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सिर हवामान घटकाचंी नोंि भात संशोधन कें द्र, पालघर 
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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

हवामान 
पूवाानुमान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मुबंई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अिंािानसुार हिनाकं २३ त े२७ िानेवारी, २०२१ 
िरम्यान कमाल व ककमान तापमानात घट शक्यता वतावण्यात आली आहे. कमाल तापमान २६ त े२८ 
अशं सेजल्सयस राहील व ककमान तापमान १४ त े१६ अशं सेजल्सयस राहील.  

सामान्य 
सल्ला     

ककमान तापमानात घट होत असल्याने फळ बागेला सधं्याकाळच्या वेळेस पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी 
तसेच िागोिागी पालापाचोळा पेटवनू धूर करावा िेणेकरून बागेतील तापमान ननयतं्रत्रत राहण्यास मित 
होईल. 

सिेंश  ककमान तापमानात घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळेस िनावराचं्या गोठयात तसेच कोंबडयाचं्या शडे मध्ये 
गरिनेसुार षविेचे बल्ब आणण शडेभोवती पडिे गुडंाळावे. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

उन्हाळी 
भात 

पुनालागव
ड 

 उन्हाळी भात षपकांमध्ये तणाच्या बंिोबस्तासाठी ब्युटाक्लोर ५० ईसी हे तणनाशक १.५ ककलो 
प्रनत हेक्टर या प्रमाणात ५०० मलटर पाण्यात ममसळून भात लागणीनंतर एक आठवडयाच्या आत 
फवारणी करावी. तणनाशक फवारणीपूवी भात खाचरातील संपूणा पाणी काढून टाकावे व िसुऱ्या 
हिवशी पुन्हा पाणी शेतात भरावे. 

हरभरा फुलोरा 
अवस्था  

 जिरायत हरभरा क्षेत्रात िममनीतील ओलावा खूपच कमी असेल आणण एखािे पाणी िेणे शक्य असेल तर 
हरभरा षपकाला फुल ेयेऊ लागताच पाणी द्यावे. मध्यम िममनीत ४५ ते ५० हिवसांनी िसुरे आणण ६५ ते 



७० हिवसांनी नतसरे पाणी द्यावे. भारी िममनीस पाण्याच्या िोनच पाळ्या पुरेशा होतात. त्यासाठी पहहल े

पाणी ३०-३५ हिवसांनी व िसुरे पाणी ६५-७० हिवसांनी द्यावे. 

केळी वाढीची 
अवस्था 

 केळी लागवडीनंतर िसुऱ्या व चौथ्या महहन्यात इडडटीए-िस्त आणण इडडटीए-लोह यांची प्रत्येकी 
५० गॅ्रम १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. तसेच, पाचव्या व सातव्या महहन्यात 
िममनीमधून ण कं सल्फेट आणण फेरस सल्फेट प्रत्येकी १५ गॅ्रम प्रनत  ाड शेणखतात (१५० गॅ्रम) 
मुरवून वापरावे. 

 

सुपारी  वाढीची 
अवस्था 

 सुपारी षपकाला िानेवारी महहन्यात खताचा िसूरा हप्ता १६० गॅ्रम युररया + १२५ गॅ्रम म्यूरेट ऑफ 
पोटाश या प्रमाणात द्यावा.  

आंबा  मोहोर 
अवस्था 

 आंबा षपकावर तीन फवारण्या िेवून १५ हिवस  ाले असल्यास थायमेथोक म २५ डब्लु िी ०.१ 
गॅ्रम प्रनत मलटर पाण्यात ममसळून फवरणी करावी.   

 ढगाळ वातावरणामुळे मोहोरावर करपा रोगाचा प्रािभुााव हिसून येण्याची शक्यता असल्याने 
प्रनतबंधात्मक उपाययोिना म्हणून करपा रोगाच्या ननयंत्रणासाठी काबेन्डॅण म १२% + मन्को ेब 
६३% या संयुक्त बुरशीनाशकाची १० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. 

कळीममरी  काढणी 
अवस्था  

 काळी ममरीच्या घोसातील एक िोन िाणे षपवळे ककंवा तांबडे  ाल्यास ममरीची काढणी करावी, 
नंतर बांबूच्या करंडीत ककंवा मलमलच्या कापडात भरून उकळत्या पाण्यात एक ममनीट बुडवावे व 
उन्हामध्ये ३ ते ४ हिवस चांगले वाळवावे. 

मोगरा वाढीची 
अवस्था 

 मोगरा फूल षपकावर ममि माशीचा प्रािभुााव हिसून आल्यास लॅबडासायलोथ्रिन ०.५ ममली प्रनत 
मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. तसेच ममि माशीचा प्रािभुााव टाळण्यासाठी षपवळ्या 
रंगाचे थ्रचकट सापळे एकरी २५ या प्रमाणात शेतात लावाव.े  

वागंी फुलोरा त े
फळ 
धारणा 

 फळ धारणा अवस्थेत असलेल्या वांगी षपकामध्ये शेंडे व फळ पोखरणाऱ्या आळीच्या ननयंत्रणासाठी 
एकरी १० वॉटर ट्रप (water trap) शेतात लावावे. तसेच रस शोिक ककडी (मावा, तुडतुडे व पांढरी 
माशी) च्या ननयंत्रणासाठी षपवळ्या रंगाचे थ्रचकट सापळे एकरी २५ ते ३० असे शेतात लावावे. 

कमलगंड वाढीची 
अवस्था 

 नवीन कमलगंड लागवड केली असेल तर षपकाभोवती खुरासणी या षपकाची लागवड करावी 
िेनेकरून मधमाशया आकषिात होवून उत्पन वाढण्यास मित होईल. तसेच षपकावर फळ माशीच्या 
ननयंत्रणासाठी एकरी ४ फळमाशी सापळे शेतात लावाव.े 

कुकुट 
पालन 

  ककमान तापमानात घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळेस िनावरांच्या गोठयात तसेच कोंबडयांच्या 
शेड मध्ये गरिेनुसार षविेचे बल्ब आणण शेडभोवती पडिे गुंडाळावे. 

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

१) हवामान पवूाानमुान : प्रािेमशक हवामान कें द्र , मुबंई  

२) मागील हवामान    : भात सशंोधन कें द्र, पालघर  

हठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनाकं : २२.०१.२०२०  
                                                                          स्वाक्षररत  
                                                                     प्रमखु अन्वेिक,  
                                            ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र  
                                                               कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल    


