
  

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 ९०/२०२०                                                          दनांक १०/११/२०२०                                                    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 ०४/११/२०२० ते १०/११/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक ११/११/२०२० सकाळी ८:३० पासून १५/११/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजपेयत) 
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 ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस ( ममी) ० ० ० ० ० 
३४.१ ३३.५ ३२.६ ३३.० ३३.८ ३३.१ ३२.२ कमाल तापमान (अ.ंसे) ३६ ३५ ३६ ३६ ३५ 
१७.१ १७.५ १५.० १४.० १९.५ १७.० १२.८ कमान तापमान (अं.से) २१ २१ २२ २३ २४ 
० ० ० ० ० ० ० 

मेघा छादन (ऑ टा) 
नर  नर  अशंत: 

ढगाळ  
अशंत: 
ढगाळ 

नर  

९२ ९२ ८४ ९२ ८० ८७ ९० सकाळची सापे  आ ता ५९ ५८ ७६ ८० ७४ 
४३ ४४ ४२ ५४ ५१ ४४ - दपुारची सापे  आ ता ३४ ३४ ४६ ५३ ४८ 
१.८ १.६ १.७ २.३ ३.० २.१ २.० वा याचा वेग ( कमी/तास) ९ ११ ८ ७ ७ 
शातं शातं शातं शातं शातं शातं शातं वा याची दशा ई.पू. ई.पू. ई.पू. पू.  पू.  

पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
०.० ४१३७.५ ५१३०.९                   

हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक ११ ते १५ नो हबर, २०२० 

दर यान कमाल तापमानात वाढ सभंवत असनू दनांक १३ नो हबर, २०२० पासून कमान तापमानात वाढ हो याची श यता असनू 
आकाश अंशत: ढगाळ राह ल. 

 
पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

सामा य स ला  -   बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने बागायती फळबाग, नवीन फळबाग लागवड आ ण भाजीपाला पकानंा पाणी दे याची 
यव था करावी. 

खर प भात  प वता    मळणी केलेल ेधा य २ त े३ उ हे देऊन वाळवून सुर त आ ण कोर या जागी साठवणूक करावी. 
नागल  प वता   मळणी केलेल ेधा य २ त े३ उ हे देऊन वाळवून सुर त आ ण कोर या जागी साठवणूक करावी. 
चवळी   पूवमशागत 

आ ण पेरणी 
 चवळी पका या लागवडीसाठ  नागंरणी या वेळेस एकर  २ टन चांगल ेकुजलेल ेशणेखत कंवा कंपो टखत मसळून जमीन 
समपातळीत आणावी. उतारा या आड या दशेने ४ x ३ मी. आकाराचे सपाट वाफे तयार करावे. दोन वा याम ये पा याच े
पाट ठेवावेत. बया याची पेरणी ३० x १५ स.मी. अतंरावर करावी. पेरणी या वेळेस ६५ ॅम यु रया, ४५० ॅम सगंल सुपर 
फॉ फेट आ ण ८० ॅम मुरेट ऑफ पोटाश ती वा याला खताची मा ा यावी. पेरणीनंतर हलके पाणी दयाव.े 

 क कण सदाबहार आ ण कोकण सफेद हे चवळीच े वाण क कण वभागात लागवडीसाठ  डॉ. बा. सा. क कण कृ ष 
व यापीठाने शफारस केले आहे. ६ त े७ कलो त एकर  बयाणे वापरावे. 

 पेरणीपूव  त कलो बया यास २ ॅम थायरम कंवा ५ ॅम ायकोडमा या बुरशीनाशकाची आ ण नंतर २५ ॅम 
रायझो बयम आ ण फुरद वरघळ वणा या जीवाणू संवधकाची या करावी. 

भुईमगु पूवमशागत  भुईमगु लागवडीसाठ  ज मनीची मशागत कर यास सुरवात करावी. जमीन खोल नागं न एकर  २ टन चांगल े कुजलले े
शेणखत अथवा कंपो ट मातीत मसळाव.े 

 क कण गौरव, क कण ो ब ेटपोरा, कोकण भूर न, ट . जी. २६, एस बी. ११, ट .ए.जी.-२४, फुल े गती इ. भईुमगुाच ेवाण 
क कण वभागात लागवडीसाठ  डॉ. बा. सा. क कण कृ ष व यापीठाने शफारस केल ेआहे. ४० त े५० कलो कलो त 
एकर  बयाणे वापरावे. 

