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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(?दनांक १०/०४/२०१९ ते १६/०४/२०१९) हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(?दनांक १७/०४/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २१/०४/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 
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०.० ०.० ०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (�ममी) ३ ० ० ० ० 

३२.४  ३३.५  ३२.८  ३३.०  ३४.२  ३५.०  ३४.८  कमाल तापमान (अं.से) ३६ ३५ ३७ ३७ ३६ 

२०.०  २१.५  २३.५  २२.०  २१.०  २३.०  २३.५  Iकमान तापमान (अं.से) २५ २४ २४ २४ २५ 

२  २   २   २  २  २  ६  मेघाJछादन (ऑMटा) २ ० ० १ ० 

९१  ८९  ९०  ९०  ८९  ९२  ९२  सकाळची सापेN आ��ता ८७ ५९ ७२ ७६ ८१ 

४८  ५०  ५० ५६  ५५  ५०  ५४  दपुारची सापेN आ��ता ४६ २९ १६ २५ २६ 

५.१  ६.९  ५.६  ५.७  ५.१  ५.४  ५.४  वाOयाचा वेग (Iकमी/तास) ५ ९ ७ ४ ५ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाOयाची ?दशा वा.उ.  वा.उ. वा.उ. वा.उ. नै.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासून आजपयGत पाऊस (�ममी) गे-या वषPचा 

०.०    ०.०    ३०७१.८   

हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

?दनांक १७ ए"�ल, २०१९ रोजी पावसाची शMयता आहे. ?दनांक १७ ते २१ ए"�ल, २०१९ पयGत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होSयाची शMयता आहे  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक म^यम Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान WनदXशांक (SPI) नुसार कमी 

ओलावा िVथती दश�"वSयात आल* आहे. 

  "पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग श�गा अवVथा • भुईमुग �पक आ3या लाग4याची अव7था तसेच श:गा भर4याची अव7था ओला<यासाठ> सव:दनशील अस?याने भुईमुग �पकास श:गा 

भरताना पाणी <यव7थापन कराव.े   

आंबा फलधारणा अवVथा 

(अंडाकृती ते पMवता 

अवVथा) 

 

• आABतते होणार) घट व तापमानातील होणा3या वाढ)मुळे आंHयाची फळगळ हो4याची शIयता आहे. फळगळ कमी कर4यासाठ> 

पा4याJया उपलHधतेनुसार आंHयाJया झाडास १५ LदवसांJया अंतराने १५० ते २०० Mलटर पाणी दे4याची <यव7था करावी. आNण 

झाडाJया बुंPयाभोवती आJछादनाचा वापर करावा.  

• िज?Tयातील काह) Lठकाणी मोUया आकाराची फळे काढणीJया अव7थेत असून फळांची काढणी ‘नूतन’ झ?ेयाJया सहाXयाने चौदा 

आणे (८० ते ८५ टIके) पIवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय\त �कंवा संPयाकाळी ४ नंतर करावीत. उ]णतेमुळे फळांचे तापमान वाढून 

साIयाचे �माण वाढ4याची शIयता अस?याने आंHयाची फळे काढ?यानंतर सावल)मPये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीJया 

वेळेस करावी. फळे काढणीJया �कमान ८ Lदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क^ नये. 

• आंHयावर)ल काढणी प_चात बुरशीज`य रोगापासून आंबा फळांचे संरaण कर4यासाठ> काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स:. तापमानाJया 

पा4यात १० Mमbनटे बडुवून काढावीत व नंतर फळे �पक�व4यासाठ> ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कdकण कृषी �वeयापीठाने Mशफारस 

केले?या कोरोगोटेड फायबर बॉIसमPये फळे प�कंग करावीत.    

• Lदनांक १७ ए��ल रोजी हलIया 7व^पाJया पावसाची शIयता अस?याने आंबा �पकावर करपा रोगाचा �ादभुाBव हो4याची शIयता आहे. 

करपा रोगाJया bनयं%णासाठ> काबg`डाझीम १२ टIके + मॅ`कोझबे ६३ टIके  १० jॅम. �bत १० Mलटर पा4यातून �bत १० Mलटर 

पा4यात Mमसळून फवारणी करावी. तसेच आंबा फळांचे फळमाशीपासून संरaण कर4यासाठ> �वeयापीठाने Mशफारस केलेले “रaक 

फळमाशी सापळा” �ती हेIटर) ४ या �माणात बागेमPये झाडाJया खाल)ल बाजूJया फांeयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे 

गोळा क^न न]ट करावी व बागेत 7वJछता ठेवावी. आंबा फळांचे पावसापासून संरaण कर4यासाठ> आंबा फळांना कागद)/ 

वतBमानप%ापासून बन�वले?या �पश<यांचे आवरण घालाव.े   

• नवीन लागवड केले?या आंबा कलमांना पLहल) तीन वषg पाणी दे4याची <यव7था करावी तसेच जोडाJया खाल) बुंPयावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. उ`हाnयात पLह?या वषo आठवडयातून दोन वेळा तर दसु3या वषo पंधरा Lदवसातून दोन वेळा व bतस3या वषo 

मLह`यातून दोन वेळा �pयेक कलमांना ३० Mलटर पाणी eयाव.े  

• आंबा नवीन लागवडीसाठ> bनवडले?या aे%ातील साफ सफाई क^न qयावी. ए��ल – मे मLह`यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन 

पPदतीने लागवडीसाठ>  ५ x ५ मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खrड ेखणून ते चांगल) माती आNण तीन ते चार घमेल) 

चांगले कुजलेले शेणखत आNण ३ �कलो Mसगंल सुपर फॉ7फेट या Mमsणाने भ^न तयार ठेवावेत.    

