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   मागील हवामान आठवडा सारांश 
( दनांक २१/१०/२०२० ते २७/१०/२०२०)   हवामानाच ेघटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक २८/१०/२०२० सकाळी ८:३० पासून ०१/११/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजपेयत) 
२१/१० २२/१० २३/१० २४/१० २५/१० २६/१० २७/१०  २८/१० २९/१० ३०/१० ३१/१० ०१/११ 
०.० ०.६ - - - - - पाऊस ( ममी) २ ० ० ० ० 
३२.८ ३४.२ - - - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३४ ३३ ३३ ३३ ३३ 
२३.५ २३.५ - - - - - कमान तापमान (अं.से) २३ २३ २३ २४ २४ 
८ ८ - - - - - मेघा छादन (ऑ टा) नर  नर  नर  नर  अशंत: 

ढगाळ  
८७ ९३ - - - - - सकाळची सापे  आ ता ७७ ७० ६८ ६८ ६९ 
६८ - - - - - - दपुारची सापे  आ ता ५१ ४७ ४६ ४३ ५० 
१.८ १.६ - - - - - वा याचा वगे ( कमी/तास) ६ ५ ५ ५ ७ 
शातं  शातं  - - - - - वा याची दशा पू. पू. ई.पू. पू. पू. 

पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
०.६ ३०२२.२ ५१९७.२ 

हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार रायगड िज यात दनांक २८ ऑ टोबर ते १ नो हबर, 

२०२० दर यान हवामान कोरडे राह याची श यता असून तापमानात वाढ सभंवत ेतसेच आकाश नर  राह ल. 
 

पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
खर प भात  प वता    हवामान अंदाजानुसार पुढ ल पाचह  दवस हवामान कोरड ेराह याची श यता अस याने तयार भात पकाची कापणी 

पूण क न यावी.  
नागल / वर   

 
प वता   हवामान अंदाजानुसार पुढ ल पाचह  दवस हवामान कोरडे राह याची श यता अस याने तयार नागल / वर  पकाची 

कापणी पूण क न यावी.  
तूर   शगा अव था   तूर वर शगा पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता असनू कडी या अ या शगाना छ  पाडून अध 

शर र बाहेर व अध आत ठेवून दाण े खाते. मो या अ या दाणे पोख न खावून शगांच े नुकसान करते. कडीचा 
ादभुाव दसून येत अस यास कडी या नयं णासाठ  लोरॅन ोनील पोल १८.५ ट के ३ म.ल . कंवा ि पनोसॅड 

४५% वाह  २.५ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी.  
वाल  
 

पूवमशागत आ ण 
पेरणी  

 भात कापणी नंतर ज मनी या अगंओ यावर वनामशागत वाल/ कडवा वाल पकाची पेरणी कर यासाठ  भात 
कापणीनंतर जमीन वाफसा ि थतीत आ यावर शेतातील तणांच े लायफोसेट (५ म. ल . त लटर पा यातून) या 
अ नवडक तणनाशकाचा वापर क न नयं ण कराव.े यानंतर एक ते दोन दवसांनी कोणतीह  मशागत न करता 
टोकण प धतीने ३० X १५ से.मी. अंतरावर  वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी बया याशेजार  भोक क न 
याम ये दाणेदार म खत सुफला गुं यास एक कलो या माण े यावेत. 

 ज मनीची मशागत क न वाल पकाची लागवड करताना भात कापणी नंतर ज मन वापसा असताना नांगरणी करावी 
नागंरणी या वेळेस एकर  २ टन चांगले कुजललेे शणेखत कंवा कंपो टखत मसळून जमीन समपातळीत आणून वाल 
बया याची ३० त े४५ कलो त हे टर  त हे टर  बयाण ेटोकण प धतीने ३० x १५ स.े मी. कंवा ३० x २० स.े 
मी. कंवा ३० x ३० स.े मी. अतंरावर करावी. पेरणी या वेळेस ५४० ॅम यु रया आ ण ३ क. ॅ सगंल सुपर फॉ फेट 
ती गुठंा ओळीम ये बया याखाल  साधारण ५ स.मी. खोल वर यावे. पेरणीनंतर हलके पाणी दयाव.े 

 दो ह  प धतीने वालाची पेरणी करताना परेणीपूव  ती कलो बया यास ३ ॅम थायरम आ ण २५ ॅम रायझो बयम 
या जीवाणू संवधकाची या पेरणीपूव  १ तास आधी व बुरशीनाशकानंतर क न बयाण े सावल त सकुवावे. 
रायझो बयमची या के यामुळे मुळावर ल गाठ ची सं या वाढून न ाचे ि थर करण जा त माणत होते. 

