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ददशा 
नैऋत्ये कडे आग्नेय कडे 

दक्षिणोत्तर/   
आग्नेय कडे 

दक्षिणे कडे वायव्ये कडे पश्चिमोत्तर/ 
वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
नैऋत्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
नैऋत्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
नैऋत्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
वायव्ये कडे 

दपुार 
मागील ििागतील (२०२०) पिनं्य (मम. मी) १/०१/२०२१ पासुनचे पिनं्य (मम. मी)  १/०६/२०२१ पासुनचे पिनं्य (मम. मी) मागील आठिड्यातील पिनं्य (मम.मी) 

४८६०.० २४.८ ०.० ०.० 
पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यामध्ये पढुील पाि ददव ामध्ये ददनािंक ०५ ते ०९ मे रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता आहे. कमाल व 
ककमान तापमान श्स्िर राहुन आर्द्गतेमध्ये े्ही वाढ  िंभवत आहे. त ेि हवामान आर्द्ग व अिंशतः ढर्ाळ राहण्यािी शक्यता आहे. अ ा अिंदाि प्रादेसशक 
हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्याकडून वतगववण्यात आला आहे.  

ववस्तारीत 
शे्रणीतील 
हवामान 
अिंदाि 

पिगन्यमान 
दक्षिण कोकण व र्ोवा या हवामान उपववभार्ामध्ये ददनािंक ०९ ते १५ मे या कालावधी दरम्यान पिगन्यमान  रा रीपेिा िास्त होण्यािी शक्यता 
आहे. ( दर कालावधी दरम्यान ०.२० सममी एवढे  रा री पिगन्यमान अ ते तरी या वर्षी  दर कालावधी दरम्यान १.२२ सममी पिगन्यमान होण्यािी 
शक्यता आहे व ते  रा रीपेिा ५००.९६ टक्क्यािंनी िास्त होण्यािी शक्यता आहे.) 

कमाल व 
ककमान 
तापमान 

दक्षिण कोकण व र्ोवा या हवामान उपववभार्ामध्ये ददनािंक ०९ ते १५ मे या कालावधी दरम्यान कमाल तापमान  रा री पेिा कमी व ककमान 
तापमान  रा रीपेिा िास्त अ ण्यािी शक्यता आहे. ( दर कालावधी दरम्यान  रा री कमाल व ककमान तापमान अनकु्रमे ३५.०८ व २४.३१ डीग्री 
 ेल्ह ीअ  एवढे अ ते तरी या वर्षी  दर कालावधी दरम्यान ते अनकु्रमे ३४.८२ व २५.१४ डीग्री  ेल्ह ीअ  एवढे अ ण्यािी शक्यता आहे कमाल 
तापमान  रा रीपेिा ०.२७ डडग्री  ेल्ह ीअ ने कमी व ककमान तापमान  रा रीपेिा ०.८२ डीग्री  ेल्ह ीअ ने िास्त अ ण्यािी शक्यता आहे.) 

