
   
      

भारतीय पथृ्वि विज्ञान मंत्रालय, भारतीय हिामान शास्त्र विभाग आथ्ि 
डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठ, दापोली सह्योगीत 

 ग्राममि कृवि मौसम सेिा प्रकल्प  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ता. कुडाळ, थ्ि. मसंधुदगुग 

हिामान पूिागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसंधुदगुग 
कालािधी (ददनांक २०.०६.२०२० ते २४.०६.२०२०) 

    
 

      

अकं ४८/२०२० ददनांक १९.०६.२०२० कालािधी ५ ददिस 

मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(१२/०६/२०२० ते १८/०६/२०२० पयतं) हिामान घटक 

पढुील पाच ददिसांच ेहिामान घटकांच ेपिुागनमुान  
(िधैता २०/०६/२०२० ते २४/०६/२०२० पयतं) 

१२/०६ १३/०६ १४/०६ १५/०६ १६/०६ १७/०६ १८/०६ ददनांक २०/०६ २१/०६ २२/०६ २३/०६ २४/०६ 
४८.६ १०६.२ ५९.४ २४.६ ७७.२ ७१.१ ११२.८ पाऊस (मम. मी) ६० ६८ ६५ ६७ ४९ 
२७.५ २८.७ ३१.० ३४.५ ३५.५ २७.५ २९.५ कमाल तापमान (अं. से) ३० ३१ ३१ २९ २९ 
२३.० २३.० २३.५ २४.५ २४.५ २३.८ २३.५ दकमान तापमान (अ.ं से) २३ २३ २२ २२ २३ 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ सकाळ मघेाच्छादन 

(ऑक्टा.) 
८ ८ ८ ८ ८ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ दु ु्पार 

९५ ९६ ९२ ९५ १०० ९३ १०० सकाळची सापेक्ष आर्द्गता(%) ९१ ९० ९१ ९० ९० 
९५ ८९ ७५ ७६ ९३ ९० ८२ दपुारची सापेक्ष आर्द्गता (%) ८४ ७६ ७६ ८० ७९ 
१.५ १.८ १.० २.४ २.८ ०.५ १.१ िा-याचा िेग (दक.मी/तास) १० ८ ७ ६ ७ 
थ्थिर थ्थिर थ्थिर थ्थिर थ्थिर थ्थिर थ्थिर सकाळ 

िा-याची ददशा नैऋत्य 
कडे 

दथ्क्षिोत्तर/ 
नैऋत्य कडे 

दथ्क्षिे  
कडे 

दथ्क्षिे  
कडे 

दथ्क्षिोत्तर/ 
आग्नेय कडे थ्थिर थ्थिर उत्तरोत्तर/ 

ईशान्य 
/ईशान्य थ्थिर थ्थिर उत्तरोत्तर/ 

ईशान्य 
दु ु्पार 

मागील ििागतील (२०१९) पिनं्य (मम. मी) १/०१/२०२० पासुनच ेपिनं्य (मम. मी)न्य  १/०६/२०२० पासुनच ेपिनं्य (मम. मी) मागील आठिड्यातील पिनं्य (मम.मी) 
४५९१.० ७४१.५ ७३८.३ ४९९.९ 

पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमान थ्थिर राहण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर  ददनांक २० ते २४  िून २०२० दरम्यान बहुतांश दठकािी 
मुसळधार  तर ददनांक २० िून २०२० रोिी तुरळक दठकािी मुसळधार ते अमत मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ  राहून 
िाऱ्याच्या िेगातही िाढ होण्याचा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मंुबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे. 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिथिा कृवि सल्ला 

भात,  
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पनुलागगिड 

येत्या आठिड्यात मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये बहुतांश दठकािी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे तरी ज्या दठकािी भात वपकाची 
पेरिी झाली होती ि रोप ेउगिनू आली आहेत अश्या दठकािी चारही बािुनंी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िाथत झाला तरी पाण्याचा 
मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोपे मरण्याचे प्रमाि कमी रादहल. 
ददनांक २० ते २४  िनू २०२० दरम्यान बहुतांश दठकािी मुसळधार  तर ददनांक २० िनू २०२० रोिी तुरळक दठकािी मुसळधार ते अमत 
मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता आहे तरीही पढुील पाच ददिसात एकाच ददिस अमत मुसळधार पाऊस असल्यामुळे ज्या दठकािी 
पेरिी पािसापिूी झाली होती ि सध्य पररथ्थितीमध्ये रोप ेलाििीयोग्य झाली असतील तर अश्या दठकािी भाताची पनुलागगिड करण्याची 
कामे हाती घेण्यात यािीत. 

