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हिामान पूिागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – वसंधुदुगग 

कालािधी (वदनांक ०७.०९.२०१९ ते ११.०९.२०१९) 

 
 

      

अंक ७२/२०१९ वदनांक ०६.०९.२०१९  कालािधी ५ वदिस 

मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोदं 

(30/०८/२०१९ ते 06/०9/२०१९ पयंत) 
हिामान घटक 

पुढील पाच वदिसांचे हिामान घटकांचे पुिागनुमान  

(िैधता ०७/०९/२०१९ ते ११/०९/२०१९ पयंत) 

30/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 वदनांक ०७/०८  ०८/०९ ०९/०९ १०/०९ ११/०९ 

42-4 46-8 32-0 5-2 80-0 87-6 68-7 पाऊस (वम. मी) 32 43 36 40 32 

३१.५ ३२.० ३२.० ३१.० ३१.० ३१.० ३१.० कमाल तापमान (अं. से) 29 29 30 29 30 

२३.० २३.० २३.० २३.० २३.० २४.० २३.० वकमान तापमान (अं. से) 24 24 24 24 23 

ढगाळ वनरभ्र वनरभ्र वनरभ्र वनरभ्र वनरभ्र ढगाळ सकाळ मेघाच्छादन 

(ऑक्टा.) 
8 8 8 6 5 

ढगाळ वनरभ्र वनरभ्र ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ दुु्पार 
९६ ९५ ९२ ९६ ९० ९५ ९६ सकाळची सापेक्ष आर्द्गता (%) 93 93 93 94 94 

७२ ६६ ७२ ६६ ६६ ७१ ७१ दुपारची सापेक्ष आर्द्गता (%) 90 89 88 86 84 

०.२ १.३ १.३ १.३ १.४ १.८ १.५ िा-याचा िेग (वक.मी/तास) 20 21 18 13 3 

थ्वथिर थ्वथिर थ्वथिर थ्वथिर थ्वथिर नैऋते्य थ्वथिर सकाळ 
िा-याची वदशा 

पविमे 

कडून 
नैऋते्य  

कडून 

नैऋते्य  

कडून 

नैऋते्य  

कडून 

पविमे 

कडून दवक्षिे दवक्षिे दवक्षिे दवक्षिे दवक्षिे दवक्षिे दवक्षिे दुु्पार 
मागील ििागतील (२०१८) पिंन्य (वम. मी) १/०१/२०१९ पासुनचे पिंन्य (वम. मी) १/०६/२०१९ पासुनचे पिंन्य (वम. मी) मागील आठिड्यातील पिंन्य (वम.मी) 

३२६९.२ 3932-2 3932-2 362-7 

पुढील ५ वदिसाच्या हिामानाची सामान्य थ्वथिती:  येत्या ५ वदिसात विल्ह्ह्यात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असुन. हिेचा िेग िाढिार आहे. 

हिामान पुिागनुमान कृवि सल्ला 

वपकाचे नाि 
वपकाची 

अिथिा 
कृवि सल्ला 

भात 
पोटरी ते 

लोबंी 

या आठिड्यात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही वठकािी भात वपकाच्या हळव्या िाती पोटरी ते लोबंी बाहेर येण्याच्या अिथिेत 

असल्याने शेतामधे्य पाण्याची पातळी ५ ते १० से.मी. ठेिािी.  

पुरेशा पािसाचा अंदाि बघुन भात वपकास नत्र खताची वतसरी मात्रा (४३५ ग्रम युररया प्रवत गंुठा के्षत्र) पीक फुलोरा अिथिेत असताना द्यािी.  
भात पीकाचे कीड, रोग इ. साठी सतत वनरक्षि करािे. शेताची बांधबंवदस्ती करािी. तसेच बांधािरील तिांची साफसफाई करािी. शेताच्या 

बांधािरील िाढलेल्या तिांच्या वनयंत्रिासाठी पािसाची ऊघडीप पाहुन ग्रामोक्झोन हे तिनाशक ३ वमवल प्रती वलटर पाण्यात वमसळुन बांधािर 

फिारािे.  

काही वठकािी भातािर वनळे भंुगेरे या वकडीचा प्रादुभागि आढळुन आला असुन वनळे भंुगेरे या वकडीच्या वनयंत्रिासाठी २५% प्रिाही थ्विनॉलफॉस 

४० वमली वकंिा टर ायझोफॉस ४०% प्रिाही १२.५ वमली लॅमडासायहॅलोविन ५% प्रिाही ५ वमवल प्रवत १० वलटर पाण्यामधे्य वमसळुन पािसाची 

उघडीप पाहुन फिारािे 

भात वपकािर करपा रोगाचा प्रादुभागि आढळुन आल्यास आियकतकतेनुसार टर ायसायलॅॅझझोल १० ग्रम वकंिा आयसोप्रोविऑलेन १० वमवल प्रती १० 

वल. पाण्यातुन फिारािे.   

नागली फुटिे 

लाििी करुन एक मवहना झालेल्या नागली वपकास नत्र खताचा दुसरा हप्ता प्रवत गंुठा ८०० ग्रम युररयाच्या स्वरुपात द्यािा.  

नत्र खताचा दुसरा हप्ता देण्यासाठी पािसाची ऊघडीप वमळाली असुन ४० वकलो नत्र प्रती हेक्टरी लाििीनंतर १ मवहन्यानी वपक फुटिे अिथिेत 

असताना द्यािा. वपकाची बेििी ि खुरपिी केल्यानंतर दुसरी मात्रा द्यािी. विशेितः लाििीपासुन २५ ते ३० वदिसांपयंत ति वनयंत्रिािर िास्त 

लक्ष ठेिािे. 

