
 

कृषि हवामान सल्ला पत्रक, पालघर जिल्हा  
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जिल्हा कृषि हवामान कें द्र   

गोखले एज्युकेशन सोसायटी, कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल 
 

 

अंक  ९०/२०२०                                                    हिनाकं १० /११ /२०२०                                                                                               कालावधी ५हिवस 
 

  

    

मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ०४ /११/२०२० त े१०/११/२०२०)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान  
(हिनांक ११ /११ /२०२० सकाळी ८:३० पासनू  
१५ /११ /२०२० सकाळी ८:३० वािपेयतं) 

०४/११ ०५/११ ०६/११ ०७/११ ०८/११ ०९/११ १०/११  ११/११ १२/११ १३/११ १४/११ १५/११ 
० ० ० ०  ०  ०  ०  पाऊस (मममी) ०  ० ० ० ० 
       कमाल तापमान (अं.से) ३४  ३३  ३५  ३५  ३७  
       ककमान तापमान (अं.से) २०  २०  २१  २३  २५  
       मेघाच्छािन (ऑक्टा) ०  ०  १  १  २  
       सकाळची सापेक्ष आद्राता ५३  ४९  ५५  ६९  ६८  
       िपुारची सापेक्ष आद्राता २६  २६  २६  ४०  ४०  
       वाऱ्याचा वेग (ककमी/तास) ९  ९  ८  ६  ५  
       वाऱ्याची हिशा पू.  पू.  ई. पू.  ई. प.ू    ई.  

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 मुबंई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक ११ ते १५  

नोव्हेंबर, २०२० िरम्यान कमाल तापमान ३३ ते ३७ अंश सेजल्सयस व ककमान तापमान  २० ते 
२५ अंश सेजल्सयस राहण्याची शक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला  
 
 

• पपकाांमध्ये सुत्रकृमी व फळ पोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी पुननलागवड करताना पपका 
भोवती झेंडूच्या सापळा पपकाची लागवड करावी. 

• हरभरा पपकाची पेरणी १५ नोव्हेबेर पयतं करून घ्यावी, पेरणीस जास्त उशीर झाल्यास ककमान 
तापमान खूपच कमी होऊन उगवण उशशरा आणण कमी होत.े 

भात पेरणी • रब्बी उन्हाळी भात लागवड करण्यासाठी रोपवाटिका तयार करण्याची पूवन तयारी करण्यास 
सुरवात करावी. 

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठी मध्यम ते भारी, काळी कसदार, पाण्याचा उत्तम ननचरा होणारी जमीन 
ननवडावी. पाणथळ, चोपण, क्षारयुक्त जशमनीत हरभऱ्याची पेरणी िाळावी. बागायती पेरणी २० 
ऑक् िोबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान करावी. पेरणीस जास्त उशीर झाल्यास ककमान तापमान 
खूपच कमी होऊन उगवण उशशरा आणण कमी होत.े पपकाची वाढ कमी होऊन फाांद्या, फुले व 
घािे कमी लागतात.  

तूर  फुलोरा  • तूरीवर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादभुानव टदसून येण्याची शक्यता असून ककडीच्या अळ्या 
शेंगाना निद्र पाडून अरे्ध शरीर बाहेर व अरे्ध आत ठेवून दाणे खाते. मोठ्या अळ्या दाणे पोखरून 
खावून शेंगाांचे नुकसान करते. या ककडीचा प्रादभुानव टदसून येत असल्यास ककडीच्या ननयांत्रणासाठी 
क्लोरॅनट्रोनीलीपोल १८.५ िक्के ३ शम.ली. ककां वा स्स्पनोसॅड ४५% प्रवाही २.५ शम.ली. प्रनत १० 
शलिर पाण्यात शमसळून फवारणी करावी.  

फुल षपके रोपवाहटका • कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पेरणी झालेल्या फुलपपकाांच्या रोपवािीकेस 
ननयशमत पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. 



आंबा  वाढीची 
अवस्था  

• नवीन लागवडीतील आांबा कलमाच्या जोडाखालील येणारी फुि वेळोवेळी काढून िाकावीत तसेच 
कलमा भोवती वाढलेली  झुडपे व इतर काडी कचरा गोळा करून नष्ि करावे. 
 

कािू वाढीची 
अवस्था 

• नवीन लागवडीतील काजू कलमाच्या जोडाखालील येणारी फुि वेळोवेळी काढून िाकावीत तसेच 
कलमा भोवती वाढलेली  झुडपे व इतर काडी कचरा गोळा करून नष्ि करावीत. 

 
चचकू फळ धारणा  • चचकू फळातील बी पोखरणाऱ्या अळीच्या ननयांत्रणासाठी चिकू बागेतील ककडग्रस्त तसेि गळलेली 

सर्व फळे र् पालापािोळा गोळा करून जाळून नष्ट करार्ा. तसेच ५० िक्के प्रवाही प्रोफेनोफोस 
१५ शम. ली. ककां वा १४.५ िक्के प्रवाही इांडोक्झाकाबन ५ शम.ली ककां वा २.८ िक्के प्रवाही डेल्िामेथ्रीन 
१० शम. ली. कीिकनाशकां ची आलिून पालिून प्रनत १० शलिर पाण्यातून एक मटहन्याच्या अांतराने 
दोन फवारण्या कराव्यात.  

 
वेलवगीय 
भािीपाला  

पुनालागवड • कारली, दरु्धी आणण काकडी भाजीपाला रोपाांची लागवड झाल्या नांतर मर रोगाचा प्रादभुानव 
रोखण्यासाठी ५० गॅ्रम ट्रायकोडमान या जैपवक बुरशीनाशकाची १० शलिर पाण्यात शमसळून 
आळवणी करावी. 

 
कोबी पुनालागवड • कोबी पपकाची रोप े लागवडीयोग्य झाली असल्यास पुननलागवड करावी.  लागवड सरीवरांब्यावर 

ककां वा सपाि वाफ्यावर करावी. रोपे लागवडी पुवी थोडावेळ १% युररयाच्या द्रावणात बुडवावीत, व 
लागवड ४५ x ४५ से.मी. ककां वा ६० x ६० से.मी. अांतरावर करावी. लागवडीनांतर लगेच पाणी 
दयावे. 

 
भािीपाला   पुनालागवड • िोमेिो, वाांगी, शमरची पपकाांमध्ये सुत्रकृमी व फळ पोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी 

पुननलागवड करताना पपका भोवती झेंडूच्या सापळा पपकाची लागवड करावी. 
• तसेच मर रोगाचा प्रादभुानव रोखण्यासाठी लागवड झाल्यानांतर ५० गॅ्रम ट्रायकोडमान या जैपवक 

बुरशीनाशकाची १० शलिर पाण्यात शमसळून आळवणी करावी. 
 

पशु पालन   • ककमान तापमानात घि होत असल्याने थांडी पासून जनावराांचे व कोंबडयाचे  सांरक्षण 
करण्यासाठी शडे भोवती बारदाण्याचे पडदे लावावे जेणेकरून गोठा उबदार राहील.     

 
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 : प्रादेशशक हवामान कें द्र , मुांबई  

२) मागील हवामान    : भात सांशोर्धन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृपि पवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : १०.११.२०२०  

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


