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पुढील ५ ददिसाच्या 
हिामानाची सामान्य थ्थिती:   

मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमानिाढ संभित आहे त्याचबरोबर तुरळक दठकािी हलक्या थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असून 
हिामान दमट ि अशंतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अदंाि प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची अिथिा कृवि सल्ला 

आबंा फळविकास ते 
काढिी 

थ्िल्ह्यामध्ये आबंा पीकामध्ये काही दठकािी अडं्याच्या आकाराची फळे ि मोठया आकाराची काढ्िीची फळे अशी अिथिा आहे. तयार फळे 
सकाळी दहाच्या अगोदर ि दपुारी चारच्या नतंर नतुन झेल्याच्या सहाय्याने ८० ते ८५ टक्के (चौदा आिे) पक्ितेला काढािीत.  
काढलेली फळे साका टाळण्यासाु्ठी ि उष्ितेपासुन बचाि करण्यासाठी सािलीत ठेिािीत. मशफारसीनसुार बरुशीनाशकाची ि ईिीलीनची 
प्रदिया देिनु वपकिािीत. शक्यतो आबं्याची िाहतुक रात्रीच्यािेळी करािी. आबंा फळे काढिीच्या दकमान ८ ददिस अगोदर झाडािर कोितेही 
औिध फिारु नये. निीन आबंा लागिडीमध्ये रोपांचे ऊष्ितेपासुन संरक्षि करण्यासाठी शेडनेटचे आच्छादन कराि.े तसेच रोपांना पािी 
देउन अळयांमध्ये पालापाचोळा, भाताचे तसु दकंिा गित यांचे आच्छादन करािे. 
तापमानामध्ये िाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असल्यास झाडांना विथतारानसुार प्रती झाड १५०-२०० मल. पािी १५ 
ददिसांच्या अतंराने द्याि.े बाष्पीभिन कमी करण्यासाठी िांभा िममनीमधील आबंा कलमांना गिताच ेआच्छादन द्याि.े  

काि ु काढिी 

कािमुध्ये काढिीयोग्य बी तयार झालेली आहे. तयार झालेल्या बीयांची काढिी करुन ती ऊन्हामध्ये योग्यप्रकारे िाळिािी. 
कािचु्या झाडाला रोठा दकड लागली असल्यास पाने वपिळी पडतात ि खोडामधनु मछर्द्ाद्वारे भुसा बाहेर पड्लेला ददसतो. काििुर खोथ्ड्कडा 
(रोठा) या दकदडचा प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्याने प्रादमुभगत साल काढून झाडातील रोठ्याला बाहेर काढून 
मारुन टाकािे ि तो भाग २०% प्रिाही क्लोरोपायरीफॉस ५० मी. मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चांगला मभििािा. दकंिा ५% प्रिाही 
दफप्रोनील २ मी. मल. प्रमत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळिनू चांगला मभििािा. (एका झाडासाठी ५ मलटर पािी या प्रमािात िापराि)े 

भात पक्िता ते 
काढिी 

काही दठकािी भात पीक हे दाना भरण्याच्या अिथिेत आहे. भात वपकाला मनयममतपिे ४ ते ५ ददिसाच्या अतंराने पािी द्याि े
भाताच्या काही िातींमध्ये भात पीक कापनीच्या अिथिेत आहे. कापिीपिूी ८ ते १० ददिस अगोदर शेतातील पािी काढून दयाि.े तयार 
झालेल्या िायगंिी भाताची कापिी विद्यापीठाने प्रसाररत केलेल्या िभैि विळयाच्या साहायाने िममनीलगत करािी. भात वपकाची कापिी 
पािसाचा अदंाि पाहून करािी त्याचबरोबर कापलेले पीक झाकून ठेिाि े

भुईमुग काढिी 
तापमानाबरोबर बाष्पीभिनामधध्ये िाढ होत असल्याने भुईमगु वपकाला पेरिीनतंर १० ते १२ ददिसांच्या अतंराने पािी द्याि.े त्याचप्रमािे 
काही दठकािी भुईमुग पीक पक्ि होण्याचच्या अिथिेत आहे. काढिीसाठी तयार झालेल्या भईुमुगाची पाने वपिळी होऊन गळु लागल्यास 
तसेच शेंगेच्या आतील साल काळसर ि शेंगदाण्यास योग्य रंग आला असल्यास काढिी करािी. काढिी केलेल्या शेंगा उन्हामध्ये ४ ते ५ 
ददिस िाळिनु नतंर साठििुक करािी.  

सूयगफूल काढ्िी काही दठकािी सुयगफुल पीक तयार झालेले आहे. िाळलेली फुले विळयाने कापनु ऊन्हात िाळिािी आथ्ि शक्य असल्यास मशीनच्या 
सहाय्याने अििा काठीने दांड्कून दािे िेगळे करािेत. उफििी करुन दािे थिच्छ करािेत आथ्ि ऊन्हात िाळिनू साठिनु ठेिािेत. 

भािीपाला  
कमलंगड 

फुलोरा ते 
फळधारिा 

िेलिगीय भािीपाला के्षत्रामध्ये फळमाशीच्या मनयतं्रिासाठी विद्यावपठाने विकमसत केलेले क्य ु ल्यरु यकु्त रक्षक सापळे हेक्टरी चार या 
प्रमािात लािािेत. कमलंगडाच्या रोपांिर, िेमलंिर पाने पोखरिारी अळी या दकडींचा प्रादभुागि होण्याची शक्यता असल्याने मनयतं्रिासाठी १५ 
मममल डायममिोएट प्रती १० मलटर पािी या प्रमािात र्द्ािि तयार करुन फिारिी करािी.  

अननस फळविकास ते 
काढ्िी 

सध्या अननस फळधारिेच्या अिथिते आहे. अननस लागिड केलेल्या चरातील िममनीिर गिताचे आच्छादन दयाि ेयामुळे तिांची िाढ 
कमी होते ि ओलािाही दटकून राहतो. अननसाची फळे पिूग तयार झाल्यािर फळाच्या खालच ेएक ि दोन ओळीतील डोळे पीिळे झाल्यािर 
फळे दांडयासह कापनू काढािीत. 

फळप्रदिया आबंा, कोकम, फिस, करिदं, िांभूळ इ. फळांच्या उपलब्धतेनसुार प्रदियायकु्त पदािग तयार करािेत 

माती पररक्षि 
वपकांच्या काढिीनतंर वपकांची धसकटे, पालापाचोळा, गित ईत्यादी शेतामध्ये िाळु नयेत, िाळले असता िममनीतील वपकांच्या पोिि र्द्व्यांचा –हास होतो ि 
िममनीची सुपीकता कमी होते. िममनीतील नत्र, थफुरद ि पालाशाचे प्रमाि तपासण्यासाठी खरीप पीकाची काढिी केल्यानतंर लगेचच मातीचा नमुना घ्यािा ि 
तपासिीसाठी ििळच्या माती परीक्षि प्रयोगशाळेकडे पाठिािा. मातीचा नमुना कसा घ्यािा याबाबत अमधक मादहतीसाठी मॄद शास्त्रK, प्रादेमशक फळ संशोधन 
कें र्द्, िेंगुलाग यांचेकडे संपकग  साधािा. (दरुध्िनी ि. ०२३६६-२६२२३४) 

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 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
ता. कुडाळ, थ्ि. मसंधदुगुग 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
नोडल ओदफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांवत्रक अमधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

¼०२३६२-२४४२३१½ 

 


