
  

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 ७७/२०२०                                                          दनांक २५/०९/२०२०                                                    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 १९/०९/२०२० ते २५/०९/२०२०)   हवामानाच ेघटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक २६/०९/२०२० सकाळी ८:३० पासून ३०/०९/२०२० 
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७.६ ९.० ६.४ ५०.४ २२.० ३३.२ ५.० पाऊस ( ममी) २१ १३ ४ ६ ३ 
२८.० २८.३ २९.८ ३०.५ २७.० २९.२ ३०.२ कमाल तापमान (अ.ंसे) ३१ ३२ ३२ ३२ ३२ 
२२.१ २३.४ २३.५ २४.० २३.० २३.५ २४.१ कमान तापमान (अं.से) २५ २४ २४ २४ २४ 
६ ८ ४ ६ ६ ८ ६ मेघा छादन (ऑ टा) ढगाळ  ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 
९६ ९८ ९६ १०० ९५ ९८ ९७ सकाळची सापे  आ ता ९५ ९५ ९३ ९४ ९५ 
८६ ६४ ८३ ९७ ८९ ७८ - दपुारची सापे  आ ता ८२ ८१ ७४ ६८ ६९ 
१.७ ३.३ २.२ २.८ ५.० ४.१ २.७ वा याचा वेग ( कमी/तास) ३ ६ ५ ३ ४ 
शातं शातं शातं प. शातं शातं शातं वा याची दशा द. आ.द. आ.पू. आ.द. आ.पू. 

पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
१३३.६ ३९०८.७ ५१३०.९                   

हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार र ना गर  िज यातील काह  ठकाणी  दनांक २६ ते 

२७ स टबर, २०२० दर यान म यम व पा या आ ण दनांक २८ त े३० स टबर, २०२० दर यान हल या व पा या पाऊसाची श यता 
आहे. 

इशारा र ना गर  िज याक रता जोरदार पाऊसाची कोणतीह  चतेावणी नाह . 
पाऊसाचा व ता रत 

ेणी अंदाज  
व ता रत ेणी अदंाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक २ त े८ ऑ टोबर, २०२० दर यान सरासर पे ा कमी पाऊसाची 
श यता आहे. 

 
पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

खर प भात  पोटर  ते फुलोरा 
अव था (गर या 
जाती), फुलोरा ते 

दाणे भरण े अव था 
( नमगर या जाती) 
आ ण दाणे भरणे त े
प रप वता  अव था 

(हळ या जाती)  

 दनाकं २६ आ ण २७ स टबर २०२० रोजी िज हयातील काह  ठकाणी म यम पाऊसाचा अदंाज अस याने तयार 
झाले या हळ या भात पकाची कापणी श य अस यास पुढे ढकलावी आ ण दनांक २८ स टबर २०२० नंतर हळवे भात 
पकाची कापणी ज मनीलगत कर यात यावी. कापणी केलेले भात पक लगेच मळणी क न धा य कोर या आ ण 
सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवावे.  

 गरव ेआ ण नम गरवे भात खाचरात पा याची पातळी ५ ते १० स.मी. पयत नयं त करावी.  
 हळवे भात प रप व अव थेत अस यास कापणीपूव  ८ त े १० दवस खाचरातील पा याचा नचरा हो याची यव था 
करावी.  

 गरवे भात पक फुलो या अव थेत असताना दे यात येणार  न  खताची तसर  मा ा २८ कलो यु रया ती एकर  
पाऊसाची उघडीप असताना दे यात यावी.  

