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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददिसामध्ये ददनांक १० ते १४ ऑक्टोबर, २०२० या कालािधी दरम्यान ददनांक १० ि ११ ऑक्टोबर रोिी तुरळक 
दठकािी हलक्या, ददनांक १२ ऑक्टोबर रोिी काही दठकािी हलक्या स्त्िरुपाच्या तर ददनांक १३ ि १४ ऑक्टोबर रोिी ब-याच दठकािी हलक्या ते 
मध्यम स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. त्याचबरोबर तापमानात काही अशंी िाढ होऊन हिामान आर्द्ग ि मुख्यत्िे ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. 
असा अदंाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्याकडून ितगविण्यात आला आहे.  

इशारा 
मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक १० ते १२ ऑक्टोबर या कालािधी दरम्यान तुरळक दठकािी सोसाट्याचा िारा, वििांचा लखलखाट ि मेघगिगनेसह 
हलक्या स्त्िरुपाच्या पाऊसाची तर ददनांक १३ ि १४ ऑक्टोबर रोिी तुरळक दठकािी सोसाट्याचा िारा, वििांचा लखलखाट ि मेघगिगनेसह मसुळधार 
पाऊसाची शक्यता ितगविण्यात आलेली आहे. 

सववसाधारण कृषि सल्ला 
दिनाांक १० ते १४ ऑक्टोबर रोजी सोसाट्याचा वारा, षवजाांचा लखलखाट व मेघगजवनेसह काही दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊसाची शक्यता 
असल्याने षवजाांच्या बचावापासुन शेतक-याांनी शेतामध्ये कामे करताना सावधानता बाळगावी. तसेच चारावयास सोडलेल्या िभुत्या जनावराांच े
षवजापासुन सांरक्षण करण्यासािी िभुती जनावरे सुरक्षक्षत दिकाणी बाांधावी. 

सांक्षक्षप्त सांिेश सल्ला येत्या ५ दिवसाांमध्ये ससांधिुगुव जजल््यात मेघगिगनेसह िादळी पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता कापिी ि मळिी केलेल्या शेतमालाची सुरषक्षत दठकािी 
साठििुक करािी. 

हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 
वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात 

हळव्या 
िातीीः- 
कापिी  

 
ननम 

गरव्या ि 
गरव्या 
िातीीः- 

फुलोरा ते 
दािे भरिे 

गेल्या आठिड्यामध्ये हलका ते मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पुढील पाच ददिसांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्त्िरूपाच्या पािसाची 
शक्यता आहे.  
मसधंुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये दिनाांक १३ व १४ ऑक्टोबर रोजी तुरळक दिकाणी सोसाट्याचा वारा, षवजाांचा लखलखाट व मेघगजवनसेह 
मुसळधार पाऊसाची शक्यता असल्यामुळे या िोन दिवशी शक्यतो भात षपकाची कापणी करु नये. तसेच येत्या ३ दिवसात भात कापणी 
पाउसाचा अांिाज पाहुनच करावी. 
पुढील ३ ददिसांमध्ये अत्यंत हलक्या पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता कापिीस तयार झालेल्या हळव्या भात िातींची कापिी सुरु करािी. 
हळव्या भात िाती काढिीयोग्य झाल्या असल्यास कापिी पुिी ८ ते १० ददिस खाचरातील पािी काढुन देण्याची व्यिस्त्िा करण्यात 
यािी. कापिी करण्याच्या ८ ददिस अगोदर भातािर कोितेही ककटकनाशक/बुरशीनाशक फिारु नये िा धुरळिी करु नये. 
काही दठकािी हळव्या भाताच्या िाती कापिीसाठी तयार झालेल्या आहेत. ज्या दठकािी भात वपक काढिीस तयार झाले असेल 
त्यादठकािच ेभात सकाळ ते दपुार या िेळेत िममनीलगत कापुन घ्यािे.  
कापिी केलेल्या भात वपकाची लागोलाग मळिी/झोडिी करुन धान्य कोरड्या आणि सुरषक्षत दठकािी िाळिण्यास ठेिािेत. 
भात कापिीसाठी विद्यापीठान ेविकसीत केलेल्या िैभि विळ्याचा िापर करािा िेिेकरुन भात िममनीलगत कापले िाईल. 
भात षपकाची मळणी/झोडणी केल्यानांतर षपकाच्या पेंढ्या सुरक्षक्षत दिकाणी िेवण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरुन त्या पेंढ्या पावसात 
सभजणार नाहीत व जनावराांस चाांगल्या चा-याची उपलब्धता होईल. 
थ्िल्ह्यामध्ये गरव्या िाती फुलोरा ते दाि ेभरण्याच्या अिस्त्िेत आहेत. अशा दठकािी पाण्याची पातळी ५ ते १० से.मी. राखािी.  
थ्िल्ह्यामध्ये गरव्या भात िाती फुलोरा अिस्त्िते आहेत अशा दठकािी पीकास नत्र खताची नतसरी मात्रा (435 गॅ्रम युरीया प्रनत गंुठा 
के्षत्र) पीक फुलोरा अिस्त्िेत असताना पाऊसाचा अंदाि बघुन दयािी. 

