
  

�ादे�शक  हवामान पवूा�नमुान क� �,    मुबंई आ�ण डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ,    दापोल*     

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (र/ना0गर* िज-हा)    

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    ४१/२०१९                                                                                                                                                                                                            @दनांक २१/०५/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ @दवस    
डॉ. अशोककुमार चBहाण, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२२३७३३९६  

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 १५/०५/२०१९ ते २१/०५/२०१९) हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(@दनांक २२/०५/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २६/०५/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 

१५/०५ १६/०५ १७/०५ १८/०५ १९/०५ २०/०५ २१/०५  २२/०५ २३/०५ २४/०५ २५/०५ २६/०५ 

०.०  ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (�ममी) ४ ० ० ० ० 

३२.७  ३३.९  ३३.०  ३४.४ ३५.४ ३४.० ३३.४ कमाल तापमान (अं.से) ३४ ३३ ३४ ३३ ३३ 

२०.५  २१.०  २१.२  २१.० २०.५ २२.५ २४.५ Iकमान तापमान (अं.से) २८ २८ २६ २६ २६ 

० ० ० ० ० ० ० मेघाJछादन (ऑMटा) ३ ३ ४ ४ ३ 

८०  ७८  ७८  ८० ८३ ८७ ८२ सकाळची सापेN आ��ता ८३ ९४ ९४ ९३ ९३ 

६०  ५९  ५९ ४६ ४७ ५० - दपुारची सापेN आ��ता ४१ ३६ ३९ ३९ ४१ 

६.१  ७.३  ६.४  ९.० ७.१ ६.९ ७.१ वाOयाचा वेग (Iकमी/तास) ००५ ००४ ००२ ००३ ००३ 

शांत शांत शांत न.ै न.ै प. शांत वाOयाची @दशा प. न.ैप. आ. आ.प.ू द. 

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 २२ मे, २०१९ रोजी हलMया QवRपाJया पावसाची शMयता आहे. @दनांक २२ ते २६ मे, २०१९ पयGत आकाश अंशतः मेघाJछा@दत राह*ल.  

सामाTय फरक वनQपती VनदWशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-\याम]ये वनQपती VनदWशांक म]यम Qव^पाचा दश�"व_यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान VनदWशांक (SPI) नुसार सौcय 

कोरडी िQथती दश�"व_यात आल* आहे. 

  "पक अवQथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठ6 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग:न ढेकळे फोडावीत आ=ण �ती चौरस मीटर १ �कलो शेणखत जAमनीत Aमसळावे. जAमनीचा 

उतार लCात घेऊन, उंच FनचGयाHया जागी तळाशी १२० सI.मी. व पJृठभागी ९० सI.मी. Kंद)चे, ८ ते १० सI. मी. उंचीचे उतारानुसार योLय Mया लांबीचे गाद)वाफे 

तयार करावेत. 

• खर)प हंगामासाठ6 लागणाGया $बयाणांची तसेच रासायFनक आ=ण सIPQय खताची साठवण करावी. 

भईुमगु पMवता   • तयार झालेSया भईुमगु शIगाची काढणी क:न शIगा उUहामVये ४ ते ५ Pदवस वाळवाWयात व वाळलेSया शIगाची सरंXCत Pठकाणी साठवण करावी. 

आंबा फलधारणा 

अवQथा 

 

• Pदनांक २२ मे रोजी हलYया Zव:पाHया पावसाची शYयता असSयाने काढणी योLय फळांची काढणी ‘नूतन’ झेSयाHया सहा\याने चौदा आणे (८० ते ८५ टYके) 

पYवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय_त �कंवा सVंयाकाळी ४ नंतर Mवर)त करावी. यामुळे फळामधील साYयाचे �माण कमी हो`यास मदत होईल. आंaयाची फळे 

काढSयानंतर सावल)मVये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीHया वेळेस करावी. फळे काढणीHया �कमान ८ Pदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी 

क: नये. 

• आंaयावर)ल काढणी पbचात बरुशीजUय रोगापासनू आंबा फळांचे सरंCण कर`यासाठ6 काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसI. तापमानाHया पा`यात १० AमFनटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व`यासाठ6 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कdकण कृषी �वeयापीठाने Aशफारस केलेSया कोरोगोटेड फायबर बॉYसमVये फळे 

प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंCण कर`यासाठ6 �वeयापीठाने Aशफारस केलेले “रCक फळमाशी सापळा” �ती हेYटर) ४ या �माणात बागेमVये झाडाHया खाल)ल 

बाजHूया फांeयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क:न नJट करावी व बागेत ZवHछता ठेवावी.    

आंबा व काज ू - • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आQiतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केलेSया आंबा व काज ूकलमांना ४ ते ५ PदवसांHया अतंराने पाणी दे`याची 

WयवZथा करावी तसेच बुVंयाभोवती आHछादनाचा वापर करावा. 

सपुार* - • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आQiतेत होणार) घट यामुळे, सपुार) बागेत ४ ते ५ PदवसांHया अतंराने पाणी दे`याची WयवZथा करावी. 

• दXCण Pदशेकडील उUहापासनू सुपार)Hया खोडाचे सरंCण कर`यासाठ6 खोडावर गवत पIढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आQiतेत होणार) घट यामळेु, नारळ बागेत ५ ते ६ PदवसांHया अतंराने पाणी दे`याची WयवZथा करावी तसेच आjयामVये 

ओलावा Pटक�व`यासाठ6 नारळाHया शIडया परुाWयात आ=ण झावjयांचे आHछादन करावे. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

 • खर)प हंगामासाठ6 वांगी, Aमरची आ=ण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर`याकlरता ३ मी. लांब X १ मी. Kंद X १५ से.मी. उंचीHया गाद)वाnयावर �ती 

चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ oॅम युlरया, १०० oॅम Aसगंल सपुर फॉZफेट व २५ oॅम qयुरेट ओफ पोटेश Aमसळून पा`याची उपलaधता असSयास 

भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवr $बया`यास ३ oॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू संरCण 

कर`यासाठ6 पेरणीपवूr ३ ते ४ Pदवस वाnयावर १ टYका बोडsAमtणाची Aभजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया होणार) घट यामळेु,  फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे`याची WयवZथा करावी तसेच गरजेनुसार रोपांसाठ6 सावल) करावी.. 

दभुती जनावरे/ 

शेiया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांHया शर)राचे तापमान सतुंAलत राह`यासाठ6 जनावरांना ताजे ZवHछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे`यात यावे तसेच उJणतेचा दाह कमी कर`यासाठ6 

वरैणीवर १ टYके गुळपाणी आ=ण ०.५ टYके मीठ यांचे Zवतं% Qावण क:न Aशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असSयाने उJणतेपासनू सरंCण कर`यासाठ6 गोuयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पIडा, �कंवा नारळाHया झावjया यांनी 

झाकून Mयावर अFतउUहाHयावेळी पाणी पडेल अशी WयवZथा करावी तसेच वारा वाहत असलेSया Pदशेने गोठयाHया / शेडHया  बाजसू पा`यात Aभजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उJणतेपासनू जनावरांचे संरCण कर`याकlरता दपुारHया वेळी जनावरांHया अगंावर थडं पाणी Aशपंडावे Mयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो`यास मदत होईल. 

• जनावरांना उUहाHया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमVये पा`याची भांडी वाढवावी व �प`यासाठ6 ZवHछ आ=ण थडं पा`याची मुबलक �माणात दे`यात यावे तसेच खाeय सकाळी �कंवा 

सVंयाकाळHया वेळेस दे`यात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील lामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीव^न तयार क^न �साnरत कर_यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठo नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


