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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १० /१०/२०२० त े१६ /१०/२०२०)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान  
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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान/ इशारा  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलले्या अंिािानुसार हिनांक १७  

ऑक्टोबर रोिी तुरळक हठकाणी हलक्या ते मध्यम तसेच १८ ते २१ ऑक्टोबर 
िरम्यान अततशय हलक्या ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वतावण्यात 
आली आहे व पुढील पाच हिवस आद्रतेत वाढ होण्याची शक्यता असून आकाश 
ढगाळ राहील. 

• षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक २३ ते २९ ऑक्टोबर, २०२० िरम्यान कोंकण 
षवभागासाठी पिान्यमान हा सरासरीपेक्षा िास्त राहील. 

सामान्य सल्ला  
 
 

• ददनाांक १७ ऑक्टोबर २०२०, रोजी तुरळक दिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या 
पावसाची शक्यता असल्याने भात कापणी करून शेतात िेवू नये.   

 
भात िाणे भरणे  

ते काढणी 
अवस्था  

• ददनाांक १८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान अततशय हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा 
पावसाची शक्यता असल्याने पाऊसाचा अांदाज घेवून तयार झालेल्या हळव्या भात 
पपकाची सकाळच्या वेळेस “वैभव” पवळ्याच्या सहाय्याने जममनीलगत कापणी करून 
सुरक्षित दिकाणी िेवावे व नांतर मळणी करावी.  सािवणी अगोदर २ ते ३ उन्हे 
देऊन धान्य वाळवावे.  

• तनमगरवे भात पक्व होवू लागल्यास कापणी पूवी ८-१० ददवस भात खाचरातील 
पाणी बाहेर काढून टाकावे, शेतात पाणी साच ूनये याची काळजी घेवून अततररक्त 
पाण्याचा तनचरा होण्याची व्यवस्था करावी.  

• पाऊसाची उघडझाप, ढगाळ वातावरण, तापमानात वाढ सांभवत असल्याने पाणथळ 
भागातील गरवे भात जातीवर घट्ट लागवड आणण नत्र खताची अवाजवी मात्रा 
ददलले्या खाचरातील सािलले्या पाण्याच े तापमान वाढल्याने तपककरी तुडतुडयाांचा 



प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे. तुडतुडे व तयाांची पपल्ले भाताच्या खोडातील 
अन्नरस शोषून घेतात, पररणामी भाताची पाने पपवळी पडतात आणण नांतर 
वाळतात. पपकाचे तपककरी तुडतुडयाांचा प्रादभुाावावर साततयाने लि िेवावे. जर 
रोपाच्या चुडात ५ ते १० तुडतुडे आढळल्यास थायामेथोक्झाम २५ टक्के डब्लूजी २ 
गॅ्रम ककां वा अॅमसफेट ७५ टक्के पाण्यात पवरघळणारी भुकटी २२.५ गॅ्रम प्रतत १० मलटर 
पाण्यातून फवाराव.े 

नाचणी  िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था 

• ददनाांक १८ ते २१ ऑक्टोबर अततशय हलक्या त े हलक्या स्वरूपाचा पावसाची 
शक्यता असल्याने पावसाचा अांदाज पाहून तयार झालेल्या नाचणी पपकाची 
सकाळच्या वेळेस कापणी करून सुरक्षित दिकाणी िेवावे व नांतर मळणी करावी.   

फुलशेती   • मागील काही ददवस मध्यम ते जोरदार पाऊस झाल्याने फूल पीक िेत्रातील 
अततररक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची व्यवस्था करावी.  

चचकू  फळ धारणा  • मागील काही ददवस वादळी वाऱ्यासह मध्यम ते जोरदार पाऊस झाल्याने चचकू, 
आांबा, काजू आणण  पपई तुटलेल्या फाांद्या, गळालेली फळे पाने वेचून नष्ट करावे 
तसेच बागेतील अततररक्त पाणी साचले असल्यास  तनचरा होण्याची व्यवस्था 
करावी.  

केळी   वाढीची 
अवस्था 

• मागील काही ददवस वादळी वाऱ्यासह मध्यम ते जोरदार पाऊस झाल्याने केळी 
बागेतील तण व रोगट पाने काढून टाकावीत, बाांध स्वछ करावेत, तसचे केळीच्या 
झाडाांना योग्य भर देवून अततररक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची व्यवस्था करावी.  
 

फळ व 
भािीपाला   

रोपवाहटका • मागील काही ददवस मध्यम ते जोरदार पाऊस झाल्याने फळ व भाजीपाला  
पपकाच्या रोपवतटीकेतील अततररक्त पाणी साचल े असल्यास तनचरा होण्याची 
व्यवस्था करावी. 

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 पूवाानमुान : प्रादेमशक हवामान कें द्र , मुांबई  

२) मागील हवामान    : भात सांशोधन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृपष पवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : १६.१०.२०२०  

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


