
  

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 ५१/२०२०                                                          दनांक २६/०६/२०२०                                                   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 २०/०६/२०२० ते २६/०६/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक २७/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासून ०१/०७/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजपेयत) 
२०/०६ २१/०६ २२/०६ २३/०६ २४/०६ २५/०६ २६/०६  २७/०६ २८/०६  २९/०६ ३०/०६  ०१/०७ 
५.६ २.२ १६.८ ९.३ २.२ ०.० १.० पाऊस ( ममी) ३० १२ १२ १० १२ 
३०.५ ३१.० ३०.० ३०.५ ३०.६ ३१.५ ३१.२ कमाल तापमान (अं.से) ३२ ३३ ३२ ३३ ३३ 
२४.२ २५.७ २४.० २३.० २३.६ २४.६ २४.४ कमान तापमान (अं.से) २६ २६ २६ २६ २६ 
४ ६ ४ ४ ० ४ ८ मेघा छादन (ऑ टा) ८ ८ ८ ८ ८ 
९५ ९५ ९३ ९२ ८९ ९० ९७ सकाळची सापे  आ ता ९१ ८९ ८८ ८८ ९१ 
७८ ९८ ८२ ८२ ७५ ७७ - दपुारची सापे  आ ता ६९ ७० ६७ ६५ ७२ 
४.८ ५.७ ४.२ ५.६ ५.८ ५.९ ४.४ वा याचा वगे ( कमी/तास) ३ ४ ५ ४ ४ 
शातं शातं शातं शातं शातं शातं शातं वा याची दशा द. द. नै.द. नै.द. नै.द. 

पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
३७.१ ७५३.७ ५१३०.९                   

हवामान पूवानुमान कृ ष स ला 
दनाकं २७ जनू त े१ जलुै, २०२० दर यान हल या ते म यम पाऊसाची श यता असनू दनाकं २८ त े३० जनू, २०२० दर यान तुरळक ठकाणी जोरदार पाऊसाची 

श यता आहे. 
िपक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला --  पुढ ल पाच ह  दवस हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने नसग च वादळातील नुकसान त बागेमधील 
पुन था पत झाडांना पाणी दे याची यव था करावी.  

खर प भात  पुनलागवड  पुढ ल पाच ह  दवस हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने भात रोपवाट केस पाणी दे याची यव था करावी. 
 हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने पा याची उपल धता असले या ठकाणीच भात पुनलागवडीची कामे हाती 

यावी. तसेच पुनलागवड केले या भात खाचराम ये पाणी दे याची यव था करावी.                                                  
 पुनलागवड करावया या खाचराम ये चखलणी करावी. चखलणी या वेळेस एकर  ३५ क. ॅ. यु रया, १२५ क. ॅ. सगंल 

सुपर फो फेट आ ण ३४ क. ॅ. युरेट ऑफ पोटश खत े मसळावे. एकर  २ टन गर पु पाचा पाला चखलणी या वेळीस 
द यास ५० ट के न  खताची (यु रया) मा ा कमी क न यावी. हळ या भात जातींसाठ  २० त े २१ दवसांची आ ण 
नमगर या व गर या जातींसाठ  २७ ते ३० दवसांची तसेच १२ ते १५ स.मी. उंचीची आ ण पाच ते सहा पाने फुटले या 
रोपांची पुनलागवड करावी. 

 भात पकाची पुनलागवड १५ X १५ स.मी. (हळ या जातींसाठ ) कंवा २० X १५ स.मी. ( नमगर या व गर या जातींसाठ ) 
अतंरावर करावी. लावणी सरळ आ ण उथळ २.५ त े३.५ स.मी. खोल करावी. उथळ लावणी के याने फुटवे चांगले येतात. 
एका चुडाम ये दोन त ेतीन रोपे लावावीत आ ण संकर त भातासाठ  एका ठकाणी एकच रोप लावावे.  

