
   

 

      

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 २८.०८.२०१९ ते ३१.०९.२०१९) 

 

 

      

अंक ६९@२०१९ ददनांक २७.०८.२०१९  कालािधी ५ ददिस 

मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(२१/०८/२०१९ ते २७/०८/२०१९ पर्यंत) 

हिामान घटक 
पुढील पाच ददिसांचे हिामान घटकांचे पुिागनुमान  

(िैधता २८/०८/२०१९ ते ०१/०९/२०१९ पयतं) 
२१/०८ २२/०८ २३/०८ २४/०८ २५/०८ २६/०८ २७/०८ ददनांक २८/०८  २९/०८ ३०/०८ ३१/०८ ०१/०९ 
१२.४ १०.६ ७.५ २९.८ ०.० ४.० ६.५ पाऊस (मम. मी) २० २३ २४ २० २० 
३२.० ३२.० ३२.० ३१.५ ३२.० ३२.० ३१.० कमाल तापमान (अं. से) ३१ ३१ ३१ ३१ ३१ 
२४.० २४.० २३.० २३.० २३.० २३.० २३.० ककमान तापमान (अं. से) २३ २३ २३ २३ २३ 
ननरभ्र ढगाळ ढगाळ ढगाळ ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र सकाळ मघेाच्छादन 

(ऑक्टा.) 
५ ४ ४ ७ ८ 

ननरभ्र ढगाळ ढगाळ ढगाळ ननरभ्र ननरभ्र ढगाळ दु ु्पार 
९५ ९७ ९२ ९६ ९५ ९२ ९६ सकाळची सापेक्ष आर्द्गता (%) ९३ ९३ ९३ ९३ ९४ 
६६ ६६ ८५ ७२ ६६ ७२ ६६ दपुारची सापेक्ष आर्द्गता (%) ७४ ७९ ७९ ८१ ८५ 
०.० ०.५ १.० ०.२ १.३ १.३ १.३ िा-याचा िगे (कक.मी/तास) ०११ ००९ ००९ ०११ ००९ 
थ्स्त्िर थ्स्त्िर थ्स्त्िर थ्स्त्िर थ्स्त्िर थ्स्त्िर थ्स्त्िर सकाळ िा-याची ददशा नैऋत्ये  

कडून 
नैऋत्ये  
कडून 

नैऋत्ये  
कडून 

पथ्चचमे 
कडून 

नैऋत्ये  
कडून पथ्चचमे  दक्षक्षिे पथ्चचमे  दक्षक्षिे दक्षक्षिे दक्षक्षिे दक्षक्षिे दु ु्पार 

मागील ििागतील (२०१८) पिनं्य (मम. मी) १/०१/२०१९ पासुनचे पिनं्य (मम. मी) १/०६/२०१९ पासुनचे पिनं्य (मम. मी) मागील आठिड्यातील पिनं्य (मम.मी) 
३२६९.२ ३५२०.५ ३५२०.५ ७०.८ 

पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची सामान्य थ्स्त्िती:  येत्या ५ ददिसात थ्िल्ह्यात मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  
हिामान पुिागनुमान कृवि सल्ला 

वपकाचे नाि वपकाची अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात पोटरी ते लोंबी 

या आठिड्यात मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही दठकािी भात वपकाच्या हळव्या िाती पोटरी ते लोंबी बाहेर 
येण्याच्या अिस्त्िेत असल्याने शेतामध्ये पाण्याची पातळी ५ ते १० से.मी. ठेिािी.  
पािसाने ऊघडीप ददल्याने काही दठकािी भातािर ननळे भंुगेरे या ककडीचा प्रादभुागि आढळुन आला असुन ननळे भंुगेरे या ककडीच्या 
ननयंत्रिासाठी २५% प्रिाही थ्क्िनॉलफॉस ४० ममली ककंिा ट्रायझोफॉस ४०% प्रिाही १२.५ ममली लॅमडासायहॅलोथ्रिन ५% प्रिाही ५ मममल 
प्रनत १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळुन पािसाची उघडीप पाहुन फिारािे- 

भात वपकािर करपा रोगाचा प्रादभुागि आढळुन आल्यास आिचयकतेनुसार ट्रायसायक्लॅझोल १० ग्रम ककंिा आयसोप्रोथ्रिऑलेन १० मममल 
प्रती १० मल. पाण्यातुन फिारािे.   

नागली फुटिे 
लाििी करुन एक मदहना झालेल्या नागली वपकास नत्र खताचा दसुरा हप्ता प्रनत गंुठा ८०० ग्रम युररयाच्या स्त्िरुपात द्यािा.  
नत्र खताचा दसुरा हप्ता देण्यासाठी पािसाची ऊघडीप ममळाली असुन ४० ककलो नत्र प्रती हेक्टरी लाििीनंतर १ मदहन्यानी वपक फुटिे 
अिस्त्िेत असताना द्यािा. वपकाची बेििी ि खुरपिी केल्यानंतर दुसरी मात्रा द्यािी. विशेितः लाििीपासुन २५ ते ३० ददिसांपयतं ति 
ननयंत्रिािर िास्त्त लक्ष ठेिािे. 

