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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ०३ /०२ /२०२१ ते  ०९ /०२ /२०२१)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान 
(हिनांक १० /०२ /२०२१ सकाळी ८:३० पासनू 
१४ /०२ /२०२१ सकाळी ८:३० वािपेयतं) 

०३/०२ ०४/०२  ०५/०२  ०६/०२  ०७/०२  ०८/०२  ०९/०२   १०/०२ ११/०२ १२/०२ १३/०२ १४/०२ 
० ० ० ० ० ० ० पाऊस (मममी) ० ० ० ० ० 
       कमाल तापमान (अं.से) ३४  ३५  ३६  ३६  ३५  
       ककमान तापमान (अं.से) १९  २०  २१  २१  २०  

       मेघाच्छािन (ऑक्टा) स्वछ  स्वछ 
अंशत 
ढगाळ  

अंशत 
ढगाळ 

स्वछ 

       सकाळची सापेक्ष आद्राता ७५  ७६  ७४  ७४  ७५  
       िपुारची सापेक्ष आद्राता ६५  ६६  ६६  ६७  ६७  

       वाऱ्याचा वेग(ककमी/तास) ४  ५  ५  ५  ३  
       वाऱ्याची हिशा ई.  ई. ई. पू.  ई. ई. पू. 

पाऊस (मममी) मागील आठवडयातील 
पाऊस (मममी) १/१/२०२१ पासून आिपयतं पाऊस (मममी) गेल्या 

विीचा 
०.०  ०.० ३११५.२ 

 
हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

हवामान 
पूवाानुमान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक १० ते १४ फेबु्रवारी, 
२०२१ िरम्यान कमाल व ककमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. 
कमाल तापमान ३४ त े३६ अंश सजेल्सयस राहील व ककमान तापमान १९ ते २१ अंश सजेल्सयस 
राहील. तसेच पुढील पाच हिवस वातावरण कोरडे राहील.  

सामान्य सल्ला     आद्रातेत घट व तापमानात वाढ संभवत असल्याने फळ झाडाच्या रोपवाटीकेस पाणी िेण्याची 
व्यवस्था करावी तसेच गरिेनुसार रोपांसाठी सावली करावी. 

संिेश  तापमान वाढल्यामुळे षपकांना गरिेनुसार हठबक ककंवा तुिार मसचंनाने पाणी िेण्याची व्यवस्था 
करावी, िेणकेरून पाण्याची बचत होईल. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

उन्हाळी 
भात  

पोटरी 
अवस्था  

 उन्हाळी भात लावणीनंतर २० दिवसांनी कोळपणी करून शेताची बेणणी करावी. भात 
खाचरात पाण्याची पातळी ५ सें. मी. पयतं ननयंत्रित करावी. 

उन्हाळी 
भुईमुग 

पेरणी   उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी प्लॅस्स्िकचे अछािन वापरुन करावी जेणेकरून जममनीतून 
होणारे बाष्पीभवन रोखले जाते पीक वाढीसाठी पाणी कमी लागते व पाण्याची बचत 
होते. तसेच पपकाची वाढ जोमाने होवून पवपवध रोगांचा प्रािभुााव कमी होतो.  

केळी  फळ  तापमानात वाढ होत असल्याने केळी पपकाला जममनीच्या मगिरुाप्रमाणे ४-५ दिवसाच्या 



धारणा  अंतराने पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी.  
नारळ वाढीची 

अवस्था 
 फेबु्रवारी मदहन्यात नारळाच्या पूणा वाढलेल्या माडांना प्रती दिन ४० मलिर या प्रमाणात 
खोडापासून १.२५ मीिर गोलाकार पद्धतीने पाणी द्यावे.  तसेच माडाभोवती वाळलेल्या 
गवताचे १५ सेमी जाडीच ेककंवा प्लॅस्स्िक कापडाचे आच्छािन करावे. 

आंबा  फळधारणा  आंबा पपकामध्ये फळधारणनंेतर पाण्याची उपलब्धता असल्यास ३ ते ४ पाण्याच्या 
पाळ्या द्याव्यात. 

चचकू  फुलोरा ते 
फळधारणा 

 चचकू या पपकावर कळी पोखरणारी अळीचा प्रािभुााव दिसून येण्याची शक्यता आहे हे 
अळी, कळी पोखरुन खात.े एका कळीतील सवा भाग पोखरून खाल्ल्यानंतर त्यातून ती बाहेर 
पडते आणण शजेारच्या कळ्या पोखरुन खात.े पररणामी पोखरलेल्या कळ्या पोकळ बनून 

सुकतात. त्यामुळे फळधारणा कमी प्रमाणात होऊन उत्पन्नात घि येत.े या ककडीच्या 
ननयंिणासाठी ५० % प्रवाही मॅलॉचथऑन ०.१ % (२० ममली/ १० ली पाण्यात ) ककिकनाशकाची 
१५ दिवसांनी आलिून पालिून फवारणी करावी. 

