावे. या कडी या अ या दवसा फुट यात अथवा ज मनीत लपून राहतात आ ण रा ी या कडी या अ या 
ल या कुरतडतात, यामुळे दाण ेज मनीवर गळतात. कडी या नयं णासाठ  अंडीपुंज आ ण अ या गोळा क न न ट 
करा यात. नमगर या आ ण गर या जातींवर ादभुाव दसून येत अस यास लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ 
म.ल . कंवा सायपरमे ीन २५ ट के वाह  ३ म.ल . त १० लटर पा यातून फवारणी करावी.(ट प: कटकनाशकास 
लेबल लेम नाह त.).  

 सकाळ या वेळेस जा त आ ता अस याची श यता अस याने दधुाळ अव थेत असले या गर या भात पकावर ल बीवर ल 
ढेक याचा ादभुाव दसून ये याची श यता आहे. भात पक दधुाळ अव थेत असताना ौढ ढेक या व याची लहान 
प ले दा याला छ  पाडून आतील रस शोषून घेतात. यामुळे दाण ेपोचट राहतात आ ण ल या अधवट भरतात. अशा 
दा यावर एक सू म छ  दसून येते व छ ाभोवती काळपट, तप कर  ठपका तयार होतो. पक दधुाळ अव थेत असताना 
त चडू एक ढेक या आढळून आ यास नयं णासाठ  लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ५ म.ल . कंवा डे टामे ीन 

२.८% वाह  ९ म.ल . त १० लटर पा यातून फवारणी करावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लमे नाह त.).  
नागल   
(नाचणी) 

दाणे भरण ेते 
प वता  

 हवामान अंदाजानुसार हल या पाऊसाची श यता अस याने कापणीस तयार झाले या हळ या नागल  पकाची कणस े
सकाळ या वेळेस व याने कापून कोर या आ ण सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवाव ेआ ण वाळ या नंतर 
मळणी करावी. 



आंबा  वाढ ची अव था  पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभव याची श यता अस याने आं याला पालवी फुट यासाठ  पोषक वातावरण 
अस याने नवीन पालवीच ेतुडतडु ेआ ण मज माशी या ादभुावापासून  सरं ण कर यासाठ  डे टामे ीन २.८% वाह  ९ 
म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. आंबा बागेतील गवत, रोग त फां या काढून बागेची 
साफसफाई करावी आ ण नंतर क टकनाशकाची फवारणी यावी. 

 वाढते तापमान, पावसा या या तुलनेने कमी होणार  आ ता, ज मनीत उपल ध असललेा ओलावा जु या अनु पा दत आ ण 
घन लागवड केले या आंबा कलमांची छाटणी कर यास उ म आहे.  घन लागवड (५ x ५ मी. कंवा ६ x ४ मी.) 
असले या आंबा बागांम ये सु वाती या काळापासून नय मत छाटणी करावी. या म ये उंची कमी करण,े फां या 
एकमेकांम ये गे या अस यास छाटण ेआ ण वाळले या फां या काढून टाकण ेया गो ट ंचा अंतभाव करावा. घन लागवड 
असले या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं या अंतरा या ८०% इतक  ठेवावी. 

 पारंपा रक प दतीने लागवड केले या आंबा बागेम ये जु या अनु पा दत झाडांची म य फांद  छाटणी व इतर म यम 
फां याचंी वरळणी करावी. खूप जु या आ ण उंच झाडांची छाटणी बुं यापासून दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी 
वया या आ ण कमी उंची या झाडांची छाटणी १२ त े१५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केले या झाडांवर लोरोपायर फॉस 
क टकनाशक ५ म. ल . त लटर पाणी या माणात संपणू झाडावर फवा न झाड भजवून यावे तसेच क टकनाशकाचे 
ावण छाटणी केले या झाडां या मुळांम ये देखील ओतावे. यानंतर १ लटर डांबरा या ावणाम ये ५ ॅम बा व ट नची 

भुकट  मसळून कापले या फां यां या भागावर लावावे. छाटणी के यानंतर सु वाती या काळात झाडाला १० त े १५ 
दवसां या अतंराने १५० त े२०० लटर पाणी यावे. नवीन फुटवे आ यानंतर दोन आठव यानंी ३ त े५ फुटवे ठेवनू नवीन 
फुट याचंी वरळणी करावी. प हल  वरळणी के यानंतर, छाटणी केले या भागापासून खाल  फुटवे ये यास सुरवात 
झा यावर दर एक फुटावर एक या माणे खोडा या सव बाजूला फुटवे ठेवून इतर फुटवे काढून टाकावेत.  