भुईमुग फुलोरा 
भुईमुग वपक काही वठकािी फुलोरा अिथिेत असुन हळव्या िाती आरा अिथिेत आहेत. तरी भुईमुगाच्या वपकािरुन ररकामे वपंप वफरिल्याने 

िवमनीत घुसिा-या आ-यांची पररिामतः शेंगांची संख्या िाढल्याने भुईमुगाचे ऊत्पन्न िाढते.  

आंबा - 

आंब्यािर फांदेमर रोगाचा प्रादुभागि वदसुन आल्यास वनयंत्रिासाठी कॉपर ऑक्सीलॅझोराइड ०.३% (३० ग्रम/१० ली. पािी) वकंिा ०.१% बोडो 

वमश्रि यापैकी एका बुरशीनाशकाची पािसाची उघडीप पाहुन फिारिी करािी. फांदेमर रोगाने मोठ्या फांद्यामधुन वडंक येत असल्यास रोगग्रस्त 

साल तासुन त्यावठकािी बोडो वमश्रिाची पेस्ट वकंिा कॉपर ऑक्सीलॅझोराइडची पेस्ट लािािी.  

आंब्यामधे्य रोगट ि सुकलेल्या फांद्या, बांडगुळे कापुन घ्यािीत ि त्या वठकािी १% बोडो वमश्रि लािािे.  

पॅलॅझोबु्यटर ॉझॉल (कल्टार) वदलेल्या झाडांचे बंुधे ि त्याभोितालचा भाग बेििी करुन अििा ग्रामोक्झोन हे तिनाशक फिारुन तिविरहीत 

ठेिािेत.  

कािु - 

कािुमधे्य िुन्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोवमश्रन लािािे. 

कािुिर खोडु्वकडा (रोठा) या वकवडचा प्रादुभागि आढु्ळुन आल्यास १५ वम.मी. पटावशच्या सहाय्याने प्रादुवभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला 

बाहेर काढून मारुन टाकािे ि तो भाग २०%प्रिाही लॅझोरोपायरीफॉस ५०मी.वल.१० वलटर पाण्यामधे्य वमसळून चांगला वभििािा. 

नारळ ि सुपारी फळधारिा 
डॉ. बा.सा. कोकि कृवि विद्यापीठाने वशफारस केल्याप्रमािे नारळ ि सुपारी फळवपकांना खताची मात्रा द्यािी. िास्त पािसाच्या िेळी खते देऊ 

नयेत. या आठिड्यात पािसाचे प्रमाि कमी राहिार असल्याने खताची मात्रा लिकरात लिकर द्यािी. 

भािीपाला फळधारिा 

फळमाशीच्या वनयंत्रिासाठी विद्यापीठाने विकसीत केलेले कु्य लु्यर युक्त रक्षक सापळे हेक्टरी चार याप्रमािात लािािेत.  

निीन िेलीचें पाने खािारी अळी, मािा इ. कीडीपंासुन संरक्षि करािे.िेलीचें पाने खािारी अळी, मािा इ. कीडीपंासुन संरक्षि करण्यासाठी 

मॅलॅविऑन २ वम.ली. वकंिा डायवमिोएट १.५ वम.ली. प्रती लीटर पाण्यात वमसळुन १०-१५ वदिसांच्या अंतराने फिारिी करािी.  

िेलिगीय भािीपाला वपकांमधे्य भुरी वकंिा केिडा रोगाचा प्रादुभागि आढु्ळुन आल्यास रोगग्रस्त पाने काढुन नष्ट करािीत. डायिेन एम.४५ वकंिा 

डायिेन झेड.७८ यापैकी एका बुरशीनाशकाची २५ ग्रम/१० वल. पािी याप्रमािात १० ते १५ वदिसांच्या अंतराने फिारिी करािी.  

मस्त्यपालन 

 

शोवभिंत मस्त्यपालन करिा-या शेतक-यांनी बीर वनवमगती ि विरळ्िी कायगक्रम चालु ठेिािा. बोटुकली आकाराचे मस्त्यबीर प्राप्त झाल्यानंतर 

त्यांची साठििुक १००० नग प्रवत हेक्टरी याप्रमािात संिधगन तळ्यात करािी ि बीिाच्या ििनाच्या ८ ते १० टके्क एिढे कृत्रीम खाद्य रोि 

दोनिेळा विभागुन द्यािे.  

सदर कृवि सल्ला पवत्रका ही  डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगुले ि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि मौसम सेिा” 

योिनेतील तज्ञ सवमतीच्या वशफारशी िरुन तयार करुन प्रकावशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रवदप चं. हळदििेकर 

सहयोगी अवधष्ठाता 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

ता. कुडाळ, वि. वसंधुदुगग 

डॉ. बळ्िंत ना. सािंत 

सहयोगी संशोधन संचालक@नोडल ओवफसर 

(ग्रावमि कृवि मौसम सेिा) 

प्रा.फ.सं.के. िेंगुले, वि. वसंधुदुगग 

¼०२३६६-२६२२३४, २६२६९३½ 

डॉ. यशिंत चं. मुठाळ  

तांवत्रक अवधकारी 

ग्रावमि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

¼०२३६२-२४४२३१½ 

 


