
   
      

भारतीय पथृ्वि विज्ञान मंत्रालय, भारतीय हिामान शास्त्त्र विभाग आणि 
डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृवि विद्यापीठ, दापोली सह्योगीत 

&% ग्राममि कृवि मौसम सेिा प्रकल्प %& 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मळुदे ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंदुगुग 
हिामान पिूागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसधंुदगुग 
कालािधी (ददनाकं १२.०२.२०२० ते १६.०२.२०२०) 

 

 

      

अंक १२@२०२० ददनांक ११.०२.२०२०  कालािधी ५ ददिस 

मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(०५/०२/२०२० ते ११/०२/२०२० पर्यंत) 

हिामान घटक 
पुढील पाच ददिसांचे हिामान घटकांचे पुिागनुमान  

(िैधता १२/०२/२०२० ते १६/०२/२०२० पयतं) 
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची सामान्य थ्स्त्िती:  येत्या आठिड्यात तापमानात िाढ होण्याची शक्यता असुन हिामान अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. 
हिामान पुिागनुमान कृवि सल्ला 

वपकाचे नाि वपकाची अिस्त्िा कृवि सल्ला 

िायंगिी भात फुटवे 

भात पिकातील तण नियंत्रण करावे. लावणीिंतर एक महििा झालेल्या भात पिकास ४० कक. गॅ्रम प्रती िेक्टर (८७ कक.गॅ्र. युरीया) 
याप्रमाणे ित्राचा िहिला िप्ता द्यावा.  
येत्या आठवड्यामध्ये तािमाि वाढीची शक्यता असल्यामुळे िुिनलागवड केलेल्या उन्िाळी भात शेतामध्ये सुरुवातीचे ८ ते १० हदवस 
िाण्याची िातळी २ ते ३ से.मी. ठेवावी. त्यािंतर ५ से.मी. ियतं वाढवावी.  
येत्या आठवड्यामध्ये ढगाळ वातावरणाचा अंदाज वतनपवण्यात आला असल्यामुळे भातावर िािे गंुडाळ्णारी अळीचा प्रादभुानव आढळल्यास 
नियंत्रणासाठी २५% प्रवािी क्क्विॉलफॉस २ ललटर ककंवा ट्रायझोफॉस ४०% प्रवािी ६२५ लमली ककंवा लॅमडासायिॅलोथ्रिि ५% प्रवािी २५० 
लमली प्रनत ५०० ललटर िाण्यामध्ये लमसळुि एक िेक्टर िेत्रावरती फवारावे.  

कुळीथ व चवळी  शेंगा चवळी, कुळीथ इ. िीकांवर मावा व िािे िोखरणारी अळी या ककडींचा प्रादभुानव िोण्याची शक्यता असल्यािे नियंत्रणासाठी १५ लम.ली. 
डायलमथोएट प्रती १० लीटर िाण्यात लमसळुि फवारावे.  

कडवा वाल शेंगा  
वाल पिकास पिकाच्या वाढीच्या सवन अवसथांमध्ये जलमिीमध्ये ओलावा असणे आवश्यक आिे. पिकाला फुलो-यात असतािा आणण दाणे 
भरण्याच्या काळात िाण्याच्या २ िाळ्या द्याव्यात. ज्यादा िाण्यामुळे वालाची शाणखय वाढ िोते व उत्िन्ि घटते. 
पिक फुलो-यात आल्यावर शेंगा िोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी मॅलॅथ्रथऑि २ लमली प्रती ललटर िाण्यात लमसळुि फवारावे. 

भुईमुग फुलोरा तािमाि वाढीमुळे भुईमुग िीक फुलो-यात असतािा तसेच शेंगा भरण्याच्या वेळेस िाण्याच्याअ २ िाळ्यांमधील अंतर सु ु्मारे १२ ते २० 
हदवस असावे.  

