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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ामध्ये ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक 
दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता आहे तर २४ माचग, २०२१ रोिी तुरळक दिकाणी फक्त हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता आहे. 
त्याचबरोबर कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्गते मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. त ेच हवामान कोरडे व अिंशतः ढर्ाळ 
राहण्याची शक्यता आहे. अ ा अिंदाि प्रादेसशक हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्याकडून वतगववण्यात आला आहे. 

इशारा स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ामध्ये ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक 
दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता आहे अ ा ईशारा प्रादेसशक हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्या कडून देण्यात आलेला आहे. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला 
जिल्हहयामध्ये आिंबा पीकामध्ये काही दिकाणी अिंडाकृती फळे व मोिया आकाराची काढणीची फळे अशी अवस्था आहे. ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ 
या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता अ ल्हयाने येत्या २ ददव ात 
तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी चारच्या निंतर नतुन झेल्हयाच्या  हाय्याने ८० ते ८५ % (चौदा आणे) पक्वतेला काढावीत. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला स िंधदुरु्ग जिल्ह्यात २२ व २३ माचग रोिी मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह हलक्या पाऊ ाची शक्यता आहे. काढणी  तयार आिंबा फळे ८० ते ८५ 
% (चौदा आणे) पक्वतेला काढावीत. 

हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 
वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आंबा 
फळधारिा 
ते काढिी 

जिल्हहयामध्ये आिंबा पीकामध्ये काही दिकाणी अिंडाकृती फळे व मोिया आकाराची काढणीची फळे अशी अवस्था आहे. ददनािंक २२ व २३ 
माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता 
अ ल्हयान े येत्या २ ददव ात तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी चारच्या निंतर नुतन झले्हयाच्या  हाय्यान े८० ते ८५ % 
(चौदा आणे) पक्वतेला काढावीत.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये तापमान वाढ  िंभवत अ ल्हयामुळे तापमान वाढीमुळे हापु  आिंबा फळािंमध्ये  ाक्याच ेप्रमाण वाढण्याची शक्यता 
आहे.  ाका टाळण्या ािी व उष्णतेपा ून बचाव करण्या ािी तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी चारच्या निंतर काढावीत व 
 ावलीत िेवावीत. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तमेध्ये होणारी घट लक्षात घेता आिंब्यातील फळर्ळ 
टाळण्या ािी फळािंना ववद्यापीि सशफार ीनु ार कार्दी वपशवयािंचे आच्छादन करण्यात याव.े 
ढर्ाळ व पिगन्य दृश्य वातावरणाची शक्यता लक्षात घेता अपरीपक्व व काढणी  तयार न झालेल्हया फळािंवर पाउ ामुळे करपा रोर्ाचा 
प्रादभुागव होऊन डार् पडु नये व नुक ान होऊ नये या ािी आिंबा वपकावर काबेन्डॅझीम ५० टक्के पाण्यात ववरघळणारी पावडर (१० गॅ्रम 
प्रती १० सलटर पाण्यात) ककिं वा थायोकफनेट समथथल ५० टक्के पाण्यात ववरघळणारी पावडर (१० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात) ककिं वा 
प्रोवपनेप ७५ टक्के पाण्यात ववरघळणारी पावडर (२० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात) यापैकी कोणत्याही एका बुरशीनाशकाची र्रिेनु ार 
फवारणी करावी. 
फळे वपकात घालताना फळ कुिीचा प्रादभुागव वाढु नये या ािी फळािंना उष्ण िल प्रकिया द्यावी. त्या ािी फळे ५२०  े. तापमानाच्या 
पाण्यात १० समनीटे बुडवुन निंतर आडीत घालावीत. 
ढर्ाळ व पिगन्य दृश्य वातावरणाची शक्यता लक्षात घेता फळमाशीच्या ननयिंरणा ािी ववद्यापीिाने ववकस त केलेले समथथल 
युजिनॉलयुक्त रक्षक  ापळे प्रती हेक्टरी चार याप्रमाणात आिंबा बारे्मध्य लावावेत. 
जिल्ह्यामध्ये काही दिकाणी तापमान वाढीमळेु आिंब्यामध्ये वाटाणा, र्ोटी व  ुपारीच्या आकाराच्या आिंबा फळािंची र्ळ आढळुन आलेली 



