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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक १९ /०९ /२०२० ते २५ /०९ /२०२०)  

सिर हवामान घटकांची  नोंि भात संशोधन कें द्र, पालघर 
येथून घेण्यात आली आहे    
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हवामान पूवाानुमान कृषि सल्ला 
प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलले्या अंिािानुसार हिनांक २६ ते ३० सप्टेंबर २०२० िरम्यान बहुतांश हठकाणी 

हलक्या  स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे.  
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक ०२ ते ०८  ऑक्टोबर, २०२० िरम्यान कोंकण षवभागासाठी पिान्यमान  हा सामान्यपेक्षा 

कमी राहील. 
पालघर जिल््यामध्ये प्रमाणणत पिान्यमान ननिेशांक (SPI) नुसार  २७ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर िरम्यान ओलावा जस्थती मध्यम 

स्वरूपात िशाषवण्यात आली आहे. 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

सामान्य 
सल्ला  

 • पुढील पाच ददवस बहुतेक दिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने तयार 
झालेल्या हळव्या भात पपकाची सकाळच्या वेळेस “वैभव” पवळ्याच्या सहाय्याने 
जमिनीलगत कापणी करून लगेच सुरक्षित दिकाणी िेवण्याची व्यवस्था करावी. 

भात पोटरी ते 
काढणी अवस्था  

• पुढील पाच ददवस बहुतेक दिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने तयार 
झालेल्या हळव्या भात पपकाची सकाळच्या वेळेस “वैभव” पवळ्याच्या सहाय्याने 
जमिनीलगत कापणी करून लगेच सुरक्षित दिकाणी िेवण्याची व्यवस्था करावी. 

• पाऊसाची उघडझाप आणण दिट वातावरणािुळे काही दिकाणी दधुाळ अवस्थेत असलेल्या 
हळव्य भात पपकावर लोंबीवरील ढेकण्याचा प्रादभुााव ददसून येण्याची शक्यता आहे. भात 
पपक दधुाळ अवस्थेत असताना प्रौढ ढेकण्या व त्याची लहान पपल्ले दाण्याला छिद्र पाडून 
आतील रस शोषून घेतात. त्यािुळे दाणे पोचट राहतात आणण लोंब्या अधावट भरतात. अशा 
दाण्यावर एक सूक्ष्ि छिद्र ददसनू येत ेव छिद्राभोवती काळपट, तपककरी दिपका तयार होतो. 
ककडीच्या छनयंत्रणासािी बांधावरील गवत कापून बांध स्वच्ि िेवावेत. पपक दधुाळ अवस्थेत 
असताना प्रछत चूड एक दढकण्या आढळून आल्यास छनयंत्रणासािी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ 
टक्के प्रवाही ५ मि.ली. ककंवा डडल्टािेथ्रीन २.८% प्रवाही ९ मि.ली. प्रछत १० मलटर 
पाण्यातून फवारावे ककंवा १.५ टक्के क्लोरपायरीफॉस भुकटी ८ ककलो प्रछत एकरी सायंकाळी 
ककंवा सकाळी लवकर वारा शातं असताना धुरळावी. 

• पावसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणािुळे भात पपकावर बुरशीजन्य करपा रोगाचा 
प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे. रोगाचा प्रादभुााव ददसून आल्यास छनयंत्रणासािी 



ट्रायसायक्लोझोल ७५ % पाण्यात मिसळणार भुकटी ककंवा काबानडयाजजयि १० गॅ्रम प्रति 
१० ललटर पाण्याि लमसळून फवारावी. 

नाचणी  पोटरी अवस्था  • पुढील पाच ददवस पावसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणािुळे भात पपकावर बुरशीजन्य 
करपा रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे. रोगाचा प्रादभुााव ददसून आल्यास 
छनयंत्रणासािी ट्रायसायक्लोझोल ७५ % पाण्यात मिसळणार भुकटी ककंवा काबानडयाजजयि 
१० गॅ्रम प्रति १० ललटर पाण्याि लमसळून फवारावी.  

