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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ०३ /१०/२०२० त े०९ /१०/२०२०)  

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

हवामानाचे घटक 
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पाऊस (मममी) मागील आठवडयातील पाऊस (मममी) १/१/२०२० पासून आिपयतं पाऊस (मममी) गेल्या विीचा 
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हवामान पूवाानुमान कृषि सल्ला 
प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक १० व १४  ऑक्टोबर २०२०, रोिी तुरळक हठकाणी 
अततशय हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे. पुढील पाच हिवस तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे.   
इशारा : हिनांक ०९, १३ व  १४  ऑक्टोबर २०२०, रोिी तुरळक हठकाणी वािळी वारा व वीिांचा कडकडाट होण्याची  शक्यता 

वतावण्यात आली आहे. 
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक १६ ते २२ ऑक्टोबर, २०२० िरम्यान कोंकण षवभागासाठी पिान्यमान हा सरासरीपके्षा िास्त   

राहील. 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

सामान्य 
सल्ला  

 
 

• हिनांक ०९, १३ व १४ ऑक्टोबर २०२०, रोिी तुरळक हठकाणी वािळीवारा व वीिाचंा 
कडकडाट होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे तरी शेतात काम करताना शेतकऱ्यांनी 
िाममनी एप च्या सहायाने अंिाि घेवून सतका ता बाळगावी. व अश्या जस्थतीत िनावरांना ही 
सुरक्षक्षत गोठ्यात बांधण्याची व्यवस्था करावी.  

भात िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था  

• पुढील पाचही ददवस पावसाची उघडीप राहून तुरळक दिकाणी अततशय हलक्या 
स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने पावसाचा अंदाज घेवून तयार झालेल्या 
हळव्या भात पपकाची सकाळच्या वेळेस “वैभव” पवळ्याच्या सहाय्याने जमिनीलगत 
कापणी करून लगेच िळणी करावी व सािवणी अगोदर २ ते ३ उन्हे देऊन धान्य 
वाळवावे.  

• गरवे भात दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असल्याने भात खाचरात पाण्याची पातळी ५ 
सें.िी. पयतं िेवावी. तनिगरवे भात पक्व होवू लागल्यास कापणी पूवी ८-१० ददवस 
भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• हळव्या जातीच्या भात पपकावर लष्करी अळीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता 
असल्यािुळे पावसाचा अंदाज घेवून तयार झालेल्या हळव्या भात पपकाची कापणी 
उरकून घ्यावी. या ककडीच्या अळ्या ददवसा फुटव्यात अथवा जमिनीत लपून राहतात 
आणण रात्री लोंब्याकुरतडतात, त्यािुळे दाणे जमिनीवर गळतात. ककडीच्या 
तनयंत्रणासािी अंडीपंुज आणण अळ्या गोळा करून नष्ट कराव्यात. तनिगरव्या आणण 



गरव्या जातींवर प्रादभुााव ददसून येत असल्यास नीि तेल ५० मिली, डायक्लोरोवॉस 
१२ मि.ली. ककंवा सायपरिथे्रीन २५ टक्के प्रवाही ३ मि.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यातून 
फवारणी करावी. 
 

नारळ  वाढीची 
अवस्था 

• पुढील पाचही ददवस पावसाची उघडीप राहण्याची शक्यता असल्याने पाच वर्ाावरील 
नारळाच्या प्रतत झाडास ७५० गॅ्रि युररया व ६६७ गॅ्रि म्युरेट ऑफ पोटॅश असा 
खताचा दसुरा हप्ता द्यावा. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ िीटर अंतरावर िातीत 
मिसळून दयावीत व खते ददल्यानंतर िाडास पाणी दयाव.े वर ददलेली खताची िात्रा 
पाच वर्ाापेक्षा किी वयाच्या लागवडीस देताना पदहल्या वर्ी १/५ पट, दसुऱ्या वर्ी 
२/५ पट, ततसऱ्या वर्ी ३/५ पट आणण चौथ्या वर्ी ४/५ पट द्यावीत. नारळ बागेतील 
वाळलेल्या झावळ्या गोळा करून नष्ट करून बागेची साफसफाई करावी आणण नंतर 
खताची िात्रा द्यावी. खते ददल्यानंतर िाडास पाणी द्याव.े 
 

आंबा वाढीची 
अवस्था 

• घन लागवड (५ x ५ िी. ककंवा ६ x ४ िी.) असलेल्या आंबा बागांिध्ये फादं्या 
एकिेकांिध्ये गेल्या असल्यास वाढलेल्या फादं्या छाटणी करावी आणण वाळलेल्या 
फांद्या काढून टाकाव े व घन लागवड असलेल्या बागांिधील कलिाचंी उंची दोन 
ओळींच्या अंतराच्या ८०% इतकी िेवावी. 

