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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ०३/०७/२०२१ ते ०९/०७/२०२१) 

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

हवामान 
पूवाानुमान 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मुबंई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक १० िुलै ते १४ िुलै, २०२१ 
िरम्यान पालघर जिल््यात मध्यम ते िोरिार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आणण पुढील पाच 
हिवस आकाश अंशत: ढगाळ ते ढगाळ राहण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. 
तसेच हिनांक १० िुल ैते १४ िुलै, २०२१ िरम्यान कमाल तापमान ३१ ते ३२ अंश सेजल्सयस आणण ककमान 
तापमान सरासरी २६ ते २७ अंश सेजल्सयस राहण्याची शक्यता आहे. 
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक १४ ते २० िुलै, २०२१ िरम्यान उत्तर कोकणात पाऊस सरासरी पेक्षा 
िास्त पडण्याची शक्यता आहे तसेच कमाल व ककमान तापमान हा सरासरी एवढाच राहण्याची शक्यता 
वतावण्यात आली आहे . 

सामान्य 
सल्ला 

भात पुर्नलागवड करण्या अगोिर चिखलणीच्या वेळेस पाऊसािी तीव्रता कमी असतार्ा एकरी ३५ कक.गॅ्र. युररया, 
१२५ कक.गॅ्र. ससिंगल सुपर फोस्फेट आणण ३४ कक. गॅ्र. म्युरेट ऑफ पोटश खते समसळावे. एकरी २ टर् 
चगरीपुष्पािा पाला चिखलणीच्या वेळीस दिल्यास ५० टक्के र्त्र खतािी (युररया) मात्रा कमी करूर् द्यावी. 
हळव्या भात जातीिंसाठी २० ते २१ दिवसािंिी आणण नर्मगरव्या व गरव्या जातीिंसाठी २७ ते ३० दिवसािंिी तसेि 
१२ ते १५ सें.मी. उिंिीिी आणण पाि ते सहा पारे् फुटलेल्या रोपािंिी पुर्नलागवड करायला पाहहिे. 

संिेश पुढील पाच हिवस तुरळक हठकाणी मध्यम ते िोरिार स्वरूपाच्या पाऊसाची शक्यता असल्याने भात व नागली 
रोपवाटीका, भािीपाला व फळबाग लागवड क्षेत्रातील अततररक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 



भात पुर्नलागवड  भात पुर्नलागवड करावयाच्या खाचरामध्ये चचखलणी करावी. चचखलणीच्या वेळेस पाऊसाची 
तीव्रता कमी असतार्ा एकरी ३५ कक.गॅ्र. युररया, १२५ कक.गॅ्र. ससिंगल सुपर फोस्फेट आणण ३४ 
कक.गॅ्र. म्युरेट ऑफ पोटश खत े समसळावे. एकरी २ टर् चगरीपुष्पाचा पाला चचखलणीच्या 
वेळीस दिल्यास ५० टक्के र्त्र खताची (युररया) मात्रा कमी करूर् द्यावी. हळव्या भात 
जातीिंसाठी २० ते २१ दिवसािंची आणण नर्मगरव्या व गरव्या जातीिंसाठी २७ ते ३० दिवसािंची 
तसेच १२ ते १५ सें.मी. उिंचीची आणण पाच ते सहा पारे् फुटलेल्या रोपािंची पुर्नलागवड 
करावी. भात पपकाची पुर्नलागवड १५ X १५ सें.मी. (हळव्या जातीिंसाठी) ककिं वा २० X १५ 
सें.मी. (नर्मगरव्या व गरव्या जातीिंसाठी) अिंतरावर करावी. लावणी सरळ आणण उथळ २.५ते 
३.५ सें.मी. खोल करावी. उथळ लावणी केल्यारे् फुटवे चािंगल ेयेतात. एका चुडामध्ये २ ते ३ 
रोपे लावावीत आणण सिंकरीत भातासाठी एका दठकाणी एकच रोप लावावे.  

 चार सूत्री पध्ितीर् े भात पुर्नलागवड करण्यासाठी सुधाररत ककिं वा सिंकरीत जातीिंची रोपे 
वापरूर् चुडािंची नर्यिंत्रत्रत लावणी (१५-२५ सें.मी.) करावी. नर्यिंत्रत्रत लावणी र्िंतर त्याच 
दिवशी प्रत्येक चार चुडाच्या चौकोर्ात २.७ गॅ्रम वजर्ाची एक युररया डीएपी त्रिकेट हातारे् 
७.५ ते १० सें.मी. खोल खोचावी. 

नागली रोपवाहटका    र्ागली रोपवाटीकेतील अनतररक्त पाण्याचा नर्चरा होण्याची व्यवस्था करावी. 
आंबा नवीन 

लागवड  
 र्वीर् फळबाग (आिंबा, चचकू व काजू ई.) कलमािंर्ा काठीचा आधार द्यावा तसेच लागवड 
क्षेत्रातील अनतररक्त पाण्याचा नर्चरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

चचकू  
 

 चचकू बागािंमध्ये फळगळ झालेली फळे, फािंद्या गोळा करूर् र्ष्ट करावीत तसेच पावसाच्या 
पाण्याचा नर्चरा होण्याची व्यवस्था करावी. 

काळी ममरी  वाढीची 
अवस्था 

 काळी समरीच्या वेलीर्ा काठीचा आधार द्यावा िोरीरे् बािंधूर् घ्यावे व मातीची भर द्यावी 
आणण शेतातील अनतररक्त पाण्याचा नर्चरा होण्यासाठी व्यवस्था करावी. 

मोगरा 
आणण 

सोनचाफा 

वाढीची 
अवस्था 

 मोगरा व सोर्चाफा फुल पपकािंमध्ये पावसाचे पाणी सचूर् रादहल्यारे् मुळकुज रोगाचा 
प्रािभुानव होवू शकतो त्याच्या नर्यिंत्रणासाठी अनतररक्त पाण्याचा नर्चरा होण्याची व्यवस्था 
करावी.  

वेलवगीय 
भािीपाला 

वाढीची 
अवस्था  

 काकडी, िोडका, कारले, िधुी भोपळा, घोसाळे यािंसारख्या वेलवगीय रोपािंर्ा मातीची भर 
द्यावी व शेतातील अनतररक्त पाण्याचा नर्चरा होण्यासाठी व्यवस्था करावी. 

पशु पालन  
 

  जर्ावरािंर्ा सुरक्षक्षत गोठयामध्ये बािंधण्याची व्यवस्था करावी तसेच पावसाचे पाणी गोठ्यात 
साचणार र्ाही याची काळजी घ्यावी. गोठ्यातील शेण, मलमूत्राची वेळोवेळी साफसफाई करूर् 
गोठा स्वच्छ, कोरडा व हवेशीर ठेवावा. पावसाळ्या िरम्यार् होणाऱ्या पवपवध रोगािंची लागण 
टाळण्याकररता वेळेवर रोग प्रनतबिंधक लसी टोचूर् घ्याव्यात.  

सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहलयेथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनुसार 
तयार करून प्रसाररत करण्यात आली आहे. 
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स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानमुान : प्रािेमशक हवामान कें द्र, मुंबई  

२) मागील हवामान    : कृषि सशंोधन कें द्र, पालघर 

हठकाण: कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहलपालघर 
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                                                                                                             स्वाक्षररत 
                                                     प्रमुख अन्वेिक, 

                                                    ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र 
                                                    कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल,पालघर 


