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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती ि इशारा:   
  

मसधुंदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसामध्ये ददनांक २६ ते ३० सप्टेंबर, २०२० या कालािधी दरम्यान ददनांक २६ सप्टेंबर रोिी बहुतांश दठकािी मध्यम, 
ददनांक २७ सप्टेंबर रोिी ब-याच दठकािी मध्यम, ददनांक २८ सप्टेंबर रोिी काही दठकािी हलका, ददनांक २९ सप्टेंबर रोिी काही दठकािी मध्यम तर ददनांक 
३० सप्टेंबर रोिी काही दठकािी हलक्या स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. त्याचबरोबर तापमानात काही अंशी िाढ होऊन हिामान आर्द्ग ि पूिगतः ढगाळ 
राहण्याची शक्यता आहे. असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे.  
इशारा: स िंधुदरु्ग जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददव ा ाठी प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्या कडून पिगन्या िंबधी कोणताही ईशारा देण्यात आलेला नाही. 

हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 
वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात 

हळव्या 
िातीः- 
कापिी  

 
ननम 

गरव्या ि 
गरव्या 
िातीः- 

फुलोरा ते 
दािे 
भरिे 

गेल्या आठिड्यामध्ये मध्यम त ेमुसळधार स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पुढील पाच ददिसांमध्ये हलका त ेमध्यम स्त्वरूपाच्या पाव ाची 
शक्यता आहे. त ेच प्रादेसशक हवामानशास्त्र कें द्र, मुिंबई यािंच्या कडून प्राप्त मादहतीन ुार पुढील २ ददव  पाऊ ाचा िोर कायम राहणार 
अ ुन त्यानिंतर पाउ ाचा िोर ओ रण्या   ुरुवात होईल त्यामळेु जिल्ह्यामध्ये काही दठकाणी हळव्या भात िाती काढणी ाठी तयार 
झालेले अ ल्हया तरी हळव्या िातीिंची कापणी ककमान पुढील २ ददव  पुढे ढकलण्यात यावी. 
जिल्ह्यामध्ये काही दठकाणी हळव्या भात िाती काढणी ाठी तयार झालेल्हया आहेत व काढणी पुढे ढकलणे शक्य न ल्हया  भात 
पपकाची कापणी करुन पेंढ्या झाकुन ठेवाव्यात.  
हळव्या भात िाती काढणीयोग्य झाल्हया अ ल्हया  कापणी पुवी ८ ते १० ददव  खाचरातील पाणी काढुन देण्याची व्यवस्त्था करण्यात 
यावी. 
काही दठकाणी हळव्या भाताच्या िाती कापणी ाठी तयार झालेल्हया आहेत. ज्या दठकानी भात पपक काढणी  तयार झाले अ ेल 
त्यादठकाणच े भात  काळ ते दपुार या वेळेत िसमनीलर्त कापनु १ ते २ ददव  उन्हात चािंर्ले वाळवनु घ्याव े व निंतर शेडमध्ये 
 ाठवणुक करुन त्याची झोडपणी करावी. ऊन न ेल तर वाळपवण्या ाठी पयागयी व्यवस्त्था करावी. भात कापणी ाठी पवद्यापीठान े
पवक ीत केलेल्हया वैभव पवळ्याचा वापर करावा िेणकेरुन भात िसमनीलर्त कापले िाईल. 
कापणी करण्याच्या ८ ददव  अर्ोदर भातावर कोणतेही ककटकनाशक/बुरशीनाशक फवारु नये वा धुरळणी करु नये. 
थ्िल्ह्यामध्ये ननम गरव्या ि गरव्या िाती फुलोरा ते दािे भरण्याच्या अिस्त्िेत आहेत. अशा दठकािी पाण्याची पातळी ५ ते १० स.ेमी. 
राखािी.  
जिल्ह्यामध्ये काही दठकाणी गरव्या भात िाती फुलोरा अिस्त्िेत आहेत अशा दठकाणी पीका  नर खताची तत री मारा (435 गॅ्रम युरीया 
प्रतत रु्िंठा के्षर) पीक फुलोरा अवस्त्थेत अ ताना पाऊ ाचा अिंदाि बघुन दयावी. 

