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"मनसगग" चक्रीिादळोत्तर हिामानाधाररत कृिी सल्ला पत्रक 

वपकाचे नाि 
वपकाची 
अिस्था 

कृवि सल्ला 

भात 
रोपिाटीका 

व्यिस्थापन ि पेरिी 

मनसगग या चक्रीिादळामुळे बऱ्याच दठकािी मुसळधार पाऊस झाला आहे ि ज्या दठकािी भात वपकाची परेिी झाली होती ि रोपे उगिनू आली आहेत 
अश्या दठकािी चारही बािंुनी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िास्त झाला तरी पाण्याचा मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोप ेमरण्याचे 
प्रमाि कमी रादहल. 

आबंा काढिी ि निीन 
लागिड 

मनसगग या चक्रीिादळामुळे बऱ्याच दठकािी मुसळधार पाऊस झाला असल्यान ेि हितेील आर्द्गतेचे प्रमाि िाढल ेअसल्यामुळे आंबा वपकािरील निीन 
पालिीिर करपा ि भरुी रोगाचा प्रादभुागि होण्याची शक्यता आहे ि प्रादभुागि आढळून आल्यास मनयंत्रिासाठी थायोदिनेट मममथल ि काबेन्डाझीम १% 
१ ग्रम प्रती १ मलटर पाण्यातुन ििाराि.े  
चक्रीिादळ येण्यापूिी ि सध्या पररथ्स्थतीत काढिी केलेल्या आबंा िळास आर्द्ग िातािरिामुळे िळकूि या रोगाचा प्रादभुागि होऊ शकतो, प्रादभुागि 
टाळण्यासाठी ि हापुस आबं्याच्या काढिी पश्चात िळकुि रोगाचे प्रभािी मनयंत्रि करण्यसाठी िळे पोटॅमशअम मेटाबायसल्िाईट (०.०५%) या 
रसायनाच्या ५० अंश सले्सीअस उष्ििल र्द्ाििात १० मममनटे बडुिनू नतंर वपकत ठेिािीत.  
चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िगे िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी निीन लागिड केलेली रोपे पडली असल्यास त्यास 
काठीन ेआधार द्यािा 
आबंा बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

काि ु निीन लागिड 

चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िेग िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी निीन लागिड केलेली रोपे पडली असल्यास 
त्यास काठीने आधार द्यािा 
चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िगे िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी काि ूबागेतील झाडांचे िांद्या मोडून नकुसान 
झाले आहे, मोडलेल्या िांद्या काढून घ्याव्यात ि त्या दठकािी बोडो पेस्ट लािण्याची व्यिस्था करािी 
चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िगे िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी काि ूबागेतील झाडांचे िांद्या मोडून नकुसान 
झाले आहे अश्या मोडलेल्या िांद्या काढून घ्याव्यात  ि िखम झालेल्या दठकािी रोठा या दकडीचा प्रादभुागि होऊ शकतो प्रादभुागि आढळून 
आल्यास  मनयतं्रिासाठी १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकािे ि तो भाग 
२०% प्रिाही क्लोरोपायरीिॉस ५० मी. मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा. दकंिा ५% प्रिाही दिप्रोनील २ मी. मल. प्रमत 
१ मलटर पाण्यामध्ये ममसळिनू चांगला मभििािा. (एका झाडासाठी ५ मलटर पािी या प्रमािात िापराि)े 

नारळ निीन लागिड 
चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िेग िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी निीन लागिड केलेली रोपे पडली असल्यास 
त्यास काठीने आधार द्यािा 
नारळ बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

सुपारी निीन लागिड 
चक्रीिादळामुळे िाऱ्याचा िेग िास्त होता त्यामुळे  समुर्द् दकनाऱ्याकडे भागात बऱ्याच दठकािी निीन लागिड केलेली रोपे पडली असल्यास 
त्यास काठीने आधार द्यािा 
सुपारीच्या बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

भािीपाला पेरिी/लागिड 

शेतातील पाण्याचा मनचरा झाला असल्यास ि िमीन िापश्याच्या थ्स्थतीत असताना भािीपाला पीकांमध्ये ममरची, िांगी, टोमॅटो, भेंडी, 
काकडी, कारली, पडिळ, मचबडु, मशराळी ई. पीकांची पेरिी/लागिड करािी लागिड करण्यास योग्य हिामान असनु पाऊसाचा अदंाि पाहुन 
पेरिी करािी. तसेच पेरिीसाठी सुधारीत िातीचे वबयािे िापरािे. भेंडीची लागिड सरी-िरंब्यािर करािी. िेलिगीय भािीपाला पीकांसाठी 
मातीचे ऊंचिटे करुन त्यािर मध्यभागी लागिड करािी. 

सिगसाधारि मनसगग चक्री िादळाच्या तडाख्यामुळे िर आपल्या पररसरात इलेथ्क्िक खांब कोसळला असल्यास, िीि िादहनी तटुल्यास दकिा रोदहत्र िळाल्यास महावितरिच्या 
टोल फ्री नबंर १८०० २३३ ३४३५ / १८०० १०२ ३४३५ / १९१२ िर त्िररत कळिा. 

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