नागली 
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पनुलागगिड 

येत्या आठिड्यात मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये बहुतांश दठकािी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे तरी ज्या दठकािी नागली वपकाची 
पेरिी झाली होती ि रोप ेउगिनू आली आहेत अश्या दठकािी चारही बािुनंी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िाथत झाला तरी पाण्याचा 
मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोपे मरण्याचे प्रमाि कमी रादहल. 
ददनांक २० ते २४  िनू २०२० दरम्यान बहुतांश दठकािी मुसळधार  तर ददनांक २० िनू २०२० रोिी तुरळक दठकािी मुसळधार ते अमत 
मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता आहे तरीही पढुील पाच ददिसात एकाच ददिस अमत मुसळधार पाऊस असल्यामुळे ज्या दठकािी 
पेरिी पािसापिूी झाली होती ि सध्य पररथ्थितीमध्ये रोप े लाििीयोग्य झाली असतील तर अश्या दठकािी नागली ची पनुलागगिड 
करण्याची कामे हाती घेण्यात यािीत. 

भुईमुग पेरिी 

डॉ. बा. सा. कोकि कृवि विद्यापीठाने मशफारस केलेल्या कोकि गौरि ि ट्रॉम्बे कोकि (टपोरा) तसेच टी.िी.२६, टी.ए.िी. २४, टी.पी.िी. 
४१ या िातींची मनिड करािी. प्रती हेक्टरी १०० ते १२५ दकलो वबयािे िापरािे. सततचा पाऊस ि ओलाव्यामुळे भुईमुगामध्ये येिाऱ्या मर 
रोगाचा प्रादभुागि टाळण्यासाठी िायरम३ग्रॅम/दकलो वबयािे या प्रमािात चोळाि.े पढुील पाच ददिसात मसधंदुगग थ्िल्ह्यामध्ये एकाच ददिस 
अमत मसुळधार पाऊस असल्यामुळे ज्या दठकािी भुईमुगाची पेरिी रादहली असेल तर पािसाळी भुईमगुाची पेरिी उरकून घ्यािी 

आबंा निीन लागिड 

येत्या पाच ददिसामध्ये आर्द्रतेच ेप्रमाि िाढिार असल्यामुळे आबंा वपकािरील निीन पालिीिर करपा ि भुरी रोगाचा प्रादभुागि होण्याची 
शक्यता आहे ि प्रादभुागि आढळून आल्यास मनयतं्रिासाठी पािसाची उघडीप पाहून िायोदफनेट मममिल ि काबने्डाझीम १% १ ग्रम प्रती १ 
मलटर पाण्यातुन फिारािे.  
येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली कलमे पडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. आबंा बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

काि ु निीन लागिड 

येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली कलमे पडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. 
काििुर खोथ्ड्कडा (रोठा) या दकदडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला 
बाहेर काढून मारुन टाकाि ेि तो भाग ५% प्रिाही दफप्रोनील २ मी. मल. प्रमत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा.  
कािमुध्ये काढिीनतंर िनु्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािाि.े 

नारळ  निीन लागिड येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली रोप ेपडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. नारळ ि सुपारीच्या बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

भािीपाला पेरिी/ 
पनुलागगिड 

काही दठकािी िलेिगीय भाज्यांमध्ये िेल सुटायला सुरुिात झालेली आहे. त्यांना काठीचा आधार द्यािा ि मातीची भर द्यािी. तसेच भेंडी, 
गिार इ. भाज्यांच्या लागिडीच्या दठकािी अती पािसामुळे पािी साठिार नाही याची खबरदारी घ्यािी. तसेच िांगी, ममरचीची रोप ेतयार 
असल्यास पाण्याचा उत्तम मनचरा होिा-या दठकािी पनुगलागिड करािी. डाॅ.ॅ बा.सा. कोकि कृिी विदयापीठाने मशफारस केल्याप्रमािे 
भािीपाला पीकांना खताची मात्रा दयािी. भािीपाला के्षत्रामध्ये उगिलेल्या तिांची बेििी करािी. तसेच निीन िेलींच ेपाने खािारी अळी, 
मािा इ. कीडींपासून संरक्षि कराि.े 

दभुती िनािरे ि 
शेळया 

बहुििीय थिरुपाच्या िरैिीच्या पीकांची उदा. परॅॅग्रास, यशितं, नेपीयर इ. लागिड करण्यासाठी शेताची पिूगतयारी करण्यास सुरुिात करािी. 
गायी, म्हैशी आथ्ि शेळयांना पशुिदैयकांच्या मागगदशगनाखाली धनिुागत रोग प्रमतबधंक लसीकरि करुन घ्यािे. लसीकरिानतंर उत्तम रोगप्रमतकारक शक्ती 
मनमािग होण्यासाठी चांगला आहार दयािा. 

सदर कृवि सल्ला पवत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगुल ेि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि मौसम 
सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अमधष्ठाता तिा नोडल ओदफसर 

कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांवत्रक अमधकारी 

कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


