
 

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

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

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अंक    २४/२०१९                                                                                                                                                                                                            >दनांक २२/०३/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ >दवस    
 

डॉ. सभुाष चAहाण, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२२४३१०६७ 

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 १६/०३/२०१९ ते २२/०३/२०१९) हवामानाचे घटक 
हवामान पवूा�नमुान  

(>दनांक २३/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २७/०३/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयFत) 

१६/०३ १७/०३ १८/०३ १९/०३ २०/०३ २१/०३ २२/०३  २३/०३ २४/०३ २५/०३ २६/०३ २७/०३ 

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

३२.२  ३१.६  ३१.०  ३५.६  ३३.२  ३१.०  ३१.०  कमाल तापमान (अ.ंसे) ३१ ३२ ३४ ३५ ३६ 

१४.४  १७.८  १८.०  १६.४  १७.६  १७.६  १६.४  Hकमान तापमान (अ.ंसे) १८ १९ २० २१ २२ 

० ० ० ० ०  ०  ०  मेघाIछादन (ऑLटा) ० ० ० ० ० 

५१  ८३  ६६  ७३  ६७  ८९  ८९  सकाळची सापेM आ��ता ४८ ३७ ३० ३१ ३८ 

३९  ४४  ३०  ३३  ४५  ४५  - दपुारची सापेM आ��ता २५ २४ १८ १७ १९ 

५.८  २.६  ३.०  ३.७  ३.७  ३.२  ३.४  वाNयाचा वेग (Hकमी/तास) ७ ६ ७ ९ ६ 

वा.प.  शांत  आ.द.  शांत  वा.उ.  प. प.ू वाNयाची >दशा न.ैप. न.ै  न.ैप. प.ू  ई.उ.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयFत पाऊस (�ममी) गे-या वषOचा 

०.०    ०.०    २३५९.६ 

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

>दनांक २३ ते २७ माच�, २०१९ पयFत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. तसेच >दनांक २३ ते २७  माच�,२०१९ पयFत वाNयाचा वेगात ६ ते ९  

Hक.मी. पयFत वाढ होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात पोटर) 

अव:था 

• भात �पक पोटर) अव:थेत अस=याने शेताम>ये पा?याची पातळी ५ ते १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अव:था 

(गोट) ते  

सपुार) 

अव:था) 

 

• आंHयाचे उIप5न वाढ�व?यासाठK व फळांची �त सधुार?यासाठK फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टMके पोटॅOशयम नायPेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाQया बदलामळेु आंHयाची फळगळ हो?याची शMयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठK फळधारणा झा=यावर पा?याSया उपलHधतेनुसार 

आंHयाSया झाडास १५० ते २०० Oलटर पा?याSया ३ ते ४ पाTया १५ UदवसांSया अतंराने दयाVयात आWण झाडाSया बु>ंयाभोवती आSछादनाचा वापर करावा. 

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आWण फळमाशीपासनू सरंZण कर?यासाठK २५ x २० आकाराची बटर पेपर 

�कंवा कागद) �पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) Uदवस वाQयाचा वेग जा:त अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठKचा आधार \यावा. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, कलमांSया आTयातील पा?याचे बा]पीभवन कमी हो?यासाठK वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आSछादन 

करावे तसेच पाणी दे?याची Vयव:था करावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ UदवसांSया अतंराने पाणी दे?याची Vयव:था करावी तसेच आTयाम>ये ओलावा Uटक�व?यासाठK 

नारळाSया शAडया परुाVयात आWण झावTयांचे आSछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले=या नारळाSया रोपांना काठKचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामळेु पाने करप ूनयेत _हणनू पUहल) दोन वष̀ रोपांना वaन सावल) 

करावी. 

'चकू  फुलोरा • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ UदवसांSया अतंराने पाणी दे?याची Vयव:था करावी तसेच आSछादनाचा वापर करावा. 

केळी - • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, केळी बागेत आठवडयातनू दोन वेळा पाणी दे?याची Vयव:था करावी तसेच आSछादनाचा वापर करावा. 

• फुलोQयावर आले=या केळीSया झाडाला काठKचा आधार \यावा तसेच �खर सयूB�करणाने घडाचे भाजनू नुकसान होव ूनये _हणनू केळीSया पानाने �कंवा 

गोणपाठाने घड झाकून cयावा.  

• केळी �पकाम>ये पणBगुSछ रोगाचा �ादभुाBव झा=यास रोगd:त झाडे मनुVयासकट जOमनीतून समळू उपटून न]ट करावीत. पणBगुSछ रोगाचा �सार मावा 

�कडीमाफB त होत अस=याने, �कडीचा �ादभुाBव Uदसनू येताच ०.०५ टMके डायOमथोएट या कeटकनाशकाची १५ UदवसांSया अतंराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

• पढु)ल पाचह) Uदवस वाQयाचा वेग जा:त अस=याने नवीन लागवड केले=या केळी बागेत काठKचा आधार \यावा तसेच झाडांना सावल)ची Vयव:था करावी. 

भाजीपाला/ 

 

फलधारणा • उ5हाळी भAडी �पकाचे तडुतgुयापासनू hनयं%ण कर?यासाठK पेरणीनंतर १० ते १५ Uदवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हेMटर) या �माणात झाडाभोवती 

मातीत Oमसळावे. �कडd:त शAड/े पाने न]ट करावीत. शेताम>ये �पवTया 'चकट कागदाSया सापTयाचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Oमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुाBव Uदसनू आ=यास hनयं%णासाठK मॅलेथीऑन २० Oम.ल) �कंवा डायमेथोएट १५ 

Oम.ल). १० Oलटर पा?यात Oमसळून १०-१५ UदवसांSया अतंराने फवारणी करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेTया/ 

कुकुटपालन 

- • उ]णतेपासनू जनावरांचे संरZण कर?याकiरता दपुारSया वेळी जनावरांSया अगंावर थडं पाणी Oशपंडावे Iयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो?यास मदत होईल. 

• जनावरांSया शर)राचे तापमान सतुंOलत राह?यासाठK जनावरांना ताजे :वSछ पाणी ४ ते ५ वेळेस पाजावे तसेच उ]णतेचा ताण कमी कर?यासाठK 

वरैणीवर १ टMके  गुळपाणी आWण ०.५ टMके मीठ यांचे :वतं% jावण कaन Oशपंडावे.  

• UदवसाSया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने कkबgयांचे व जनावरांचे उ]णतेपासनू संरZण करावे.   

• पश ुवदैकांSया मागBदशBनाखाल) पlयांना रानीखेत �hतबधंक लसीकरण कaन cयावे. 
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