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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्स्त्िती:   

मसधुंदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसामध्ये ददनांक ०२ त े०६ सप्टेंबर या कालािधी दरम्यान बहुतांश दठकािी हलका त ेमध्यम स्त्िरुपाच्या पाऊसाची 
शक्यता आहे. त्याचबरोबर तापमानामध्ये काही अंशी िाढ होण्याची शक्यता असुन हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि 
प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे.  
इशारा: मसधुंदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसांमध्ये ददनांक ०४, ०५ ि ०६ सप्टेंबर रोिी तरुळक दठकािी सोसाट्याचा िारा, वििांचा लखलखाट ि 
मेघगिगनेसह हलक्या त ेमध्यम स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे.  

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात 

हळव्या
िातीः- 
फुलोरा 

 
ननम 
गरव्या 
ि 

गरव्या 
िातीः- 
कमाल 
फुटिे 

गेल्या आठिड्यामध्ये हलका ते मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पढुील पाच ददिसांमध्ये बहुत ांश ठिक णी हलक्य  ते मध्यम स्वरूप च्य  प वस ची 
शक्यत  आहे. त्य मुळे भ त ख चर मध्ये प णी प तळी भ त ज ती व त्य ांच्य  क ल वधीनिह य ख लीलप्रम णे सुुःनिश्चचत कर वी. 
थ्िल्ह्यामध्ये काही दठकािी भाताच्या हळव्या िाती पोटरी ते लोंबी येण्याच्या अिस्त्िेत आहेत. अशा दठकािी पाण्याची पातळी ५ ते १० से.मी. ठेिािी. 
तसेच काही दठकािी ननम गरव्या ि गरव्या िाती कमाल फुटिे अिस्त्िेत असुन अशा दठकािी पाण्याची पातळी २.५ ते ५ से.मी. राखािी. भ त ख चर त 
प णी मोिय  प्रम ण त स चिू र हील्य स अनतरीक्त प ण्य च  निचर  कर व . 
श्जल््य मध्ये क ही ठिक णी हळव्य  भ त ज ती फुलोर  अवस्थेत आहेत अश  ठिक णी पीक स ित्र खत ची नतसरी म त्र  (435 गॅ्रम यरुीय  प्रनत गुांि  क्षेत्र) 
पीक फुलोर  अवस्थेत असत ि  प ऊस च  अांद ज बघिु दय वी. 
प वस च्य  उघडीपीमुळे श्जल्हय मध्ये भ त पीक वर लष्करी अळीच  प्र दुुभ व आढळूि येण्य ची शक्यत  आहे. नियांत्रण स िी 2 टक्के ममथथल पॅर थथऑि 
भुकटी प्रनत हेक्टरी 20 ककलो य प्रम णे स यांक ळी ककां व  सक ळी लवकर व र  िसत ि  शेत मध्ये धरुळ वी. 
श्जल्हय मध्ये क ही ठिक णी सततच्य  ढग ळ व त वरण, तुरळक प ऊस व ऊघड झ प य मुळे भ त वर प िे गुांड ळण री अळी व निळे भुांगेरे य  ककडीांच  
प्र दभु ुव आढळूि आलेल  आहे. प िे गुांड ळण री अळीच्य  नियांत्रण स िी 25 टक्के प्रव ही श्क्विॉलफॉस 18 मम. ली. ककां व  ट्र यझोफॉस 40 टक्के प्रव ही 
13 मम. ली. ककां व  लॅमड स यहॅलोथिि 5 टक्के प्रव ही 5 मम. ली. प्रनत 10 मलटर प ण्य मध्ये ममसळूि प वस ची उघडीप प हूि फव र वे. निळे भुांगेरे य  
ककडीच्य  नियांत्रण स िी 25 टक्के प्रव ही श्क्विॉलफॉस 40 मम.ली. ककां व  40 टक्के प्रव ही ट्र  ट्र यझोफॉस 12.5 मम.ली. ककां व  5 टक्के प्रव ही 
लॅमड स यहॅलोथिि 5 मम.ली. प्रती 10 मलटर प ण्य मध्ये ममसळूि प वस ची उघडीप प हूि फव रणी कर वी. 
ढग ळ व त वरण, अधिु मधिु पडण र  प ऊस य मुळे भात वपकािर करपा रोगाचा प्रादभुागि आढळुन आल्यास आिचयकतेनसुार ट्रायसायक्लॅझोल १० गॅ्रम 
ककंिा आयसोप्रोथिऑलेन १० ममली प्रती १० मलटर पाण्यातुन पाऊसाची ऊघडीप पाहुन फिारािे. 
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बरुशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा थचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

नागली कमाल 
फुटिे 

ि गलीवर करप  रोग च  प्र दभु ुव आढळूि आल्य स आवचयकतेिसु र नियांत्रण स िी ट्र यस यक्लॅझोल 75 टक्के प . मम. भुकटी 10 गॅ्रम ककां व  
आयसोप्रोथथऑलेि 40 टक्के प्रव ही 10 मम.ली. प्रती 10 ली प ण्य तुि सांपणू ुपीक वर फव र वे. 

