
  

   
 

 

कृषि हवामान सल्ला पत्रक, पालघर जिल्हा  
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जिल्हा कृषि हवामान कें द्र   

गोखले एज्युकेशन सोसायटी, कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल 
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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १३ /०३ /२०२१ ते १९ /०३ /२०२१)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान 
(हिनांक २१ /०३ /२०२१ सकाळी ८:३० 

पासून 
२४ /०३ /२०२१ सकाळी ८:३० वािपेयतं) 

१३/०३ १४/०३ १५/०३ १६/०३ १७/०३ १८/०३ १९/०३  २०/०३ २१/०३ २२/०३  २३/०३  २४/०३  

० ० ० ० ० ० ० पाऊस (मममी) ० ० ० ० ० 
       कमाल तापमान (अं.से) ३४  ३५  ३५  ३६  ३६  
       ककमान तापमान (अं.से) २३  २३  २५  २७  २७  

      
 
 

मेघाच्छािन (ऑक्टा) स्वछ  अंशत 
ढगाळ  

अंशत 
ढगाळ 

अंशत 
ढगाळ 

अंशत 
ढगाळ 

       सकाळची सापेक्ष 
आद्राता 

५६  ६२  ४६  ४२  ४०  

       िपुारची सापेक्ष आद्राता २०  २०  १८  २०  २०  

       वाऱ्याचा 
वेग(ककमी/तास) 

३  ३  ३  ६  ६  

       वाऱ्याची हिशा नै  नै. प  आ.  ई पू 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 २० ते २४ माचा, 
२०२१ िरम्यान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. कमाल तापमान ३४ 
ते ३६ अंश सेजल्सयस राहील व ककमान तापमान २३ ते २७ अंश सजेल्सयस राहील. तसेच 
पुढील पाच हिवस वातावरण अंशत ढगाळ राहील. 

सामान्य सल्ला     षवस्तारीत शे्रणी हवामान अंिािानुसार हिनांक १९ ते २५ माचा २०२१ िरम्यान कमाल 
तापमानात सरासरी २-३ अंश सेलमसयसने वाढ होन्याची शक्यता असल्याने उन्हाळी फळे व 
भािीपाला षपकांना ननयममत पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी.     

संिेश  पुढील पाच हिवस वातावरण अंशत ढगाळ असल्याने कीड व रोगाचा प्रािभुााव होण्याची 
शक्यता असल्याने षपकाचंे ननरीक्षण करावे.  

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

हरभरा  
 

काढणी 
आणण 

साठवणूक  

 हरभऱ्याची काढणी घाटे कडक वाळल्यानंतर मगच मळणी करावी. यानंतर धान्यास सहा ते सात 
दिवस कडक ऊन द्यावे. हरभरा कोठीमध्ये साठवून ठेवण्यापूवी त्यामध्ये कडुल बंाचा पा ा (५ 
टक्के) वापरल्यास साठवणीत कीड  ागत नाही. 

उन्हाळी 
भुईमुग 

फांद्या 
फुटण्याची 
अवस्था  

 उन्हाळी भुईमुगावरी  फु ककडे, तुडतुडे यांच्या ननयंत्रणासाठी १० लम ी डडमॅटोन १५ टक्के प्रवाही 
औषध १० ल टर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 

 



चचकू वाढीची 
अवस्था 

 चचकूच्या नवीन  ागवडीनंतर मूळकांडावर (खिरणी) येणारी फूट ननयलमतपणे काढून टाकावी. 
 ागवडीपासून ननयलमत लसचंनाची गरज असत.े   ागवडीनंतर पदह ी तीन वषे क मावर येणारी 
फु े िुडून टाकावीत, तीन ते चार वषाांनी जलमनीपासून िोन ते तीन फूट उंचीवरी  फांद्या काढून 
टाकाव्यात. 