 आ तेत वाढ संभवत अस याने दधुाळ अव थेत असले या नमगर या भात पकावर ल बीवर ल ढेक याचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता आहे. भात पक दधुाळ अव थेत असताना ौढ ढेक या व याची लहान प ले दा याला छ  
पाडून आतील रस शोषून घेतात. यामुळे दाणे पोचट राहतात आ ण ल या अधवट भरतात. अशा दा यावर एक सू म 
छ  दसून येत ेव छ ाभोवती काळपट, तप कर  ठपका तयार होतो. कडी या नयं णासाठ  बांधावर ल गवत कापून 
बांध व छ ठेवावेत. पक दधुाळ अव थेत असताना त चूड एक ढेक या आढळून आ यास नयं णासाठ  लॅ बडा 
सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ५ म.ल . कंवा डे टामे ीन २.८% वाह  ९ म.ल . त १० लटर पा यातून फवारावे 
कंवा १.५ ट के लोरपायर फॉस भुकट  ८ कलो त एकर  सायंकाळी कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना आ ण 
पाऊसाची उघडीप असताना धुरळावी (ट प: कटकनाशकास लेबल लमे नाह त.).  

काज ू वाढ ची अव था  ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काजू या नवीन येणा या पालवीवर ढेक या (ट  मो क टो बग) कडीचा ादभुाव दसून 
ये याची श यता आहे. क ड पालवीतील रस शोषून घेत े यामुळे नवीन पालवी सुकून जाते. नयं णासाठ  मोनो ोटोफॉस 
३६ ट के वाह  १५ म.ल . कंवा लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी दनांक २३ स टबर २०२० नंतर पाऊसाची उघडीप असताना कर यात यावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लेम 
नाह त.). 

 मागील काह  दवसांपासून असलेल ेढगाळ वातावरण, वाढलले  आ ता आ ण कमी सूय काश यामुळे बुरशीला पोषक 



वातावरण नमाण झा यामुळे काजूची पानगळ आ ण फां याची मर दसून ये याची श यता अस याने नयं णासाठ  
म कोझेब ०.२% बुरशीनाशकाची २० ॅम त १० लटर पा यात मसळून संपणू झाडांवर फवारणी पाऊसाची उघडीप 
पाहून करावी. पुढ ल फवारणी १५ दवसां या अतंराने करावी. 

सुपार   फळधारणा  सुपार वर कोळेरोग बुरशीज य रोगाचा ादभुाव हवतेील आ ता वाढ यामुळे फळां या देठावर दसून ये याची श यता 
असनू रोगामुळे फळांची मो या माणात गळ होते. कोळेरोगाचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  १ ट का 
बोड म णाची कंवा ०.३७५ ट के कॉपर ऑ झी लोराईड ३७ ॅम त १० लटर पाणी या माणात ावण क न 
फवारणी पानांचा बेच यात करावी. 

भाजीपाला 
पके  

पेरणी   र बी हंगामासाठ  वांगी, मरची, टोमेटो आ ण इतर भाजीपाला पकाची रोपे तयार कर याक रता जमीन वाफसा ि थतीत 
असताना मशागत करावी. वाफे तयार कर याअगोदर ज मनीत चांगले कुजलेले शणेखत ५०० कलो त गुंठा मसळावे. 
३ मी. लांब x १ मी. ं द x १५ से.मी. उंचीचे गाद वाफे तयार करावे. पेरणी या वेळेस गाद वा यावर ती चौरस मीटर 
३५ ॅम यु रया, १०० ॅम सगंल सपुर फॉ फेट व २५ ॅम युरेट ओफ पोटेश मसळून १० स.मी. अंतरावर ओळीने 
भाजीपाला बयाणांची पेरणी करावी. पेरणी कर या अगोदर बया या वारे पसरणा या बुरशीज य रोगा या नयं णासाठ  
बया यास थायरम ३ ॅम ती कलो बयाण े कंवा ायकोडमा या जै वक बुरशीनाशकाची ३ ॅम ती कलो बयाणे या 
माणात बीज या करावी. ायकोडमा या जै वक बुरशीनाशकाची बीज या करतेवेळी कं चत पाणी लावून जै वक 

बुरशीनाशकाचे पातळ आवरण बया याभोवती होईल अस ेपहाव.े 
टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना खत े यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  
फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.  

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावतं 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  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


