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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १९ /०१ /२०२० ते २५ /०१ /२०२१)  

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

हवामानाचे घटक 

हवामान पूवाानमुान 
(हिनांक २६ /०१ /२०२१ सकाळी ८:३० पासनू 
३० /०१ /२०२१ सकाळी ८:३० वािपेयतं) 
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       मेघाच्छािन (ऑक्टा) ढगाळ 
अंशत 
ढगाळ 

अंशत 
ढगाळ 

स्वछ स्वछ 

९० ६२ ७३ ९०    सकाळची सापेक्ष आद्राता ७२ ७० ६८ ७० ७० 
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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 २६ ते ३० िानेवारी, २०२१ 
िरम्यान कमाल व ककमान तापमानात घट शक्यता वतावण्यात आली आहे. कमाल तापमान २६ ते २८ 
अंश सेजल्सयस राहील व ककमान तापमान १५ त े१६ अंश सेजल्सयस राहील.  

सामान्य 
सल्ला     

ककमान तापमानात घट होत असल्याने फळ बागेला संध्याकाळच्या वेळेस पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी 
तसेच िागोिागी पालापाचोळा पेटवून धूर करावा िणेेकरून बागेतील तापमान ननयंत्रत्रत राहण्यास मित 
होईल. 

संिेश  ककमान तापमानात घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळेस िनावरांच्या गोठयात तसेच कोंबडयांच्या शेड मध्ये 
गरिेनुसार षविचेे बल्ब आणण शेडभोवती पडिे गंुडाळावे. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

उन्हाळी 
भात 

पुनालागवड 
 उन्हाळी भात पपकांमध्ये तणाच्या बंदोबस्तासाठी ब्युटाक्लोर ५० ईसी हे तणनाशक १.५ ककलो 
प्रतत हेक्टर या प्रमाणात ५०० ललटर पाण्यात लमसळून भात लागणीनंतर एक आठवड्याच्या आत 
फवारणी करावी. तणनाशक फवारणीपूवी भात खाचरातील संपूणण पाणी काढून टाकावे व दसुऱ्या 
ददवशी पुन्हा पाणी शेतात भरावे. 



हरभरा फुलोरा 
अवस्था  

 जिरायत हरभरा क्षेत्रात िलमनीतील ओलावा खूपच कमी असेल आणण एखादे पाणी देणे शक्य 
असेल तर हरभरा पपकाला फुले येऊ लागताच पाणी द्यावे. मध्यम िलमनीत ४५ ते ५० ददवसांनी 
दसुरे आणण ६५ ते ७० ददवसांनी ततसरे पाणी द्यावे. भारी िलमनीस पाण्याच्या दोनच पाळ्या 
पुरेशा होतात. त्यासाठी पदहले पाणी ३०-३५ ददवसांनी व दसुरे पाणी ६५-७० ददवसांनी द्यावे. 

केळी वाढीची 
अवस्था 

 केळी लागवडीनंतर दसुऱ्या व चौथ्या मदहन्यात इडडटीए-िस्त आणण इडडटीए-लोह यांची प्रत्येकी 
५० गॅ्रम १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. तसेच, पाचव्या व सातव्या मदहन्यात 
िलमनीमधून ण कं सल्फेट आणण फेरस सल्फेट प्रत्येकी १५ गॅ्रम प्रतत  ाड शेणखतात (१५० गॅ्रम) 
मुरवून वापरावे. 

सुपारी  वाढीची 
अवस्था 

 सुपारी पपकाला िानेवारी मदहन्यात खताचा दसूरा हप्ता १६० गॅ्रम युररया + १२५ गॅ्रम म्यूरेट ऑफ 
पोटाश या प्रमाणात द्यावा.  

आंबा  मोहोर 
अवस्था 

 आंबा पपकावर तीन फवारण्या देवून १५ ददवस  ाले असल्यास थायमेथोक म २५ डब्लु िी ०.१ 
गॅ्रम प्रतत ललटर पाण्यात लमसळून फवरणी करावी.   

 ढगाळ वातावरणामुळे मोहोरावर करपा रोगाचा प्रादभुाणव ददसून येण्याची शक्यता असल्याने 
प्रततबंधात्मक उपाययोिना म्हणून करपा रोगाच्या तनयंत्रणासाठी काबेन्डॅण म १२% + मन्को ेब 
६३% या संयुक्त बुरशीनाशकाची १० गॅ्रम प्रतत १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 

कळीममरी  काढणी 
अवस्था  

 काळी लमरीच्या घोसातील एक दोन दाणे पपवळे ककंवा तांबडे  ाल्यास लमरीची काढणी करावी, 
नंतर बांबूच्या करंडीत ककंवा मलमलच्या कापडात भरून उकळत्या पाण्यात एक लमनीट बुडवावे व 
उन्हामध्ये ३ ते ४ ददवस चांगले वाळवावे. 

मोगरा वाढीची 
अवस्था 

 मोगरा फूल पपकावर लमि माशीचा प्रादभुाणव ददसून आल्यास लॅबडासायलोथ्रिन ०.५ लमली प्रतत 
ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. तसेच लमि माशीचा प्रादभुाणव टाळण्यासाठी पपवळ्या 
रंगाचे थ्रचकट सापळे एकरी २५ या प्रमाणात शेतात लावावे.  

वांगी फुलोरा ते 
फळ 
धारणा 

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

कमलगंड वाढीची 
अवस्था 

 नवीन कललगंड लागवड केली असेल तर पपकाभोवती खुरासणी या पपकाची लागवड करावी 
िेनेकरून मधमाशया आकपषणत होवून उत्पन वाढण्यास मदत होईल. तसेच पपकावर फळ माशीच्या 
तनयंत्रणासाठी एकरी ४ फळमाशी सापळे शेतात लावावे. 

कुकुट 
पालन 

  ककमान तापमानात घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळेस िनावरांच्या गोठयात तसेच कोंबड्यांच्या 
शेड मध्ये गरिेनुसार पविेचे बल्ब आणण शेडभोवती पडदे गुंडाळावे. 

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 : २५.०१.२०२०  

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


