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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमानामध्ये घट होऊन हिेत िंडिा येण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर  पुढील पाच ददिसामध्ये बहुतांश दठकािी 
िोरदार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ  राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मंुबई यांच्या कडून 
ितगविण्यात आला आहे.  
इशारा: मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ४ िुलै रोिी काही दठकािी िोरदार थिरूपाच्या पािसाची तर तुरळक दठकािी िोरदार ते अमत िोरदार थिरूपाच्या पािसाची 
शक्यता आहे 

हिामान पुिागनुमान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिथिा कृवि सल्ला 

भात,  पनुलागगिड 

येत्या पाच ददिसामध्ये बहुतांश दठकािी िोरदार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असल्यामुळे ज्या दठकािी भाताची पनुलागगिड पिूग झाली 
आहे ि भात पीक हे रोपािथिेत आहे अश्या दठकािी भात खाचरांमध्ये २.५ ते ५ सेमी पाण्याची पातळी राखािी, िोरदार पािसामुळे 
पािीपातळी सुथ्थितीत राखण्यसाठी भात खाचरातून पाण्याचा मनचरा करािा 
येत्या पाच ददिसामध्ये िोरदार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे. ज्या दठकािी भाताची पनुलागगिड पाठीमागे रादहली असेल त्या 
दठकािी पािसाचा अदंाि पाहून लिकरात लिकर उरकून घ्यािी. पनुगलागिडीसाठी रोप े10 ते 15 सेमी उंचीची, 5-6 पाने फुटलेली ि 20-
22 ददिसांची असािीत. 

नागली पनुलागगिड 

ज्या दठकािी नागलीची पनुलागगिड पिूग झाली अश्या दठकािी पािी पातळी सुथ्थितीत राखण्यासाठी शेतातून अमतररक्त पाण्याच्या मनचरा 
करािा 
ररमथ्झम पाउस पडत असताना दकंिा िातािरि ढगाळ असताना नागलीची लागिड करािी. रोप ेउताराच्या आडव्या ददशेने ठोंबा पद्धतीने 
ओळीत उिळ दकंिा उभी लािािीत. अमधक उत्पन्न ममळिण्यासाठी ३० ददिसांची रोप ेएका ठोंब्यात २ याप्रमािे दोन ओळीत २० सेमी 
आथ्ि २ रोपात १५ सेमी अतंर ठेिनु लािािेत. 

भुईमुग पेरिी भुईमुग वपकात मोठ्या प्रमािात पािी साचनु रादहल्यास अमतरीक्त पाण्याचा मनचरा करािा. 

आबंा 
निीन 

लागिड/ 
पालिी 

येत्या पाच ददिसात िोरदार पािसाच्या शक्यतेमुळे आबंा बागेतून अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा  
येत्या ५ ददिसात अमत मुसळधार पाऊसामुळे आबंा वपकास रासायमनक खते देण्याच ेटाळाि.े 
आबंा रोपिाटीकेत रुिलेल्या आबंा बाट्यािर कलमे बांधण्याची प्रदिया सुरु करािी. 

काि ु
निीन 

लागिड/ 
पालिी 

येत्या पाच ददिसात िोरदार पािसाच्या शक्यतेमुळे काि ूबागेतून अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा  
काििुर खोथ्ड्कडा (रोठा) या दकदडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला 
बाहेर काढून मारुन टाकाि ेि तो भाग ५% प्रिाही दफप्रोनील २ मी. मल. प्रमत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा.  
कािमुध्ये काढिीनतंर िनु्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािाि.े 

नारळ ि सुपारी फळ विकास येत्या पाच ददिसात िोरदार पािसाच्या शक्यतेमुळे नारळ ि सुपारीच्या बागेतून अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा  
नारळािरील पानांिरील दठपके, सुपारीिरील फळगळ या रोगांच्या मनयतं्रिासाठी बागेमध्ये 1 टक्का बोडोममश्रिाची फिारिी करािी.  

भािीपाला शाखीय िाढ 

िेलिगीय भािीपाला वपकात मोठ्या प्रमािात पािी साचनु रादहल्यास अमतरीक्त पाण्याचा मनचरा करािा. 
काही दठकािी िलेिगीय भाज्यांमध्ये िेल सुटायला सुरुिात झालेली आहे. त्यांना काठीचा आधार द्यािा ि मातीची भर द्यािी. तसेच भेंडी, 
गिार इ. भाज्यांच्या लागिडीच्या दठकािी अती पािसामुळे पािी साठिार नाही याची खबरदारी घ्यािी. तसेच िांगी, ममरचीची रोप ेतयार 
असल्यास पाण्याचा उत्तम मनचरा होिा-या दठकािी पनुगलागिड करािी. डॉ. बा.सा. कोकि कृिी विदयापीठाने मशफारस केल्याप्रमािे 
भािीपाला पीकांना खताची मात्रा दयािी. भािीपाला के्षत्रामध्ये उगिलेल्या तिांची बेििी करािी. तसेच निीन िेलींच ेपाने खािारी अळी, 
मािा इ. कीडींपासून संरक्षि कराि.े 

सदर कृवि सल्ला पवत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगुल ेि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि मौसम 
सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अमधष्ठाता तिा नोडल ओदफसर 

कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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