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वा याची दशा

आ ता

हवामान सारांश
हवामान अंदाज

ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून

ऑ टोबर, २०२० दर यान हल या ते म यम

इशारा

ठाणे िज

पाऊसाचा व ता रत
ेणी अंदाज

व ता रत

यातील कोणताह इशारा नाह .

अव था

खर प भात

दाणे भरणे (गर या
जाती), प वता

( नमगर या आ ण
हळ या जाती)
प वता

ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण

वभागात

पालवी अव था

२५/१०

२५

२६

२६

२६

२६

ढगाळ

ढगाळ

अंशत:

अंशत:

९०

८६

८४

८०

७१

६७

६७

५९

५०

४२

३

५

४

५

५

आ.पू.

पू.

पू.

पू.

पू.

ढगाळ

यातील काह

ढगाळ

ठकाणी दनांक २१ ते २४

व पा या पाऊसाची श यता असन
ू आकाश ढगाळ राह ल.

दनांक २१ ते २७ ऑ टोबर, २०२० दर यान सरासर पे ा जा त

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला

 गरवे भात दाणे भर या या अव थेत अस याने खाचरात पा याची पातळी ५ स.मी. पयत नयं त करावी.
 हवामान अंदाजानुसार हल या ते म यम पाऊसाची श यता वतवल अस याने तयार भात
उघडीप असताना करावी आ ण कापणी केलेले भात शेतात न ठे वता लगेचच सुर
आ ण उ पाद त पक कोर या आ ण सुर

पकाची कापणी पाउसाची

त ठकाणी नेऊन लगेच मळणी करावी

त ठकाणी वाळ व यासाठ पस न ठे वावे.

 हवामान अंदाजानस
ु ार हल या ते म यम पाऊसाची श यता वतवल अस याने पाउसाची उघडीप असताना तयार नागल /
वर

पकाची कणसे व याने कापून कोर या आ ण सुर

मळणी करावी.
आंबा

२४/१०

ढगळ

ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार ठाणे िज

पाऊसाची श यता आहे.

पक

नागल / वर

ादे शक हवामान पूवानुमान क ,

त ठकाणी वाळ व यासाठ पस न ठे वावे आ ण वाळ यानंतर

 ढगाळ पाऊसाळी वातावरण संभवत अस याने आं या या कोव या पालवीवर करपा रोगाचा

ादभ
ु ाव

दसून ये याची

श यता अस याने नयं णासाठ पाऊसाची उघडीप असताना १ ट के बोड म णाची कं वा काब डॅ झम १२% + म कोझेब
६३% या संयु त बुरशीनाशकाची १०

ॅम

त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी.

 दनांक २२ ऑ टोबर २०२० पयत म यम पाऊसाची श यता असून यानंतर पज यमानचे

माण कमी राहून तापमानात
वाढ संभवत अस याने दनांक २३ ऑ टोबर २०२० नंतर पारं पा रक प दतीने लागवड केले या आंबा बागेम ये जु या
अनु पा दत झाडांची म य फांद छाटणी व इतर म यम फां यांची
छाटणीची कामे सु

वरळणीची तसेच घन लागवड केले या बागेतील

करावी. खूप जु या आ ण उं च झाडांची छाटणी बुं यापासून दोन तत
ृ ीयांश उं चीवर

वया या आ ण कमी उं ची या झाडांची छाटणी १२ ते १५ फुट उं चीवर करावी. छाटणी केले या झाडांवर
क टकनाशक ५ म. ल .

त लटर पाणी या

माणात संपण
ू झाडावर फवा न झाड भजवन
ू

ावण छाटणी केले या झाडां या मुळांम ये दे खील ओतावे. यानंतर १ लटर डांबरा या

भुकट

करावी व कमी
लोरोपायर फॉस

यावे तसेच क टकनाशकाचे

ावणाम ये ५

ॅम बा व ट नची

मसळून कापले या फां यां या भागावर लावावे. छाटणी के यानंतर सु वाती या काळात झाडाला १० ते १५

दवसां या अंतराने १५० ते २०० लटर पाणी

फुट यांची

वरळणी करावी. प हल

यावे. नवीन फुटवे आ यानंतर दोन आठव यांनी ३ ते ५ फुटवे ठे वन
ू नवीन

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 ठे वून इतर फुटवे काढून टाकावेत.

 घन लागवड (५ x ५ मी. कं वा ६ x ४ मी.) असले या आंबा बागांम ये सु वाती या काळापासून नय मत छाटणी करावी.
या म ये उं ची कमी करणे, फां या एकमेकांम ये गे या अस यास छाटणे आ ण वाळले या फां या काढून टाकणे या
गो ट ंचा अंतभाव करावा. घन लागवड असले या बागांमधील कलमांची उं ची दोन ओळीं या अंतरा या ८०% इतक ठे वावी.
नारळ

फळधारणा

 पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभवत अस याने नारळावर

गोज च ाकार पांढर माशीचा

ादभ
ु ाव दसून

ये याची श यता असन
ू या कडीची प ले आ ण
गोड चकट

ौढ पानां या खाल ल बाजूस राहून रस शोषण करतात. तसेच माशी
ाव सोडत अस याने यावर वातावरणातील बरु शीची वाढ होवन
ू पाने काळी पडलेल दसतात. या कडी या

यव थापनासाठ माडावर ५० म.ल . कडू लंब तेल (०.५ ट के

अंतराने तीन फवार या
चकू

फळधारणा

ेशर पंपाने करा यात.

