
   
      

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 २०.०५.२०२० ते २४.०५.२०२०) 
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमानामध्ये घट आढळुन येण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर ददनांक २० ते २४ मे,२०२० 
दरम्यान तुरळक दठकािी सोसाट्याच्या िादळिाऱ्यासह ि मेघगिगने सह हलक्या थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि मुख्यत्िे 
ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 

वपकाच ेनाि वपकाची 
अिथिा 

कृवि सल्ला 

खररफ हंगामासाठी 
ची पिूगतयारी पिूगमशागत  

भात कापिी केलेल्या भेटतील धसकटे नष्ट करािीत. िय शेतातील काढिी पिूग झालेली असेल त्या शेताची नांगरट करून िमीन उन्हात 
चांगली ताप ूद्यािी. खरीप हंगामासाठी भात, भुईमुग, नागली इ. वपकांची मनिड करुन सुधारीत िातीच ेवबयािे ऊपलब्ध करुन ठेिाि.े 
खरीप हंगामातील वपकांच्या दृष्टीने पिुग तयारीस लागािे. भात वपकाच्या रोपिाटीकेकररता शेताची मशागत करािी.  

आबंा काढिी ि 
निीन लागिड 

हापसु आबं्याच्या काढिी पिात फळकुि रोगाचे प्रभािी मनयतं्रि करण्यसाठी फळे पोटॅमशअम मेटाबायसल्फाईट (०.०५%) या रसायनाच्या 
५० अशं सेल्सीअस उष्ििल र्द्ाििात १० मममनटे बडुिनू नतंर वपकत ठेिािीत.  
येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या आबंा कलमांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 
थ्िल्ह्यामध्ये आबंा पीकामध्ये काही दठकािी अडं्याच्या आकाराची फळे ि मोठया आकाराची काढ्िीची फळे अशी अिथिा आहे. तयार फळे 
सकाळी दहाच्या अगोदर ि दपुारी चारच्या नतंर नतुन झेल्याच्या सहाय्याने ८० ते ८५ टक्के (चौदा आिे) पक्ितेला काढािीत.  
काढलेली फळे साका टाळण्यासाु्ठी ि उष्ितेपासुन बचाि करण्यासाठी सािलीत ठेिािीत. मशफारसीनसुार बरुशीनाशकाची ि ईिीलीनची 
प्रदिया देिनु वपकिािीत. शक्यतो आबं्याची िाहतुक रात्रीच्यािेळी करािी.  

काि ु निीन लागिड 

येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या काि ु कलमांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 
कािचु्या झाडाला रोठा दकड लागली असल्यास पाने वपिळी पडतात ि खोडामधनु मिर्द्ाद्वारे भुसा बाहेर पड्लेला ददसतो. काििुर खोथ्ड्कडा 
(रोठा) या दकदडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला बाहेर काढून 
मारुन टाकािे ि तो भाग २०% प्रिाही क्लोरोपायरीफॉस ५० मी. मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा. दकंिा ५% प्रिाही 
दफप्रोनील २ मी. मल. प्रमत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळिनू चांगला मभििािा. (एका झाडासाठी ५ मलटर पािी या प्रमािात िापराि)े 

नारळ फळविकास येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या नारळाच्या रोपांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 

निीन फळबागा 
लागिडीची तयारी  निीन लागिड 

आबंा, काि,ू नारळ, सुपारी इ. फळझाडांची निीन लागिड कराियाच्या िागेत िगंली झाडे-झुडप े काढून साफसफाई करुन घ्यािी. 
आबं्याच्या लागिडीसाठी 10 × 10 मी. अतंरािर 1 × 1 × 1 मी. आकाराच,े कािसूाठी 7 × 7 मी. अतंरािर 0.6 × 0.6 × 0.6 मी. 
आकाराच,े नारळासाठी 7.5 × 7.5 मी. अतंरािर 1 × 1 × 1 मी आकाराच ेआथ्ि सुपारीसाठी 2.7 × 2.7 मी. अतंरािर 0.6 × 0.6 × 
0.6 मी. आकाराच खडडे खोदनू उन्हात चांगले तापत ठेिािेत. तयार केलेले खडडे 3 ते 4 घमेली शेिखत दकंिा कंपोथट आथ्ि 1 दक. 
मसंेगेल सुपर फाेथॅफेट या ममश्रिाने भरुन घ्यािेत. 

फळप्रदिया आबंा, कोकम, फिस, करिदं, िांभूळ इ. फळांच्या उपलब्धतेनसुार प्रदियायकु्त पदािग तयार करािेत 

माती पररक्षि 

वपकांच्या काढिीनतंर वपकांची धसकटे, पालापाचोळा, गित ईत्यादी शेतामध्ये िाळु नयेत, िाळले असता िममनीतील वपकांच्या पोिि र्द्व्यांचा –हास होतो ि 
िममनीची सुपीकता कमी होते. िममनीतील नत्र, थफुरद ि पालाशाचे प्रमाि तपासण्यासाठी खरीप पीकाची काढिी केल्यानतंर लगेचच मातीचा नमुना घ्यािा 
ि तपासिीसाठी ििळ्चच्या माती परीक्षि प्रयोगशाळेकडे पाठिािा. मातीचा नमुना कसा घ्यािा याबाबत अमधक मादहतीसाठी मॄद शास्त्रK, प्रादेमशक फळ 
संशोधन कें र्द्, िेंगुलाग यांचेकडे संपकग  साधािा. (दरुध्िनी ि. ०२३६६-२६२२३४) 

दभुती िनािरे,  येत्या आठिड्यात सोसाट्याच्या िारा ि मेघगिगनेसह पािसाची शक्यता असल्यामुळे, वििांपासून बचािासाठी िनािरे सुरथ्क्षत दठकािी बांधािीत  
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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