नागली फुलोरा हवामान अांिाजानसुार दिनाांक १० ते १२ ऑक्टोबर, २०२० या िरम्यान हलक्या स्वरुपाच्या पाऊसाची शक्यता असल्याने कापणीस तयार 
झालेल्या हळव्या नागली षपकाची कणसे सकाळच्या वेळेस षवळ्याने कापनु कोरड्या आणण सुरक्षक्षत दिकाणी वाळषवण्यासादि पसरवुन 



िेवावे आणण वाळषवल्यानांतर त्याची मळणी करुन घ्यावी. 

भुईमुग 
फुलोरा त े
आरा 

अिस्त्िा 

भुईमुग षपक काही दिकाणी फुलोरा अवस्थेत असुन हळव्या जाती आरा अवस्थेत आहेत. तरी भुईमुगाच्या षपकावरुन ररकामे षपांप 
फफरवल्याने जसमनीत घुसणा-या आ-याांची पररणामतः शेंगाांची सांख्या वाढल्यान ेभुईमुगाचे ऊत्पन्न वाढत.े 
काही दठकािी भुईमुग पीक आरे बाहेर येण्याच्या अिस्त्िेत आहे. त्याची योग्य ती काळिी घ्यािी. पीकािर मािा ककडीचा प्रादभुागि 
आढळून आल्यास त्याच्या ननयंत्रिासाठी डायममिोएट हे ककटकनाशक 10 ममली प्रती 10 ली. पािी या प्रमाित ममसळून फिारिी 
करािी.  
भुईमुगािर दटक्का रोगाचा प्रादभुागि आढळून आल्यास ननयंत्रिासाठी काबेंडॅणझम 10 गॅ्रम ककंिा डायिेन एम-45 20 गॅ्रम प्रती 10 ली 
पाण्यातुन फिाराि.े 

आंबा निीन 
पालिी 

पॅक्लोब्युट्राझॉल (कल्टार) ददलेल्या झाडांचे बुधंे ि त्याभोितालचा भाग बेििी करुन अििा ग्रामोक्झोन हे तिनाशक फिारुन तिविरहीत 
ठेिािेत. 
पािसाची उघडझाप, तापमानातील िाढ तसेच ढगाळ िातािरिामळेु आंब्यामध्ये निीन पालिी आली असल्यास त्या पालिीच ेतुडतुड,े 
शेंडा पोखरिारी अळी, पान े पोखरिाारी अळी आणि ममिमाशीपासून अिचयकतेनसुार संरक्षि कराि.े त्यासाठी 25 टक्के प्रिाही 
डायममिोएट 12 ममली ककंिा 36 टक्के प्रिाही मानोक्रोटोफॉस 11 ममली प्रनत 10 मलटर पाण्यात ममसळून पािसाची उघडीप पाहून 
फिारिी करािी. 
पािसाची उघडझाप, तापमानातील िाढ तसेच ढगाळ िातािरिामुळे नविन लागिड केलेल्या आबंा कलमांिर करपा रोगाचा प्रादभुागि 
ददसुन आल्यास ननयंत्रिासाठी नविन येिा-या पालिीिर आिचयकतेनुसार प्रोपीनेब ०.२% (२० गॅ्रम/१० मल. पािी) ककंिा िायकफनेट 
ममिील ०.१% (१० गॅ्रम/१० मल. पािी) ककंिा काबगनडॅथ्न्झम ०.१% (१० गॅ्रम/१० मल. पािी) यापैकी एका बुरशीनाशकाची आिचयकतेनसुार 
फिारिी करािी.  
आंब्यािरील फांदेमर रोगाच्या ननयंत्रिासाठी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 टक्के (30 गॅ्रम/10 ली पािी) ककंिा 0.1 टक्के बोडो ममश्रि 
यापैकी एका बुरशीनाशकाची पािसाची उघडीप पाहून फिारिी करािी. फांदेमर रोगाने मोठया फांद्यामंधून डडकं येत असल्यास रोगग्रस्त्त 
साल तासून त्यादठकािी बोडो ममश्रिाची पेस्त्ट ककंिा कॉपर ऑक्सीक्लोराइडची पेस्त्ट लािािी.  
आंब्यामध्ये रोगट ि सुकलेल्या फांदया, बांडगुळे कापून घ्यािीत ि त्या दठकािी 1 टक्का बोडो ममश्रि लािाि.े  
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