 चार सू ी प दतीने लागवड करताना चखलणी या वेळेस एकर  २ टन गर पु पाचा पाला ज मनीत गाडावा. चार सू ी 
प दतीने भात पुनलागवड कर यासाठ  सुधा रत कंवा संकर त जातींची रोप े वाप न चुडांची नयं त लावणी (१५-२५ 
स.मी.) करावी. नयं त लावणी नंतर याच दवशी येक चार चडुा या चौकोनात २.७ ॅम वजनाची एक यु रया डीएपी 
केट हाताने ७.५ त े१० स.मी. खोल खोचावी. 

 पाऊसाची उघडीप व आ तचेे माण यामुळे भात रोपवाट केतील रोपावंर ल कर  अळीचा ादभुाव हो याची श यता 
अस यामुळे रोपवा टकेचे नर ण करावे. शेतातील बांध तणमु त ठेवावेत. ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  लॅ बडा 
सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यातून सं याकाळ या वेळेस फवारावे. (सूचना : सदर 
क टकनाशकास भात पकासाठ  लेबल लमे नाह .)  

 बांधावर ल खेक यां या नयं णासाठ  पावसा या या सु वातीला सलग २ त े ३ रा ी बांधावर ल खेकडे ब ी या उजेडात 
पकडून याचंी सं या कमी करावी आ ण नंतर वषार  आ मषाचा वापर क न खेक याचं े नयं ण करावे. १ कलो 
शजले या भाताम ये ७५ ट के पा यात मसळणार  ॲ सफेट पावडर ७५ ॅम टाकून वषार  अ मष तयार करावे. या 
म णा या साधारणपणे १०० गो या तयार क न येक बळा या आत त डाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, 
दसु या दवशी जी बळे उकरल  जातील अशा बळात परत आ मष वापरावे. वषार  आ मषाचा वापर सां घकर या व 
एकाच वेळी के यास खेक याचं े नयं ण कर यास मदत होईल. (सचूना: सदर क टकनाशकास लेबल लमे नाह ). 

नागल  रोपवाट का   पुढ ल पाच ह  दवस हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने नागल  रोपवाट केस पाणी दे याची यव था करावी. 



काजू  वाढ ची 
अव था  

 काजू पकाम ये होणा या पानगळी या नयं णासाठ  म कोझेब ०.२% बुरशीनाशकाची २० ॅम त १० लटर पा यात 
मसळून संपूण झाडांवर फवारणी करावी. 

फणस  वाढ ची 
अव था 

 फणसा या पाच वषावर ल येक झाडाला २० क. ॅ. चांगले कुजललेे शणेखत, १ क. ॅ. यु रया, १.५ क. ॅ. सगंल सुपर 
फो फेट व ५०० ॅम युरेट ऑफ पोटाश खताची मा ा दे यात यावी. वर दलेल  खताची मा ा पाच वषापे ा कमी वया या 
लागवडीस देताना प ह या वष  १/५ पट, दसु या वष  २/५ पट, तस या वष  ३/५ पट आ ण चौ या वष  ४/५ पट यावीत.   

आवळा  वाढ ची 
अव था 

 आव या या पूण वाढले या येक झाडाला १० क. ॅ. चांगले कुजलेल ेशेणखत, ५०० ॅम यु रया, १.५ क. ॅ सगंल 
सुपर फो फेट व ४०० ॅम युरेट ऑफ पोटाश खताची मा ा दे यात यावी.  

भाजीपाला पके  वाढ ची 
अव था  

 पढु ल पाच ह  दवस हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने भाजीपाला पकांना पाणी   दे याची यव था करावी. 

वेलवग य 
भाजीपाला 

 

वाढ ची 
अव था 

 पुढ ल पाच ह  दवस हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने वेलवग य भाजीपाला पकांना पाणी   दे याची यव था 
करावी. 

 वाढ या अव थेत असले या वेलवग य भाजीपाला पकांना काठ चा आधार दयावा कंवा मंडपाची यव था करावी. 

टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना क टकनाशका या आ ण बुरशीनाशका या फवार या करा यात तसेच पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  
फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत 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 
 


