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अंक  ८९/२०२०                                                    हिनाकं ०६ /११ /२०२०                                                                                               कालावधी ५हिवस 
 

  

    

मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ३१ /१०/२०२० त े०६/११/२०२०)  

सिर हवामान घटकांची  नोंि भात संशोधन कें द्र, पालघर 
येथून घेण्यात आली आहे    

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान  
(हिनांक ०७ /११ /२०२० सकाळी ८:३० पासनू  
११ /११ /२०२० सकाळी ८:३० वािपेयतं) 

३१/१० ०१/११ ०२/११  ०३/११  ०४/११ ०५/११ ०६/११  ०७/११ ०८/११ ०९/११ १०/११ ११/११ 
० ० ० ० ० ० ० पाऊस (मममी) ०  ०  ०  ०  ०  
       कमाल तापमान (अं.से) ३५  ३४  ३४  ३४  ३४  
       ककमान तापमान (अं.से) २३  २३  २३  २३  २३  
       मेघाच्छािन (ऑक्टा) ०  ०  ०  ०  0 
       सकाळची सापेक्ष आद्राता ५५  ५५  ५९  ५४  ५३  
       िपुारची सापेक्ष आद्राता ३०  २८  ३६  २८  २७  
       वाऱ्याचा वेग (ककमी/तास) ९  ८  ८  ७  9 
       वाऱ्याची हिशा ई. पू  पू  पू  पू  पू.  

पाऊस (मममी) मागील आठवडयातील पाऊस (मममी) १/१/२०२० पासून आिपयतं पाऊस (मममी) गेल्या विीचा 
०.०   ३१२०.२ ४२३३.४ 

 
हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक ७ ते ११ नोव्हेंबर, 

२०२० िरम्यान ककमान  तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. 
सामान्य सल्ला  

 
 

• वाढत्या तापमानामुळे चिकुच्या बागेत गरजेनुसार पाणी देण्यािी व्यवस्था करावी,पाणी देण्यासाठी 
ड्रीपच्या नळ्या तपासुन घ्याव्यात. झाडाच्या बाजुने िर पध्द्तीने खतािा दसुरा हफ्ता ्यावा. 
शेणखतासोबत ट्रायकोडमाा हे जैववक बुरशीनाशक ्यावे.  

• कमाल तापमानात वाढ संभवत असल्याने भाजीपाला तसेि फळबाग रोपवाटीकेस ननयममत पाणी 
देण्यािी व्यवस्था करावी. 

भात िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था  

• तयार झालेल्या ननमगरव्या भात वपकािी सकाळच्या वेळेस कापणी केल्यानंतर  मळणी करून 
घ्यावी व साठवणी अगोदर २ ते ३ उन्हे देऊन धान्य वाळवावे.  गरव ेभात पक्व होव ूलागल्यास 
कापणी पूवी ८-१० ददवस भात खािरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• रब्बी उन्हाळी भात लागवड करण्यासाठी रोपवादटका तयार करण्यािी पूवा तयारी करण्यास 
सुरवात करावी. 

नाचणी  काढणी 
अवस्था 

• तयार झालेल्या नािणी वपकािी सकाळच्या वेळेस कापणी करून सुरक्षित दठकाणी ठेवावे व नंतर 
मळणी करावी.   

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठी मध्दयम ते भारी, काळी कसदार, पाण्यािा उत्तम ननिरा होणारी जमीन 
ननवडावी. पाणथळ, िोपण, िारयुक्त जममनीत हरभऱ्यािी पेरणी टाळावी. बागायती पेरणी २० 
ऑक् टोबर ते १० नोव्हेंबर दरम्यान करावी. पेरणीस जास्त उशीर झाल्यास ककमान तापमान 
खूपि कमी होऊन उगवण उमशरा आणण कमी होत.े वपकािी वाढ कमी होऊन फां्या, फुले व 
घाटे कमी लागतात. पेरणीपूवी प्रनत ककलो बबयाण्यास पाि गॅ्रम ट्रायकोडमाा व्हीरीडीिी 
बीजप्रकिया करावी ककंवा दोन गॅ्रम थायरम अचधक दोन गॅ्रम काबेन्डाणझम प्रनत ककलो बबयाण्यास 
बीजप्रकिया करावी. यानंतर प्रनत १० ककलो बबयाण्यास २५० गॅ्रम रायझोबबअम जजवाणू संवधान 
गुळाच्या थंड द्रवाणातून िोळावे. बबयाणे एक तासभर सावलीत सुकवून लगेि पेरणी करावी. 



पेरणी करताना दोन ओळींतील अंतर ३० सें.मी. आणण दोन रोपांतील अंतर १० सें.मी. राहील, 
अशा प्धतीन ेकरावी. 

