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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १४ /०४ /२०२१ ते २० /०४ /२०२१)  

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

हवामान 
पूवाानुमान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मुबंई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक २१ ते २५ एषप्रल २०२१, 
िरम्यान कमाल व ककमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे. कमाल तापमान ३६ ते 
३५ अंश सेजल्सयस राहील व ककमान तापमान २६ अंश सेजल्सयस राहील.  
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक २८ एषप्रल त े ५ म े २०२१, िरम्यान कोंकण षवभागासाठी कमाल 
तापमान सरासरीपेक्षा िास्त तर ककमान तापमान सरासरी पके्षा कमी राहील. 

सामान्य सल्ला     रब्बी षपकांची काढणी झाली असल्यास शेतातील मातीचा नमुना घेवून, माती परीक्षण करून घ्यावे. शेतातील 
माती ओली असल्यास ती सावलीत वाळवून नंतर परीक्षणासाठी द्यावे. 

संिेश  नवीन फळबाग लागवड करावयाच्या क्षेत्रामध्ये साफ सफाई करून घ्यावी. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

उन्हाळी 
भात 

िाणे भरणे  उन्हाळी भात दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे. भात पिकाला ननयमितिणे ४ ते ५ ददवसाांच्या 
अांतराने िाणी दयावे. उष्णता वाढत असल्याने पिकाला गरजेप्रिाणे जास्त िाणी दयावे. 

भुईमूग िाणे भरणे   भुईिुग िीक शेंगा तयार होण्याच्या ते दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे. बाष्िीभवनािध्ये वाढ 
होत असल्याने भुईिुग पिकाला जमिनीच्या िगदरुाप्रिाणे १० ते १२ ददवसाांच्या अांतराने िाणी 
दयावे. 

वाल काढणी  काढणी अवस्थेतील वाल आणण चवळीच्या िक्व शेंगाची काढणी करून शेंगा सुरक्षित दिकाणी 
वाळपवण्यासािी िेवाव्यात. 



आंबा फळधारणा 
ते काढणी   

 आांब्याची तयार फळे सकाळी दहाच्या अगोदर व दिुारी चारच्या नांतर नुतन झेल्याच्या 
सहाय्याने ८० ते ८५ % (चौदा आणे) िक्वतेला काढावीत. ताििान वाढीिुळे हािुस आांबा 
फळाांिध्ये साक्याचे प्रिाण वाढण्याची शक्यता आहे. साका टाळण्यासािी व उष्णतेिासून 
बचाव करण्यासािी तयार फळे सकाळी दहाच्या अगोदर व दिुारी चारच्या नांतर काढावीत व 
सावलीत िेवावीत. 

 आांब्यातील फळगळ टाळण्यासािी फळाांना पवद्यािीि मशफारसीनुसार कागदी पिशव्याांचे 
आच्छादन करण्यात यावे. 

कािू काढणी   काजूिध्ये ज्या दिकाणी काढणीस योग्य बी तयार झालेली आहे अशा दिकाणी तयार 
झालेल्या बीयाांची काढणी व वेचणी लवकरात लवकर करुन घ्यावी व बबया उन्हािध्ये 
योग्यप्रकारे वाळवाव्यात.  

 नपवन लागवड केलेल्या काजु कलिाांना उन्हािासुन सांरिणासािी शेडनेटच्या सहाय्याने सावली 
तयार करावी. काजुच्या िोिया लागत्या कलिाांना १५ ददवसाच्या अांतराने १५० - २०० लीटर 
िाणी प्रनत कलि याप्रिाणे द्यावे. 

 नवीन लागवड केलेल्या कलिाांना िदहल्या २ वर्ाात उन्हाळयात ८ ददवसाांच्या अांतराने ३० ली. 
िाणी प्रनत कलि याप्रिाणे द्यावे. 

सुपारी फळधारणा  सुिारी बागेस ८ ते १० ददवसाांच्या अांतराने िाणी देण्याची व्यवस्था करावी. 
 नपवन लागवड केलेल्या सुिारीच्या रोिाांना उन्हािासुन सांरिणासािी शेडनेटच्या सहाय्याने 
सावली तयार करावी. 

ममरची फुलोरा ते 
फळधारणा 

 मिरचीवर बोकड्या ककां वा चुरडा िुरडा रोगाचा प्रादभुााव आढळून आल्यास रोग ननयांत्रणासािी व 
रोगकारक ककडीांच्या उदा. फुलककडे व िाढरी िाशीच्या ननयांत्रणासािी लागवडीनांतर १५ 
ददवसाांनी फोरेट १० कक./हे. दयावे तसेच डायमिथोएट ३०% प्रवाही १ मिली + गांधक २ गॅ्रि 
ककां वा िॅन्कोझेब २ गॅ्रि प्रती मलटर िाण्यात मिसळून फवारावे. 

िभुती 
िनावरे/ 
शेळ्या 

  जनावराांचे दिुारच्या उष्णतेिासून योग्य ते सांरिण करावे. गोियािध्ये हवा खेळती रादहल 
याची काळजी घ्यावी. 

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

१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेमशक हवामान कें द्र, मंुबई  

२) मागील हवामान    : भात संशोधन कें द्र, पालघर  

हठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : २०.०४.२०२१ 

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