इशारा स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यामध्ये पढुील पाि ददव ामध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे रोिी तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ािी शक्यता आहे अ ा ईशारा प्रादेसशक हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्या कडून देण्यात आलेला आहे. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला 
 ो ाट्यािा वारा, मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटािी शक्यता लिात घेता वविािंिा अिंदाि घेण्या ािी दासमनी अपँिा वापर करावा. 
खरीप हिंर्ामातील भात व भुईमरु् वपक पेरणी ािी लार्णारे ववववध िातीिंिे बबयाणे कृवर्ष  िंशोधन कें र्द्, फोंडाघाट येि ेउपलब्ध आहे.  
भात – किगत-२, किगत-९, रत्नागर्री-८ 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यात ददनािंक ८ व ९ मे रोिी तुरळक दिकाणी मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या पाउ ािी शक्यता आहे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाच े
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आबंा काढिी 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी 
शक्यता लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया आिंबा कलमािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. 
श्िल्हहयामध्ये आिंबा वपक बहुतेक दिकाणी अिंडाकृती फळे व मोिया आकारािी काढणीिी फळे अशी अवस्िा आहे. येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ 
मे, रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी िारच्या निंतर नतुन 
झेल्हयाच्या  हाय्याने ८० ते ८५ % (िौदा आणे) पक्वतेला लवकरात लवकर काढुन घ्यावीत.  
फळे काढणीच्या ककमान ८ ददव  अर्ोदर झाडावर कोणतेही और्षध फवारु नये. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता अपरीपक्व व काढणी  तयार न 
झालेल्हया फळािंवर पाउ ामुळे करपा रोर्ािा प्रादभुागव होऊन डार् पडु नये व नकु ान होऊ नये या ािी आिंबा वपकावर काबेन्डॅझीम ५० टक्के पाण्यात 
ववरघळणारी पावडर (१० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात) ककिं वा िायोकफनेट समगिल ५० टक्के पाण्यात ववरघळणारी पावडर (१० गॅ्रम प्रती १० सलटर 
पाण्यात) ककिं वा प्रोवपनेप ७५ टक्के पाण्यात ववरघळणारी पावडर (२० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात) यापकैी कोणत्याही एका बरुशीनाशकािी र्रिेनु ार 
फवारणी करावी. 
फळे वपकात घालताना फळ कुिीिा प्रादभुागव वाढु नये या ािी फळािंना उष्ण िल प्रकक्रया द्यावी. त्या ािी फळे ५२ अिंश  े. तापमानाच्या पाण्यात १० 
समनीटे बडुवनु निंतर आडीत घालावीत. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता फळमाशीच्या ननयिंरणा ािी 
ववद्यापीिाने ववकस त केलेले समगिल यशु्िनॉलयकु्त रिक  ापळे प्रती हेक्टरी िार याप्रमाणात आिंबा बारे्मध्य लावावेत. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता तापमान वाढीमुळे हाप ु आिंबा फळािंमध्ये  ाक्यािे प्रमाण वाढण्यािी 
शक्यता आहे.  ाका टाळण्या ािी व उष्णतेपा ून बिाव करण्या ािी तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी िारच्या निंतर काढावीत व  ावलीत 



िेवावीत. ऊन्हामध्ये फळािंिी वाहतुक करु नये.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता फळर्ळ टाळण्या ािी पाण्यािी उपलब्धता अ ल्हया  झाडािंना ववस्तारान ुार 
प्रनत झाड ८०-१०० सल. पाणी ७ ददव ािंच्या अिंतराने दयावे.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता बाष्पीभवन कमी करण्या ािी िािंभा िसमनीमधील आिंबा कलमािंना र्वताि े
व पालापािोळ्यािे अच्छादन दयावे. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया आिंबा कलमािंना उन्हापा ुन  िंरिणा ािी शेडनेटच्या 
 हाय्याने  ावली तयार करावी. 

कािु काढिी 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी 
शक्यता लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया काि ुकलमािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तरुळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता कािमूध्ये 
ज्या दिकाणी काढणीयोग्य बी तयार झालेली आहे अशा दिकाणी तयार झालेल्हया बीयािंिी काढणी व वेिणी  काळच्या  रात करुन घ्यावी व बीया 
उन्हामध्ये योग्यप्रकारे वाळवाव्यात.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया काि ुकलमािंना उन्हापा ुन  िंरिणा ािी शेडनेटच्या 
 हाय्याने  ावली तयार करावी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नवीन लार्वड केलेल्हया कलमािंना पदहल्हया २ वर्षागत उन्हाळयात ८ ददव ािंच्या 
अिंतराने ३० ली. पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 

नारळ फळधारिा 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी 
शक्यता लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया नारळ रोपािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नारळ बारे्  ८ ते १० ददव ािंच्या अिंतराने पाणी देण्यािी व्यवस्िा करावी.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया नारळ रोपािंना उन्हापा ुन  िंरिणा ािी शेडनेटच्या 
 हाय्याने  ावली तयार करावी. 

सुपारी फळधारिा 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी 
शक्यता लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया  ुपारीच्या रोपािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता सुपारी बागेस ८ ते १० ददिसांच्या अतंराने पािी देण्याची व्यिस्त्िा करािी.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता नववन लार्वड केलेल्हया  ुपारीच्या रोपािंना उन्हापा ुन  िंरिणा ािी 
शेडनेटच्या  हाय्याने  ावली तयार करावी. 