नागली पोटरी 
ढर्ाळ वातावरण व अधुन मधुन पडणा-या पाऊ ामुळे नार्लीवर करपा रोर्ाचा प्रादभुागव आढळून आल्हया  आवश्यकतेन ुार 
तनयिंरणा ाठी ट्राय ायक्लॅझोल 75 टक्के पा. सम. भुकटी 10 गॅ्रम ककिं वा आय ोप्रोथथऑलेन 40 टक्के प्रवाही 10 सम.ली. प्रती 10 ली 
पाण्यातुन  िंपूणग पीकावर फवाराव.े 

भुईमुग 
फुलोरा 
त ेआरा 
अिस्त्िा 

काही दठकाणी भुईमुर् पीक आरे बाहेर येण्याच्या अवस्त्थेत आहे. त्याची योग्य ती काळिी घ्यावी. पीकावर मावा ककडीचा प्रादभुागव 
आढळून आल्हया  त्याच्या तनयिंरणा ाठी डायसमथोएट हे ककटकनाशक 10 समली प्रती 10 ली. पाणी या प्रमाणत सम ळून फवारणी 
करावी.  
भुईमुर्ावर दटक्का रोर्ाचा प्रादभुागव आढळून आल्हया  तनयिंरणा ाठी काबेंडॅझझम 10 गॅ्रम ककिं वा डायथेन एम-45 20 गॅ्रम प्रती 10 ली 
पाण्यातुन फवारावे. 

आंबा निीन 
पालिी 

पॅक्लोब्युट्राझॉल (कल्हटार) ददलेल्हया झाडािंचे बुिंधे व त्याभोवतालचा भार् बेणणी करुन अथवा ग्रामोक्झोन हे तणनाशक फवारुन तणपवरहीत 
ठेवावेत. 
आिंब्यामध्ये नवीन पालवी आली अ ल्हया  त्या पालवीचे तुडतुड,े शेंडा पोखरणारी अळी, पान ेपोखरणाारी अळी आझण समिमाशीपा ून 



अवश्यकतेनु ार  िंरक्षण कराव.े त्या ाठी 25 टक्के प्रवाही डायसमथोएट 12 समली ककिं वा 36 टक्के प्रवाही मानोक्रोटोफॉ  11 समली प्रतत 
10 सलटर पाण्यात सम ळून पाव ाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 
नपवन लार्वड केलेल्हया आिंबा कलमािंवर करपा रोर्ाचा प्रादभुागव दद नु आल्हया  तनयिंरणा ाठी नपवन येणा-या पालवीवर आवश्यकतेनु ार 
प्रोपीनेब ०.२% (२० गॅ्रम/१० सल. पाणी) ककिं वा थायकफनेट समथील ०.१% (१० गॅ्रम/१० सल. पाणी) ककिं वा काबगनडॅजन्झम ०.१% (१० गॅ्रम/१० 
सल. पाणी) यापैकी एका बुरशीनाशकाची आवश्यकतेनु ार फवारणी करावी.  
आिंब्यावरील फािंदेमर रोर्ाच्या तनयिंरणा ाठी कॉपर ऑक् ीक्लोराइड 0.3 टक्के (30 गॅ्रम/10 ली पाणी) ककिं वा 0.1 टक्के बोडो समश्रण 
यापैकी एका बुरशीनाशकाची पाव ाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. फािंदेमर रोर्ाने मोठया फािंद्यािंमधून डड िंक येत अ ल्हया  रोर्ग्रस्त्त 
 ाल ता ून त्यादठकाणी बोडो समश्रणाची पेस्त्ट ककिं वा कॉपर ऑक् ीक्लोराइडची पेस्त्ट लावावी.  
आिंब्यामध्ये रोर्ट व  ुकलेल्हया फािंदया, बािंडरु्ळे कापून घ्यावीत व त्या दठकाणी 1 टक्का बोडो समश्रण लावाव.े  
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

