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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददिसामध्ये ददनांक २८ नोव्हेंबर ते ०२ डडसेंबर, २०२० या कालािधी दरम्यान ददनांक ३० नोव्हेंबर ि ०१ डडसेंबर या 
ददिसा व्यनतररक्त पिगन्यमान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे तर ३० नोव्हेंबर ि ०१ डडसेंबर रोिी हलक्या स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. 
त्याचबरोबर कमाल तापमानात काही अशंी घट होऊन हिामान कोरडे ि मखु्यत्िे ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अदंाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र 
कें र्द्, मुंबई यांच्याकडून ितगविण्यात आला आहे.  

इशारा मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददिसासाठी प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून पिगन्यासंबधी कोिताही ईशारा देण्यात आलेला नाही. 

सववसाधारण कृषि सल्ला 

येत्या ५ दिवसात वा-याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याने नषवन लागवड केलेल्या आबंा, काजु कलमांना बांबचु्या काठीचा आधार द्यावा. 
वाढणा-या तापमानाची व कोरड्या वातावरणाची शक्यता लक्षात घेता नषवन लागवड केलेल्या आबंा, काजु कलमांना व नारळ, सुपारीच्या रोपांना पाणी 
िेण्याची व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर वेलवर्गवय फळभाज्या, पालेभाज्या, ममरची, टोमॅटो, वांगी, नवलकोल इत्यािी षपकाखालील क्षेत्र तणषवरहीत ठेवनु 
त्यास पाणी िेण्याची व्यवस्था करावी. 

संक्षक्षप्त संिेश सल्ला दिनांक ३० नोव्हेंबर व ०१ डडसेंबर रोजी िक्षक्षण कोकणात हलक्या स्त्िरुपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आंबा 
निीन 
पालिी 

येत्या ५ दिवसात वा-याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्यान ेनषवन लागवड केलेल्या आंबा कलमानंा बांबुच्या काठीचा आधार द्यावा. 
नवीन आंबा लागवडीमध्ये कलमाचंे ऊष्णतेपासुन संरक्षण करण्यासाठी शेडनेटचे आच्छािन करावे.  
मोठया आंबा बागेमध्ये वाढलेले झाड ेझडुपे व तण काढून बागेची स्वच्छता करून घ्यावी. 
पुढील ५ दिवसांमध्ये ढगाळ वातावरण व हलक्या स्वरुपाची शक्यता लक्षात घेता आंबा पालवीवर तुडतुड,े शेंडा पोखरणारी अळी, पान े
पोखरणारी अळी आणण ममजमाशी यापासनू आवश्यकतेनुसार संरक्षण कराव.े त्यासाठी २५% प्रवाही डायममथोएट ककंवा ३६% प्रवाही 
मोनोक्रोटोफॉस ११ मममल प्रतत १० मल पाण्यात ममसळुन फवारणी करावी. 

कािु 
निीन 

पालिी त े
फुलोरा 

येत्या ५ दिवसात वा-याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्यान ेनषवन लागवड केलेल्या काजु कलमांना बांबुच्या काठीचा आधार द्यावा. 
येत्या ५ दिवसात सापेक्ष आद्रतमेध्ये घट होउन कोरड्या हवामानाची शक्यता लक्षात घेता नवीन लागवड केलेल्या कलमांच्या बुंधा 
स्वच्छ करून बुंध्यालगतची जागा खणून घ्यावी तसेच पाणी िेण्याकरीता गोलाकार आळे तयार करून वाळलेल्या गवताचे आच्छािन 
द्याव.े नवीन काज ुलागवडीमध्ये कलमांच ेऊष्णतेपासुन संरक्षण करण्यासाठी शेडनेटचे आच्छािन करावे.  
मोठया काजू बागेमध्ये वाढलेले झाड ेझडुपे व तण काढून बागेची स्वच्छता करून घ्यावी. 
गेल्या आठवड्यामध्ये वाढलेले तापमान व कोरड्या वातावरणामुळे काज ुषपकांमध्ये पाण्याचा ताण तनमावण होऊन काही दठकाणी मोहोर 
दिसत आहे. त्याचबरोबर पुढील ५ दिवसामध्ये हलक्या स्वरुपाचा पाउस व ढगाळ वातावरणाची शक्यता लक्षात घेता काजुतील मोहोराचे 
ढेकण्या व फुलककडीपासुन संरक्षण करणे गरजेचे आहे. प्रािभुावव आढ्ळुन आल्यास तनयंत्रणासाठी प्रवाही मोनोक्रोटोफॉस ३६% १५ मम.ली. 
ककंवा लम्बडा सायहॅलोर्िन ५% ६ मम.ली. ककंवा प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रवाही/१० मम.ली. प्रतत १० मल. पाण्यातून फवारणी करावी. 
काजूच े उत्पन्न वाढषवण्यासाठी स्वस्त अिा सुकलेल्या माष्यांचा अकव  ५०० गॅ्रम प्रतत १० लीटर पाण्यातून पदहली फवारणी            
फुलो-याच्यावळेी तर िसुरी फवरणी पदहल्या फवारणी नंतर १५ दिवसांनी करावी. 
काज ुबबयांचे उत्पािन वाढषवण्यासाठी १० पी पी एम या संजीवकाची िसुरी फवारणी मोहोर येताना करावी. 
कािुिर खोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील 
रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकािे ि तो भाग ५% प्रिाही कफप्रोनील २ मी. मल. प्रनत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा.  



फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 
नारळ व 
सुपारी 

- येत्या ५ दिवसात वा-याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्यान े नषवन लागवड केलेल्या नारळ व सुपारीच्या रोपांना बांबुच्या काठीचा 
आधार द्यावा. 

िायंगिी 
भात 

रब्बी 
पेरिी 

रब्बी हंगावातील भात लागवडीच्या पुवव तयारीस सुरुवात करावी. उन्हाळी भात पीकासाठी १ हेक्टर के्षत्र लागवडीसाठी १० गंुठे के्षत्रात 
गािीवाफे तयार करुन घ्यावेत. जममनीचा उतार लक्षात घेऊन तनच-याच्या जागी तळाशी १२० सेमी आणण प्रुष्ठभागाशी ९० सेमी रंुिीच े
८ ते १० सेमी उंचीचे योग्य त्या लांबीचे गािी वाफे तयार करावेत. वाफ्यात प्रती गंुठा के्षत्रास १ ककलो युररया व १.५ ककलो मसगंल सपुर 
फॉस्फेट द्याव.े बबयाण्यास ३% ममठाच्या द्रावणाची (३०० ग्रम मीठ/१० मल. पाणी) प्रकक्रया करावी. वाफ्यावर ५ त े८ स.ेमी. अंतरावर 
ओळीमध्ये १ त े२ सेमी खोलीवर बी पेरुन घ्याव.े जाड िाण्यांच्या जातीसाठी ५० ककलो तर बारीक िाण्यांच्या जातीसाठी ४० ककलो 
बबयाणे वापराव.े वायंगणी भात पीकाची पेरणी सुधारीत बबयाण्यांचा वापर करुन करावी.  

भुईमुग 
रब्बी 
पेरणी 

रब्बी उन्हाळी भुईमुग लागवडीसाठी शेताच्या पुववतयारीची काम ेहाती घ्यावी. जममन खोल नांगरुन, ढेकळे फोडुन व हेक्टरी १० ते १५ 
टन चांगले कुजलेले शेणखत/कंपोस्ट ममसळुन तयार करावी. पेरणीसाठी टी.जी.२६, टी.ए.जी.२४, टी.पी.जी.४१, कोकण गौरव, कोकण 
टपोरा या जातींच ेबबयाणे हेक्टरी १२५ ते १५० ककलो या प्रमाणात वापराव.े 

सुयगफुल 
रब्बी 
पेरणी 

रबी सुयवफुल लागवडीसाठी जममन उभी-आडवी खोल नांगरुन भुसभशुीत करावी. शेवटच्या कुळवणीपवुी हेक्टर १० ते टन चांगले कुजलेले 
शेणखत/कंपोस्ट जममनीवर पसरुन मातीत ममसळावे. पेरणीसाठी. पेरणीसाठी सुयवफुलाच्या मॉडवन, एस.एस.५६, बी.एस.एच-१ इ. सुधारीत 
जातीचंा वापर करावा. हेक्टरी १० त े१२ ककलो बबयाण ेवापराव.े पेरणीपुवी बबयाण े१२ तास पाण्यात मभजवुन नंतर सावलीत वाळवाव.े 
तसेच प्रती ककलो २ ग्रम या प्रमाणात बुरशीनाशक चोळाव.े 

