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हवामान सारांश /इशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक 

८ ते १० म,े २०२१ दर यान िज यातील तुरळक ठकाणी हल या पाऊसाची श यता असून कमाल व 
कमान तापमानात फारसा बदल संभवत नसून आकाश अंशत: ढगाळ राह ल.  

इशारा दनांक ७ ते ८ मे, २०२१ दर यान र ना गर  िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या कडकडाट, मेघगजना 
आ ण वा या या वेग अ धक राहून पाऊस पड याचा इशारा दे यात आला आहे.  

व ता रत ेणी 
अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक १२ ते १८ मे, २०२१ दर यान पाऊस, 
कमाल आ ण कमान तापमान हे सरासर  इतके राह याची श यता आहे. 

हवामान अंदाजावर आधार त कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला --  उ णता वाढ यामुळे काह  कारणाने आंबा कंवा काजू बागा ंम ये वणवा लाग याची 
श यता असते. वण याम ये सापडले या आंबा, काजू बागेमधील झाडांना लगेचच 
पाणी देणे सु  करणे आव यक असते यामुळे  नवीन पालवी फुटेपयत पा याच ेयो य 
नयोजन करावे. २५ ते ३० फुट उंच झाडांची उंची अ यापयत कमी करावी तसेच इतर 
झाडांची उंची ८ फुटापयत कमी करावी. यानंतर १ लटर डांबरा या ावणाम ये ५ 
ॅम बा व ट नची भुकट  मसळून कापले या फां यां या भागावर लावावे. 

खोडक डीपासून संर ण कर यासाठ  लोरपायर फॉस २० ट के वाह  २० म.ल . ती 
१० लटर पाणी या माणात ावण तयार क न संपूण झाड भजवून यावे. 
होरपले या झाडांच े खर सूय करणांपासून संर ण कर यासाठ  १ कलो चनुा + १५० 



ॅम मोरचूद या माणात ावण तयार क न झाडाला श या सहा याने लावावे. 
वशेष स ला --  दनांक ७ ते ८ मे २०२१ दर यान िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या कडकडाट 

आ ण मेघगजनेसह, वा या या वेगासह पाऊसाची श यता वतवल  अस याने गाई, 
हैशी इ. जनावरे झाडाखाल  न बांधता सुर त ठकाणी बांधावेत तसेच प व पकांची 

आ ण तयार फळांची काढणी क न सुर त ठकाणी साठवणूक करावी. नवीन लागवड 
केले या फळझाडांना  काठ चा आधार यावा. 

आंबा फळधारणा  दनांक ८ ते १० मे २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 
श यता वतवल  अस याने काढणीस तयार असले या आंबा फळांची चौदा आणे (८० 
ते ८५ ट के) प वतेला देठासह काढणी झे या या सहा याने सकाळी लवकर १० पयत 
कंवा सं याकाळी ४ नंतर पाउसाचा अंदाज घेवून करावी. उ णतेमुळे फळांचे तापमान 
वाढून सा याच े माण वाढ याची श यता असते यासाठ  फळांची काढणी तापमान 
कमी असताना करावी आ ण लगेच सावल म ये ठेवावी.  

 देठकुज या आ ण फळकूज या काढणी प चात बुरशीज य रोगापासून आंबा फळांचे 
संर ण कर यासाठ  फळे काढणी नंतर लगेच ५२ अं.स. तापमाना या पा यात १० 
म नटे बुडवून काढावीत व नंतर फळे वाळ व यासाठ  हवेशीर ठकाणी ठेवावी. 
यानंतर तवार  क न फळे  पक व यासाठ  आढ त घालावीत. वाहतूक कर यासाठ  
फळांचा रंग बदलू लाग यानंतर कोरोगोटेड फायबर बॉ सम ये फळे प कंग करावीत. 
क या आं याची वाहतूक करावयाची अस यास कोरोगोटेड फायबर बॉ सम ये 
प याचा वापर करावा तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा ी या वेळेस करावी.  

 आंबा फळांवर फळमाशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने बागेमधील 
गळलेल  फळे गोळा क न न ट करावीत आ ण आंबा फळांचे फळमाशी पासून संर ण 
कर यासाठ  व यापीठाने शफारस केलेले “र क फळमाशी सापळा” ती एकर  २ या 
माणात बागेम ये झाडां या उंची माणे साधारण ज मनीपासून २ ते ३ मीटर उंचीवर 

राह ल अशा कारे टांगावा. 
 आंबा फळांची काढणी पूण झाले या बागेमधील झाडावर ल बांडगुळे व रोग त 
वाळले या फां या काढून बागेत व छता ठेवावी तसेच गळलेल  फळे गोळा क न 
न ट करावी. मोठया फां यावर ल बांडगुळे काढले या भागावर बोड  पे ट लावावी.  

 दनांक ८ ते १० मे २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 
श यता वतवल  अस याने नवीन लागवड केले या आंबा बागेस गरजेनुसार पाणी 
यव थापन करावे. 

काजू  वाढ ची अव था   काजू बागेतील रोग त,वाळले या फां या काढून बागेत व छता ठेवावी. फां या 
काढले या भागावर बोड  पे ट लावावी. 

 दनांक ८ ते १० मे २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 
श यता वतवल  अस याने नवीन लागवड केले या काज ू बागेस गरजेनुसार पाणी 
यव थापन करावे. 

चकू फुलोरा  चकू पकाम ये फुलकळी पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता 
अस याने कडी या सव णासाठ  न या रंगा या काशसापळा बागेत बसवावा. 
ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  इमामे ट न बे झ एट ५ ट के एस. जी. 

