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मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(०२/११/२०१९ ते ०८/११/२०१९ पर्यंत) 

हिामान घटक 
पुढील पाच ददिसांचे हिामान घटकांचे पुिागनुमान  
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची सामान्य थ्स्त्िती:  येत्या ५ ददिसात थ्िल्ह्यात हलक्या स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असुन िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता आहे. 
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वपकाचे नाि वपकाची अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात काढिी  

येत्या ५ ददिसामध्ये थ्िल्ह्यामध्ये हलक्या स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता असुन िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता                 
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भात कापिीसाठी विद्यापीठाने विकसीत केलेल्या “िैभि विळ्याचा” िापर करािा िेिेकरुन भात िममनीलगत कापले िाईल. 
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कुळीि ि चिळी पेरिी 

                                                                                                                      
कुळीिाची ि रब्बी हंगामातील चिळी वपकाची पेरिी १५ ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर अखेर पयतं करािी. 
पेरिीसाठी दापोली – १ ि कोकि सदाबहार, कोकि सफेद या अनुक्रमे कुळीि ि चिळी या वपकाच्या सुधारीत िातींचा िापर करािा. 
कुळीि ि चिळी वपकाची पेरिी ३०x१५ सेमी या अंतरािर करािी. साधारितः कुळीिासाठी प्रती हेक्टरी १८ ते २० ककलो ि चिळीसाठी 
प्रती हेक्टरी १५ त े१८ ककलो बबयािे पुरते, बबयाण्यास प्रती ककलोस २.५ ग्रम िायरम या बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम 
या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकक्रया करािी. कुळीिासाठी २५ ककलो नत्र, ५० ककलो स्त्फुरद आणि ६० ककलो पालाश ि चिळीसाठी २५ 
ककलो नत्र आणि ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा ओळीत सरीमध्ये बुििुन द्यािी. 

कडिा िाल पेरिी 

वपकाची पेरिी ऑक्टोबर ि नोव्हेंबर मध्ये ३०x१५ सेमी ककंिा ३०x२० सेमी ककंिा ३०x३० सेमी या अंतरािर नांगरा पाठोपाठ करािी. 
पेरिीसाठी वपकाच्या कोकि िाल -१ ि कोकि िाल -२ या सुधारीत िातींचा िापर करािा.  
पाभरीिे पेरिी केल्यास साधारितः प्रती हेक्टरी ५० ते ६० ककलो बबयािे पुरते. बबयाण्यास प्रती ककलोस ३.० ग्रम िायरम या 
बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकक्रया करािी. 
वपकास ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा ओळीत बबयाण्याखाली साधारि ५ सेमी खोलीिर द्यािी. 

आंबा पालिी  

                                      ग                                                  १       ड      १० 
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                              आंबा पालिीिर तुडतुडे, शेंडा पोखरिारी अळी, पाने पोखरिारी अळी आणि ममिमाशीपासून 
आिचयकतेनुसार संरक्षि करािे. त्यासाठी २५% प्रिाही डायममिोएट ककंिा ३६% प्रिाही मोनोक्रोटोफॉस ११ मममल प्रनत १० मल पाण्यात 
ममसळुन फिारिी करािी. 

कािु पालिी पु ु्िग 

       ग                    ड                               ग                                                 
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कािुिर खोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील 
रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकािे ि तो भाग २०% प्रिाही क्लोरोपायरीफॉस ५० मी.मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला 
मभििािा. कािुमध्ये िुन्या ि रोगट फांद्या कापल्यानंतर त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािािे. 

सदर कृवि सल्ला पबत्रका 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) 
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