सूचना : अधBवट कुजलेले शेणखत वापर?यास कलमांना वाळवीचा �ादभुाBव हो4याची शIयता असत.े  

काजू  नवीन लागवड • काजू नवीन लागवडीसाठ> bनवडले?या aे%ातील साफ सफाई क^न qयावी. ए��ल – मे मLह`यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर 

अंतरावर ०.६ x ०.६ x ०.६ मीटर आकाराचे खrडे खणून ते चांगल) माती आNण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आNण 

अधाB �कलो Mसगंल सुपर फॉ7फेट या Mमsणाने भ^न तयार ठेवावेत.   

सूचना : अधBवट कुजलेले शेणखत वापर?यास कलमांना वाळवीचा �ादभुाBव हो4याची शIयता असत.े 

• बागेतील रोगट व वाळले?या फांeया गोळा क^न बाग 7वJछ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केले?या काजू कलमांना दर आठ Lदवसांनी �ती कलम १५ Mलटर पाणी दे4याची <यव7था करावी तसेच जोडाJया खाल) 

बुंPयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ नवीन लागवड • नारळ नवीन लागवडीसाठ> bनवडले?या aे%ातील साफ सफाई क^न qयावी. ए��ल – मे मLह`यात ७.५ x ७.५ मीटर �कंवा ८ x ८ 

मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खrड ेखणून ते चांगल) माती आNण १० �कलो चांगले कुजलेले शेणखत आNण २ �कलो 



Mसगंल सुपर फॉ7फेट या Mमsणाने भ^न तयार ठेवावेत.    

• बा]पीभवनामPये वाढ होत अस?याने, नारळ बागेत ५ ते ६ LदवसांJया अंतराने पाणी दे4याची <यव7था करावी तसेच आnयामPये 

ओलावा Lटक�व4यासाठ> नारळाJया श:डया पुरा<यात आNण झावnयांचे आJछादन कराव.े 

• नवीन लागवड केले?या नारळाJया रोपांना काठ>चा आधार दयावा तसेच कडक उ`हामुळे पाने करप ूनयेत uहणून पLहल) दोन वषg 

रोपांना व^न सावल) करावी. 

सुपार*  नवीन लागवड • सुपार) नवीन लागवडीसाठ> bनवडले?या aे%ातील साफ सफाई क^न qयावी. ए��ल – मे मLह`यात २.७ x २.७ मीटर अंतरावर ०.६ x 

०.६ x ०.६ मीटर आकाराचे खrड ेखणून ते चांगल) माती आNण २० �कलो चांगले कुजलेले शेणखत आNण अधाB �कलो Mसगंल सुपर 

फॉ7फेट या Mमsणाने भ^न तयार ठेवावेत. तसेच वा3यापासून व उ`हापासून संरaण कर4यासाठ> सुv �कंवा bनल'गर) �पकाची लागवड 

बागेभोवती करावी. 

• दwaण Lदशेकडील उ`हापासून सुपार)Jया खोडाचे संरaण कर4यासाठ> खोडावर गवत प:ढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बा]पीभवनामPये वाढ होत अस?याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ LदवसांJया अंतराने पाणी दे4याची <यव7था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

फुलोरा • उ`हाळी भ:डी भाजीपाला �पकावर)ल पांढ3यामाशीJया bनयं%णासाठ> शतेामPये �पवnया रंगाची 'चकट काडg ८ �bत एकर लावावीत तसेच 

भ:डीवर श:डा व फळे पोखरणा3या अळीचा �ादभुाBव Lदसून आ?यास �कडj7त फळे न]ट करावीत व bनयं%णासाठ> सायपरमेxीन २५ 

टIके �वाह) ३ Mम .ल). �कंवा लॅuबडा सायहॅलोxीन ५ टIके �वाह) ६ Mम .ल). �ती १० Mलटर पा4यात Mमसळून फवारणी करावी 

तसेच �पकास गरजेनुसार पाणी दे4याची <यव7था करावी. 

• बा]पीभवनामPये वाढ होत अस?याने, फळबाग रोपवाLटकेस, नवीन लागवड केले?या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास bनयMमत पाणी 

दे4याची <यव7था करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शjेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांJया शर)राचे तापमान संतुMलत राह4यासाठ> जनावरांना ताजे 7वJछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे4यात यावे तसेच 

उ]णतेचा दाह कमी कर4यासाठ> वैरणीवर १ टIके गुळपाणी आNण ०.५ टIके मीठ यांचे 7वतं% Aावण क^न Mशपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत अस?याने उ]णतेपासून संरaण कर4यासाठ> गोUयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छyपर गवत, भाताचा प:डा, 

�कंवा नारळाJया झावnया यांनी झाकून pयावर अbतउ`हाJयावेळी पाणी पडेल अशी <यव7था करावी तसेच वारा वाहत 

असले?या Lदशनेे गोठयाJया / शडेJया  बाजूस पा4यात Mभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उ]णतेपासून जनावरांचे संरaण कर4याकzरता दपुारJया वेळी जनावरांJया अंगावर थंड पाणी Mशपंडावे pयामुळे शर)राचे तापमान कमी 

हो4यास मदत होईल. 

सदर कृ"ष स-ला पlmका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील nामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तp स�मतीJया �शफारशीव_न तयार क_न �साqरत 

करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठr नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराst शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