वाल  पेरणी • वालािी भात कापणी नंतर जममनीच्या अगं ओलीतावर ववनामशागत पेरणी करण्यासाठी भात 
काढणी नंतर लगेि शेतातील तणांिे ग्लायफोसेट ५ मम. ली. प्रनत मलटर पाण्यातून फवारणी 
करावी, त्यानंतर कोणतीही मशागत न करता टोकण प्धतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. 
अंतर ठेवून वालािी पेरणी करावी.  

तूर  फुलोरा  • तूरीवर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीिा प्रादभुााव ददसून येण्यािी शक्यता असून ककडीच्या अळ्या 
शेंगाना निद्र पाडून अधे शरीर बाहेर व अधे आत ठेवून दाणे खाते. मोठ्या अळ्या दाणे पोखरून 
खावून शेंगांिे नुकसान करते. या ककडीिा प्रादभुााव ददसून येत असल्यास ककडीच्या ननयंत्रणासाठी 
क्लोरॅनट्रोनीलीपोल १८.५ टक्के ३ मम.ली. ककंवा जस्पनोसॅड ४५% प्रवाही २.५ मम.ली. प्रनत १० 
मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी.  

चचकू  फळ धारणा  • वाढत्या तापमानामुळे चिकुच्या बागेत गरजेनुसार पाणी देण्यािी व्यवस्था करावी,पाणी देण्यासाठी 
ड्रीपच्या नळ्या तपासुन घ्याव्यात. झाडाच्या बाजुने िर पध्द्तीने खतािा दसुरा हफ्ता ्यावा. 
शेणखतासोबत ट्रायकोडमाा हे जैववक बुरशीनाशक ्यावे. 

आंबा  पालवी फुटणे  • आंब्याला मोहोर येण्यासाठी झाडाच्या मुळांना ताण बसणे आवश्यक असत.े यासाठी बागेतील 
गवत काढून बागेिी साफसफाई लवकरात लवकर पूणा करावी. जेणेकरून जममनीमध्दये असणारे 
पाण्यािे प्रमाण ओलावा लवकर कमी होऊन झाडाला ताण बसण्यास मदत होईल. 

कािू पालवी • काजूच्या नवीन फुटलेल्या पालवीवर ढेकण्यािा (टी म सं्कीटो बग) आणण फुलककडीिा प्रादभुााव 
ददसून आल्यास ननयंत्रणासाठी मोनोिोटोफ स ३६ टक्के प्रवाही १५ मम. ली. ककंवा लॅम्बडा 
सायहॅलोथ्रीन ५ टक्के ६ ममली प्रनत १० लि. पाण्यात लिसळून पदहली फवारणी पालवी 
फुटण्याच्या वेळी करावी.  

केळी   वाढीची 
अवस्था 

• केळी बागेत ७ ते ८ ददवसांच्या अंतराने पाणी देण्यािी व्यवस्था करावी तसेि तापमानात वाढ 
संभवत असल्याने आळ्यामध्दये गवतािे १५ सें. मी. जाडीिे ककंवा काळ्या प्लाजस्टक कापडािे 
आच्िादन करावे, फुलोऱ्यावर आलेल्या केळीच्या झाडाला काठीिा आधार ्यावा. 

नारळा वाढीची 
अवस्था 

• वाढत्या तापमानामुळे नारळावर स्पाय्रलींग व्हाईट फ्लायिा प्रादभुााव ददसुन आल्यास वटीसीमलयम 
लीकानी ४० ग्राम प्रनत १० मलटर पाण्यात फवारावे, ककंवा ५० मम. ली. कडूमलबं तेल  प्रनत १० 
मलटर पाण्यात फवारावे. 

भािीपाला   पुनालागवड • वांगी व ममरिी वपकांिी रोप े लागवडीयोग्य झाली असल्यास पुनालागवड करावी. पुनालागवड 
करतेवेळी रोपे डायममथोएट १  ममली प्रनत मलटर पाण्याच्या द्रावणात ५ ममननटे बुडवावी. लागवड 
सरीवरंब्यावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीनंतर लगेि पाणी ्यावे. 

• भाजीपाला तसेि फळबाग रोपवाटीकेस ननयममत पाणी देण्यािी व्यवस्था करावी. 
पशु पालन   • कमाल तापमानात वाढ होण्यािी शक्यता असल्याने जनावरांना वपण्यासाठी स्वच्ि पाण्यािी 

व्यवस्था करावी तसेि गोठ्यामध्दये हवा खेळती राहील यािी काळजी घ्यावी. 

सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 
प्रसाररत करण्यात आली आहे.  

ई-मेल :kvkkosbad439@gmail.com                                                                    संपका :8552882712 
  

स्त्रोत  

१) हवामान पवूाानमुान : प्रादेमशक हवामान कें द्र , मुबंई  

२) मागील हवामान    : भात संशोधन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृवि ववज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : ०६.११.२०२०  

                                                                                        स्वाक्षररत  
                                                   प्रमखु अन्विेक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र  



                                                                                 कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल    


