
 

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  ८४ /२०२०                                                    हिनाकं २० /१० /२०२०                                                                                               कालावधी ५हिवस 
 

  

    

मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १४/१०/२०२० ते २० /१०/२०२०)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान  
(हिनांक २१ /१० /२०२० सकाळी ८:३० पासनू  
२५ /१० /२०२० सकाळी ८:३० वािपेयतं) 

१४/१०  १५/१०  १६/१०  १७/१०  १८/१०  १९/१०  २०/१०  २१/१० २२/१० २३/१० २४/१० २५/१० 
०.० ९.६ २९.४ ०.०  ०.०  ०.०  १६.२  पाऊस (मममी) २०  २३  ११  ५  ०  
३१ ३१.५ ३३.२ ३२.८  ३१.५  ३१  ३२.१   कमाल तापमान (अं.से) ३३  ३४  ३५  ३५  ३५  
२५.५ २५ २४.६ २५  २५  २५  २४.६  ककमान तापमान (अं.से) २७  २७  २६  २६  २७  

       मेघाच्छािन (ऑक्टा) ५  ७  ६  ४  ३  
९० ९२ ९२ ७७  ८७   ९२  ९३  सकाळची सापेक्ष आद्राता ९१  ८८  ८५  ८०  ७६  
७८ ७९ ६६  ६९  ७१  ८५  - िपुारची सापेक्ष आद्राता ६९  ६९  ६०  ४९  ४३  
१.८ १.९ ३.३ ३.६  ४  २.८  १.९  वाऱ्याचा वेग (ककमी/तास) २  ४  ४  ५  ४  
आ.पू. वा.उ. न.ै द. वा.प.  उ.  पू.  आ.पू. वाऱ्याची हिशा पू.  ई. पू.  ई. पू. पू.  पू. 

पाऊस (मममी) मागील आठवडयातील पाऊस (मममी) १/१/२०२० पासून आिपयतं पाऊस (मममी) गेल्या विीचा 
५५.२  ३११७.६   ४२३३.४ 

 
हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान/ इशारा  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलले्या अंिािानुसार हिनांक २१   

आणण २२ ऑक्टोबर रोिी काही हठकाणी हलक्या ते मध्यम तसेच २३ त े २५  
ऑक्टोबर िरम्यान तुरळक हठकाणी अततशय हलक्या ते हलक्या स्वरूपाच्या 
पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे व पुढील पाच हिवस तापमानात वाढ 
होण्याची शक्यता आहे.  

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

सामान्य सल्ला  
 
 

• ददनाांक २१ व २२ ऑक्टोबर २०२०, रोजी काही दिकाणी हलक्या ते मध्यम 
स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने भात कापणी करून शेतात िेवू नये.   

 
भात िाणे भरणे  

ते काढणी 
अवस्था  

• ददनाांक २१ व २२ ऑक्टोबर २०२०, रोजी काही दिकाणी हलक्या ते मध्यम 
स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने पाऊसाचा अांदाज घेवून तयार झालेल्या 
हळव्या भात पपकाची भात कापणी यांत्राचा उपयोग करून कापणी करावी, जणेेकरून 
श्रमाची आणण वळेेची बचत होईल.  

 

नाचणी  िाणे भरणे  
ते काढणी 
अवस्था 

• ददनाांक २१ व २२ ऑक्टोबर २०२०, रोजी काही दिकाणी हलक्या ते मध्यम 
स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने पावसाचा अांदाज पाहून तयार झालेल्या 
नाचणी पपकाची सकाळच्या वेळेस कापणी करून सुरक्षित दिकाणी िेवावे व नांतर 
मळणी करावी.   

आंबा  पालवी फुटणे  • वाढत्या तापमानामुळे आांब्याच्या नवीन येणाऱ्या पालवीवर तुडतुडे, शेंडे पोखरणारी 
आणण ममजमाशीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने पालवीच ेककडीांपासूनसांरिण 



करण्यासािी लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ टक्के प्रवाही ६ मम.ली. ककां वा क्क्वनोलफॉस २५ 
टक्के प्रवाही २५ मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून पाऊसाची उघडीप 
असताना फवारणी करावी. 

चचकू  फळ धारणा  • घन लागवड असलेल्या चचकू बागाांमध्ये फाांद्या एकमेकाांमध्ये गेल्या असल्यास 
वाढलेल्या फाांद्या छाटणी करावी आणण वाळलेल्या फाांद्या काढून टाकाव,े तसेच 
जुन्या अनुत्पाददत झाडाांची मध्य फाांदी छाटणी व इतर मध्यम फाांद्याांची पवरळणी 
करावी. यामुळे झाडाला जास्त आणण खोलवर सूयाप्रकाश उपलब्ध होऊन फळ 
धारणेत वाढ होईल.  

कािू  पालवी फुटणे • तापमान वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे काजूच्या नवीन येणाऱ्या पालवीवर 
ढेकण्या व फुल ककडीचा प्रादभुााव होवू शकतो ही कीड नवीन पालवीतील  रस शोषून 
घेते त्यामुळे नवीन पालवीचे या ककडीांपासून सांरिण करण्यासािी पालवी फुटण्याच्या 
वेळी मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही १५ मम.ली. ककां वा लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ टक्के 
प्रवाही ६ मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून पावसाची उघडीप असताना 
फवारणी करावी. 

केळी   वाढीची 
अवस्था 

• केळी लागवडीनांतर ३० ददवस झाले असल्यास पावसाची उघडीप असताना ८२ गॅ्रम 
युररया २५० गॅ्रम मसांगल सुपर फॉस्फेट आणण ८३ गॅ्रम मुरेट ऑफ पोटाश हे 
रासायतनक खत ेप्रतत झाड बाांगडी पद्धतीने द्यावी.  

काळी 
ममरी 

वाढीची 
अवस्था 

• काळी ममरीचे उत्पन्न वाढण्यासािी प्रतत ममरी वेलावर ऑक्टोबर मदहन्यात २५% 
आि ददवस सािवलेल्या गोमूत्राची फवारणी व २५% द्रावणाची जममनीत एक 
क्जरवणी करावी.    

भािीपाला   रोपवाहटका • ममरची, वाांगी तसेच टोमॅटो भाजीपाला पपकाच्या रोपवतटीकेतील रोपाांना, रोपाांच्या 
जोमदार वाढीसािी १५ ददवसानांतर प्रत्येक वाफयास ५० गॅ्रम युररया द्यावा.  

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 : प्रादेमशक हवामान कें द्र , मुांबई  

२) मागील हवामान    : भात सांशोधन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृपष पवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : २०.१०.२०२०  

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


