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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ामध्ये ददनािंक ०६ ते १० फेब्रवुारी, २०२१ या कालावधी दरम्यान पिगन्यमान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे 
त्याचबरोबर कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमध्येही वाढ होण्याची शक्यता अ ून हवामान कोरडे व मुख्यत्वे ननरभ्र राहण्याची शक्यता 
आहे. अ ा अिंदाि प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्याकडून वतगववण्यात आला आहे. 

इशारा स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ा ाठी प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्या कडून पिगन्या िंबधी कोणताही ईशारा देण्यात आलेला नाही. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला कािचु्या मोठया लार्त्या कलमािंना १५ ददव ाच्या अिंतराने १५० - २०० लीटर पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 
नवीन लार्वड केलेल्हया कलमािंना पदहल्हया २ वर्ागत उन्हाळयात ८ ददव ािंच्या अिंतराने ३० ली. पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला कुळीथ व चवळी वपका  फुलोरा अवस्त्था व शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या दोन पाळ्या द्याव्यात. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आंबा 
फुलोरा ते 
फळधारिा 

थिंडीमुळे नववन येणारा मोहोर टाळण्या ाठी जिब्रेसलक अॅस ड ५० पीपीएम (१ गॅ्रम २० सलटर पाण्यात सम ळून) फवारणी प्रथम पुणग 
मोहोर उमललेला अ ताना व निंतर मोहोरीच्या आकाराची फळे झाल्हयावर  िंपुणग झाडावर करावी. जिब्रेसलक अॅस डची पावडर पाण्यात 
अववद्राव्य अ ल्हयान ेप्रथमतः थोडया अल्हकोहोलमध्ये ववरघळवून निंतर पाण्यात सम ळावी. 
ववदयापीठाच्या सशफारशीनु ार मोहोरलेल्हया झाडािंना फळर्ळ कमी होऊन चािंर्ली फळधारणा होण्या ाठी आम्रशक्ती या ववद्राव्य 
अन्नद्रव्याची १ सल. प्रती १९ सल. पाणी याप्रमाणात फवारणी करावी.  दर १९ सल. द्रावण हे चार मोहोरलेल्हया झाडािं ाठी वापराव.े द ुरी 
व नत री फवारणी फळे वाटाणा व र्ोटी आकारची अ तािंना करावी. उत्पन्न वाढववण्या ाठी व फळािंची प्रत  ुधारण्या ाठी फळे वाटाणा, 
र्ोटी व  ुपारीच्या आकाराची अ तािंना १ टक्का पोटॅसशयम नायटे्रटची तीन वेळा फवारणी करावी. 
काही दठकाणी कोवळया फळािंची र्ळ आढळून आलेली आहे. अशा दठकाणी चौथ्या ते  हाव्या फवारणीपा ून २ टक्के युरीया (२० गॅ्रम 
युरीया/सल. पाणी) ककटकनाशकाच्या द्रावणात सम ळुन फवाराव.े 
 ध्यपरीस्त्थीतीत आिंबा वपक फुलोरा अवस्त्थेत आहे. तरी आिंबा बार्ायतदारािंनी तुडतुड,े बोंरे् खाणा-या अळया व भुरी रोर्ाचा 
प्रादभुागवापा ुन दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. आवश्यकता अ ल्हया  त्यािंच्या ननयिंरणा ाठी २० टक्के जक्वनॉलफॉ  २० सम.ली. ककिं वा 
२० टक्के काबागररल पा.सम.भु. २० गॅ्रम ककिं वा ५० टक्के प्राफेनोफॉ  १० समली + काबेन्डझेझम १० गॅ्रम ककिं वा ८० टक्के पाण्यात 
सम ळणारे र्िंधक २० गॅ्रम प्रनत १० सलटर पाण्यात सम ळून  िंपूणग झाडावर फवारणी करावी.  
आिंबा मोहोरावर करपा रोर्ाचा प्रादभुागव आढ्ळुन आल्हया  ननयिंरणा ाठी आवश्यकतेनु ार १% काबेन्डाझीम (१० गॅ्रम १० सलटर पाण्यात) 
या बुरसशनाशकाची फवारणी घ्यावी. 
मोहोरावर फुलकीडीिंचा (थ्रीप् ) प्रादभुागव आढळून आल्हया  अशा दठकाणी फुलकीडीिंच्या ननयिंरणा ाठी ४५ टक्के स्त्पीनो ॅड २.५ सम.ली. 
प्रनत १० सलटर पाण्यातून  िंपूणग झाडावर फवारावे. 