चचकू  फळ धारणा  • िागील आिवड्यात काही दिकाणी जोरदार ते अछत जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाल्यािळेु 
चिकू बागेिील ककडग्रस्ि िसेि गळलेली सवव फळे व पालापािोळा गोळा करून नष्ट 
करावीि, िसेि बुरशीजन्य रोगामुळे होणाऱ्या फळगळीच्या तनयंत्रणासाठी  ६४ टक्के 
मॅन्कोझेब ककंवा िेटालॅकणझल २ गॅ्रि प्रछत मलटर पाण्यात फवारणी पावसािी उघडीप 
असिाना करावी.  

कािू  वाढीची अवस्था • वाढत्या तापिानािुळे काजूच्या नवीन येणाऱ्या पालवीवर ढेकण्या व फुलककडीचा प्रादभुााव 
होण्याची शक्यता असल्याने पालवीचे ककडींपासून संरिण करण्यासािी नवीन पालवी 
फुटण्याच्या वेळी िोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही १५ मि.ली. ककंवा लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ 
टक्के प्रवाही ६ मि.ली. प्रछत १० मलटर पाण्यात मिसळून पाऊसाची उघडीप असताना 
फवारणी करावी. 

सुपारी  वाढीची अवस्था • पुढील पाच ददवस पावसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणािुळे  सुपारी वर कोळेरोग बुरशी 
जन्य रोगाचा प्रादभुााव हवेतील आद्रता वाढल्यािुळे फळांच्या देिावर ददसून येण्याची 
शक्यता असून , या रोगािुळे फळांची िोठ्या प्रिाणात गळ होत.े या रोगाचा प्रादभुााव 
ददसून आल्यास छनयंत्रणासािी १% बोरडो मिश्रणाची  ककंवा ०.३७५ टक्के कॉपर 
ऑक्सीक्लोराइड ३७ गॅ्रि १० मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी, तसेच सुपारी 
बागेतील रोगट व वाळलेल्या फांद्या गोळा करून नष्ट कराव्यात व बाग स्वि िेवावी.  

केळी  वाढीची अवस्था • िागील आिवड्यात काही दिकाणी जोरदार ते अछत जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाल्यािळेु 
केळी बागेत पाणी साचल ेअसल्यास अछतररक्त पाण्याचा छनचरा होण्यासािी योग्य व्यवस्था 
करावी. तसेच वाढलेल्या आद्रातेिुळे केळी पपकावर करपा रोगाचा प्रादभुााव ददसून येण्याची 
शक्यता आहे त्यासािी बाग आणण बांध नेहिी तणिुक्त आणण स्वच्ि िेवावेत. रोगाची 
प्राथमिक लिणे ददसताच, काबानडाणझयि ककंवा बालाट्रॉन १ गॅ्रि प्रछतमलटर पाणी या 
प्रिाणात फवारणी करावी. 

वेलवगीय 
भािीपाला  

काढणी  • पुढील पाच ददवस ढगाळ वातावरणाच्या जस्थतीिुळे वेलवगीय भाजीपाला पपकावंर केवडा 
रोगाचा प्रादभुााव ददसून येवू शकतो त्यासािी काबानडयाणझयि १० गॅ्रि प्रछत १० मलटर 
पाण्यात मिसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

कुकुट 
पालन  

 • ब्रॉयलर पक्ांना पहहले िीन आठवडे पक्ाच्या वजनानुसार ब्रॉयलर स्टाटवर व पुढील िार- 
सहा आठवडयांपयिं ब्रॉयलर कफतनशर खाद्य द्यावे. िसेि ब्रॉयलर कोंबडीच्या मासािील 
कोलेस्टेरॉलिे प्रमाण कमी करण्यासाठी व अचिक वाढीसाठी खाद्याच्या १.५ टक्के काळे 
जजरे पावडर ककंवा ०.५ टक्के हळद ककंवा १ टक्का आल ेभुकटी देण्याि यावी. पक्षयािें 
वाऱ्यापासून आणण येणाऱ्या पावसापासून योग्य िे संरक्ण करावे. 

   

सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 
प्रसाररत करण्यात आली आहे.  

 