कािु - 

कािुवर खोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा प्रादभुागव आढ्ळुन आल्हया  १५ सम.मी. पटासशच्या  हाय्याने प्रादसुभगत  ाल काढून झाडातील 
रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकावे व तो भार् ५% प्रवाही कफप्रोनील २ मी. सल. प्रतत १ सलटर पाण्यामध्ये सम ळून चािंर्ला सभिवावा.  
कािुमध्ये काढणीनिंतर िुन्या व रोर्ट फािंद्या कापून त्या ठीकाणी १% बोडोसमश्रन लावाव.े 
कािुवरील फािंदेमर रोर्ाच्या तनयिंरणा ाठी फािंद्या कट करुन त्यावर 1 टक्का बोडोपेस्त्ट लावावी. पाऊ   िंपल्हयानिंतर १ टक्का बोडो 
समश्रणाची फवारणी  िंपुणग बारे्त करावी. 
अतत ओलाव्यामुळे कािु पपकावर अचानक पानर्ळ/पानकुि आझण फािंद्या वाळण्याची  मस्त्या तनमागण झाली आहे.  
रोर्ग्रस्त्त बारे्तील रोर्ामुळे र्ळुन पडलेली पाने बारे्पा ुन दरु अिंतरावर खोल खड्ड्यात र्ाडुन टाकावीत. त्याचबरोबर रोर्ाने बाथधत 
झालेल्हया फािंद्या कापुन काढाव्यात व त्यावर त्वरीत बोडोपेस्त्टचा लेप द्यावा.  
पानर्ळ/पानकुि रोर् तनयिंरणा ाठी मेटॅलॅक्झील ८%+ मॅन्कोझबे ६४% हे बुरशीनाशक १० सलटर पाण्यात २० गॅ्रम या प्रमाणात सम ळुन 
फवारणी करावी. 

नारळ फळ 
पवका  

पवदयापीठान े सशफार  केल्हयाप्रमाणे नारळाला खताचा द ुरा हप्ता 750 गॅ्रम युरीया व 660 गॅ्रम म्युरेट ऑफ पोटॅश प्रती माड 
याप्रमाणात दयावा. खत ेदयावयाच्यावेळी िसमनीत पुरे ा आलावा अ ेल याची खारी करावी. 

 ुपारी 
फळ 
पवका  

 ुपारीवरील फळर्ळ या रोर्ाच्या तनयिंरणा ाठी बारे्मध्ये 1 टक्का बोडोसमश्रणाची फवारणी करावी. 

भािीपाला फळ 
धारणा 

नवीन वेलीिंच ेपान ेखाणारी अळी, मावा इ. कीडीिंपा ुन  िंरक्षण करावे.वेलीिंच ेपान ेखाणारी अळी, मावा इ. कीडीिंपा नु  िंरक्षण करण्या ाठी 
मॅलॅथथऑन २ सम.ली. ककिं वा डायसमथोएट १.५ सम.ली. प्रती लीटर पाण्यात सम ळुन १०-१५ ददव ािंच्या अिंतरान ेफवारणी करावी. 

दभुती 
िनावरे, 
शेळया 

- 

िनावरािंना पपण्या ाठी स्त्वच्छ कोमट पाणी व उपलब्ध अ ल्हया  खाण्या ाठी दहरव्या ओल्हया चा-याची व्यवस्त्था करावी.  
िनावरािंच े ददलेल्हया मोठया पाव ापा ून योग्य ते  िंरक्षण कराव.े र्ोठयामध्ये पाणी  ाचून देउ नये. खडड ेपडले अ ल्हया  मुरमान े
बुिवून घ्यावेत 
पशुवैदयकािंच्या मार्गदशगनाखाली शेळयािंना पी.पी.आर (माथा) रोर् प्रततबिंधक ल ीकरण करुन घ्याव.े ल ीकरणानिंतर उत्तम रोर्प्रततकारक 
शक्ती तनमाणग होण्या ाठी चािंर्ला आहार दयावा.  

कुक्कुट - 
पालन - कोंबडयािंना त ेच पपल्हलािंना पपण्या ाठी स्त्वच्छ व थिंड पाण्याचा पुरवठा करावा. 

दटप – पुदढल ५ ददव ािं ाठी ब-याच दठकाणी हलक्या ते मध्यम स्त्वरुपाच्या पाऊ ाची शक्यता अ ल्हयान े पाव ाची उघडीप पाहुनच ककटकनाशकािंची व 
बुरशीनाशकािंची फवारणी करावी. फवारणीच्यावेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक द्रावणामध्ये स्त्टीकर  ारखा थचकट पदाथग 1 समली/1 सल. पाणी याप्रमाणात सम ळावा. 

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 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अचधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