काजू  वाढ ची अव था  पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभव याची श यता अस याने, 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 करावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लेम नाह त.). 

 काजू बागेतील गवत, रोग त फां या काढून बागेची साफसफाई करावी आ ण नतंर क टकनाशकाची फवारणी यावी. 
नारळ  फळधारणा  नारळावर ल इर ओफाईड कोळी या ादभुावामुळे फळा या देठाखाल या भागात पांढरट, पवळे, कोणी च टे दसून येतात 

व नंतर च टे वाढत जाऊन कोणी आकाराचे होतात. ादु भत भागावर ल फळांच ेआवरण तडकत ेप रणामी नारळ लहान 
राहतात तसेच लहान फळाचंी गळ होते. कडी या नयं णासाठ  ५ ट के कडू नबंयु त (अझाडीरा ट न) क टकनाशक ७.५ 
म.ल . सम माणात पा यात मसळून मुळा वारे ऑ टोबर ते नो हबर म ह यात यावे. औषध द यानंतर ४५ 
दवसापयत नारळ काढू नयेत. या शवाय नारळावर १ ट का कडु नबंयु त क टकनाशक ( नमाझोल) ४ म. ल . ती लटर 
पा यातून नारळा या घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर यापूव  सव कड त व तयार नारळ काढून 
यावेत. पडलेल ेफळे, फुलोरा गोळा क न न ट करावेत.    

भाजीपाला 
पके   

पेरणी   र बी हंगामासाठ  वांगी, मरची, टोमेटो आ ण इतर भाजीपाला पकाची रोपे तयार कर याक रता जमीन वाफसा ि थतीत 
असताना मशागत करावी. वाफे तयार कर याअगोदर ज मनीत चांगल ेकुजलेले शणेखत ५०० कलो त गुंठा मसळावे. ३ 
मी. लांब x १ मी. ं द x १५ से.मी. उंचीचे गाद वाफे तयार करावे. पेरणी या वेळेस गाद वा यावर ती चौरस मीटर ३५ 
ॅम यु रया, १०० ॅम सगंल सुपर फॉ फेट व २५ ॅम युरेट ओफ पोटेश मसळून १० स.मी. अंतरावर ओळीने 

भाजीपाला बयाणांची पेरणी करावी. पेरणी कर या अगोदर बया या वारे पसरणा या बुरशीज य रोगा या नयं णासाठ  
बया यास थायरम ३ ॅम ती कलो बयाणे कंवा ायकोडमा या जै वक बुरशीनाशकाची ३ ॅम ती कलो बयाणे या 
माणात बीज या करावी. ायकोडमा या जै वक बुरशीनाशकाची बीज या करतेवेळी कं चत पाणी लावनू जै वक 

बुरशीनाशकाच ेपातळ आवरण बया याभोवती होईल अस ेपहावे. 
दभुती 
जनावरे/ 
शे या  

-  ाय मन कॉगो हेमोरायिजक फवर या वषाणूज य रोगाचा सार जनावरांना गोचीडापासून हो याची श यता अस याने 
जनावरां या गो यात वछता राखावी तसेच गोचीड नयं णासाठ  पश ूवै यकांचा स ला घेवून उपाय योजना करा यात. 

 फुलो यावर असले या हरवा चा याची मुरघास प धतीने साठवण करावी. यासाठ  येक  १०० कलो बार क तुकड ेकेले या 
गवतावर ५ त े६ लटर पा याम ये तयार केलेले ावण (२ क. गूळ + अधा क. यु रया + १ क. मीठ) शपडावे. या 
केले या गवताचे थर रचून बाजारात सहज उपल ध असले या लाि टक सायलो पूण भरावेत. पाउस आ ण उ णत ेपासून 
संर णासाठ  सायलो शेड म ये ठेवावेत. अशा प धतीने २-३ म ह याम ये मुरघास जनावरांना खा यासाठ  तयार होतो. 

कुकुटपालन  -  मांसासाठ  आ ण अंडी उ पादनासाठ  नवीन प ी पाळ यासाठ  यो य कालावधी अस याने प लांची उपल धता करावी. 
प ले अं यातून बाहेर पड यानंतर सहा या आठव यापयत यानंा यो य तापमानाची आ ण संर णाची गरज असत े
यासाठ  प ले आणावया या आधी ुडर तयार क न ठेवावे. डुरचे तापमान साधारणत: ३० ते ३५ अंश सेि शयस अस े
ठेवावे. प ले आण यावर यानंा ुडर म ये ठेवून पसरट भां याम ये भरडलेला मका यावा तसेच पा याच ेपसरट भांड े
ठेवावे.           

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 
 