िायगंिी 
भात 

रब्बी भात-
पक्वता 
खररप- 
पवुगतयारी 

भात कापणी केलेल्हया शेतािी नािंर्रट करून ध कटे नष्ट करावीत. ज्या शतेामधील पीकािंिी काढणी पणूग झाली अ ेल त्या शेतािी नािंर्रट करुन िसमन 
उन्हात िािंर्ली ताप ूदयावी. खरीप हिंर्ामातील पीकािंच्या लार्वडीच्या दृष्टीने पूवग तयारी  लार्ावे. भात पीकाच्या रोपवाटीकेकररता शेतािी मशार्त करावी. 
खरीप हिंर्ामा ािी भात, भूईमुर्, नार्ली इ. पीकािंिी ननवड करुन  ुधारीत िातीि ेबबयाणे उपलब्ध करुन िेवाव.े 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता 
पिगन्यमानािा अिंदाि घेऊनि कापणी करावी. कापणी करणे आवचयक अ ल्हया  वपकािी कापणी करुन, कापणी झाल्हयाझाल्हया वपकािी झोडणी करुन 
धान्य  ावलीमध्ये  ुरक्षित दिकाणी वाळवावे.  
तयार झालेल्हया वायिंर्णी भातािी कापणी ववद्यापीिाने प्र ाररत केलेल्हया वभैव ववळ्याच्या  ाहायाने िसमनीलर्त करावी 

भुईमगु 
शेंगा 

अिस्त्िा 

काही दिकाणी भुईमरु् पीक पक्व होण्याच्या अवस्िेत आहे. काढणी ािी तयार झालेल्हया भुईमरु्ािी पाने पीवळी होउन र्ळू लार्ल्हया  त ेि शेंरे्च्या 
आतील  ाल काळ र व शेंर्दाण्या  योग्य रिंर् आला अ ल्हया  काढणी करावी. काढणी केलेल्हया शेंर्ा उन्हामध्ये ४ ते ५ ददव  वाळवनू निंतर 
 ािवणूक करावी.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तरुळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता भईुमुर्ािी 
काढणी पिगन्यमानािा अिंदाि घेऊनि करावी. 
काही दिकाणी भुईमुर् पीक दाणे भरण्याच्या अवस्िेत आहे. उष्णतेमध्ये वाढ होत अ ल्हयाने भुईमुर् पीकाला दाणे भरण्याच्या अवस्िेमध्ये र्रि 
अ ल्हया  िादा पाणी दयावे.  

कुळीि  काढिी  येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता 
कुळीि वपकािी काढणी पाऊ ािा अिंदाि पाहुनि करावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन उन्हात िािंर्ल्हया वाळवाव्यात. 

चिळी काढिी  येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता िवळी 
वपकािी काढणी पाऊ ािा अिंदाि पाहुनि करावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन उन्हात िािंर्ल्हया वाळवाव्यात. 

कडिा िाल काढिी  येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वाल 
वपकािी काढणी पाऊ ािा अिंदाि पाहुनि करावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन उन्हात िािंर्ल्हया वाळवाव्यात. 

दभुती 
िनावरे  - 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये ददनािंक ०८ व ०९ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ािी शक्यता लिात घेता िनावरािंि ेवविािंपा ुन  िंरिण कराव ेव िनावरे  ुरक्षित दिकाणी बािंधावीत.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता िनावरािंना वपण्या ािी स्वच्छ ििंड पाणी व उपलब्ध अ ल्हया  खाण्या ािी 
दहरव्या ओल्हया िा-यािी व्यवस्िा करावी.  
िनावरािंिे दपुारच्या उष्णतेपा ून योग्य ते  िंरिण करावे. र्ोियामध्ये हवा खेळती रादहल यािी काळिी घ्यावी. 

कुक्कुटपालन - 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात होणारी वाढ लिात घेता कोंबडयािंि ेउष्णतेपा ून  िंरिण करण्या ािी शेडला बाहेरुन कापडी पडदे 
लावनू त्यावर पाणी सशिंपडावे. त ेि शेडच्या छतावर र्वताि ेककिं वा र्ोणपाटािे आच्छादन घालाव ेव त्यावर पाणी सशिंपडावे. कोंबडयािंना त ेि वपल्हलािंना 
वपण्या ािी स्वच्छ र्ार पाण्यािा परुविा करावा.  

फळप्रकक्रया  आिंबा, कोकम, फण , करविंद, िािंभूळ इ. फळािंच्या उपलब्धतेन ुार प्रकक्रयायुक्त पदािग तयार करावेत. 
सदर कृवि सल्ला पत्रत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेमशक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगलेु ि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि 

मौसम सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 
डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 

सहयोगी अधधष्ठाता तिा नोडल ऑकफसर 
कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अधधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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