आंबा फुलोरा ते 
फळधारिा 

येत्या आठवड्यामध्ये तािमाि वाढीची शक्यता असल्यामुळे िाण्याची उिलब्धता असल्यास झाडांिा पवसतारािुसार प्रती झाड १५०-२०० 
लल. िाणी १५ हदवसांच्या अंतरािे द्यावे. बाष्िीभवि कमी करण्यासाठी जांभा जलमिीमधील आंबा कलमांिा गवताचे आच्छादि द्यावे.  
येत्या आठवड्यामध्ये तािामािात वाढ िोण्याचा अंदाज असुि आंबा फळगळ नियंत्रणासाठी, ऊत्िन्ि वाढपवण्यासाठी व फळाची प्रत 
सुधारण्यासाठी फळे वाटाणा, गोटी व सुिारीच्या आकाराची असतािा १% िोटॅलशयम िायटे्रट्ची तीि वेळा फवारणी करावी.  
पवद्यािीठाच्या लशफारशीिुसार मोिोरलेल्या झाडांिा फळगळ कमी िोऊि चांगली फळधारणा िोण्यासाठी आम्रशक्ती या पवद्राव्य 
अन्िद्र्वव्याची १ लल. प्रती १९ लल. िाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. सदर २५ लल द्रावण िे चार मोिोरलेल्या झाडांसाठी वािरावे. 
क्जल््यामध्ये कािी हठकाणी येणा-या मोिोरावर फुलकीडीचा (थ्रिप्स) प्रादुभानव आढळुि आल्यास अशा हठकाणी फुलककडींच्या नियंत्रणासाठी 
४५ % सिीिोसॅड २.५ लमलल प्रनत १० ललटर िाण्यातुि संिुणन झाडावर फवारावे. 

कािु फळधारिा 

येत्या आठवड्यात ढगाळ वातावरणाचा अंदाज वतनपवण्यात आला असल्यािे काजु बागायतदारांिी ढेकण्या ककडीच्या प्रादभुानव िोवू िये 
म्िणुि जागरुक रिावे, प्रादभुानव आढ्ळुि आल्यास नियंत्रणासाठी प्रवािी मोिोक्रोटोफॉस ३६% १५ लम.ली. ककंवा लॅम्बडा सायिॅलोथ्रिि ५ 
% ६ लम.ली. १० ललटर िाण्यातुि फवारावे.  
काजुवरील बोंड व बी िोखरणा-या अळींच्या नियंत्रणासाठी डायक्लोरोव्िॉस ७६% प्रवािी १० लमलल प्रती १० ललटर िाण्यातुि फवारावे. 

लमरची फुलोरा ते 
फळधारिा 

लमरचीवर बोकड्या ककंवा चुरडा मुरडा रोगाचा प्रादभुानव आढळुि आल्यास रोग नियंत्रणासाठी व रोगकारक ककडींच्या उदा. फुलककडे व 
िाढरी माशींच्या नियंत्रणासाठी लागवडीिंतर १५ हदवसांिी फोरेट १० कक./िे. द्यावे तसेच डायलमथोएट ३०% प्रवािी १ लमली + गंधक २ 
ग्रम ककंवा मॅन्कोझेब २ ग्रम प्रती ललटर िाण्यात लमसळुि िुिनलागवडीिंतर १० ते १५ हदवसांच्या अंतरािे फवारावे. 

िारळ फुलोरा 
िारळावरील गेंड्या भंुगा या ककडीच्या नियंत्रणासाठी प्रादभुानवग्रसत माड साफ करुि सवानत वरील िािांच्या बेचक्यात २% लमथील 
िॅराथ्रथऑि िावडर ५० ग्रम + ५० ग्रम वाळु याचे समप्रमाणात लमश्रण करुि भरावे. बागेमध्ये शेणखताच्या अळ्यांिा मारण्यासाठी ५०% 
िा.लम. काबानररल भुकटी ४० ग्रम प्रती १० लल. िाण्यात लमसळुि फवारावी.  

केळी फुलोरा 
केळीच्या िणनगु ु्च्छ रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रसत झाडे मुिव्यासकट समुळ जलमिीतुि उिटुि िष्ट करावीत. लागवडीसाठी रोगमुक्त 
मुिवे निवडावेत. मावा ककडीचा प्रादभुानव आढळ्ल्यास डायमेथोएट १५ लमलल प्रती १० लल. िाण्यातुि १५ हदवसाच्या अंतरािे तीि वेळा 
फवारावे. 

सदर कृवि सल्ला पत्रत्रका ही  डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगुले ि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि मौसम 
सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अधधष्ठाता 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंुदगुग 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
नोडल ओकफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं चं. मठुाळ  
तांत्रत्रक अधधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मळुदे 
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