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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनाकं ३० /०१ /२०२० ते  ०५ /०१ /२०२१)  

सिर हवामान घटकाचंी नोंि भात संशोधन कें द्र, पालघर येथून 
घेण्यात आली आहे    

हवामानाच ेघटक 

हवामान पूवाानुमान 
(हिनाकं ०६ /०२ /२०२१ सकाळी ८:३० पासून 
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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

हवामान 
पवूाानमुान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मुबंई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अिंािानसुार हिनाकं ६ त े१०  फेब्रवुारी, 
२०२१ िरम्यान कमाल व ककमान तापमानात घट होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. कमाल 
तापमान २७ त े३०  अशं सेजल्सयस राहील व ककमान तापमान १५  त े१८ अशं सेजल्सयस राहील.  

सामान्य सल्ला     तापमानात घट होण्याची शक्यता असल्याने फळ बागेस रात्रीच्या वेळेस पाणी िेण्याची व्यवस्था 
करावी.  

सिेंश  वाढत्या थंडीपासनू िनावराचंे व कोंबडयाचंे सरंक्षण करावे.   
 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
उन्हाळी 
भात  

पोटरी 
अवस्था  

 उन्हाळी भात लावणीनंतर २० हिवसांनी कोळपणी करून शेताची बणेणी करावी.   

उन्हाळी 
भुईमुग 

पेरणी   उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी प्लॅजस्टकचे अछािन वापरुन करावी िेणकेरून िममनीतून 
होणारे बाष्पीभवन रोखले िाते पीक वाढीसाठी पाणी कमी लागते व पाण्याची बचत होते. 
तसेच षपकाची वाढ िोमाने होवून षवषवध रोगांचा प्रािभुााव कमी होतो.  

केळी  फळ 
धारणा  

 तापमानात घट होत असल्याने केळी षपकाला फळधारणा झाली असेल तर घडास संरक्षण 
करण्यासाठी प्लॅजस्टक बॅगचे आवरण करावे. तसेच िममनीच्या मगिरुाप्रमाणे रात्रीच्या 
वेळेस पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी, िेणेकरून तापमान ननयंत्रत्रत राहण्यास मित 
होईल.   



नारळ वाढीची 
अवस्था 

 फेबु्रवारी महहन्यात नारळाच्या पूणा वाढलेल्या माडांना प्रती हिन ४० मलटर या प्रमाणात 
खोडापासून १.२५ मीटर गोलाकार पद्धतीने पाणी द्यावे. तसेच माडाभोवती वाळलेल्या 
गवताचे १५ सेमी िाडीच ेककंवा प्लॅजस्टक कापडाचे आच्छािन करावे. 

आंबा  फळधारणा  फळधारणा झालेल्या आंबा बागेमध्ये फळगळ कमी करण्यासाठी, पाण्याच्या 
उपलब्धतेनुसार १५० ते २०० मलटर पाणी प्रनत झाड या प्रमाण े१५ हिवसांच्या अतंराने ३ 
ते ४ पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. झाडाच्या बंुध्याभोवती गवताचे आच्छािन करावे. 

 आंबा फळधारणा होऊन वाटाणा आकाराच्या अवस्थते असताना फळांवर तुडतुड्याचा, 
फुलककडीचा आणण भुरी रोगाचा प्रािभुााव हिसून येतो. मोहोर संरक्षण वेळापत्रकानुसार, 
चौथी फवारणी (नतसऱ्या फवारणीनंतर १५ हिवसांच्या अंतराने) थायममथोक्झाम (२५ 
डब्ल्यूिी) ०.१ गॅ्रम अधधक भुरी रोगाच्या ननयंत्रणासाठी, हेक्झाकोनॅझोल (५ इसी) ०.५ 
मम.मल. ककंवा सल्फर (८० डब्ल्यूडीिी) २ गॅ्रम प्रनत मलटर पाणी प्रमाण े करावी. या 
फवारणीमध्ये फळगळ कमी करण्यासाठी युररया २ टक्के (२० गॅ्रम युररया प्रनत मलटर 
पाणी) ममसळून प्रथम युररया पाण्यात पूणापण े षवरघळून घ्यावा. त्यानंतर त्यात 
कीटकनाशक ममसळाव.े  

कािू  फळधारणा   कािूच्या पूणा वाढलेल्या १५ हिवसांच्या अंतराने प्रती कलमास १५०-२०० मलटर पाणी 
द्यावे, आणण नवीन लागवड केलेल्या कलमाना उन्हाळ्यात पहहल्या २ विाापयतं ८ 
हिवसांच्या अंतराने प्रती कलमास ३० मलटर पाणी द्यावे.  

उन्हाळी 
भेंडी  

लागवड  उन्हाळी भेंडीची लागवड करण्यासाठी िोन ओळीतील अतंर ४५ x ६० से. मी. आणण िोन 
रोपातील अंतर १५ x २०  से. मी. ठेवावे व २ ते ३ त्रबया टोकून लागवड करावी.  

