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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

हवामान 
पूवाानुमान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक २४ त े २८    
फेबु्रवारी, २०२१ िरम्यान आद्रातेत घट व तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. 
कमाल तापमान ३२ त े३५ अंश सजेल्सयस राहील व ककमान तापमान २१ ते २२ अंश सजेल्सयस 
राहील. तसेच पुढील पाच हिवस वातावरण कोरडे राहील. 

सामान्य सल्ला     तापमान वाढत असल्यामुळे षपकांना गरिेनुसार हठबक ककंवा तुिार मसचंनाने पाणी िेण्याची 
व्यवस्था करावी. हठबक मसचंन संचाची गाळण यंत्रणा नेहमी स्वच्छ व कायाक्षम ठेवावी. खत े
िेण्याची यंत्रणा, िाब मापक यंत्र पाणी मोिण्याच े मीटर आणण मुख्य पंप ननयममत तपासावे 
महहन्यातून एकिा हठबकच्या तोटया साफ कराव्या.      

संिेश  तापमान वाढत असल्यामुळे उन्हाळी भािीपाला, फळ षपके आणण रोपवाटीके मध्ये गवत अथवा 
प्लाजस्टक वापर केल्याने पाण्याची बचत करू शकतो.  

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

उन्हाळी 
भुईमुग 

फांद्या 
फुटण्याची 
अवस्था  

 भुईमुगाचे पीक ४५ दिवसाांपर्यतं तणववरदित ठेवण्र्यासाठी िोन खुरपण्र्या १५ ते २० 
दिवसाांच्र्या अांतराने व िोन कोळपण्र्या १० ते १२ दिवसाांच्र्या अांतराने कराव्र्यात. ३५ ते 
४० दिवसाांनांतर आऱ्र्या सुटू लागल्र्यानांतर कोणतेिी आांतरमशागतीचे काम करू नरे्य. 
फक्त मोठे तण उपटून टाकावे, म्िणजे शेंगा पोसण्र्याचे प्रमाण वाढेल.  

 



केळी  वाढीची 
अवस्था 

 तापमान वाढत असल्र्यामुळे फेबु्रवारी मदिन्र्यात केळीच्र्या मगृ, तसेच काांिे बागेला 
लागवडीनांतर ५ ते ९ मदिन्र्यापर्यतं ९ ते ११ ललटर पाणी प्रतत झाड प्रतत दिवस र्याप्रमाण े
दठांबक लसांचनातून द्र्यावे. 

 
नारळ वाढीची 

अवस्था 
 कमाल तापमानात वाढ सांभवत असल्र्याने नारळ व सुपारी बागेत बुांध्र्याभोवती आळे 
तर्यार करून ४  ते ५   दिवसाांच्र्या अांतराने पाणी िेण्र्याची व्र्यवस्था करावी.  

आंबा  फळधारणा  आांबा फळाांचे फळमाशी पासून सांरक्षण करण्र्यासाठी ववद्र्यापीठाने लशफारस केलेले “रक्षक 
फळमाशी सापळा" प्रती िेक्टरी ४ अवस्थार्या प्रमाणात बागेमध्रे्य झाडाच्र्या खालील 
बाजूच्र्या फाांद्र्यावर टाांगून ठेवावेत. फळगळ झालेली आांबा फळे गोळा करून नष्ट करावी 
व बागेत स्वच्छता ठेवावी. 

चचकू  फुलोरा ते 
फळधारणा 

 चचकू फळाांच े फळमाशी पासून सांरक्षण करण्र्यासाठी “रक्षक फळमाशी सापळा" प्रती 
िेक्टरी ४ र्या प्रमाणात बागेमध्रे्य झाडाच्र्या खालील बाजूच्र्या फाांद्र्यावर टाांगून ठेवावेत. 
फळगळ झालेली फळे गोळा करून नष्ट करावी व बागते स्वच्छता ठेवावी.  

कमलगंड फुलोरा ते 
फळधारणा 

 कललांगड वपकामध्रे्य फळमाशीचा प्रािभुााव रोखण्र्यासाठी क्रु्य लुर रक्षक सापळे प्रतत िेक्टर 
चार र्या प्रमाणात लावावे व कीड ग्रस्त फळे जाळून ककां वा खोल खड्र्यात पुरून टाकावीत.  

कोबी वाढीची 
अवस्था 

 कोबीवगीर्य वपकाांची मुळे उथळ असल्र्यामुळे पाण्र्याच्र्या पाळ्र्या वरचेवर तनर्यलमत 
द्र्याव्र्यात. र्या वपकास गड्डा तर्यार िोण्र्याच्र्या वळेी पाण्र्याचा ताण पडल्र्यास गड्डे लिान 
राितात. पुनलाागवडीनांतर गरजेनुसार एक ककां वा िोन खुरपण्र्या करून माती भुसभुशीत 
आणण पीक तणववरदित ठेवाव.े 

ममरची  वाढीची 
अवस्था 

 तापमानात वाढ िोत असल्र्याने लमरची वपकाला ४ ते ५ दिवसाच्र्या अांतराने पाणी 
िेण्र्याची व्र्यवस्था करावी. लमरची वपकाची पुनलाागवड केल्र्यानांतर शेत तन ववरदित 
ठेवावे, तसेच ३ त े४ खुरपण्र्या कराव्र्या,  जणेेकरून वाढत्र्या अवस्थेत पीक चुरडा मुरडा 
र्या रोगाला बळी पडणार नािी.   

वेलवगीय 
भािीपाला 

वाढीची 
अवस्था 

 पुनलाागवडीनांतर रोपवाढीच्र्या सुरुवातीच्र्या अवस्थेमध्रे्य प्रामुख्र्याने मावा, तुडतुडे, पाांढरी 
माशी र्या रसशोषक ककडी आणण नागअळीचा प्रािभुााव अचिक प्रमाणात दिसून रे्यतो. र्या 
ककडीांच्र्या तनर्यांत्रणासाठी, पाच टक्के तनांबोळी अका  ककां वा ॲझाडडरेक्टीन (३०० पीपीएम) ५ 
लम.लल. प्रतत ललटर पाणी र्या प्रमाणात फवारणी करावी. रोप कोलमडणे र्या रोगाचा 
प्रािभुााव दिसून आल्र्यास, कॉपर ऑक्क्सक्लोराईड (५० डब्लल्रू्यपी) ३ गॅ्रम ककां वा 
मेटालॅक्झील + मँकोझेब (६४ डब्लल्रू्यपी) ३ गॅ्रम प्रतत ललटर पाणी र्या द्रावणाची रोपाच्र्या 
बुडाजवळ आळवणी (ड्रेंचीांग) करावी. 

 
पशुपालन    वाढत्र्या उष्णतेपासून सांरक्षण व शारररीक तापमान तनर्यांत्रत्रत करण्र्यासाठी गोठ्र्यावर 

गवताचे अछािण करावे व पत्र्र्याचे छत असेल तर पाांढऱ्र्या रांगाने रांगवून घ्र्याव.े तसेच 
जनावराांना िपुारी सावलीची व्र्यवस्था करावी आणण रात्री मोकळ्र्या िवेत बांिाव.े   

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 
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