काि ु फळधारिा 

कािुवरील बोंड व बी पोखरणा-या अळीिंच्या ननयिंरणा ाठी डायक्लोरोव्हॉ  ७६% प्रवाही १० समसल प्रती १० सलटर पाण्यातुन फवाराव.े 
कािुच्या मोठया लार्त्या कलमािंना १५ ददव ाच्या अिंतरान े१५० - २०० लीटर पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्याव.े 
नवीन लार्वड केलेल्हया कलमािंना पदहल्हया २ वर्ागत उन्हाळयात ८ ददव ािंच्या अिंतराने ३० ली. पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 
कोकणातील िािंभ्या िसमनीत अन्नद्रव्ये व्यवस्त्थापना ाठी खतािंच्या सशफारशीिंचा अवलिंब करून कािुच्या बबयािंचे अधधक उत्पन्न 
घेण्या ाठी आझण पानावरील वपवळया डार्ािंचे ननयिंरण करण्या ाठी ०.२५ टक्के (युररया, ए .ओ.पी, ए .ए . पी, प्रत्येकी) + ०.२५ 
टक्के (झझिंक  ल्हफेट, बोरॅक् , कॉपर  ल्हफेट प्रत्येकी) + ०.०१ टक्के  ोडडयम मोसलब्डटे यािंच्या तीन फवारण्या अनुक्रमे मोहर येण्याच्या 



एक मदहना अर्ोदर, मोहरावर आझण फळधारणेच्यावेळी कराव्यात अशी सशफार  करण्यात येत आहे. 
कािुमधील मोहोर परीपक्ि होण्याच्या अिस्त्िेत आहे. आगामी काही ददिसात फळधारिा होण्याची शक्यता लक्षात घेता काि ु
बागायतदारांनी ढेकण्या ि फुलककडीच्या प्रादभुागिापासुन दक्षता घेण्याची गरि आहे. तरी काितुील मोहोराच े ि बोंडुच े ढेकण्या ि 
फुलककडीपासनु संरक्षि करिे गरिेचे आहे. प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास ननयंत्रिासाठी प्रिाही मोनोक्रोटोफॉस ३६% १५ मम.ली. ककंिा 
लम्बडा सायहॅलोथ्रिन ५% ६ मम.ली. ककंिा प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रिाही/१० मम.ली. प्रनत १० मल. पाण्यातून फिारिी करािी. 
काि ुपालवीवर १ ते २ टक्के युररयाची (नर) ककटकनाशकाच्या द्रावणाबरोबर फवारणी पालवीवर व फुलधारणेवर करावी. 

नारळ फळधारिा 

येत्या ५ ददव ात बाष्पीभवनाचा वेर् वाढण्याची शक्यता अ ल्हयान ेनारळ बारे्  ८ ते १० ददव ािंच्या अिंतरान ेपाणी देण्याची व्यवस्त्था 
करावी. 
नारळावरील  ोंडया भुिंर्ा या ककडीच्या ननयिंरणा ाठी भुिंग्यान ेपाडलेली भोके १० टक्के काबागरील भुकटी व वाळून ेबुिवून घ्यावीत. त चे 
खोडावर १ समटर उिंचीवर धर्रसमटच्या  हाय्यान े १५ त े २०  े.मी. खोल नतरप ेभोक पाडून त्यामध्ये २० सम.ली. ३६ टक्के प्रवाही 
मोनोक्रोटोफॉ  नर ाळयाच्या  हाय्यान ेओताव ेआझण भोक स मेंटच्या  हाय्यान ेबिंद कराव.े 

सुपारी फळधारिा 

येत्या ५ ददिसात बाष्पीभिनाचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यान ेसुपारी बागेस ८ ते १० ददिसांच्या अंतराने पािी देण्याची व्यिस्त्िा 
करािी. 
 ुपारी  खतािंचा द ुरा हप्ता डड ेंबर ते िानेवारी महीन्यात द्यावा त्या ाठी १६० गॅ्रम युररया व १२५ गॅ्रम म्युरेट ऑफ पोटॅश अ ा 
द्यावा. 

