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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्स्त्िती ि इशारा:   

मसधुंदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसामध्ये ददनांक २३ त े २७ सप्टेंबर, २०२० या कालािधी दरम्यान ददनांक २३ सप्टेंबर रोिी बहुतांश दठकािी 
मुसळधार, ददनांक २४ ि २५ सप्टेंबर रोिी बहुतांश दठकािी मध्यम तर ददनांक २६ ि २७ सप्टेंबर रोिी ब-याच ते बहुतांश दठकािी हलक्या स्त्िरुपाच्या 
पाऊसाची शक्यता आहे. त्याचबरोबर तापमान थ्स्त्िर राहुन हिामान आर्द्ग ि पिूगतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र 
कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे.  
इशारा: मसधुंदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसामध्ये ददनांक २३ सप्टेंबर, २०२० रोिी तरुळक दठकािी मसुळधार त ेअतत मसुळधार त्याचबरोबर तरुळक 
दठकािी अत्यंत मसुळधार स्त्िरुपाच्या तर ददनांक २४ सप्टेंबर, २०२० रोिी तरुळक दठकािी मुसळधार स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे.  

हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 
वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात 

हळव्या 
िातीः- 
दािे 
भरिे 
 

तनम 
गरव्या ि 
गरव्या 
िातीः- 
पोटरी ते 
फुलोरा 

गेल्या आठिड्यामध्ये हलका त ेमध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पुढील पाच ददिसांमध्ये हलका ते मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची 
शक्यता लक्षात घेता भात खाचरामध्ये पाणी पातळी भात जाती व तयाांच्या कालावधीनिहाय खालीलप्रमाणे सुुःनिश्चचत करावी. 
थ्िल्ह्यामध्ये काही दठकािी भाताच्या हळव्या िाती दाि ेभरण्याच्या अिस्त्िेत आहेत. अशा दठकािी पाण्याची पातळी ५ से.मी. ठेिािी. 
तसेच काही दठकािी तनम गरव्या ि गरव्या िाती पोटरी ते फुलोरा अिस्त्िेत असुन अशा दठकािी पाण्याची पातळी ५ ते १० स.ेमी. 
राखािी.  
मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता भात खाचरामध्ये आिचयक तेिढी पािी पातळी राखुन अततररक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची 
व्यिस्त्िा करुन द्यािी.  
मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता तनमगरव्या ि गरव्या भात िातींना नत्र खताची ततसरी मात्रा देिे पुदढल २ ददिसांसाठी पुढे 
ढकलण्यात याि.े 
श्जल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी तनम गरव्या ि गरव्या भात जाती पोटरी ते फुलोरा या अिस्त्िते आहेत अशा ठिकाणी पीकास ित्र 
खताची नतसरी मात्रा (435 गॅ्रम युरीया प्रनत गुांिा के्षत्र) पीक फुलोरा अवस्थेत असतािा पाऊसाचा अांदाज बघिु दयावी. 

नागली पोटरी मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता नागलीमध्ये आिचयक तेिढी पािी पातळी राखुन अततररक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची 
व्यिस्त्िा करुन द्यािी.  

भुईमुग 
फुलोरा 
त ेआरा 
अिस्त्िा 

पुठिल दोि ठदवसामध्ये मसुळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता भुईमुगामध्ये पािी साच ुन देता साचलेल्या पाण्याचा तनचरा करािा. 
पावसाची उघडीप बघूि 40 ते 45 ठदवस झालेल्हया भुईमुगाला भर द्यावी. ववद्यापीिाि ेववकसीत केलेल्हया स्वस्तीक या औजाराचा वापर 
केल्हयाि ेभर देण्याच ेकाम सुलभपणे होईल. 
काही ठिकाणी भुईमुग पीक आरे बाहेर येण्याच्या अवस्थेत आहे. तयाची योग्य ती काळजी घ्यावी. पीकावर मावा ककडीचा प्रादभुााव 
आिळूि आल्हयास तयाच्या नियांत्रणासािी डायममथोएट हे ककटकिाशक 10 ममली प्रती 10 ली. पाणी या प्रमाणत ममसळूि फवारणी 
करावी.  
भुईमुगावर ठटक्का रोगाचा प्रादभुााव आिळूि आल्हयास नियांत्रणासािी काबेंडॅझझम 10 गॅ्रम ककां वा डायथेि एम-45 20 गॅ्रम प्रती 10 ली 
पाण्यातुि फवाराव.े 