आहे. त्याचबरोबर जिल्हहयामध्ये दपुारची आर्द्गता कमी झालेली आहे. पुढील आिवडयात दपुारची आर्द्गता कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
पाण्याची उपलब्धता अ ल्हया  झाडािंना ववस्तारानु ार प्रनत झाड ८०-१०० सल. पाणी ७ ददव ािंच्या अिंतरान ेदयाव.े बाष्पीभवन कमी 
करण्या ािी िािंभा िसमनीमधील आिंबा कलमािंना र्वताचे व पालापाचोळ्याचे अच्छादन दयावे. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता नववन लार्वड 
केलेल्हया आिंबा कलमािंना उन्हापा नु  िंरक्षणा ािी शेडनेटच्या  हाय्यान े ावली तयार करावी. 

काि ु
फळधारिा 
ते काढिी 

ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ाची शक्यता लक्षात घेता कािूमध्ये ज्या दिकाणी काढणीयोग्य बी तयार झालेली आहे अशा दिकाणी तयार झालेल्हया बीयािंची 
काढणी व वेचणी करुन ती येत्या २ ददव ात लवकरात लवकर करुन घ्यावी व बीया उन्हामध्ये योग्यप्रकारे वाळवावयात.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता नववन लार्वड 
केलेल्हया कािु कलमािंना उन्हापा नु  िंरक्षणा ािी शेडनेटच्या  हाय्यान े ावली तयार करावी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता कािुच्या मोिया 
लार्त्या कलमािंना १५ ददव ाच्या अिंतराने १५० - २०० लीटर पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता नवीन लार्वड केलेल्हया 
कलमािंना पदहल्हया २ वर्ागत उन्हाळयात ८ ददव ािंच्या अिंतरान े३० ली. पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 

नारळ फळधारिा 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तमेध्ये होणारी घट लक्षात घेता नारळ बारे्  ८ ते १० 
ददव ािंच्या अिंतरान ेपाणी देण्याची वयवस्था करावी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता नववन लार्वड 
केलेल्हया नारळ रोपािंना उन्हापा ुन  िंरक्षणा ािी शेडनेटच्या  हाय्याने  ावली तयार करावी. 
नारळावरील  ोंडया भुिंर्ा या ककडीच्या ननयिंरणा ािी भुिंग्यान ेपाडलेली भोके १० टक्के काबागरील भुकटी व वाळून ेबुिवून घ्यावीत. त चे 
खोडावर १ समटर उिंचीवर थर्रसमटच्या  हाय्यान े १५ ते २०  े.मी. खोल नतरप ेभोक पाडून त्यामध्ये २० सम.ली. ३६ टक्के प्रवाही 
मोनोिोटोफॉ  नर ाळयाच्या  हाय्यान ेओताव ेआणण भोक स मेंटच्या  हाय्यान ेबिंद कराव.े 

सुपारी फळधारिा 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तमेध्ये होणारी घट लक्षात घेता सुपारी बागेस ८ त े१० 
ददिसांच्या अंतरान ेपािी देण्याची व्यिस्त्िा करािी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल तापमानात ककिं चीतशी घट तर ककमान तापमानात वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता नववन 
लार्वड केलेल्हया  ुपारीच्या रोपािंना उन्हापा ुन  िंरक्षणा ािी शेडनेटच्या  हाय्यान े ावली तयार करावी. 

