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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ११ /११ /२०२० ते १७ /११ /२०२०)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान  
(हिनांक १८ /११ /२०२० सकाळी ८:३० पासनू  
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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक १८ ते २२   

नोव्हेंबर, २०२० िरम्यान आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. 
सामान्य सल्ला  • भाजीपाला पपकास व फळबाग रोपवाटीकेस ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने पाणी िेण्याची 

व्यवस्था करावी. 
भात रोप अवस्था   • पेरणीनांतर १५ दिवसाांनी प्रतत गुांठा शेत्रास १ कक.गॅ्र. युररया खताचा िसुरा हफ्ता िेण्यात 

यावा.   
हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठी मध्यम ते भारी, काळी कसिार, पाण्याचा उत्तम तनचरा होणारी जमीन 

तनवडावी. पाणथळ, चोपण, क्षारयुक्त जममनीत हरभऱ्याची पेरणी टाळावी. बागायती पेरणी 
२० ऑक् टोबर ते 22 नोव्हेंबर िरम्यान करावी. पेरणीस जास्त उशीर झाल्यास ककमान 
तापमान खूपच कमी होऊन उगवण उमशरा आणण कमी होते. पपकाची वाढ कमी होऊन 
फाांद्या, फुले व घाटे कमी लागतात.  

तूर  फुलोरा  • तूरीवर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रािभुााव दिसून येण्याची शक्यता असून ककडीच्या अळ्या 
शेंगाना तिद्र पाडून अरे्ध शरीर बाहेर व अरे्ध आत ठेवून िाणे खाते. मोठ्या अळ्या िाणे 
पोखरून खावून शेंगाांचे नुकसान करते. या ककडीचा प्रािभुााव दिसून येत असल्यास ककडीच्या 
तनयांत्रणासाठी क्लोरॅनट्रोनीलीपोल १८.५ टक्के ३ मम.ली. ककां वा स्स्पनोसॅड ४५% प्रवाही २.५ 
मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी.  

फुल षपके वाढीची 
अवस्था 

• झेंडू फुलपपकामध्ये लागवडीनांतर १५ ते २० दिवसाांनी खुरपणी करावी व रोपाांना मातीची भर 
ियावी. 

आंबा  वाढीची 
अवस्था  

• नवीन लागवड केलेल्या आांबा कलमाांना पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी तसेच आळ्यामध्ये 
गवताचे आच्िािन करावे. 



कािू वाढीची 
अवस्था 

• नवीन लागवडीतील काजू कलमाच्या जोडाखालील येणारी फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत 
तसेच कलमा भोवती वाढलेली  झुडपे व इतर काडी कचरा गोळा करून नष्ट करावीत. 

चचकू काढणी • चचकू पपकामध्ये मोठ्या आकाराची फळे तयार झाली असून काढणी अवस्थेत आहेत. तयार 
फळे सकाळी िहाच्या अगोिर व िपुारी चारच्या नांतर अतुल चचकू झेल्याच्या सहाय्याने 
काढावीत. 

वेलवगीय 
भािीपाला  

पुनालागवड • कारली, िरु्धी आणण काकडी भाजीपाला रोपाांची लागवड झाल्या नांतर मर रोगाचा प्रािभुााव 
रोखण्यासाठी ५० गॅ्रम ट्रायकोडमाा या जैपवक बुरशीनाशकाची १० मलटर पाण्यात ममसळून 
आळवणी करावी. 

कोबी पुनालागवड • कोबी पपकाची रोप ेलागवडीयोग्य झाली असल्यास पुनालागवड करावी.  लागवड सरीवरांब्यावर 
ककां वा सपाट वाफ्यावर करावी. रोप े 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 ियावे. 

भािीपाला   वाढीची 
अवस्था 

• टोमॅटो, वाांगी, ममरची पपकावर पाने खाणारी अळी, तुडतुडे, मावा ककडीांचा प्रािभुााव दिसून 
आल्यास तनयांत्रणासाठी मॅलेथीऑन २० ममली ककां वा डायमेथोएट १५ ममली १० मलटर पाण्यात 
ममसळून १०-१५ पावसाच्या अांतराने फवारणी करावी.  

पशु पालन   • ककमान तापमानात घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळेस जनावराांच्या गोठयात तसेच 
कोंबडयाांच्या शेड मध्ये गरजेनुसार पवजेचे बल्ब आणण शेडभोवती पडिे गुांडाळावे व दिवसा 
गोठयाची िारे व णखडक्या खुली ठेवावीत जेणे करून हवा खेळती 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 पूवाानमुान : प्रािेमशक हवामान कें द्र , मुांबई  

२) मागील हवामान    : भात सांशोर्धन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृपि पवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : १७.११.२०२०  

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