केळी  फुलोरा ते 
फळधार
णा  

 उन्हाळी हंगामाच्या सुरुवातीस केळी ा फळधारणा झाल्यानंतर फु ककडीचा जास्त प्रमाणात 
प्रािभुााव दिसून येतो. घडांचे उन्हापासून संरक्षण केल्याने फु ककडीस  पण्यास जागा लमळते. 
घडांचे ननयलमत ननरीक्षण करावे. बागेत सूयाप्रकाश व हवा िेळती राही  याची िक्षता घ्यावी. बाग 
तणववरदहत व स्वच्छ ठेवावी. झाडांचे काप े े अवशेष बाहेर काढून नष्ट करावेत. संपूणा फण्या 
ननसवल्यानंतर केळफू  तोडून नष्ट करावे. केळफु  बाहेर पडल्यानंतर, ॲलसटालमप्रीड (२० 
एसपी) ०.१२५ गॅ्रम ककंवा व्हदटासी ीयम  ेकॅनी ३ गॅ्रम ककंवा अॅझाडडरेक्क्टन (१५०० पीपीएम) ५ 
लमल  प्रनत ल टर पाणी याप्रमाणे कीडनाशकाच्या द्रावणात १ लमल  क्स्टकर लमसळून फवारणी 
करावी.  

सुपारी फळधार
णा 

 तापमानात वाढ संभवत असल्याने सुपारी बागेस ५ ते ६ दिवसांच्या अंतराने पाणी िेण्याची 
व्यवस्था करावी तीव्र सूया ककरणांमुळे ठराववक भागाती  िोड भाजून ननघत ेआखण िो गट व 
काळे पडत.े उन्हापासून सुपारीच्या िोडांचे संरक्षण करण्यासाठी भाजणाऱ्या िोडावर गवताचा पेंढा 
ककंवा सुपारीची झावळी बांधावी.   

आंबा  फळधार
णा 

 आंबा फळावरी  फळ माशीच्या ननयंत्रणासाठी एकरी ४ फळमाशी रक्षक सापळे बागेत  ावावेत. 
तसेच गळा े ी फळे वेचून नष्ट करावी. 

काळी 
ममरी 

फळधार
णा 

 आद्रतेत घट व तापमानात वाढ होत असल्याने लमरीच् या वे ांना जलमनीच् या मगिरुाप्रमाणे  ४  ते 
६ दिवसांनी पाणी द्यावे. 

वेलवगीय 
भािीपाला   

वाढीची 
अवस्था 

 ढगाळ वातावरणामुळे वे वगीय भाजीपा ा वपकावर केवडा रोगाचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता 
आहे त्यामुळे प्रािलुभात  झा े ी पाने करपतात व गळून पडतात. रोगग्रस्त वे ींना फु े-फळे कमी 
प्रमाणात व  हान आकाराची  ागतात. त्यांचा िजाा कमी आखण बेचव असतो. वे ी  वकर 
सुकतात. पररणामी उत्पािनात मोठी घट होत.े रोगाची  क्षणे दिसताच रोगग्रस्त पाने काढून नष्ट 
करावीत. मॅकोझेब (७५ डब्लल्यूपी) ककंवा कॉपर ऑक्क्झक् ोराईड (५० डब्लल्यूपी) २.५ गॅ्रम 
प्रनतल टर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.  

ममरची  फुलोरा   फु ोरा अवस्थेत अस ेल्या लमरची वपकाची फू  गळ रोिण्यासाठी २० पी पी एम एन.  ए. ए. 
संजीवकाची फवारणी करावी.  

भेंडी फुलोरा ते 
फळ 
धारणा 

 भेंडी वपकावर शेंडा व फळे पोिरणाऱ्या अळीचा तसेच मावा ककटकाचा प्रािभुााव दिसून येण्याची 
शक्यता असल्याने प्रािभुााव दिसून येत असल्यास ननयंत्रणासाठी ककडग्रस्त फांद्या व फळे जमा 
करून नष्ट करावीत आखण सायपरमेथ्रीन २५ टक्के प्रवाही ३ लम. ी. ककंवा  ॅम्बडा सायहॅ ोथ्रीन ५ 
टक्के प्रवाही ६ लम. ी. प्रनत १० ल टर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. शेंडा व फळे 
पोिरणाऱ्या अळीच्या सवेक्षणासाठी काम गंध सापळे  ावावे. 

पशुपालन   जनावरांना वपण्यासाठी ताजे स्वच्छ व थंड पाणी मुब क प्रमाणात िेण्याची व्यवस्था करावी. 
दिवसाच्या कमा  तापमानात वाढ संभवत असल्याने जनावरांचे उष्णतेपासून संरक्षण करावे. 

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 : १९.०३.२०२१ 

                                                                          स्वाक्षररत  



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


