
  

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 ९५/२०२०                                                          दनांक २७/११/२०२०                                                    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 २१/११/२०२० ते २७/११/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक २८/११/२०२० सकाळी ८:३० पासून ०२/१२/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजपेयत) 
२१/११ २२/११ २३/११ २४/११ २५/११ २६/११ २७/११  २८/११ २९/११ ३०/११ ०१/१२ ०२/१२ 
०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस ( ममी) ० ० ३ ७ ० 
३३.७ ३३.७ ३३.० ३३.४ ३२.४ ३१.९ ३३.० कमाल तापमान (अ.ंसे) ३४ ३३ ३३ ३४ ३४ 
२०.१ १९.० १९.० १६.१ १६.४ १४.१ १७.४ कमान तापमान (अं.से) २१ २१ २१ २२ २० 
० ० ० ० ० ० ० मेघा छादन (ऑ टा) ढगाळ  ढगाळ नर  ढगाळ  ढगाळ  
९५ ८९ ९३ ८३ ८९ ८१ ८० सकाळची सापे  आ ता ६३ ८१ ७९ ७७ ७० 
६६ ५३ ५५ ५४ ४८ ४० - दपुारची सापे  आ ता ४० ५४ ५२ ५० ३९ 
२.८ २.२ २.१ २.७ १.९ २.५ ३.७ वा याचा वेग ( कमी/तास) ९ ९ ६ ७ ८ 
शातं  शातं  शातं  शातं  शातं  शातं  शातं  वा याची दशा पू. पू. पू. पू. ई.पू. 

पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
०.० ४१३७.५ ५१३०.९                   

हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक ३० नो हबर आ ण १ डसबर, 

२०२० रोजी तुरळक ठकाणी हल या पाऊसाची श यता असून आकाश ढगाळ राह ल.   

 
पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

भुईमगु 
 

पेरणी   भुईमगुाची लागवड पारदशक लाि टक आ छादन (५ ते ६ माय ोन) वाप न करावयाची अस यास ज मनीची 
नागंरट क न जमीन समपातळीत आण यानंतर ५-७ समी उंचीचे व ६० समी ं द चे आ छादनासाठ  गाद वाफे 
तयार करावेत. दोन गाद वा यामधील अतंर ३० समी ठेवावे. गाद वाफे तयार करताना ४ त े६ टन चांगले कुजलेल े
शेणखत ज मनीम ये वा यावर मसळावे. ठबक सचंनाची सोय करता येण े श य अस यास आ छादन 
अथंर यापूव  ठबक सचंनाचा संच अंथरावा. भुईमुगातील तणां या नयं णासाठ  युटा लोर ५० म.ल . ती १० 
लटर पा यात मसळून गाद वा यावर पेरणीपूव  ओ या पृ ठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. पेरणीपूव  एकर  
४४ कलो यु रया, २५० कलो सगंल सुपर फो फेट आ ण ४० कलो युरेट ऑफ पोटाश खताची संपणू मा ा 
ओळीम ये ८ ते १० स.मी. खोल वर पडेल अशी यावी. आ छादना या म यभागी २० समेी अंतरावर तीन 
ओळीम ये १० समेी अंतरावर ३ समी यासाची भोके पाडावीत. तणनाशक फवारणीनंतर लाि टक आ छादन 
गाद वा यावर अथंरावे व कडांवर मातीचा थर दयावा. आ छादनावर पाडले या भोकात ३-४ समी खोल वर 
बया याची पेरणी करावी. पेरणीसाठ  १२५ त े १५० कलो ती हे टर  बयाण े वापरावे. मर रोगाचा ादभुाव 
टाळ यासाठ  पेरणीपूव  बया यास ायकोडमा ५ ॅम कंवा थायरम ३ ॅम त कलो बयाण े या माणात 
चोळावे. या य त र त २० ॅम रायझो बयम आ ण ५० ॅम फुरद वरघळ वणा या जीवाणू संवधकाची ती कलो 
बया यास बीज या करावी. पेरणीनंतर हलके पाणी दयावे. 