आंबा निीन 
पालिी 

पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता आंबा बागेमध्ये ति तनयंत्रि, ककड तनयंत्रि ि रोग तनयतं्रि 
यांच्यासाठीच्या फिारण्या पुदढल दोन ददिसांसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात. 
पॅक्लोब्युट्राझॉल (कल्हटार) ठदलेल्हया झाडाांचे बुांधे व तयाभोवतालचा भाग बेणणी करुि अथवा ग्रामोक्झोि हे तणिाशक फवारुि तणववरहीत 
िेवावेत. 
आांब्यामध्ये िवीि पालवी आली असल्हयास तया पालवीचे तुडतुड,े शेंडा पोखरणारी अळी, पाि ेपोखरणाारी अळी आझण ममजमाशीपासूि 
अवचयकतेिुसार सांरक्षण कराव.े तयासािी 25 टक्के प्रवाही डायममथोएट 12 ममली ककां वा 36 टक्के प्रवाही मािोक्रोटोफॉस 11 ममली प्रनत 



10 मलटर पाण्यात ममसळूि पावसाची उघडीप पाहूि फवारणी करावी. 
िववि लागवड केलेल्हया आांबा कलमाांवर करपा रोगाचा प्रादभुााव ठदसिु आल्हयास नियांत्रणासािी िववि येणा-या पालवीवर आवचयकतेिुसार 
प्रोपीिेब ०.२% (२० गॅ्रम/१० मल. पाणी) ककां वा थायकफिेट ममथील ०.१% (१० गॅ्रम/१० मल. पाणी) ककां वा काबािडॅश्झझम ०.१% (१० गॅ्रम/१० 
मल. पाणी) यापैकी एका बुरशीिाशकाची आवचयकतेिुसार फवारणी करावी.  
आांब्यावरील फाांदेमर रोगाच्या नियांत्रणासािी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 टक्के (30 गॅ्रम/10 ली पाणी) ककां वा 0.1 टक्के बोडो ममश्रण 
यापैकी एका बुरशीिाशकाची पावसाची उघडीप पाहूि फवारणी करावी. फाांदेमर रोगािे मोिया फाांद्याांमधूि डड ांक येत असल्हयास रोगग्रस्त 
साल तासूि तयाठिकाणी बोडो ममश्रणाची पेस्ट ककां वा कॉपर ऑक्सीक्लोराइडची पेस्ट लावावी.  
आांब्यामध्ये रोगट व सुकलेल्हया फाांदया, बाांडगुळे कापूि घ्यावीत व तया ठिकाणी 1 टक्का बोडो ममश्रण लावाव.े  
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