कािू  फळधारणा   काजूच्या पूणा वाढलेल्या झाडांना १५ दिवसांच्या अंतराने प्रती कलमास १५०-२०० मलिर 
पाणी द्यावे, आणण नवीन लागवड केलेल्या कलमाना उन्हाळ्यात पदहल्या २ वर्ाापयतं ८ 
दिवसांच्या अंतराने प्रती कलमास ३० मलिर 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 िोकून लागवड करावी.   

वाल  वाढीची 
अवस्था  

 वाल, कारली, िोडका आणण काकडी या पपकांना आधार िेण्यासाठी तािी पद्धतीचा; तर 
िधुी भोपळ्यासाठी मंडप पद्धतीचा अवलंब करावा. पारंपररक पद्धतीपेक्षा या सुधाररत 
पद्धतीमुळे उत्पािनात वाढ ममळत.े वेलींना आधार दिला असता त्यांची वाढ चांगली 
होते. नवीन फुिीला सतत चांगला वाव राहतो, फळधारणा चांगली होत.े िोन ओळींतील 
अंतर जास्त असल्यामुळे यंिाच्या सहाय्याने आंतरमशागत करणे सुलभ होत.े तािी 
अथवा मंडप पद्धतीमुळे भरपूर सूयाप्रकाश ममळतो, त्यामुळे फळाचंी प्रत सुधारते. 
वेलीवर कीिकनाशक अथवा बुरशीनाशकाची फवारणी करणे सुलभ होत.े उत्पािनात 
अंिाजे २० ते २५ िक्के वाढ होत.े फळांची तोडणी करण ेअनतशय सोईस्कर होत.े  

ममरची  लागवड 
 उन्हाळी हंगामसाठी फेबु्रवारी मदहन्यात ममरची पपकाची लागवड सरी वरंब्यावर ६० x ४५ 
सेमी ककंवा ६० x ६० सेमी अंतरावर करावी. लागवडी पूवी रोपांचे शेंडे छािावेत जेनएकून 
रोपे कणखर बनतात आणण पाने गंुडाळणाऱ्या आळीचा प्रािभुााव कमी होतो.  

टोमॅटो लागवड  जास्त तापमान, कमी आर्द्ाता आणण कोरडे वारे असतील, तर िोमॅिो पपकाची फुलगळ 
होते. उन्हाळी िोमॅिो पीक हलक् या व उथळ जममनीत घेऊ नये. जममनीचा सामू ६ ते 
७.५ िरम्यान असावा. क्षारयुक्त चोपण व पाण्याचा ननचरा नसलेल्या जममनीत हे पीक 
चांगले येत नाही. त्यामुळे पपकाची वाढ खुिंते व फुलगळ होत.े जममनीत चर काढल ेतर 
अनतररक्त पाण्याचा ननचरा होतो व पाणी जर क्षारयुक्त असेल तर क्षाराचंाही ननचरा 
होतो. अगोिरच्या हंगामात िोमॅिोवगीय पपके (वांगी, ममरची इ.) घेतलेली नसावीत. 
त्यामुळे कीड-रोगांचा जास्त प्रािभुााव होतो.  

कोबी  काढणी  कोबीवगीय पपकांमध्ये मुख्य पपकात आणण कडेने मोहरी पेरल्यास चौकोनी दठपक् यांचा 
पतंग, म्हणजेच डायमंड बॅक मॉथ (नुकसानीची अवस्था - अळी) या पाने खाणाऱ्या 
ककडीचा प्रािभुााव सुरवातीच्या काळापासून कमी करता येऊ शकतो. अशा कोबीवगीय 



पपकामध्ये पुनलाागवड करण्यापूवी १५ दिवस अगोिर मुख्य पपकाच्या २५ ओळींनंतर िोन 
ओळी आणण कडेने मोहरी पेरावी. मोहरी पपकावरील अळ्यांचा प्रािभुााव कीिकनाशकांच्या 
फवारणीने सहज ननयंत्रित करता येतो. मोहरीवर अळ्या दिसू लागताच, क्लोरपायरीफॉस 
(२० इसी) १ मम.मल. प्रनत मलिर पाण्यातून फवारणी करावी.  

पशुपालन    जनावरांच्या शरीराचे तापमान संतुमलत राहण्यासाठी जनावरांना ताजे स्वच्छ व थडं 
पाणी मुबलक प्रमाणात िेण्यात यावे.  

सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनुसार 
तयार करून प्रसाररत करण्यात आली आहे.  

ई-मेल:kvkkosbad439@gmail.com                                                        संपका :८५५२८८२७१२ 
  

स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेमशक हवामान कें द्र, मंुबई  

२) मागील हवामान    : भात संशोधन कें द्र, पालघर  

हठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : ०९.०२.२०२०  

                                                                          स्वाक्षररत  
                                                                     प्रमुख अन्वेिक,  
                                            ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र  
                                                               कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल    


