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हवामान पूवाानुमान कृषि सल्ला 
प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक ०१ ते ०६ ऑक्टोबर २०२०, िरम्यान  तुरळक 
हठकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे. तसेच पुढील पाच हिवस आद्रता आणण 

तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे.   
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक ०९ ते १५  ऑक्टोबर, २०२० िरम्यान कोंकण षवभागासाठी पिान्यमान  हा सामान्यपेक्षा 

कमी राहील. 
 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
भात फुलोरा ते 

काढणी 
अवस्था  

• पुढील पाच ददवस हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता असल्याने तयार झालेल्या हळव्या 
भात पपकाची सकाळच्या वेळेस वैभव पवळ्याने कापणी करून घ्यावी व सुरक्षित दिकाणी 
िेवण्याची व्यवस्था करावी.  

• पुढील पाच ददवस तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने ननमगरवे भात दाणे 
भरण्याच्या अवस्थेत व गरवे भात फुलोरा अवस्थेत असल्याने भात खाचरात पाण्याची 
पातळी ५ सें.मी. पयतं िेवावी.  

• फुलोरा अवस्थेतील गरव्या भात पपकास नत्र खताची नतसरी मात्रा ७१ ककलो युररया प्रनत 
हेक्टरी देण्यात यावी. 

 
नाचणी  पोटरी 

अवस्था  
• नाचणी पपकावर बुरशीजन्य करपा रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे. रोगाचा प्रादभुााव 

ददसून आल्यास ननयंत्रणासािी ट्रायसायक्लोझोल ७५ % पाण्यात ममसळणार भुकटी ककंवा 
काबानडयाजजयम १० गॅ्रम प्रति १० ललटर पाण्याि लमसळून फवारावी.  

आंबा वाढीची 
अवस्था 

वाढत्या आर्द्ातमेुळे जास्त पालवी असलेल्या आंब्याच्या झाडांवर बुरशीची वाढ झालेली असते. 
सद्यजस्थतीतील वाढणाऱ्या तापमानामुळे सदर बुरशीची वाढ जोमाने होऊन फांदी मर रोगाचा 
प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने ननयंत्रणासािी रोगग्रस्त पाने गोळा करून नष्ट 
करावीत, रोगट फादं्या कापनू काढाव्यात कापलेल्या भागावर बोडोपेस्ट लावावीत. अशा 
प्रकारे बागेची स्वच्छता केल्यावर मेटॅलक्झील ८ टक्के + मॅन्कोझेब ६४ टक्के या संयुक्त 
बुरशीनाशकाची २० गॅ्रम प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून संपूणा झाडावर फवारणी करावी. 



 

कािू  वाढीची 
अवस्था 

• वाढत्या तापमानामुळे काजूच्या नवीन येणाऱ्या पालवीवर ढेकण्या व फुलककडीचा प्रादभुााव 
होण्याची शक्यता असल्याने पालवीचे ककडींपासून संरिण करण्यासािी नवीन पालवी 
फुटण्याच्या वेळी मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही १५ मम.ली. ककंवा लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ 
टक्के प्रवाही ६ मम.ली. प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळून पाऊसाची उघडीप असताना 
फवारणी करावी. 

सुपारी  वाढीची 
अवस्था 

• काही दिकाणी वाढलेली आर्द्ता आणण ढगाळ वातावरणामुळे सुपारी वर कोळेरोग बुरशी जन्य 
रोगाचा प्रादभुााव फळांच्या देिावर ददसून आल्यास, या रोगाचा ननयंत्रणासािी १% बोरडो 
ममश्रणाची  ककंवा ०.३७५ टक्के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ३७ गॅ्रम १० मलटर पाण्यात ममसळून 
फवारणी करावी.  

वेलवगीय 
भािीपाला  

पेरणी  • रब्बी हंगामासािी रोपे तयार करण्याकररता वाफसा जस्थतीत जममनीची मशागत करून ३ मी. 
लांब X १ मी. रंद X १५ से.मी. उंचीच्या गादीवाफ्यावर प्रती चौरस मीटर ५ ककलो शेणखत, 
३५ गॅ्रम युररया, १०० गॅ्रम मसगंल सुपर फॉस्फेट व २५ गॅ्रम म्युरेट ओफ पोटेश ममसळून 
भाजीपाला बबयाण्यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरिण करण्याकरीता पेरणीपूवी 
३ ते ४ ददवस वाफ्यावर १ टक्का बोडोममश्रणाची मभजवण करावी तसेच थायरम ककंवा 
कॅप्टन ३ गॅ्रम प्रनत ककलो बबयाण्यास चोळावे. 

पशुपालन   • क्रायममन कॉ ॉँगो हेमोरायजजक कफवर या गोचीडापासून पसरणाऱ्या पवषाणूजन्य रोगाची 
जनावरांना लागण होण्याची शक्यता असल्याने, शेतकऱ्यांनी जनावरांच्या गोठ्यात स्वछता  
राखावी तसेच गोचीडांचा प्रादभुााव ददसून आल्यास सायपर मेथरीन ककंवा डेलटामेथररन ही 
प्रनतबंधक औषधे पशू वैद्यकांचा सल्ला घेवून गोठ्यात व  जनावरांवरती फवारावे. 

• शेतकऱ्यांनी गोचीड हाताने काढून टाकणे ककंवा मारणे कटािाने टाळावे.  गोिा स्वछ 
करताना हात मोजे, मास्क तसेच गम बुटाचा वापर करावा.  

 
सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 

प्रसाररत करण्यात आली आहे.  
 


