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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ामध्ये ददनािंक २४ ते २८ फेब्रवुारी, २०२१ या कालावधी दरम्यान पिगन्यमान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 
कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. त ेच हवामान कोरडे व मुख्यत्वे ननरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. 
अ ा अिंदाि प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्याकडून वतगववण्यात आला आहे. 

इशारा स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ा ाठी प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्या कडून पिगन्या िंबधी कोणताही ईशारा देण्यात आलेला नाही. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला 

स िंधदुरु्ग जिल्ह्यात दद. १९ ते २२ फेब्रवुारी, २०२१ या कालावधी दरम्यान ब-याच दठकाणी हलक्या ते मध्यम स्त्वरुपाचा पाऊ  पडला आहे.  ध्या 
आिंबा वपकाच्या फळािंची अवस्त्था छोटी, मध्यम त ेच काढणी अवस्त्थेत अ ुन काही दठकाणी तुरळक प्रमाणात नत -या बहारा   ुरुवात झाली आहे. 
या पाउ ाचा मोहोरावर व फळािंवर करपा रोर्ाचा प्रादरु्ागव होऊन नकु ान होऊ नये या ाठी 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) यापकैी कोणत्याही एका बरुशीनाशकाची र्रिेन ुार 
फवारणी करावी. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला आिंबा फळावरील करपा ननयिंरणा ाठी काबेन्डॅझीम ५०% पाण्यात ववरघळणारी पावडर १० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाणी या प्रमाणात फवारावे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आंबा 
फुलोरा ते 
फळधारिा 

स िंधुदरु्ग जिल्ह्यात दद. १९ ते २२ फेब्रुवारी, २०२१ या कालावधी दरम्यान ब-याच दठकाणी हलक्या ते मध्यम स्त्वरुपाचा पाऊ  पडला 
आहे.  ध्या आिंबा वपकाच्या फळािंची अवस्त्था छोटी, मध्यम त ेच काढणी अवस्त्थेत अ ुन काही दठकाणी तुरळक प्रमाणात नत -या 
बहारा   ुरुवात झाली आहे. या पाउ ाचा मोहोरावर व फळािंवर करपा रोर्ाचा प्रादरु्ागव होऊन नुक ान होऊ नये या ाठी 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) यापकैी कोणत्याही एका बुरशीनाशकाची र्रिेन ुार फवारणी करावी. 
ज्या दठकाणी िोराचा पाऊ  झाला आहे अशा दठकाणी त ेच आिबुािुच्या र्ार्ात तयार आिंबा फळािंवर फळमाशीचा प्रादरु्ागव वाढण्याची 
शक्त्यता आहे. त्या ाठी बारे्त डॉ. बाळा ाहेब  ाविंत कोकण कृवि ववद्यापीठाने सशफार  केलेले रक्षक फळमाशी  ापळे हेक्टरी चार या 
प्रमाणात लावावेत. त ेच बारे्त र्ळुन पडलेली  वग आिंबा फळे वचेुन नष्ट करावीत अथवा खड्डड्डयात र्ाडुन टाकावीत. हापु  आिंबा फळे 
१४ आणे तयार अ ताना काढनी करावीत. 
फळे वपकात घालताना फळ कुिीचा प्रादरु्ागव वाढु नये या ाठी फळािंना उष्ण िल प्रकिया द्यावी. त्या ाठी फळे ५२०  े. तापमानाच्या 
पाण्यात १० समनीटे बुडवुन निंतर आडीत घालावीत. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता 
आिंब्यामध्ये फळधारणा झालेल्हया दठकाणी कोवळ्या फळािंची र्ळ होण्याची शक्यता आहे. तरी फळर्ळ टाळुन उत्पन्न वाढववण्या ाठी व 
फळािंची प्रत  ुधारण्या ाठी फळे वाटाणा, र्ोटी व  ुपारीच्या आकाराची अ तािंना १ टक्का पोटॅसशयम नायटे्रटची तीन वेळा फवारणी 
करावी. 
फळे वाटाण्याच्या आकाराची झाली अ ल्हया  २० पीपीएम नॅप्थसॅलन अॅस टीक अॅ ीड (१ गॅ्रम ५० सल. पाण्यातून) या  िंजिवकाच ेद्रावण 
मोहोरावर फवाराव.े द ुरी फवारणी फळे र्ोटीच्या आकाराची झाल्हयावर करावी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता पाण्याची 
उपलब्धता अ ल्हया  फळधारणा झालेल्हया झाडािंना ववस्त्तारानु ार प्रती झाड १५०-२०० सल. पाणी १५ ददव ािंच्या अिंतरान े द्याव.े 
बाष्पीर्वन कमी करण्या ाठी िािंर्ा िसमनीमधील आिंबा कलमािंना र्वताचे आच्छादन द्यावे. 



काि ु फळधारिा 

काही दठकाणी  ध्यपररजस्त्थतीत कािु वपक हे फळधारणेच्या अवस्त्थेत तर काही दठकाणी बबया बाहेर पडण्याच्या अवस्त्थेत आहे. अश्या 
दठकाणी बोंडु व बबयािंवरती फुलककड्डयािंचा प्रादरु्ागव आढळुन आलेला आहे. ननयिंरणा ाठी आवश्यकतेनु ार अस टामॅवप्रड ०.५ गॅ्रम प्रनत 
सलटर पाणी या प्रमाणात फळे वाटाणा आकाराची झाल्हयावर फवारणी घ्यावी. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता कािुच्या 
मोठया लार्त्या कलमािंना १५ ददव ाच्या अिंतराने १५० - २०० लीटर पाणी प्रनत कलम याप्रमाणे द्यावे. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता नवीन 
लार्वड केलेल्हया कलमािंना पदहल्हया २ विागत उन्हाळयात ८ ददव ािंच्या अिंतराने ३० ली. पाणी प्रनत कलम याप्रमाण ेद्याव.े 

