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हिामान पूिागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसंधुदगुग 
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमान थ्थिर राहण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर  ददनांक २४ िून रोिी बहुतांश दठकािी ि २५ ते २७ िून 
दरम्यान बऱ्याच दठकािी मध्यम थिरूपाच्या पािसाची तर ददनांक २८ िून रोिी बहुतांश दठकािी िोरदार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि 
पूिगतः ढगाळ  राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मंुबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे. 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची 

अिथिा कृवि सल्ला 

भात,  
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पनुलागगिड 

 या आठिडयात मध्यम थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे. काही दठकािी भात वपक 20 ते 25 ददिसांच्या रोपांच्या अिथिेत आहे. 
शेतक-यांनी पनुगलागिडीची कामे हाती घ्यािीत ि ती लिकरात लिकर पिूग करािीत. पनुगलागिडीसाठी रोप े10 ते 15 सेमी उंचीची, 5-6 
पाने फुटलेली ि 20-22 ददिसांची असािीत.  

 शेिटच्या मचखलिीच्यािेळी प्रती गुठा के्षत्रास 870 ग्रमॅ यरुीया, 3 दकलो मसंगल सुपर फाॅथॅफेट ि 830 ग्रॅम म्यरेुट आॅफॅ पोटॅश या 
प्रमािात खते द्यािीत. दहरिळीच्या खतासाठी मगरीपषु्पाचा पाला हेक्टरी 10 टन याप्रमािे  (100 दकलो प्रती गुठंा) लाििीपिूी शेतात 
गाडल्यास नत्राच्या माते्रत बचत करता येते.  

 भाताची लाििी िममनीच्या मगदरूानसुार हळव्या िातींसाठी 15 x 15 सेमी (44 चडेु प्रती च.ैमी.) आथ्ि मनमगरव्या ि गरव्या 
िातींसाठी 20 x 15 सेमी (33 चडेु प्रती च.ैमी.) अतंर ठेिाि.े लाििी सरळ ि उिळ करािी. संकरीत भातासाठी एकादठकािी एकच 
िोमदार रोप लािाि.े भात लागिडीसाठी चारसुत्री लागिड पदध्तीचा अिलंब करािा.  

 भात खाचरात मोठया प्रमािात पािी साचनू रादहल्यास अमतररक्त पाण्याचा मनचरा करािा.   
 काही दठकािी भात पीक 15 ते 20 ददिसांच्या रोपांच्या अिथिेत आहे. अशा दठकािी शेतक-यांनी भाताची पनुगलागिड करण्यासाठी 

शेतामध्ये नांगरिी ि मचखलिी करण्यास सुरुिात करािी. त्यासाठी विद्यापीठाने विकसीत केलेल्या पकंि मचखलिी यतं्राचा िापर करािा. 
 रोपिाटीकेचे खेकडयांपासून संरक्षि कराि.े त्यासाठी एक दकलो मशििलेल्या भातामध्ये 75 टक्के पा. मम. अमॅसफेट पािडर 75 ग्रॅम 

दकंिा पा. मम. काबागररल भुकटी 100 ग्रॅम टाकून वििारी अममि तयार कराि.े या ममश्रिाच्या साधारिपिे 100 गोळया तयार करुन 
बीळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेिािी ि बीळ ओल्या मातीने बिुिाि.े दाु-या ददिशी िी बीळे उकरली िातील, अशा दठकािी परत 
अममि िापराि.े 

नागली 
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पनुलागगिड 

नागलीच्या रोपिाटीकेतील रोप े15 ददिसांची झाली असल्यास रोपिाटीकेमधील तिांची बेििी करुन यरुीया या नत्रयकु्त खताचा गुंठयास 1 
दकलो या प्रमािे िापर करािा. तसेच लागिड कराियाच्या दठकािी उतारास आडिी पिूग मशागत करािी. 
ज्या दठकािी नागलीची रोप ेपनुलागगिडीयोग्य झाली असतील तर नागलीची पनुलागगिड करण्यास सुरुिात करािी 