 भुईमगुाची लागवड पारदशक लाि टक आ छादन (५ त े६ माय ोन) वाप न करावयाची अस यास पूवमशागतीची कामे सु  
करावीत. ज मनीची नांगरट क न जमीन समपातळीत आण यानंतर ५-७ समी उंचीच ेव ६० समी ं द च ेआ छादनासाठ  
गाद वाफे तयार करावेत. दोन गाद वा यामधील अंतर ३० समी ठेवाव.े गाद वाफे तयार करताना एकर  ४ ते ६ टन चांगल े
कुजलेले शणेखत ज मनीम ये वा यावर मसळाव.े  

आंबा  ब गे अव था  तापमानातील बदलामुळे पणू वाढले या आं या या पालवीला मोहोर फुट यास पोषक वातावरण अस याने मोहोराच े
कडीपासून व भुर  रोगापासून संर ण कर याक रता व यापीठाने शफारस केले या आंबा मोहोर संर ण वेळाप कानुसार 
ब गे फुट या या अव थेत क ड व भुर  रोगा या नयं णासाठ  लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . + 
हे झाकोनाझोल ५% वाह  ५ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. तसेच ढगाळ वातावरण सभंवत 



अस याने करपा रोगाचा ादभुाव हो याची श यता काब डॅ झम १२% + म कोझेब ६३% या संयु त बुरशीनाशकाची १० 
ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

 नसग च वादळातील पुन था पत झाडानंा पाणी दे याची यव था करावी. तसेच नवीन फुट याचंी  ३ त े५ फुटवे ठेवून 
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. 

 नर  आकाश व वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या आबंा कलमांना प हल  
तीन वष पाणी दे याची यव था करावी तसेच जोडा या खाल  बंु यावर येणार  फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. प ह या वष  
आठवडयातून एकदा तर दसु या वष  पंधरा दवसातून एकदा व तस या वष  म ह यातून एकदा येक कलमांना ३० लटर 
पाणी यावे. 

काज ू मोहोर अव था  काजू या पालवीला मोहोर फुट यास पोषक वातावरण अस याने मोहोराचे ढेक या व फुल कडीं या ादभुावापासून संर ण 
कर याक रता मोहोर फुट या या वेळी ोफेनोफॉस ५० ट के वाह  १० म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. (ट प: सदर क टकनाशकास लेबल लेम नाह त). 

 काजूची फळधारणा व उ प न वाढ व यासाठ  १० पी. पी. एम. इ ेल या सजंीवकाची दसुर  फवारणी मोहोर येताना करावी. 
 नर  आकाश व वाढ या तापमानामळेु बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या काजू कलमांना पंधरा 

दवसा या अंतराने १५ लटर पाणी दे याची यव था करावी तसेच जोडा या खाल  बुं यावर येणार  फूट वेळोवेळी काढून 
टाकावी. 

नारळ  फळधारणा  नर  आकाश आ ण वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नारळ बागेस ८ त े१० दवसां या अतंराने 
पाणी दे याची यव था करावी. 

 नारळावर स या भुं याचा ादभुाव दसून ये याची श यता असते. या कडी या अ या माडा या खोडातील मऊ गाभा 
खाऊन खोड आतून पोख न काढतात. अ या खोडा या आत अस याने ादभुाव झाले या ठकाणी बुं यावर छ े दसतात 
व यातून ताजा भुसा व तांबूस तप कर  ाव वाहताना दसतो. कडी या नयं णासाठ  छ ातून श य असतील तेवढया 
अ या कोयती या सहा याने काढून टाका यात. माडाला कोण याह  कारे इजा क  नय ेआ ण झा यास याला बोड पे ट 
लावावी. तसचे स या भुं या या नयं णासाठ  बागेत गधं सापळे त हे टर  २ लावावेत. 

सुपार   फळधारणा  नर  आकाश आ ण वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने सुपार  बागेस ६ त े८ दवसां या अंतराने 
पाणी दे याची यव था करावी. 

मरची  वाढ ची 
अव था  

 पनुलागवड केले या मरची पकावर फुल कड,े कोळी व पांढर  माशी ई रसशोषक कडीमुळे  चुरडा मुरडा या रोगाचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता असत.े कडी पानातील रस शोषून घेत याने मरचीची पाने सुरकुतून याचंी वाढ खुंटते. यासाठ  
गोमु  १० ट के आ ण अझाडीरा ट न १०००० पी.पी.एम. ३ म.ल . त लटर पा यातून आलटून पालटून पनुलागवडीनंतर 
सात दवसां या अतंराने फवारणी करा यात. तसेच शतेाम ये न या रंगाच े चकट कागद सापळे लावावेत. 

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  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


