
 

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

हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (ठाणे    व पालघर िज-हा)        

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    ४२/२०१९                                                                                                                                                                                                            >दनांक २४/०५/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ >दवस    
 

डॉ. अशोककुमार च@हाण, 

�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 १८/०५/२०१९ ते २४/०५/२०१९) हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(>दनांक २५/०५/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २९/०५/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयDत) 

१८/०५ १९/०५ २०/०५ २१/०५ २२/०५ २३/०५ २४/०५  २५/०५ २६/०५ २७/०५ २८/०५ २९/०५ 

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

३३.६ ३२.६ ३२.४ ३४.८ ३४.८  ३३.०  ३३.६  कमाल तापमान (अ.ंसे) ३५ ३५ ३६ ३६ ३६ 

२४.४ २४.४ २४.२ २५.०  २५.८  २५.६  २६.४  Gकमान तापमान (अ.ंसे) २८ २८ २७ २७ २७ 

० ० ० ० ० ० ० मेघाHछादन (ऑKटा) ० १ १ १ १ 

८५ ८१ ८३ ८० ७६  ७८  ८०  सकाळची सापेL आ��ता ७९ ८२ ८५ ८६ ८५ 

७५ ७७ ६७ ६६  ६७  ६९  - दपुारची सापेL आ��ता ३३ ३१ ३८ ३६ ३४ 

४.४ ४.० ५.२ ५.२ ४.४  ४.१  ५.१  वाMयाचा वेग (Gकमी/तास) ५ ६ ६ ६ ८ 

वा.ऊ. न.ैप. न.ैप. वा.प. इ. प.ू  आ.द.  वा.उ.  वाMयाची >दशा न.ैप. न.ैद. न.ैद. न.ैद. न.ै 

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयDत पाऊस (�ममी) गे-या वषNचा 
०.०    ०.०    २३५९.६ 

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
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  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठ8 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग<न ढेकळे फोडावीत आ?ण �ती चौरस मीटर १ �कलो शेणखत जDमनीत Dमसळावे. जDमनीचा उतार 

लEात घेऊन, उंच GनचHयाIया जागी तळाशी १२० सJ.मी. व पKृठभागी ९० सJ.मी. Lंद)चे, ८ ते १० सJ. मी. उंचीचे उतारानुसार योMय Nया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

• खर)प हंगामासाठ8 लागणाHया $बयाणांची तसेच रासायGनक आ?ण सJQRय खताची साठवण करावी. 

आंबा फलधारणा 

अवSथा 

 

• काढणी योMय फळांची काढणी ‘नूतन’ झेUयाIया सहाVयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टXके) पXवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयZत �कंवा स[ंयाकाळी ४ नंतर Nवर)त करावी. 

यामळेु फळामधील साXयाचे �माण कमी हो\यास मदत होईल. आं^याची फळे काढUयानंतर सावल)म[ये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीIया वेळेस करावी. फळे 

काढणीIया �कमान ८ Qदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क< नये. 

• आं^यावर)ल काढणी प_चात बरुशीज`य रोगापासनू आंबा फळांचे सरंEण कर\यासाठ8 काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसJ. तापमानाIया पा\यात १० DमGनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�व\यासाठ8 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कbकण कृषी �वcयापीठाने Dशफारस केलेUया कोरोगोटेड फायबर बॉXसम[ये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंEण कर\यासाठ8 �वcयापीठाने Dशफारस केलेले “रEक फळमाशी सापळा” �ती हेXटर) ४ या �माणात बागेम[ये झाडाIया खाल)ल बाजIूया 

फांcयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क<न नKट करावी व बागेत fवIछता ठेवावी.   

• तापमानात होणार) वाढ आ?ण दपुारIया आRhतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केलेUया आंबा कलमांना ४ ते ५ QदवसांIया अतंराने पाणी दे\याची iयवfथा करावी 

तसेच बु[ंयाभोवती आIछादनाचा वापर करावा.  