मोहोरी 
रब्बी 
पेरणी 

मोहरी षपकाच्या पेरणीसाठी हवामान योग्य असल्यान ेपुसा बोल्ड ककंवा वरुणा या जातीची लागवड करावी. षपकाची पेरणी ४५ x १० 
से.मी अंतरावर ३ ते ४ स.ेमी. खोल करावी. पेरणीपुवी प्रती गंुठ्यास १ ककलो युररया आणण ३ ककलो मसगंल सुपर फॉस्फेट ओळीत पेरुन 
द्याव.े 

कुळीि  पेरिी 

रब्बी हंगामातील कुळीि वपकाची पेरिी १५ ऑक्टोबर त ेनोव्हेंबर अखेर पयतं करािी. 
कुळीिाच्या पेरिीसाठी दापोली – १ या वपकाच्या सुधारीत िातींचा िापर करािा. 
कुळीि वपकाची पेरिी ३०x१५ सेमी या अंतरािर करािी. साधारितः कुळीिासाठी प्रती हेक्टरी १८ ते २० ककलो बबयािे पुरत,े बबयाण्यास 
प्रती ककलोस २.५ ग्रम िायरम या बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकिया करािी. 
कुळीिासाठी २५ ककलो नत्र, ५० ककलो स्त्फुरद आणि ६० ककलो पालाश या अन्नद्र्वव्याची मात्रा रळीत सरीमध्ये बुििुन द्यािी. 

चिळी पेरिी 

रब्बी हंगामातील चिळी वपकाची पेरिी १५ ऑक्टोबर त ेनोव्हेंबर अखेर पयतं करािी. 
चिळी वपकाच्या पेरिीसाठी कोकि सदाबहार, कोकि सफेद या सधुारीत िातींचा िापर करािा. 
चिळी वपकाची पेरिी ३०x१५ सेमी या अंतरािर करािी. साधारितः चिळीसाठी प्रती हेक्टरी १५ त े१८ ककलो बबयािे पुरत,े बबयाण्यास 
प्रती ककलोस २.५ ग्रम िायरम या बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकिया करािी. चिळीसाठी 
२५ ककलो नत्र आणि ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा रळीत सरीमध्ये बुििुन द्यािी. 

कडिा 
िाल 

पेरिी 

वपकाची पेरिी ऑक्टोबर ि नोव्हेंबर मध्ये ३०x१५ सेमी ककंिा ३०x२० सेमी ककंिा ३०x३० सेमी या अंतरािर नांगरा पाठोपाठ करािी. 
पेरिीसाठी वपकाच्या कोकि िाल -१ ि कोकि िाल -२ या सुधारीत िातींचा िापर करािा.  
पाभरीिे पेरिी केल्यास साधारितः प्रती हेक्टरी ५० ते ६० ककलो बबयािे पुरत.े बबयाण्यास प्रती ककलोस ३.० ग्रम िायरम या 
बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकिया करािी. 
वपकास ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा रळीत बबयाण्याखाली साधारि ५ समेी खोलीिर द्यािी. 

कमलगंड 
फळ 
धारिा 

कलींगड पीकाच्या लागवडीसाठी शुगरबेबी या जातीच ेखात्रीशीर बबयाणे ममळवनू सरी पिधतीन े4 x 1 मम. अतंरावर सरीच्या िोन्ही 
बाजूस टोकणी करावी. बीयाण्यास थायरम हे बुरशीनाशक 3 गॅ्रम/ककलो बबयाणे या प्रमाणात चोळाव.े 

माती 
पररक्षण 

- 
जममनीतील नत्र, स्फुरि व पालाशच े प्रमाण तपासण्यासाठी खरीप पीकाची काढणी केल्यानंतर लगेचच मातीचा नमुना घ्यावा व 
तपासणीसाठी जवळच्या माती पररक्षण प्रयोगशाळेकड ेपाठवावा. मातीचा नमुना कसा घ्यावा याबाबत अर्धक मादहतासाठी मिृ शास्त्रज्ञ, 
प्रािेमशक फळ संशोधन कें द्र, वेंगुले यांचकेड ेसंपकव  साधावा (िरुध्वनी क्र. 02366-262234) 

िभुती जनावरे, 
शेळया, 
कुक्कुटपालन 

 जनावरांच ेव पक्षयांच ेिपुारच्या उष्णतेपासून योग्य ते संरक्षण कराव.े 

सदर कृवि सल्ला पबत्रका 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 रकफसर 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांबत्रक अचधकारी 

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 