कािु - 

मळ्याच्या के्षत्रातील काज ुबागेतुि अनतररक्त पाण्याचा निचरा करावा. 
पुठिल दोि ठदवसामध्ये मसुळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता कािु बागेमध्ये ककड तनयंत्रि ि रोग तनयंत्रि यांच्यासाठीच्या 
फिारण्या पुदढल दोन ददिसांसाठी पुढे ढकलण्यात याव्या. 
काजुवरील फाांदेमर रोगाच्या नियांत्रणासािी फाांद्या कट करुि तयावर 1 टक्का बोडोपेस्ट लावावी. पाऊस सांपल्हयािांतर १ टक्का बोडो 
ममश्रणाची फवारणी सांपुणा बागेत करावी. 
अनत ओलाव्यामुळे काजु वपकावर अचािक पािगळ/पािकुज आझण फाांद्या वाळण्याची समस्या निमााण झाली आहे.  
रोगग्रस्त बागेतील रोगामुळे गळुि पडलेली पािे बागेपासुि दरु अांतरावर खोल खड्डड्डयात गाडुि टाकावीत. तयाचबरोबर रोगािे बाधधत 
झालेल्हया फाांद्या कापुि कािाव्यात व तयावर तवरीत बोडोपेस्टचा लेप द्यावा.  
पािगळ/पािकुज रोग नियांत्रणासािी मेटॅलॅक्झील ८%+ मॅझकोझबे ६४% हे बुरशीिाशक १० मलटर पाण्यात २० गॅ्रम या प्रमाणात ममसळुि 
फवारणी करावी. 

िारळ 

फळ 
ववकास 

पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता िारळ बागेमध्ये पाणी साच ुि देता साचलेल्हया पाण्याचा निचरा 
करावा. 
पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता नारळामधील नत्र ि पालाश खतांचा दसुरा हप्ता देिे पुदढल दोन 
ददिसांसाठी पुढे ढकलण्यात याि.े 
ववदयापीिाि े मशफारस केल्हयाप्रमाणे िारळाला खताचा दसुरा हप्ता 750 गॅ्रम युरीया व 660 गॅ्रम म्युरेट ऑफ पोटॅश प्रती माड 
याप्रमाणात दयावा. खत ेदयावयाच्यावेळी जममिीत पुरेसा आलावा असेल याची खात्री करावी. 

सुपारी 

फळ 
ववकास 

पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता सुपारी बागेमध्ये पाणी साच ुि देता साचलेल्हया पाण्याचा निचरा 
करावा. 
पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता सुपारी बागेमध्ये रोग नियांत्रणासािीच्या फवारण्या पुठिल दोन 
ददिसांसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात. 
सुपारीवरील फळगळ या रोगाच्या नियांत्रणासािी बागेमध्ये 1 टक्का बोडोममश्रणाची फवारणी करावी. 

दोडका फळ 
धारणा 

पुठिल दोि ठदवसामध्ये मुसळधार पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता भाजीपाला वपकामध्ये पाणी साच ुि देता साचलेल्हया पाण्याचा निचरा 
करावा. 
वेलवगीय भाजीपाला पीकाांमध्ये भूरी ककां वा केवडा रोगाचा प्रादभुााव आिळूि आल्हयास रोगग्रस्त पाि ेकािूि िष्ट करावीत. डायथेि 
एम.45 ककां वा डायथेि झडे. 78 यापैकी एका बुरशीिाशकाची 25 गॅ्रम/10 मल. पाणी याप्रमाणात 10 ते 15 ठदवसाांच्या अांतराि ेतसचे 
पाऊसाची ऊघडीप पाहुिच फवारणी करावी. 

दभुती 
जिावरे, 
शेळया 

- 

जिावराांिा वपण्यासािी स्वच्छ कोमट पाणी व उपलब्ध असल्हयास खाण्यासािी ठहरव्या ओल्हया चा-याची व्यवस्था करावी. 
पशुवैदयकाांच्या मागादशािाखाली शेळयाांिा पी.पी.आर (माथा) रोग प्रनतबांधक लसीकरण करुि घ्याव.े लसीकरणािांतर उत्तम रोगप्रनतकारक 
शक्ती निमाणा होण्यासािी चाांगला आहार दयावा.  
जिावराांच े ठदलेल्हया मोिया पावसापासूि योग्य ते सांरक्षण कराव.े गोियामध्ये पाणी साचूि देउ िये. खडड ेपडले असल्हयास मुरमाि े
बुजवूि घ्यावेत 

कुक्कुट - 
पालि - कोंबडयाांिा तसेच वपल्हलाांिा वपण्यासािी स्वच्छ व थांड पाण्याचा पुरविा करावा. 

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 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अचधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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