िायंगिी 
भात 

फुटिे 
फुटण्याची 
अिस्त्िा 

नुकतीच लार्वड केलेल्हया भात शेतामध्ये  ुरुवातीच े8 ते 10 ददव  पाण्याची पातळी 2 ते 3  े.मी. ठेवावी. त्यानिंतर 5  .ेमी. पयतं 
वाढवावी. 
भातावर करपा रोर्ाचा प्रादभुागव आढ्ळुन आल्हया  ट्राय ायक्लॅझोल १० ग्रम ककिं वा आय ोप्रोधथऑलेन १० समसल प्रती १० सलटर पाण्यात 
सम ळुन फवाराव.े 
भातावर पान ेरु्िंडाळ्णारी अळीचा प्रादभुागव आढळल्हया  ननयिंरणा ाठी २५% प्रवाही जक्वनॉलफॉ  २ सलटर ककिं वा ट्रायझोफॉ  ४०% प्रवाही 
६२५ समली ककिं वा लॅमडा ायहॅलोधथ्रन ५% प्रवाही २५० समली प्रनत ५०० सलटर पाण्यामध्ये सम ळुन एक हेक्टर के्षरावरती फवाराव.े 

भुईमुग 
रोप 

अिस्त्िा 

भुईमुर्ाच ेपीक एक मदहन्याच ेहोऊन त्या  फुले येण्या   ुरुवात झाली अ ल्हया  त्यात ननिंदणी करुन भर देण्याच ेकाम हाती घेण्यात 
याव.े त्या ाठी ववद्यापीठान ेववक ीत केलेल्हया “स्त्वस्त्तीक” या भरणी अविाराचा वापर करावा. 
भुईमुर् वपकाच्या वाढीच्या कालावधीमध्ये पाण्याच्या दोन पाळ्याा्तील अिंतर १५ ते २० ददव  ठेवाव.े  

कुळीि  
शाखीय 
िाढ 

अिंर्ओलीत अ ल्हया  कुळीथाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना आझण 
शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाझखय वाढ 
होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अनत वापर टाळावा.  
 द्यजस्त्थतीत कुळीथ वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयाने वपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिपेेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

चिळी 
शाखीय 
िाढ 

अिंर्ओलीत अ ल्हया  चवळी वपकाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना 
आझण शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाझखय 
वाढ होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अनत वापर टाळावा.  
 द्यजस्त्थतीत चवळी वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयान ेवपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिपेेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

कडिा 
िाल 

शाखीय 
िाढ 

वाल वपका  वपकाच्या वाढीच्या  वग अवस्त्थािंमध्ये िसमनीमध्ये ओलावा अ णे आवश्यक आहे. वपकाला फुलो-यात अ ताना आझण दाण े
भरण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. ज्यादा पाण्यामळेु वालाची शाझखय वाढ होत ेव उत्पन्न घटते. 
 द्यजस्त्थतीत कडवा वाल वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयाने वपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

दभुती 
िनािरे  - रारीच्या वेळी ककमान तापमानात घट होत अ ल्हयान ेिनावरािंच ेथिंडीपा ुन योग्य ते  िंरक्षण करण्या ाठी रारीच्या वेळी िनावरािंना 

र्ोणपाटाच ेपािंघरुन घालाव.े  

कुक्कुटपालन - थिंडीच ेप्रमाण वाढत अ ल्हयान ेकोंबडयािंच ेथिंडीपा ून योग्य ते  िंरक्षण कराव.े रारीच्यावेळी कोंबडयािंच ेथिंडीपा ून  िंरक्षण करण्या ाठी 
शेडला बाहेरुन पडदे लावावेत. त ेच वपल्हलािंना पुरेशी ऊष्णता देण्या ाठी ववद्युत ददव्यािंची व्यवस्त्था करावी. 

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