४.५ ॅम कंवा डे टामे ीन २.८ ट के वाह  १० म. ल . कंवा लॅ बडा सायहॅलो ीन 
५ ट के वाह  १० म. ल . कंवा ोफेनोफोस ४० ट के वाह  १० म. ल . ती १० 
लटर पा यात या पैक  कोण याह  एका क टकनाशकाची फवारणी ५० ट के फुले 
आ यावर करावी. यानंतर एका एका म ह या या अंतराने दोन फवार या करा यात. 

नारळ  फळधारणा   दनांक ८ ते १० मे २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 
श यता वतवल  अस याने नारळ बागेस गरजेनुसार पाणी यव थापन करावे.  

सुपार  फळधारणा  दनांक ८ ते १० मे २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 



श यता वतवल  अस याने सुपार  बागेस गरजेनुसार पाणी यव थापन करावे.  
 सुपार म ये पाऊसा या या कालावधीम ये आ तेमुळे कोळेरोग या बुरशीज य रोगाचा 

ादभुाव दसून येतो. या बुरशीचा ादभुाव फळां या देठावर होत अस याने फळांची 
मो या माणात गळ होते. कोळेरोग या बुरशीज य रोगा या यव थापनासाठ  
पावसाळा सु  हो यापूव  झाडावर ल रोगट शपंुटे, वाळले या झाव या गोळा क न 
न ट करावेत व पानांचा बेच यात १ ट का बोड म णाची फवारणी पाऊसाची उघडीप 
पाहून करावी. यानंतर एका म ह या या अंतराने ३ ते ४ फवार या करा यात.    

खर प भात पूव मशागत   खर प भात लागवडीसाठ  आप या आव यकतेनुसार भात बया यांची उपल धता क न 
यावी. 

 डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृषी व यापीठाने हळ या जाती र ना गर -१, कजत-३ 
जाड दा यांसाठ , र ना गर -५, र ना गर -२४, फ डाघाट-१, कजत-७, संक रत स या -२ 
आ ण स या -४ बार क दा यांसाठ , कजत-४ अ तशय बार क दा यासाठ , नम 
गर या जाती र ना गर -७, कजत-५ दा यांसाठ , र ना गर -४, र ना गर -६, पालघर-१, 
पालघर-२, कजत-६, कजत-९ तसेच स या , स या -३, बार क दा यांसाठ  आ ण 
गर या जाती र ना गर -२, र ना गर -३,जाड दा यांसाठ , कजत-२, कजत-८, कजत-१० 
तसेच स या -५ संकर त भात बार क दा यांसाठ , खार ज मनीसाठ  पनवेल-१, 
पनवेल-२ व पनवेल-३ ार तकारक भात जाती क कण वभागात खर प 
लागवडीसाठ  शफारसीत के या आहेत. 

हळद   पूवमशागत   हळद लागवडीसाठ  ज मनीची नांगरणी क न ढेकळे फोडून ती गुंठा २५० ते ४०० 
कलो चांगले कुजलेले शेणखत मातीत मसळावे. हळद ची लागवड सर  वरंबा 
प दतीने करताना ७५ स.मी. अंतरावर स या पाडा यात. सर या दो ह  बाजूला दोन 
ग या म ये ३० स.मी. अंतर ठेवून लागवड करावी. ं द सर  वरंबा प धतीने लागवड 
करावयाची अस यास ९० स.मी. ते १ मीटर या गाद वा यावर दोन ओळीतील अंतर 
३० स.मी. ठेवून करावी. हळद पकास ३.७५ कलो सगंल सुपर फॉ फेट व १ कलो 
युरेट ओफ पोटेश खते त गुंठा लागवडी या वेळेस यावीत आ ण न  खताची 

मा ा २.५ कलो यु रया त गुंठा तीन ह यात वभागून लागवडीपासून द ड, तीन व 
साडेचार म ह यांनी यावी. हळद या ओळीलगत चर घेवून यात खते टाकून मातीने 
झाकून यावीत. लागवडीसाठ  जून, डोळे फुटलेल,े मु या वर हत मोठे ग डे वापरावे. 
कडीचा आ ण बुरशीज य रोगां या ादभुाव टाळ यासाठ  बीज या करावी. यासाठ  
ि वनोलफॉस २५ ट के वाह  २० म.ल . + १० ॅम काब डॅ झम १० लटर पा यात 
मसळून ावण तयार करावेत व या ावणात बयाणे १५ ते २० म नटे बुडवून घेवून 
सावल त सुकवून लागवडीसाठ  वापरावे. साधारणतः २५ कलो बयाणे ती गुंठा 
लागते. हळद ची लागवड करताना जमीन वाफसा ि थतीत असताना कंवा पाणी देवून 
करावी.   

भाजीपाला  रोपवा टका   पा याची उपल धता अस यास खर प हंगामासाठ  वांगी, मरची, टोमेटो आ ण इतर 
भाजीपाला पकाची रोप े तयार कर याक रता रोपवा टकेची कामे सु  करावीत. 
ज मनींची नांगरणी क न ३ मी. लांब x १ मी. ं द x १५ से.मी. उंचीच ेगाद वाफे 
तयार करावे. वांगी, मरची, टोमेटो पकांवर मर रोगाचा ादभुाव दसून येतो यासाठ  
रोग तकारक जातींची नवड  करावी. सात याने मर रोग येणा या शेताम ये 
फेरपालट करावी तसेच  तीन वषापयत वांगी कुळातील पके एकाच शेतात लावू 
नयेत. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त  
स मती या शफारशीनुसार तयार क न सा रत कर यात आल . 

अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 
 