वाल  लागवड 
 उन्हाळी वाल लागवडीसाठी िमीन नांगरून कुळवून व काडी-कचरा वेचून लागवडीसाठी 
तयार करावी. त्यानंतर ३ मीटर अंतरावर ५० ते ६० सें.मी. रंुिीचे पाट काढावते, अस े
पाट उन्हाळी हंगामात पाणी िेण्यासाठी उपयुक्त असतात. शेतात आडवी उभी नांगरणी 
केल्यावर ढेकळे फोडून वखरणी करावी. चांगल ेकुिलेले शेणखत हेक्टरी ३० ते ४० गाड्या 
टाकून पुन्हा वखरणी करावी. वाल षपकाची लागवड सपाट वाफ्यात िांडाचे काठाने लहान 
आळ्यामध्ये बी टोकून ४५ x २०, ४५ x १५ से.मी. ठेवावे. वाल पेरणीकररता हेक्टरी ४० 
ते  ५० ककलो त्रबयाण ेवापरावे.  

िोडका लागवड  
 िोडका, काकडी, कारली आणण िधुी भोपळ्यासारख्या वेलवगीय भािीपाला लागवडीसाठी 
िमीन नांगरून कुळवून व काडीकचरा वेचून लागवडीसाठी तयार करावी. त्यानंतर ३ 
मीटर अंतरावर ५० ते ६० सें.मी. रंुिीचे पाट काढावेत. हे उन्हाळी हंगामात पाणी 
िेण्यासाठी उपयुक्त असतात. शेतात आडवी उभी नांगरणी केल्यावर ढेकळे फोडून 
वखरणी करावी. चांगल ेकुिलेले शेणखत हेक्टरी ३० ते ४० गाड्या टाकून पुन्हा वखरणी 
करावी. िोडका षपकाची लागवड िांडाच ेकाठाने लहान आळ्यामध्ये बी टोकून लावावे १.५ 
ते २, १ ते १.५ मी. अंतरावर करावी. िोडका षपकासाठी ४ ते ५ ककलो प्रनत हेक्टरी 
त्रबयाणे वापरावे.  

टोमॅटो लागवड  टोमॅटो, ममरची आणण वागंी षपकाच्या रोपवाहटकेसाठी िमीन िोनवेळा उभी-आडवी 
नांगरावी व कुळवून घ्यावी. ३ मी. x १ मी. x १५ सें.मी. आकाराचे गािी वाफे तयार 
करावेत. गािी वाफ्यामध्ये ५ ककलो कुिलेले शणेखत, ८० गॅ्रम १९:१९:१९ ककंवा १०० गॅ्रम 
१५:१५:१५ चांगल ेएकसारख े ममसळाव.े बीिप्रकिया करण्यासाठी थायरम/ कॅप्टन ३ गॅ्रम 



ककंवा ट्रायकोडमाा २.५ गॅ्रम प्रनत ककलो आणण त्यानंतर ॲझोटोबॅक् टर २.५ गॅ्रम प्रनत ककलो 
त्रबयाण्यास चोळाव.े त्यामुळे मर, रोपे कोलमडणे, कॉलर कूि हे रोग ननयंत्रणात राहतात. 
त्यानंतर हाताने १० सें.मी. अंतरावर रेिा ओढून त्यामध्ये १ सें.मी. अंतरावर एक-एक बी 
पेरावे. झारीने हलकेच पाणी द्यावे. व गािी वाफे आच्छािनाने झाकून घ्यावेत. 
साधारणपणे ५ ते ८ हिवसांत बी उगवत.े बी उगवल्यावर आच्छािन काढून टाकाव.े 
िममनीच्या मगिरुानुसार पाणी द्यावे. रोप ेउगवल्यावर नायलॉनच्या िाळीने ती झाकून 
द्यावीत, यामुळे ककडीचंा प्रािभुााव कमी होतो. 

कोबी  काढणी  कोबीवगीय षपकाचंी काढणी करताना षवशेि काळिी घेणे महत्वाच े आहे. ही षपके 
िातीपरत्वे व हंगामानुसार अडीच ते तीन महहन्यांत तयार होतात. कोबीचा गड्डा तयार 
झाला, म्हणिे तो अंगठ्याने ककंवा तळहातांनी िाबल्यास घट्ट लागतो. अस े तयार 
गड्डेच काढावेत. काढणी लांबल्यास गड्ड्यांचा रंग षपवळसर होऊन त्यांचा घट्टपणा व 
आकिाकपणा नाहीसा होतो. गड्ड्याच्या पषृ्ठभागावर तांिळू पसरल्यासारखा खडबडीतपणा 
येतो व त्याची प्रत त्रबघडत.े  

पशुपालन    वाढत्या थंडीपासून िनावराचंे व कोंबडयांच ेसंरक्षण करावे.   
सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीच ेकृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनुसार 

तयार करून प्रसाररत करण्यात आली आहे.  
ई-मेल:kvkkosbad439@gmail.com                                                        संपका :८५५२८८२७१२ 
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