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&% ग्राममि कृवि मौसम सेिा प्रकल्प %& 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मळुदे ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंदुगुग 
हिामान पिूागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसधंुदगुग 
कालािधी (ददनाकं २२.०१.२०२० ते २६.०१.२०२०) 
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मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(१५/०१/२०२० ते २१/०१/२०२० पर्यंत) 

हिामान घटक 
पुढील पाच ददिसांचे हिामान घटकांचे पुिागनुमान  
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची सामान्य थ्स्त्िती:  येत्या ५ ददिसात थ्िल्ह्यामध्ये हिामान कोरडे राहुन अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. 
हिामान पुिागनुमान कृवि सल्ला 

वपकाचे नाि वपकाची अिस्त्िा कृवि सल्ला 

िायंगिी भात रोप 
नुकतीच लागवड केलेल्या भात शेतामध्ये सुरुवातीचे ८ ते १० ददवस पाण्याची पातळी २ ते ३ से. मी. ठेवावी. त्यानंतर ५ से. मी. पयतं 
वाढवावी. भातावर करपा रोगाचा प्रादभुााव आढ्ळुन आल्यास ट्रायसायक्लॅझोल १० ग्रम ककंवा आयसोप्रोथिऑलेन १० मममल प्रती १० मलटर 
पाण्यात ममसळुन फवारावे. 

कुळीि व चवळी  रोप ते शाखिय 
वाढ 

चवळी, कुळीि इ. पीकांवर मावा व पाने पोिरणारी अळी या ककडींचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने ननयंत्रणासाठी १५ मम.ली. 
डायममिोएट प्रती १० लीटर पाण्यात ममसळुन फवारावे.  

कडवा वाल रोप ते शाखिय 
वाढ 

वाल पपकास पपकाच्या वाढीच्या सवा अवसिांमध्ये जममनीमध्ये ओलावा असणे आवश्यक आहे. पपकाला फुलो-यात असताना आखण दाणे 
भरण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. ज्यादा पाण्यामुळे वालाची शाखिय वाढ होते व उत्पन्न घटते. 
पपक फुलो-यात आल्यावर शेंगा पोिरणा-या अळीच्या ननयंत्रणासाठी मॅलॅथिऑन २ ममली प्रती मलटर पाण्यात ममसळुन फवारावे. 

भुईमुग, सुयगफुल 
ि मोहोरी 

रोप ते शाखिय 
वाढ 

भुईमुगाची पेरणी केल्यानंतर ३ ददवसांनी हलके पाणी द्यावे व त्यानंतर १० ते १२ ददवसाच्या अंतराने पपकाला पाणी द्यावे. तसेच 
सुयाफुल व मोहोरी पपकाला वेळेवर पाणी द्यावे. 

आंबा पालिी  

पालवीवर मोठ्या प्रमाणावर तुड्तुड्यांचा प्रादभुााव आढळुन आल्यास तुड्तुडे, फुलकीडे व िवले ककडीच्या ननयंत्रणासाठी डेल्टामेथिन २.८% 
प्रवाही (०.९ ममली प्रती १ लीटर पाणी) ककंवा िायोमेिॉक्झोन २५% (WDG) (०.१ ग्रम प्रती लीटर पाणी) या ककटकनाशकांची फवारणी 
करावी. आंबा पपकावर करपा व भुरी रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असुन प्रादभुााव आढळुन आल्यास ननयंत्रणासाठी िायोकफनेट 
ममथिल व काबेन्डाझीम १% १ ग्रम प्रती १ मलटर पाण्यातुन फवारावे.  
जजल््यामध्ये काही दठकाणी येणा-या मोहोरावर फुलकीडीचा (थिप्स) प्रादुभााव आढळुन आल्यास अशा दठकाणी फुलककडींच्या ननयंत्रणासाठी 
४५ % सपीनोसॅड २.५ मममल प्रनत १० मलटर पाण्यातुन संपुणा झाडावर फवारावे. 
पवद्यापीठाच्या मशफारशीनुसार मोहोरलेल्या झाडांना फळगळ कमी होऊन चांगली फळधारणा होण्यासाठी आम्रशक्ती या पवद्राव्य 
अन्नद्र्वव्याची १ मल. प्रती २५ मल. पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. सदर २५ मल द्रावण हे चार मोहोरलेल्या झाडांसाठी वापरावे. 

कािु 
मोहोर ते 
फळधारिा 

सदरील वातावरण काजु ढेकण्या ककडीच्या प्रादभुाावासाठी अनतशय पोषक असल्याचे ददसुन आले आहे. पुढील वातावरण काजु ढेकण्या 
ककडीसाठी पोषक असुन शेतक-यांच्या बागेमध्ये मोहोर आहे त्यांना प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रवाही १० ममली प्रनत १० मलटर पाण्यातुन व 
ज्या शेतक-यांच्या बागेमध्ये फलधारणा झालेली असेल त्यांनी लॅम्ब्डासायहॅलोिीन ५ टक्के प्रवाही ६ ममली प्रनत १० मलटर पाण्यातुन 
काजुवरील ढेकण्या ककडीच्या ननयंत्रणासाठी फवारणी करावी.  
काजुच्या झाडाला रोठा ककड लागली असल्यास पाने पपवळी पडतात व िोडामधुन निद्राद्वारे भुसा बाहेर पड्लेला ददसतो. काजुवर 
िोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा प्रादभुााव आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभात साल काढून झाडातील रोठ्याला बाहेर 
काढून मारुन टाकावे व तो भाग २०% प्रवाही क्लोरोपायरीफॉस ५० मी. मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभजवावा. 
काजुवरील बोंड व बी पोिरणा-या अळींच्या ननयंत्रणासाठी डायक्लोरोव्हॉस ७६% प्रवाही १० मममल प्रती १० मलटर पाण्यातुन फवारावे. 

ममरची फुलोरा 
ममरचीवर बोकड्या ककंवा चुरडा मुरडा रोगाचा प्रादभुााव आढळुन आल्यास रोग ननयंत्रणासाठी व रोगकारक ककडींच्या उदा. फुलककडे व 
पाढरी माशींच्या ननयंत्रणासाठी लागवडीनंतर १५ ददवसांनी फोरेट १० कक./हे. द्यावे तसेच डायममिोएट ३०% प्रवाही १ ममली + गंधक २ 
ग्रम ककंवा मॅन्कोझेब २ ग्रम प्रती मलटर पाण्यात ममसळुन पुनालागवडीनंतर १० ते १५ ददवसांच्या अंतराने फवारावे. 

कमलगंड फुलोरा ते 
फलधारणा 

वेलवगीय भाजीपाला िेत्रामध्ये फळमाशीच्या ननयंत्रणासाठी पवद्यापपठाने पवकमसत केलेले क्यु ल्युर युक्त रिक सापळे हेक्टरी चार या 
प्रमाणात लावावेत. कमलगंडाच्या रोपांवर, वेमलवंर पाने पोिरणारी अळी या ककडींचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने ननयंत्रणासाठी 
१५ मममल डायममिोएट प्रती १० मलटर पाणी या प्रमाणात द्रावण तयार करुन फवारणी करावी.  

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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