भुईमुग पेरिी 
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 िापरािे. सततचा पाऊस ि ओलाव्यामुळे भुईमुगामध्ये येिाऱ्या मर 
रोगाचा प्रादभुागि टाळण्यासाठी िायरम३ग्रॅम/दकलो वबयािे या प्रमािात चोळाि.े पढुील पाच ददिसात मसधंदुगग थ्िल्ह्यामध्ये एकाच ददिस 
अमत मसुळधार पाऊस असल्यामुळे ज्या दठकािी भुईमुगाची पेरिी रादहली असेल तर पािसाळी भुईमगुाची पेरिी उरकून घ्यािी 

आबंा निीन लागिड 

फळ पीकांसाठी आिश्यक असिा-या सेंर्द्ीय ि रासायमनक खताच ेमनयोिन करुन खताची उपलब्धता करुन ठेिािी. डॉ. बा.सा. कोकि कृिी 
विदयापीठाने मशफारस केल्याप्रमािे एक िि ेियाच्या आबंा कलमांना 1 घमेले शेिखत, 300 ग्रॅम यरुीया, 300 ग्रॅम मसगंल सुपर फॉथफेट 
आथ्ि 100 ग्रॅम म्यरेुट ऑफ पोटॅश या प्रमािे खते दयािीत. ही खताची मात्रा झाडाच्या ियोमानानसुार दोन िि ेियाच्या झाडांना दपु्पट, 
तीन िि ेियाच्या झाडांना मतप्पट या प्रमािे 10 िि ेपयतं िाढिािी. 10 िि ेि त्यापढुील झाडांना 10 घमेले शेिखत, 3 दकलो युरीया, 3 
दकलो मसंगल सुपर फॉथफेट आथ्ि 1 दकलो म्युरेट ऑफ पोटॅश या प्रमािे खते दयािीत. मात्र िाथत पािसाच्यािेळी खते देऊ नयेत. 
आबंा फळबागांमध्ये काढिी पिूग झाल्यास लॉरेन्िस परिीिी, मतृ लाकूड ि रोगट फांद्या तोडून 1% बोडो पेथट कापलेल्या पषृ्ठभागािर 
लािािी त्याचबरोबर आबंा बाग थिच्छ ठेिािी.   
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.  

काि ु निीन लागिड 
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 ि सुपारी फळ विकास नारळािरील पानांिरील दठपके, सुपारीिरील फळगळ या रोगांच्या मनयतं्रिासाठी बागेमध्ये 1 टक्का बोडोममश्रिाची फिारिी करािी.  

भािीपाला पेरिी/ 
पनुलागगिड 

काही दठकािी िलेिगीय भाज्यांमध्ये िेल सुटायला सुरुिात झालेली आहे. त्यांना काठीचा आधार द्यािा ि मातीची भर द्यािी. तसेच भेंडी, 
गिार इ. भाज्यांच्या लागिडीच्या दठकािी अती पािसामुळे पािी साठिार नाही याची खबरदारी घ्यािी. तसेच िांगी, ममरचीची रोप ेतयार 
असल्यास पाण्याचा उत्तम मनचरा होिा-या दठकािी पनुगलागिड करािी. डॉ. बा.सा. कोकि कृिी विदयापीठाने मशफारस केल्याप्रमािे 
भािीपाला पीकांना खताची मात्रा दयािी. भािीपाला के्षत्रामध्ये उगिलेल्या तिांची बेििी करािी. तसेच निीन िेलींच ेपाने खािारी अळी, 
मािा इ. कीडींपासून संरक्षि कराि.े 

दभुती िनािरे ि 
शेळया 

बहुििीय थिरुपाच्या िरैिीच्या पीकांची उदा. परॅॅग्रास, यशितं, नेपीयर इ. लागिड करण्यासाठी शेताची पिूगतयारी करण्यास सुरुिात करािी. 
गायी, म्हैशी आथ्ि शेळयांना पशुिदैयकांच्या मागगदशगनाखाली धनिुागत रोग प्रमतबधंक लसीकरि करुन घ्यािे. लसीकरिानतंर उत्तम रोगप्रमतकारक शक्ती 
मनमािग होण्यासाठी चांगला आहार दयािा. 

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 तिा नोडल ओदफसर 

कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  तांवत्रक अमधकारी कृिी हिामानशास्त्रीय के्षत्र एकक ग्राममि कृवि मौसम सेिा उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ०२३६२-२४४२३१ 
 