भुईमगु रोप 
अिस्त्िा 

प वस ची उघडीप बघिू 40 ते 45 ठदवस झ लेल्य  भुईमगु ल  भर द्य वी. ववद्य पीि िे ववकसीत केलेल्य  स्वस्तीक य  औज र च  व पर केल्य िे भर 
देण्य चे क म सुलभपणे होईल. 

आबंा निीन 
पालिी 

आांब्य वरील फ ांदेमर रोग च्य  नियांत्रण स िी कॉपर ऑक्सीक्लोर इड 0.3 टक्के (30 गॅ्रम/10 ली प णी) ककां व  0.1 टक्के बोडो ममश्रण य पकैी एक  
बरुशीि शक ची प वस ची उघडीप प हूि फव रणी कर वी. फ ांदेमर रोग िे मोिय  फ ांद्य ांमधिू डड ांक येत असल्य स रोगग्रस्त स ल त सूि त्य ठिक णी बोडो 
ममश्रण ची पेस्ट ककां व  कॉपर ऑक्सीक्लोर इडची पेस्ट ल व वी. आांब्य मध्ये रोगट व सुकलेल्य  फ ांदय , ब ांडगुळे क पिू घ्य वीत व त्य  ठिक णी 1 टक्क  
बोडो ममश्रण ल व व.े फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बरुशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा थचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

काि ु - 

अनत ओल व्य मुळे क ज ुवपक वर अच िक प िगळ/प िकुज आणण फ ांद्य  व ळण्य ची समस्य  निम ुण झ ली आहे.  
रोगग्रस्त ब गेतील रोग मुळे गळुि पडलेली प िे ब गेप सुि दरु अांतर वर खोल खड्डड्डय त ग डुि ट क वीत. त्य चबरोबर रोग िे ब थधत झ लेल्य  फ ांद्य  
क पिु क ढ व्य त व त्य वर त्वरीत बोडोपेस्टच  लेप द्य व .  
प िगळ/प िकुज रोग नियांत्रण स िी मेटॅलॅक्झील ८%+ मॅन्कोझेब ६४% हे बरुशीि शक १० मलटर प ण्य त २० गॅ्रम य  प्रम ण त ममसळुि फव रणी कर वी. 
कािचु्या कलमांना चौवया ििागपासुन प्रत्येकी ४ घमेली शिेखत/दहरिळीच ेखत, २ ककलो यरुरया, १.५ ककलो मसगंल सुपर फॉस्त्फेट ि ५०० गॅ्रम म्यरेुट ऑफ 
पोटॅश दह खते ऑगस्त्ट मदहन्यात द्यािीत. खते झाडाच्या विस्त्ताराच्या िोडीशी आत बांगडी पद्धतीने चर खोदनु द्यािीत. िर ददलेली खताची मात्रा 
पदहल्या ििी १/४, दसु-या ििी १/२, नतस-या ििी ३/४ मात्रा चौवया ििी आणि त्यानतंर खताची पिुग मात्रा द्यािी. खते टाकल्यानतंर चर मातीने चांगला 
बझुिनु घ्यािा. कािचुी मुळे दखुापत झाल्यास ती सुदधा मातीचा भर देिनु झाकुन घ्यािी. 

भ जीप ल  फळ 
ध रण  

वेलवगीय भ जीप ल  पीक ांमध्ये भूरी ककां व  केवड  रोग च  प्र दभु ुव आढळूि आल्य स रोगग्रस्त प िे क ढूि िष्ट कर वीत. ड यथेि एम.45 ककां व  ड यथेि 
झेड. 78 य पकैी एक  बरुशीि शक ची 25 गॅ्रम/10 मल. प णी य प्रम ण त 10 ते 15 ठदवस ांच्य  अांतर िे तसेच प ऊस ची ऊघडीप प हुिच फव रणी कर वी. 

दभुती 
जि वरे, 
शेळय  

- 
पठुढल ३ ठदवस ांमध्ये सोस ट्य च  व र , ववज ांच  लखलख ट व मेघगजिेुसह हलक्य  ते मध्यम स्वरुप च्य  प ऊस ची शक्यत  असल्य िे ववज ांच्य  
बच व प सुि शेतक-य ांिी शेत मध्ये क म करत ि  स वध ित  ब ळग वी. तसेच च र वय स सोडलेल्य  दभुत्य  जि वर ांचे ववज प सुि सांरक्षण करण्य स िी 
दभुती जि वरे सुरक्षक्षत ठिक णी ब ांध वी. 

कुक्कुटप लि - कोंबडय ांचे सोस ट्य च  व र  व प वस प सूि योग्य ते सांरक्षण कर वे. कोंबडय ांि  तसेच वपल्ल ांि  वपण्य स िी स्वच्छ व थांड प ण्य च  परुवि  कर व . 
सदर कृवि सल्ला पत्रत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगलेु ि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि 

मौसम सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 
डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 

सहयोगी अथधष्ठाता तिा नोडल ओकफसर 
कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अथधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