• पारंपाररक पध्दतीने लागवड केलेल्या आंबा बागेिध्ये जुन्या अनुत्पाददत झाडांची 
िध्य फांदी छाटणी व इतर िध्यि फांद्याचंी पवरळणी करावी. यािुळे झाडाला 
जास्त आणण खोलवर सूयाप्रकाश उपलब्ध होऊन फळ धारणेत वाढ होईल. 
 

केळी   वाढीची 
अवस्था 

• पुढील पाचही ददवस पावसाची उघडीप असल्याने नवीन लागवड केलेल्या केळी 
बागेतील तण व रोगट पाने काढून टाकावीत, तसेच केळीच्या झाडांना योग्य भर 
देवून गरजेनुसार पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.  
 

भेंडी  पेरणी • रब्बी हंगािाकररता  भेंडी लागवड ४५ x १५ से. िी. अंतरावर करावी त्यासािी १५ 
ते २० ककलो बबयाणे वापराव.े बी रुजत घालण्यापूवी पाण्यात ककंवा सायकोमसलच्या 
(१०० मि.ली. प्रतत मलटर) द्रावणात २४ तास मभजवून नंतर बबयाणे सावलीत कोरडे 
करून पेरावे जणेेकरून १० ते १५ टक्के उत्पन्न वाढते.  

भािीपाला  रोपवाहटका  
 

• रब्बी हंगािासािी मिरची, वांगी व टोिॅटोची रोपे तयार करण्याकररता वाफसा 
स्स्थतीत जमिनीची िशागत करून ३ िी. लांब X १ िी. रंुद X १५ से.िी. उंचीच्या 
गादी वाफ्यावर प्रती चौरस िीटर ५ ककलो शणेखत, ३५ गॅ्रि युररया, १०० गॅ्रि 
मसगंल सुपर फॉस्फेट व २५ गॅ्रि म्युरेट ओफ पोटेश मिसळून भाजीपाला बबयाणांची 
पेरणी करावी. 

• भाजीपाला रोपवादटका ककटक रोधक नायलॉन जाळी िध्ये तयार करावी जेणेकरून 
रस शोर्क ककडीचा प्रादभुााव होणार नाही. तसेच रोपांचा रूजवा चांगला होण्यासािी 
वाफे भाताच्या पेंढयाने अच्छादनू घ्यावेत व उगवण होईपयतं वाफयांना तनयमित 
पाणी दयावे.  
 

िभुती 
िनावरे/ 

 • फुलोऱ्यावर असलेल्या दहरवा चाऱ्याची िुरघास पद्धतीने सािवण करावी. यासािी 
प्रत्येकी १०० ककलो बारीक तुकडे केलेल्या गवतावर ५ ते ६ मलटर पाण्यािध्ये तयार 



शेळ्या केलेले द्रावण (२ कक. गूळ + अधाा कक. युररया + १ कक. िीि) मशपडावे. प्रकिया 
केलेल्या गवताच े थर रचून बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या प्लास्स्टक सायलो 
पूणा भरावेत. पाउस आणण उष्णतेपासून संरक्षणासािी सायलो शेड िध्ये िेवावेत. 
अशा पद्धतीने २-३ िदहन्यािध्ये िुरघास जनावरांना खाण्यासािी तयार होतो. 

कुकुटपालन   • कोंबड्यावरील राणीखेत रोगावर पशुवैद्यकीय अधधकारी सल्ल्याने लसीकरण करून 
घ्यावे. पक्षयांच्या आणण शेडच्या स्वच्छतेकडे तनयमित लक्ष द्यावे. 

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

 