हरभरा  पूवमशागत आ ण 
पेरणी 

 र बी हंगामातील हरभरा पका या लागवडीसाठ  मशागतीची काम ेसु  करावीत. यासाठ  नागंरणी या वेळेस एकर  २ 
टन चांगले कुजलेल ेशणेखत कंवा कंपो टखत मसळून जमीन समपातळीत आणून हरभरा बया याची ३० x १० 
स.मी. अंतरावर पेरणी करावी. पेरणी या वेळेस ५४० ॅम यु रया आ ण ३ क. ॅ सगंल सुपर फॉ फेट ती गुंठा 
खताची मा ा यावी. पेरणीनंतर हलके पाणी दयाव.े 

 परेणीपूव  त कलो बया यास २ ॅम थायरम कंवा ५ ॅम ायकोडमा आ ण २५ ॅम रायझो बयम आ ण पी. 



एस.बी. या जीवाणू संवधकाची या करावी. 
आंबा  पालवी अव था  आं या या कोव या पालवीवर शड े पोखरणा या अळीचा आ ण मज माशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता 

अस याने कडी या नयं णासाठ  मोनो ोटोफॉस ३६ ट के वाह  ११ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी.  

 आं याला मोहोर ये यासाठ  झाडा या मुळांना ताण बसणे आवश य असते. यासाठ  बागेतील गवत काढून बागेची 
साफसफाई लवकरात लवकर पूण करावी जेणे क न आंबा बागेतील ज मनीम ये असललेे पा याच े माण लवकर 
कमी होवून झाडाला ताण बस यास मदत होईल.  

 पारंपा रक प दतीने लागवड केले या आंबा बागेम ये जु या अनु पा दत झाडाचंे पुन जीवन कर यासाठ  म य फांद  
छाटणी व इतर म यम फां याचंी वरळणी व यापीठाने शफारस केले या तं ानानुसार करावी. खूप जु या आ ण 
उंच झाडांची छाटणी बुं यापासून दोन ततृीयांश उंचीवर करावी व कमी वया या आ ण कमी उंची या झाडांची छाटणी 
१२ त े१५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केले या झाडांवर लोरोपायर फॉस क टकनाशक ५ म. ल . त लटर पाणी 
या माणात संपूण झाडावर फवा न झाड भजवून यावे तसेच क टकनाशकाच े ावण छाटणी केले या झाडां या 
मुळांम ये देखील ओताव.े यानंतर १ लटर डांबरा या ावणाम ये ५ ॅम बा व ट नची भुकट  मसळून कापले या 
फां यां या भागावर लावावे. छाटणी के यानंतर सु वाती या काळात झाडाला १० ते १५ दवसां या अंतराने १५० त े
२०० लटर पाणी यावे. नवीन फुटवे आ यानंतर दोन आठव यानंी ३ त े५ फुटवे ठेवून नवीन फुट याचंी वरळणी 
करावी. प हल  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 ठेवून इतर फुटवे काढून टाकावेत. 

 हापूस आं याम ये झाडा या टोकाकडील भागात जा त पालवी, फां या अस यास झाडा या आतील बाजूस सूय काश 
पोहचत नस याने नवीन पालवी आ ण फळधारणवेर प रणाम दसून येतो यासाठ  ग च झाडांची म य फांद  छाटणी 
व काह  घन फां या वरळणी करावी. कापले या भागावर बोड  पे ट लावावी.  

 घन लागवड (५ x ५ मी. कंवा ६ x ४ मी.) असले या आंबा बागांम ये सु वाती या काळापासून नय मत छाटणी 
करावी. या म ये उंची कमी करण,े फां या एकमेकांम ये गे या अस यास छाटण ेआ ण वाळले या फां या काढून 
टाकण ेया गो ट ंचा अतंभाव करावा. घन लागवड असले या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं या अतंरा या 
८०% इतक  ठेवावी. 