भुईमुग फुलोरा भुईमुग वपक काही दठकािी फुलोरा अिस्त्िेत असुन हळव्या िाती आरा अिस्त्िेत आहेत. तरी भुईमुगाच्या वपकािरुन ररकामे वपपं 
कफरिल्याने िममनीत घुसिा-या आ-यांची पररिामतः शेंगांची संख्या िाढल्याने भुईमुगाचे ऊत्पन्न िाढते.  

आंबा - 

आंब्यािर फांदेमर रोगाचा प्रादभुागि ददसुन आल्यास ननयंत्रिासाठी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ०.३% (३० ग्रम/१० ली. पािी) ककंिा ०.१% 
बोडो ममश्रि यापैकी एका बुरशीनाशकाची पािसाची उघडीप पाहुन फिारिी करािी. फांदेमर रोगाने मोठ्या फांद्यामधुन डडकं येत 
असल्यास रोगग्रस्त्त साल तासुन त्यादठकािी बोडो ममश्रिाची पेस्त्ट ककंिा कॉपर ऑक्सीक्लोराइडची पेस्त्ट लािािी.  
आंब्यामध्ये रोगट ि सुकलेल्या फांद्या, बांडगुळे कापुन घ्यािीत ि त्या दठकािी १% बोडो ममश्रि लािािे.  
आंबा वपकात खताची मात्रा देउन झालेली असल्यास ननयममत फळ्धारिेसाठी कलमांना १५ िुलै ते ३१ ऑगस्त्ट या दरम्यान १० ििागिरील 
कलमांना पॅक्लोब्युट्राझॉल द्यािे. पॅक्लोब्युट्राझॉल हे झाडाच्या आकारमानानुसार ि पसारा मोिुन द्याियाचे असल्याने झाडाचा पुिग-
पथ्चचम ि दक्षक्षि-उत्तर पसा-याचा व्याि मोिािा. उदा- पुिग- पथ्चचम  व्यास ५ ममटर ि दक्षक्षि-उत्तर व्यास ३ ममटर म्हििे सरासरी 
व्यास ४ ममटर होईल. २३% पॅक्लोब्युट्राझॉल घटक असलेल्या रसायनातुन द्याियाचे असल्याने प्रती ममटर व्यासास ३ मममल प्रमािे १२ 
मममल कल्टार द्यािे. प्रत्येक झाडाला पॅक्लोब्युट्राझॉलची मात्रा घेउन ३ ते ६ मलटर पाण्यात ममश्रि तयार करािे ि खताच्या ररगेंच्या 
आतल्या बािुस १५ सेमी खोलीचे २५ ते ३० खड्डे खिािे प्रत्येक खड्ड्यात १०० ममली याप्रमािात पॅक्लोब्युट्राझॉल ओतािे आणि खड्डे 
बुििुन घ्यािेत. पॅक्लोब्युट्राझॉल देण्यापुिी ि नंतर झाडाभोिती असलेले गित काढुन घ्यािे. तसेच िममनीत पुरेसा ओलािा असेल याची 
खात्री करािी ि पाऊसाची उघडीप बघुन पॅक्लोब्युट्राझॉल द्यािे. 
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा थ्रचकट पदािग १ मममल/१मल. पािी याप्रमािात ममसळािा.  

कािु - 
कािुमध्ये िुन्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािािे. 
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 ५०मी.मल.१० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा. 

नारळ ि सुपारी फळधारिा डॉ. बा.सा. कोकि कृवि विद्यापीठाने मशफारस केल्याप्रमािे नारळ ि सुपारी फळवपकांना खताची मात्रा द्यािी. िास्त्त पािसाच्या िेळी 
खते देऊ नयेत. या आठिड्यात पािसाचे प्रमाि कमी राहिार असल्याने खताची मात्रा लिकरात लिकर द्यािी. 

भािीपाला फळधारिा 
फळमाशीच्या ननयंत्रिासाठी विद्यापीठाने विकसीत केलेले क्यु ल्युर युक्त रक्षक सापळे हेक्टरी चार याप्रमािात लािािेत.  
निीन िेलींचे पाने खािारी अळी, मािा इ. कीडींपासुन संरक्षि करािे.िेलींचे पाने खािारी अळी, मािा इ. कीडींपासुन संरक्षि करण्यासाठी 
मॅलॅथ्रिऑन २ मम.ली. ककंिा डायममिोएट १.५ मम.ली. प्रती लीटर पाण्यात ममसळुन १०-१५ ददिसांच्या अंतराने फिारिी करािी.  

दभुती िनािरे, 
शेळ्या, 
कुक्कुटपालन 

- 
बहुििीय स्त्िरुपाच्या िैरिीच्या वपकांची उदा. पॅरॅग्रास, यशिंत, नेपीयर इ. लागिड करािी. 
कोंबड्यांचे पािसापासुन ि ऊन्हापासुन योग्य ते संरक्षि करािे. कोंबड्याना तसेच वपल्लांना वपण्यासाठी स्त्िच्छ ि िंड पाण्याचा पुरिठा 
करािा.  

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 चं. हळदििेकर 
सहयोगी अथ्रधष्ठाता 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंुदगुग 

डॉ. बळ्िंत ना. सािंत 
सहयोगी संशोधन संचालक@नोडल ओकफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
प्रा.फ.सं.के. िेंगुले, थ्ि. मसधंदुगुग 
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डॉ. यशितं च.ं मठुाळ  
तांत्रत्रक अथ्रधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मळुदे 
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