 चकूवर ल बी पोखरणा या अळी या

गोळा क न न ट करावीत व बागेची

यव थापनासाठ

कं वा २.८ ट के

ती १० लटर पाणी या

चकू बागेतील कड

माणे १५ दवसां या

त तसेच गळलेल सव फळे व पालापाचोळा

व छता राखून बागेत पूरेसा सूय काश येईल असे पहावे. कडीचा

येत अस यास नयं णासाठ तसेच ५० ट के
म.ल

वाह )

वाह

ोफेनोफोस १५ म. ल . कं वा १४.५ ट के

वाह डे टामे ीन १० म. ल . क टकनाशकंची आलटून पालटून

ादभ
ु ाव दसून

वाह इंडो झाकाब ५

त १० लटर पा यातन
ू प हल

फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. पुढ ल दोन फवार या एक म ह या या अंतराने करा यात.
सव णासाठ
भडी

पेरणी

न या रं गा या

 दनांक २२ ऑ टोबर २०२० पयत म यम पाऊसाची श यता असून

यानंतर पज यमानचे

श यता अस याने दनांक २३ ऑ टोबर २०२० नंतर भडी पका या पेरणीची कामे हाती
टन चांगले कुजलेले शेणखत

यावी. पेरणीनंतर हलके पाणी दयावे.

भाजीपाला

रोपवा टका

 र बी भाजीपाला रोपवाट केतील रोपां या जोमदार वाढ साठ

अ टर

रोपवा टका

 दनांक २२ ऑ टोबर २०२० पयत म यम पाऊसाची श यता असून

रोपवा टका

यु रयाखताची मा ा पाऊसाची उघडीप असताना दे यात यावी.

पेरणीनंतर १५

लांब X १ मी. ं द X १० से.मी. उं चीचे गाद वाफे तयार करावेत.

झडू

दवसांनी

येक वा यास ५०

कमी राह याची

येक वा यात ८ ते १० कलो चाळलेले शेणखत व ५०

यावे व झार ने हलके पाणी

 दनांक २२ ऑ टोबर २०२० पयत म यम पाऊसाची श यता असून

यावे.

यानंतर पज यमानचे

माण

कमी राह याची

श यता अस याने दनांक २३ ऑ टोबर २०२० नंतर झडू फुल पका या लागवडीसाठ रोपवा टकेची कामे हाती
कलो चाळलेले शेणखत व ५० ते ६०
यावे.

-



ॉयलर प ांना तीन आठव यापयत

फ नशर खा य

यावे.

यां या वजनानुसार

ॉयलर

यावे व झार ने हलके पाणी

टाटर व पुढे चार ते सहा आठव यापयत

 ४ ते १० दवसां या प लांना राणीखेत रोगावर पशुवै यक य अ धकार स

याने लसीकरण क न

 प ी गाद प धतीने (डीप

ओल होणार नाह याकडे ल

शेड या

व छतेकडे नय मत ल

यावे.

लटर) प धतीने जोपासल

अस यास गाद

आठव यातून एकदा हलवावी व म ह यातून एकदा २ ट के चुना गाद त मसळावा.

यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात

ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल येथील
तयार क न

अ धक मा हतीसाठ नजीक या कृषी व यापीठाचे क

यावीत.

येक वा यात ८ ते १०

ॅम म खत (सुफला) मसळावे. तयार वा यावर ४ ते ५ से.मी. अंतरावर १ स.मी.

खोल वर ओळीत वरळ बी पे न शेणखत व माती या म णाने हल या हाताने झाकून

टप: पाऊसाची उघडीप असताना खते

माण

ॅम

यावीत. रोपे तयार कर याक रता २ मी.

रोपे तयार कर याक रता २ मी. लांब X २ मी. ं द X १० से.मी. उं चीचे गाद वाफे तयार करावेत.

कुकुटपालन

ती एकर

ॅम म खत (सुफला) मसळावे. तयार वा यावर १० ते १२ से.मी. अंतरावर १ स.मी. खोल वर ओळीत वरळ बी

पे न शेणखत व माती या म णाने हल या हाताने झाकून

रोपवा टका

कमी राह याची

युरेट ऑफ पोटाश

यानंतर पज यमानचे

श यता अस याने अ टर फुल पका या लागवडीसाठ रोपवा टकेची कामे हाती
ते ६०

माण

यावीत. नांगरणी या वेळेस ६

त एकर ज मनीत मसळावे. लागवड सर प धतीने ६० x ६० स.मी. अंतरावर करावी.

पेरणी या वेळेस २८ कलो यु रया, १२५ कलो संगल सुपर फो फेट आ ण ३३ कलो
खताची मा ा

कडी या

काशसापळा बागेत बसवावा.

कं वा महारा

यावे. प यां या आ ण
यावे. गाद

ावण पानांवर चकटून राह यासाठ फवारणी या

ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त

सा रत कर यात आल .

ॉयलर

स मती या शफारशीनुसार

शासनाचे कृषी अ धकार यां याशी संपक करावा