काज ू पालवी अव था  काजमू ये रोठा या कडी या (खोड कडीचा) ादभुावाकडे खोडाचे वेळोवेळी नर ण करावे. खोड कडीचा  ादभुाव 
झाडाच ेखोड व उघडी मुळे यावर दसून येतो. खोड कडीचा रो याची क ड झाडाची साल पोख न आतील गाभा खाते. 
खोडाला पडले या छ ातून भसुा बाहेर पडलेला दसतो. खोडातून भसुा येताना दस यास व रत नयं णाचे उपाय 
करावे. ादभुाव दसून येताच नयं णासाठ  १५ एम. एम. पटाशी या सहा याने खोडाची ादरुभावीत साल काढून 
रोठयाला बाहेर काढून मा न टाकावे व वाह  लोरपायर फॉस २० ट के ५० म. ल . ती १० लटर पा याम ये 
मसळून साल काढललेा भाग ावणाने चांगला भजवावा. झाडाला कोण याह  कारे इजा क  नये व इजा झा यास 
याला बोड  पे ट लावून जखम झाकावी. झाडाची मुळे उघडी राहणार नाह  याची नेहमी काळजी यावी. नय मत 
बागेची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले या फां या कापले या भागावर डांबर लावाव े जेणेक न कडीचा 
ादभुाव कमी हो यास मदत होईल. 

 काजू बयांचे उ पादन व बयांच ेआकारमान वाढ व यासाठ  त झाड ता या कंवा आठ दवसापयत साठ वले या 
२५ ट के गोमु ा या ५ लटर ावणाची फवारणी (आ ण २५ ट के गोमु ा या १० लटर ावणाची झाडा या 
बुं याम ये िजरवणी पालवी आ यापासुन ३० दवसां या अतंराने ४ वेळा करावी. 

नारळ  फळधारणा  पाऊसाची उघडीप, नर  आकाश आ ण वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नारळ बागेस ८ 
ते १० दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. 

सुपार   फळधारणा  पाऊसाची उघडीप, नर  आकाश आ ण वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ सभंवत अस याने सुपार  बागसे ६ 
ते ८ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. 

मरची   पुनलागवड    मरची पकाची रोप े लागवडीयो य झाल  अस यास पुनलागवड करावी. लागवड सर  वरं यावर ६० x ६० से.मी. 
अतंरावर करावी. लागवडी या वेळेस ५४० ॅम चांगल ेकुजललेे शेणखत, ६ ॅम यु रया, ११ ॅम सगंल सुपर फॉ फेट 
आ ण ३ ॅम युरेट ऑफ पोटाश ती रोप या माणे खताची मा ा यावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी यावे. रोपांचे 
मर रोगापासून संर ण कर याकर ता पुनलागवड करतेवेळी रोपे ायकोडमा ५ त े१० ॅम त लटर पाणी कंवा 
डाय मथोएट १ म. ल . त लटर पा या या ावणात ५ म नटे बुडवून लागवड करावी. ायकोडमा पुनलागवडी या 
वेळेस शणेखतासोबत यावयाच ेअस यास २ ॅम त रोप या माण ेदे यात यावे.  

भाजीपाला/ 
फळबाग   

वाढ ची अव था   पाऊसाची उघडीप, नर  आकाश आ ण वाढ या तापमानामुळे बा पीभवनात वाढ सभंवत अस याने नवीन लागवड 
केले या फळबागेला आ ण भाजीपाला पकांना पाणी दे याची यव था करावी. 

झडू रोपवा टका  र बी हंगामातील झडू फुल पका या लागवडीसाठ  रोपवा टकेची कामे हाती यावीत. रोपे तयार कर याक रता २ मी. 
लांब X २ मी. ं द X १० स.ेमी. उंचीच ेगाद वाफे तयार करावेत. येक वा यात ८ ते १० कलो चाळलेले शेणखत व 
५० त े६० ॅम म खत (सुफला) मसळाव.े तयार वा यावर ४ त े ५ स.ेमी. अंतरावर १ स.मी. खोल वर ओळीत 
वरळ बी पे न शणेखत व माती या म णाने हल या हाताने झाकून यावे व झार ने हलके पाणी यावे. 

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  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