वाल  वाढ ची अव था   अगं ओ ल यावर लागवड केले या वाल पकाम ये मावा कडीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने कड 
कोव या श यावर पाना या खाल या भागातील रस शोषून घेतात यामुळे झाडाची वाढ खुंटते तसेच कडीने बाहेर 
टाकले या मधासार या चकट ावणामुळे पानांजवळ का या बुरशीची वाढ दसून येते. मावाचा ादभुाव दसून येत 
अस यास नयं णासाठ  डायमेथोएट ३० ट के वाह  १२ म. ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. आव यकता वाट यास दसुर  फवारणी १५ दवसांनतंर करावी. 

आंबा  पालवी त ेब गे 
अव था 

 ब गे फुट या या अव थेत असले या आं यावर तुडतु याचंा आ ण भुर  रोगाचा ादभुाव हो याची श यता अस याने 
क ड व रोगा या नयं णासाठ  लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . + हे झाकोनाझोल ५% वाह  ५ 
म.ल . कंवा पा यात वरघळणारे ८० ट के गंधक २० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 
आ ण पालवी अव थते असले या आं याच े तुडतुड े आ ण मज माशी या ादभुावापासून संर ण कर यासाठ  
डे टामे ीन २.८% वाह  ९ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

 ढगाळ वातावरण सभंवत अस याने करपा रोगाचा ादभुाव हो याची श यता अस याने काब डॅ झम १२% + 
म कोझेब ६३% या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

काजू  मोहोर अव था  काजू मोहोराच े ढेक या व फुल कडीं या ादभुावापासून संर ण कर याक रता मोहोर फुट या या वेळी ोफेनोफॉस 



५० ट के वाह  १० म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. तसेच पालवी अव थेत असले या 
काजूचे ढेक या कडीपासून संर ण कर यासाठ  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 करावी. (ट प: सदर 
क टकनाशकास लेबल लेम नाह त). 

 काजू पकाच ेउ पादन वाढ व यासाठ  १० पी. पी. एम. इ ेल या संजीवकाची दसुर  फवारणी मोहोर येताना करावी. 
हळद  ग ड ेअव था   हळद पकाम ये पानांवर ल ठपके आ ण करपा रोगाचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  म कोझेब 

७५% पा यात वरघळणार  भुकट  या बुरशीनाशकाची २५ ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 
आव यकता वाट यास दसुर  फवारणी १५ दवसांनंतर करावी. 

वांगी वाढ ची अव था  वांगी पकास न  खताची दसुर  मा ा एकर  ४३ क. ॅ. यु रया रोपां या पुनलागवडीनंतर ३ ते ५ आठव यानी 
दे यात यावी. न ाची मा ा देतेवेळी गवत काढून बुं याजवळची माती भुसभशुीत क न पकांना मातीची भर यावी.  

क लगंड  वाढ ची अव था   क लगंड पकावर तडुतडुे व मावा कडींचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  डायमेथोएट ३० ट के वाह  
१५ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी तसचे रसशोषक कडीं या यव थापनासाठ  
भाजीपाला पकाम ये पवळे चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

 क लगंड लागवड े ातील तणांचे नयं ण करावे. 
भडी  वाढ ची अव था  भडी पकाम ये मावा, तुडतुड े कडीचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  वाह  डायमेथोएट ३० ट के 

वाह  १० म. ल . कंवा सायपरमे ीन २५ ट के वाह  ३ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. कड त पाने/ शड ेन ट करावेत तसेच पकाम ये पवळे चकट कागद सापळे लावावेत. 

कुकुटपालन  -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस क ब यां या शेड म ये गरजेनुसार वजेचे ब ब आ ण 
शेडभोवती पडदे गुडंाळावे.   

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 
 