नारळ फळधारिा 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता नारळ 
बारे्  ८ ते १० ददव ािंच्या अिंतराने पाणी देण्याची व्यवस्त्था करावी. 
नारळावरील  ोंडया र्ुिंर्ा या ककडीच्या ननयिंरणा ाठी र्ुिंग्यान ेपाडलेली र्ोके १० टक्के काबागरील र्ुकटी व वाळून ेबुिवून घ्यावीत. त चे 
खोडावर १ समटर उिंचीवर थर्रसमटच्या  हाय्यान े १५ त े २०  े.मी. खोल नतरप ेर्ोक पाडून त्यामध्ये २० सम.ली. ३६ टक्के प्रवाही 
मोनोिोटोफॉ  नर ाळयाच्या  हाय्यान ेओताव ेआणण र्ोक स मेंटच्या  हाय्यान ेबिंद कराव.े 

सुपारी फळधारिा येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता सुपारी 
बागेस ८ त े१० ददिसांच्या अंतराने पािी देण्याची व्यिस्त्िा करािी. 

िायंगिी 
भात 

फुटिे 
फुटण्याची 
अिस्त्िा 

येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता 
पुनगलार्वड केलेल्हया उन्हाळी र्ात शेतामध्ये  ुरुवातीच े८ त े१० ददव  पाण्याची पातळी २ त े३  .ेमी. ठेवावी. त्यानिंतर ५  .ेमी. पयतं 
वाढवावी. 
र्ात वपकातील तण ननयिंरण करावे. लावणीनिंतर एक मदहना झालेल्हया र्ात वपका  ४० कक. गॅ्रम प्रती हेक्टर (८७ कक.गॅ्र. युरीया) 
याप्रमाण ेनराचा पदहला हप्ता द्यावा.  
र्ातावर करपा रोर्ाचा प्रादरु्ागव आढ्ळुन आल्हया  ट्राय ायक्लॅझोल १० ग्रम ककिं वा आय ोप्रोथथऑलेन १० समसल प्रती १० सलटर पाण्यात 
सम ळुन फवाराव.े 
र्ातावर पान ेरु्िंडाळ्णारी अळीचा प्रादरु्ागव आढळल्हया  ननयिंरणा ाठी २५% प्रवाही जक्वनॉलफॉ  २ सलटर ककिं वा ट्रायझोफॉ  ४०% प्रवाही 
६२५ समली ककिं वा लॅमडा ायहॅलोथिन ५% प्रवाही २५० समली प्रनत ५०० सलटर पाण्यामध्ये सम ळुन एक हेक्टर के्षरावरती फवाराव.े 

भुईमुग 
फुलोरा 
अिस्त्िा 

र्ुईमुर्ाच ेपीक एक मदहन्याच ेहोऊन त्या  फुले येण्या   ुरुवात झाली अ ल्हया  त्यात ननिंदणी करुन र्र देण्याच ेकाम हाती घेण्यात 
याव.े त्या ाठी ववद्यापीठान ेववक ीत केलेल्हया “स्त्वस्त्तीक” या र्रणी अविाराचा वापर करावा. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता र्ुईमरु् 
वपकाच्या वाढीच्या कालावधीमध्ये पाण्याच्या दोन पाळ्याा्तील अिंतर १५ ते २० ददव  ठेवाव.े  

कुळीि  
फुलोरा ते 
शेंगा 

अिस्त्िा  

अिंर्ओलीत अ ल्हया  कुळीथाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना आणण 
शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाणखय वाढ 
होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अनत वापर टाळावा.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता व 
 द्यजस्त्थतीत कुळीथ वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयाने वपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिपेेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

चिळी 
फुलोरा ते 
शेंगा 

अिस्त्िा  

अिंर्ओलीत अ ल्हया  चवळी वपकाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना 
आणण शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाणखय 
वाढ होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अनत वापर टाळावा.  
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता व 
 द्यजस्त्थतीत चवळी वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयान ेवपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिपेेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

कडिा 
िाल 

फुलोरा ते 
शेंगा 

अिस्त्िा  

वपक फुलो-यात आल्हयावर शेंर्ा पोखरणा-या अळीच्या ननयिंरणा ाठी मॅलॅथथऑन २ समली प्रती सलटर पाण्यात सम ळुन फवाराव.े 
वाल वपका  वपकाच्या वाढीच्या  वग अवस्त्थािंमध्ये िसमनीमध्ये ओलावा अ णे आवश्यक आहे. वपकाला फुलो-यात अ ताना आणण दाण े
र्रण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. ज्यादा पाण्यामळेु वालाची शाणखय वाढ होत ेव उत्पन्न घटते. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आद्रतेमधील घटीबरोबर ढर्ाळ हवामानाची शक्यता लक्षात घेता व 
 द्यजस्त्थतीत कडवा वाल वपक हे फुलोरा अवस्त्थेत अ ल्हयाने वपका  पाण्याची पहीली पाळी द्यावी, र्रिेपेक्षा िास्त्त पाणी देऊ नये. 

समरची फुलोरा ते 
फळधारिा 

समरचीवर बोकड्डया ककिं वा चुरडा मुरडा रोर्ाचा प्रादरु्ागव आढळुन आल्हया  रोर् ननयिंरणा ाठी व रोर्कारक ककडीिंच्या उदा. फुलककड ेव 
पाढरी माशीिंच्या ननयिंरणा ाठी लार्वडीनिंतर १५ ददव ािंनी फोरेट १० कक./हे. द्यावे त ेच 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. 

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 ओकफसर 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
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०२३६२-२४४२३१ 
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तांत्रत्रक अधधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
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