िायंगिी 
भात 

फुलोरा  

भात शेतीची कोळपणी करुन शेतीची बेणणी करावी. भात वपका  २० कक. ग्रम नर खताचा नत रा हप्ता वपक फुलो-यात अ ताना 
द्यावा. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तेमध्ये होणारी घट लक्षात घेता उन्हाळी भात 
पीकामध्ये पाण्याच ेननयोिन योग्य प्रकारे कराव.े लोंब्या येण्यापूवी १० ददव  अर्ोदर व लोंब्या आल्हयानिंतर १० ददव ािंपयतं शेतामधील 
पाण्याची पातळी १०  .ेमी. पयतं िेवावी. 
भातावर करपा रोर्ाचा प्रादभुागव आढ्ळुन आल्हया  ट्राय ायक्लॅझोल १० ग्रम ककिं वा आय ोप्रोथथऑलेन १० समसल प्रती १० सलटर पाण्यात 
सम ळुन फवाराव.े 

भुईमुग 
आरा 

अिस्त्िा 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात ब-याच अिंशी वाढ होऊन आर्द्तमेध्ये होणारी घट लक्षात घेता बाष्पीभवनामध्ये वाढ 
होत अ ल्हयान ेभुईमुर् पीकाला पेरणीनिंतर १० ते १२ ददव ािंच्या अिंतरान ेपाणी दयाव.े त्याचप्रमाण ेलार्वडीनिंतर ४५ त े५० ददव ािंनी 
पीकावर वपिंप कफरवावे त्यामळेु आ-या िसमनीत िाण्या  व शेंर्ा चािंर्ल्हया प्रकारे पो ण्या  मदत होते. 

कुळीि  काढिी  
ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ाची शक्यता लक्षात घेता कुळीथ वपकाची काढणी येत्या २ ददव ात ऊरकुन घ्यावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन 
उन्हात चािंर्ल्हया वाळवावयात. 

चिळी काढिी  
ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ाची शक्यता लक्षात घेता चवळी वपकाची काढणी येत्या २ ददव ात ऊरकुन घ्यावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन 
उन्हात चािंर्ल्हया वाळवावयात. 

कडिा 
िाल 

काढिी  
ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ाची शक्यता लक्षात घेता वाल वपकाची काढणी येत्या २ ददव ात ऊरकुन घ्यावी. तयार झालेल्हया शेंर्ा  काळच्या वेळे  काढुन 
उन्हात चािंर्ल्हया वाळवावयात. 

समरची फुलोरा ते 
फळधारिा 

समरचीवर बोकड्या ककिं वा चुरडा मुरडा रोर्ाचा प्रादभुागव आढळुन आल्हया  रोर् ननयिंरणा ािी व रोर्कारक ककडीिंच्या उदा. फुलककड ेव 
पाढरी माशीिंच्या ननयिंरणा ािी लार्वडीनिंतर १५ ददव ािंनी फोरेट १० कक./हे. द्यावे त चे डायसमथोएट ३०% प्रवाही १ समली + र्िंधक २ 
ग्रम ककिं वा मॅन्कोझबे २ ग्रम प्रती सलटर पाण्यात सम ळुन पुनगलार्वडीनिंतर १० त े१५ ददव ािंच्या अिंतराने फवारावे. 

दभुती 
िनावरे व 
कुक्कुटपालन 

 
ददनािंक २२ व २३ माचग, २०२१ या कालावधी दरम्यान मेघर्िगना व वविािंच्या लखलखाटा ह तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या 
पाऊ ाची शक्यता लक्षात घेता िनावरािंच ेवविािंपा ुन  िंरक्षण कराव.े 
िनावरािंना वपण्या ािी स्वच्छ थिंड पाणी व उपलब्ध अ ल्हया  खाण्या ािी दहरवया ओल्हया चा-याची वयवस्था करावी. िनावरािंचे व 
कोंबडयािंचे दपुारच्या उष्णतेपा ून योग्य त े िंरक्षण करावे. र्ोियामध्ये व शेडमध्ये हवा खळेती रादहल याची काळिी घ्यावी. 

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. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अधधष्ठाता तिा नोडल ऑकफसर 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अधधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 
 


