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पुढील ५ ददिसाच्या 
हिामानाची सामान्य 
थ्थिती:   

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेपुढील पाच ददिसामध्य े ददनांक ५ ते ९ ऑगथट दरम्यान बहुतांश दठकािी मसुळ्धार थिरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे त्याचबरोबर 
तापमानामध्य ेकादह अंशी घट होऊन हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून 
ितगविण्यात आला आहे.  
इशारा: मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ५ ि ६ ऑगथट रोिी काही दठकािी मुसळ्धार ते अमत मुसळधार त्याचबरोबर तुरळक दठकािी अत्यंत मुसळधार तर ददनांक ७ ऑगथट 
रोिी तुरळक दठकािी मुसळ्धार ते अमत मुसळधार ि ददनांक ८ ि ९ ऑगथट रोिी तुरळक दठकािी मुसळ्धार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे. 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिथिा कृवि सल्ला 

भात कमाल फुटि े

येत्या ५ ददिसात मुसळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने शेतातील पाण्याची पातळी २.५ ते ५ से.मी. राखण्यासाठी खाचरातील अमतररक्त 
पाण्याचा मनचरा करािा. 
येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने भात वपकास शक्यतो नत्र खताची मात्रा देिे पढुील ३ ददिसांसाठी पढेु ढकलाि.े  
थ्िल्ह्यामध्ये पाििळ दठकािी भातािर मनळे भुंगेरे या दकडीचा प्रादभुागि होण्याची शक्यता आहे. मनळे भुंगेरे या दकडीच्या मनयतं्रिासाठी २५% 
प्रिाही थ्क्िनॉलफॉस ४० ममली दकंिा ट्रायझोफॉस ४०% प्रिाही १२.५ ममली लॅमडासायहॅलोमिन ५% प्रिाही ५ मममल प्रमत १० मलटर पाण्यामध्ये 
ममसळुन पािसाची उघडीउ पाहुन फिाराि.े 
भात वपकांिर दकटकांचा प्रादभुागि होऊ नये म्हिुन भात खाचराचे बांध थिच्छ ठेिािेत ि बांधािरील िाढलेल्या तिांच्या मनयतं्रिासाठी पािसाची 
ऊघडीप पाहुन ग्रामोक्झोन हे तिनाशक ३ मममल प्रती मलटर पाण्यात ममसळुन बांधािर फिाराि.े 

नागली रोप अिथिा 
काही दठकािी पनुगलागिड करुन १ मदहना झाला असला तरी येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने नागली वपकास शक्यतो 
नत्र खताची मात्रा देिे पढुील ३ ददिसांसाठी पढेु ढकलाि.े  
पािसाची उघडीप पाहून नागली वपकामध्ये पनुगलागिडीनतंर २ आठिड्यांनी तिांची बेििी करािी. 
येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने नागली वपकामधील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा. 

भुईमुग रोप अिथिा येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने भुईमगु वपकामधील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा. 
भुईमुगाच्या लागिडीमध्ये अमतररक्त पाण्याचा योग्य मनचरा करािा ि पािसाची उघडीप पाहून पेरिीनतंर २० ददिसांनी बेििी करािी.  

आबंा निीन पालिी 

येत्या ५ ददिसात िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या आबंा कलमांना बांबचु्या काठीचा आधार देऊन बधु्यांना 
मातीची भर द्यािी तसेच कलमांच ेबुधं ेतिविरहीत ि थिच्छ ठेिािेत. 
येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने आबंा वपकास पकॅ्लोब्यटु्रॉझॉल देिे पढुील ३ ददिसांसाठी पढेु ढकलािे. 
आबंा वपकात खताची मात्रा देउन झालेली असल्यास, मनयमीत फळधारिेसाठी कलमांना 15 िलूै ते 31 ऑगथट या दरम्यान 10 ििागिरील 
कलमांना पकॅ्लोब्यटु्रॉझॉल द्याि.े मागील पधंरिडयात पािसाच्या उघडीपमुळे आबंा झाडांना निीन पालिी आली असून त्या पालिीच ेतुडतुडे, शेंडा 
पोखरिारी अळी, पाने पोखरिारी अळी आथ्ि ममिमाशीपासून अिश्यकतेनसुार संरक्षि कराि.े त्यासाठी 25 टक्के प्रिाही डायममिोएट 12 ममली 
दकंिा 36 टक्के प्रिाही मानोक्रोटोफॉस 11 ममली प्रमत 10 मलटर पाण्यात ममसळून पािसाची उघडीप पाहून फिारिी करािी. फिारिीच्यािेळी 
दकटकनाशक/बरुशीनाशक र्द्ाििामध्ये थटीकर सारखा मचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा 

काि ु निीन लागिड 

येत्या ५ ददिसात मुसळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने काि ु वपकास रासायमनक ि सेंर्द्ीय खतांची मात्रा देिे पढुील ३ ददिसांसाठी पढेु 
ढकलािे. 
येत्या ५ ददिसात िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या काि ुकलमांना बांबचु्या काठीचा आधार देऊन बधु्यांना 
मातीची भर द्यािी तसेच कलमांच ेबुधं ेतिविरहीत ि थिच्छ ठेिािेत. 
कािमुध्ये काढिीनतंर िनु्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािाि.े 
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.  

नारळ ि सुपारी निीन लागिड येत्या ५ ददिसात िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या नारळ ि सुपारीच्या रोपांना बांबचु्या काठीचा आधार 
देऊन बधु्यांना मातीची भर द्यािी तसेच रोपांच ेबुधं ेतिविरहीत ि थिच्छ ठेिािेत. 

भािीपाला फुलोरा ते 
फळधारिा 

येत्या ५ ददिसात मसुळधार पाऊसाची शक्यता असल्याने भािीपाल्यास शक्यतो नत्र खताची मात्रा देिे पढुील ३ ददिसांसाठी पढेु ढकलाि.े  
 

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 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांवत्रक अमधकारी 

कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