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आ?ण दपुारIया आRhतेत होणार) घट यामळेु, नारळ बागेत ५ ते ६ QदवसांIया अतंराने पाणी दे\याची iयवfथा करावी तसेच आjयाम[ये ओलावा 

Qटक�व\यासाठ8 नारळाIया शJडया परुाiयात आ?ण झावjयांचे आIछादन करावे. 

Zचकू  - • तापमानात होणार) वाढ आ?ण दपुारIया आRhतेत होणार) घट यामुळे, नवीन लागवड केलेUया 'चकू कलमांना ४ ते ५ QदवसांIया अतंराने पाणी दे\याची iयवfथा करावी 

तसेच बु[ंयाभोवती आIछादनाचा वापर करावा. 

• 'चकू फळांची पावसाjयात बरुशीज`य रोगामुळे होणार) फळगळ Gनयं%णासाठ8 सुकलेUया व रोगट फांcया कापनू Nयाजागी १ टXका बोडlपेfट लावावी व पावसाjयाIया 

अगोदर १ टXका बोडlDमmणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार\या १५ ते २० QदवसांIया अतंराने कराiयात.   

केळी  फलधारणा • केळी बागेत �पकाIया गरजेनुसार पाणी दे\याची iयवfथा करावी तसेच आIछादनाचा वापर करावा. 

• फुलोHयावर आलेUया केळीIया झाडाला काठ8चा आधार cयावा तसेच �खर सयूh�करणाने घडाचे भाजनू नुकसान होव ूनये nहणनू केळीIया पानाने �कंवा गोणपाठाने घड 

झाकून oयावा.  

• खोडाIया भोवती असलेल) रोग�वरQहत वाळलेल) / �पवळी पडलेल) पाने काप ूनयेत Nयामळेु खोडाचे उKण वाHयापासनू सरंEण हो\यास मदत होईल. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

 • खर)प हंगामासाठ8 वांगी, Dमरची आ?ण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर\याकqरता ३ मी. लांब X १ मी. Lंद X १५ से.मी. उंचीIया गाद)वाsयावर �ती चौरस 

मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ tॅम युqरया, १०० tॅम Dसगंल सपुर फॉfफेट व २५ tॅम nयुरेट ओफ पोटेश Dमसळून पा\याची उपल^धता असUयास भाजीपाला $बयाणांची 

पेरणी करावी. पेरणीपूवv $बया\यास ३ tॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू संरEण कर\यासाठ8 पेरणीपवूv ३ त े४ Qदवस 

वाsयावर १ टXका बोडlDमmणाची Dभजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आ?ण दपुारIया होणार) घट यामळेु,  फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे\याची iयवfथा करावी  तसेच गरजेनुसार रोपांसाठ8 सावल) करावी.. 

दभुती 

जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांIया शर)राचे तापमान सतंुDलत राह\यासाठ8 जनावरांना ताजे fवIछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे\यात यावे तसेच उKणतेचा दाह कमी कर\यासाठ8 वरैणीवर १ 

टXके गुळपाणी आ?ण ०.५ टXके मीठ यांचे fवतं% Rावण क<न Dशपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असUयाने उKणतेपासनू संरEण कर\यासाठ8 गोwयाचे/कुकुटपालन शेडचे छxपर गवत, भाताचा पJडा, �कंवा नारळाIया झावjया यांनी झाकून Nयावर 

अGतउ`हाIयावेळी पाणी पडेल अशी iयवfथा करावी तसेच वारा वाहत असलेUया Qदशेने गोठयाIया / शेडIया  बाजसू पा\यात Dभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उKणतेपासनू जनावरांचे संरEण कर\याकqरता दपुारIया वेळी जनावरांIया अगंावर थडं पाणी Dशपंडावे Nयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो\यास मदत होईल. 

• जनावरांना उ`हाIया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडम[ये पा\याची भांडी वाढवावी व �प\यासाठ8 fवIछ आ?ण थडं पा\याची मुबलक �माणात दे\यात यावे. तसेच खाcय सकाळी �कंवा स[ंयाकाळIया वेळेस 

दे\यात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ^ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त` स�मतीHया �शफारशीवaन तयार कaन �साbरत करPयात आल*. 

अZधक मा>हतीसाठc नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराde शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