कािु - 

मोिया काजू बागेमध्ये वाढलेले झाड ेझडुपे व तण काढून बागेची स्वच्छता करून घ्यावी. 
जजल््यामध्ये काज ु बागाांना नषवन पालवी येत असुन पािसाची उघडझाप, तापमानातील िाढ तसेच ढगाळ िातािरिामुळे काज ु
बागायतिाराांनी ढेकण्या फकडीच्या प्रािभुावव होवू नये म्हणुन जागरुक रहावे, प्रािभुावव आढ्ळुन आल्यास ननयांत्रणासािी प्रवाही 
मोनोक्रोटोफॉस ३६% १५ सम.ली. फकां वा लम्बडा सायहॅलोथ्रिन ५% ६ सम.ली. १० सलटर पाण्यातुन फवारावे. 
कािुिर खोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील 
रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकािे ि तो भाग ५% प्रिाही कफप्रोनील २ मी. मल. प्रनत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा.  
कािुमध्ये काढिीनंतर िुन्या ि रोगट फांद्या कापून त्या ठीकािी १% बोडोममश्रन लािाि.े 
कािुिरील फांदेमर रोगाच्या ननयंत्रिासाठी फांद्या कट करुन त्यािर 1 टक्का बोडोपेस्त्ट लािािी. पाऊस संपल्यानंतर १ टक्का बोडो 
ममश्रिाची फिारिी संपुिग बागेत करािी. 
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

नारळ फळ 
विकास 

तापमान वाढ सांभवत असल्यामळेु नवीन लागवड केलेल्या नारळाच्या रोपाांची पान ेकरपु नये म्हनुन पदहली २ वि ेरोपाांना शेडनेटच्या 
सहाय्यान ेसावली तयार करावी.  

सुपारी 
फळ 

विकास 

तापमान वाढ सांभवत असल्यामळेु नवीन लागवड केलेल्या सुपारीच्या रोपाांची पान ेकरपु नये म्हनुन पदहली २ वि ेरोपाांना शेडनेटच्या 
सहाय्यान ेसावली तयार करावी. 
सुपारीिरील फळगळ या रोगाच्या ननयंत्रिासाठी बागेमध्ये 1 टक्का बोडोममश्रिाची फिारिी करािी. 

भािीपा
ला 

फळ 
धारिा 

निीन िेलींच े पान े खािारी अळी, मािा इ. कीडींपासुन संरक्षि करािे. िेलींच े पान े खािारी अळी, मािा इ. कीडींपासुन संरक्षि 
करण्यासाठी मॅलॅचिऑन २ मम.ली. ककंिा डायममिोएट १.५ मम.ली. प्रती लीटर पाण्यात ममसळुन १०-१५ ददिसांच्या अंतरान ेफिारिी 
करािी. 

दभुती 
िनािरे, 
शेळया 

- 
दिनाांक १० ते १४ ऑक्टोबर रोजी सोसाट्याचा वारा, षवजाांचा लखलखाट व मेघगजवनेसह काही दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊसाची 
शक्यता असल्यान ेषवजाांच्या बचावापासुन शेतक-याांनी शेतामध्ये काम ेकरताना सावधानता बाळगावी. तसेच चारावयास सोडलेल्या िभुत्या 
जनावराांच ेषवजापासुन सांरक्षण करण्यासािी िभुती जनावरे सुरक्षक्षत दिकाणी बाांधावी. 

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

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अचधष्ठाता तिा नोडल ओकफसर 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अचधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


