
   
      

भारतीय पथृ्वि विज्ञान मंत्रालय, भारतीय हिामान शास्त्र विभाग आथ्ि 
डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठ, दापोली सह्योगीत 

 ग्राममि कृवि मौसम सेिा प्रकल्प  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ता. कुडाळ, थ्ि. मसंधुदगुग 

हिामान पूिागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसंधुदगुग 
कालािधी (ददनांक १७.०६.२०२० ते २१.०६.२०२०) 

    
 

      

अकं ४७/२०२० ददनांक १६.०६.२०२० कालािधी ५ ददिस 

मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(०९/०६/२०२० ते १५/०६/२०२० पयतं) हिामान घटक 

पढुील पाच ददिसांच ेहिामान घटकांच ेपिुागनमुान  
(िधैता १७/०६/२०२० ते २१/०६/२०२० पयतं) 
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८ ८ ८ ८ ७ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ दु ु्पार 
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िा-याची ददशा नैऋत्य 
कडे 

दथ्क्षिोत्तर/ 
नैऋत्य कडे 

दथ्क्षिोत्तर/ 
नैऋत्य कडे 

दथ्क्षिे 
कडे 

दथ्क्षिे 
 कडे उत्तरोत्तर/ 

ईशान्य 
दथ्क्षिोत्तर/
आग्नेय 

पथ्िमोत्तर
/िायव्य 

थ्थिर थ्थिर उत्तरोत्तर/ 
ईशान्य /ईशान्य दु ु्पार 

मागील ििागतील (२०१९) पिनं्य (मम. मी) १/०१/२०२० पासुनच ेपिनं्य (मम. मी)न्य  १/०६/२०२० पासुनच ेपिनं्य (मम. मी) मागील आठिड्यातील पिनं्य (मम.मी) 
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये थ्थिर राहण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर  ददनांक १७ ते २१  िून २०२० दरम्यान बहुतांश दठकािी मुसळधार  तर 
ददनांक १६ ि १७ िून २०२० रोिी तुरळक दठकािी अमत मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ  राहून िाऱ्याच्या िेगातही 
िाढ होण्याचा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मंुबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे. 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिथिा कृवि सल्ला 

भात,  
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पेरिी 

येत्या आठिड्यात मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये बहुतांश दठकािी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे तरी ज्या दठकािी भात वपकाची 
पेरिी झाली होती ि रोप ेउगिनू आली आहेत अश्या दठकािी चारही बािुनंी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िाथत झाला तरी पाण्याचा 
मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोपे मरण्याचे प्रमाि कमी रादहल. 
ददनांक १६ ि १७ िनू २०२० रोिी तुरळक दठकािी अमत मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता असल्यामुळे  ज्या दठकािी पेरिी 
पािसापिूी झाली होती ि सध्य पररथ्थितीमध्ये रोप ेिरी लाििीयोग्य झाली असतील तरी अश्या दठकािी भाताची पनुलागगिड दकमान दोन 
ददिस तरी पढेु ढकलण्यात यािी. 

नागली 
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पेरिी 

येत्या आठिड्यात मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये बहुतांश दठकािी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे तरी ज्या दठकािी नागली वपकाची 
पेरिी झाली होती ि रोप ेउगिनू आली आहेत अश्या दठकािी चारही बािुनंी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िाथत झाला तरी पाण्याचा 
मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोपे मरण्याचे प्रमाि कमी रादहल. 
ददनांक १६ ि १७ िनू २०२० रोिी तुरळक दठकािी अमत मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता असल्यामुळे  ज्या दठकािी पेरिी 
पािसापिूी झाली होती ि सध्य पररथ्थितीमध्ये रोप ेिरी लाििीयोग्य झाली असतील तरीअश्या दठकािी नागली ची पनुलागगिड दकमान 
दोन ददिस तरी पढेु ढकलण्यात यािी 

भुईमुग पिुग मशागत ि 
पेरिी 

खरीप हंगामातील भुईमुगाची पेरिी १० ते २० िनु पयतं करािी. येत्या आठिड्यात मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असल्याने 
भुईमुगाच्या पेरिीची पिुग तयारी पािसाचा अदंाि पाहून करािी. 
डॉ. बा. सा. कोकि कृवि विद्यापीठाने मशफारस केलेल्या कोकि गौरि ि ट्रॉम्बे कोकि (टपोरा) तसेच टी.िी.२६, टी.ए.िी. २४, टी.पी.िी. 
४१ या िातींची मनिड करािी. प्रती हेक्टरी १०० ते १२५ दकलो वबयािे िापराि.े  
सततचा पाऊस ि ओलाव्यामुळे भुईमगुामध्ये येिाऱ्या मर रोगाचा प्रादभुागि टाळण्यासाठी िायरम३ग्रॅम/दकलो वबयािे या प्रमािात चोळाि.े   
ददनांक १६ ि १७ िनू २०२० रोिी तुरळक दठकािी अमत मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची  शक्यता असल्यामुळे ज्या दठकािी पेरिी 
रादहली असल्यास भुईमगुाची पेरिी दोन ददिस पढेु ढकलण्यात यािी ि नतंर पािसाचा अदंाि  पाहूनच पेरिी करािी 

आबंा काढिी ि 
निीन लागिड 

येत्या पाच ददिसामध्ये आर्द्रतेच ेप्रमाि िाढिार असल्यामुळे आबंा वपकािरील निीन पालिीिर करपा ि भुरी रोगाचा प्रादभुागि होण्याची 
शक्यता आहे ि प्रादभुागि आढळून आल्यास मनयतं्रिासाठी पािसाची उघडीप पाहून िायोदफनेट मममिल ि काबने्डाझीम १% १ ग्रम प्रती १ 
मलटर पाण्यातुन फिारािे.  
येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली कलमे पडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. आबंा बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

काि ु निीन लागिड 

येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली कलमे पडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. 
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  निीन लागिड येत्या पाच ददिसामध्ये िाऱ्याचा िेग िाढिार असून निीन लागिड केलेली रोप ेपडू शकतात आिश्यकता भासल्यास कलमांना काठीने 
आधार देऊन कलमांना मातीची भर द्यािी. नारळ ि सुपारीच्या बागेतील अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा 

भािीपाला पेरिी/लागिड 
भािीपाला पीकांमध्ये ममरची, िांगी, टोमॅटो, भेंडी, काकडी, कारली, पडिळ, मचबडु, मशराळी ई. पीकांची पेरिी/लागिड करािी लागिड 
करण्यास योग्य हिामान असुन पाऊसाचा अदंाि पाहुन पेरिी करािी. तसेच पेरिीसाठी सुधारीत िातीच ेवबयािे िापरािे. भेंडीची लागिड 
सरी-िरंब्यािर करािी. िेलिगीय भािीपाला पीकांसाठी मातीचे ऊंचिटे करुन त्यािर मध्यभागी लागिड करािी.  

कुक्कुटपालन कोंबड्यांना रानीखेत रोगापासुन संरक्षि करण्यासाठी पशुिदै्यकांच्या मागगदशगनाखाली लसीकरि करुन घ्यािे. 
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 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

ता. कुडाळ, थ्ि. मसंधदुगुग 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
नोडल ओदफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांवत्रक अमधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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