
   
      

भारतीय पथृ्वि विज्ञान मंत्रालय, भारतीय हिामान शास्त्त्र विभाग आणि 
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 ग्राममि कृवि मौसम सेिा प्रकल्प  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंुदगुग 
हिामान पूिागनमुान कृवि सल्ला पत्रक – मसधंुदगुग 
कालािधी (ददनांक ३०.०५.२०२० ते ०३.०६.२०२०) 
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मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(२२/०५/२०२० ते २८/०५/२०२० पयतं) हिामान घटक 

पढुील पाच ददिसांच ेहिामान घटकांचे पिुागनमुान  
(िधैता ३०/०५/२०२० ते ०३/०६/२०२० पयतं) 
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्स्त्िती:   

मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमानामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर ददनांक ३० मे रोिी तुरळक दठकािी, ३१ 
मे रोिी काही दठकािी तर ०१, ०२ ि ०३ िनु, २०२० रोिी बहुतांश दठकािी मध्यम स्त्िरूपाच्या पािसाची शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि 
मुख्यत्िे ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अदंाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 
वपकाच ेनाि वपकाची अिस्त्िा कृवि सल्ला 
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आबंा काढिी ि निीन 
लागिड 

येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या आबंा कलमांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 
थ्िल्ह्यामध्ये आबंा पीकामध्ये काही दठकािी अडं्याच्या आकाराची फळे ि मोठया आकाराची काढ्िीची फळे अशी अिस्त्िा 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 
प्रकिया देिनु वपकिािीत. शक्यतो आबं्याची िाहतुक रात्रीच्यािेळी करािी. आबंा फळे काढिीच्या ककमान ८ ददिस अगोदर झाडािर 
कोितेही औिध फिारु नये.  

कािु निीन लागिड 

येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या काि ु कलमांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 
कािचु्या झाडाला रोठा ककड लागली असल्यास पाने वपिळी पडतात ि खोडामधनु निर्द्ाद्िारे भुसा बाहेर पड्लेला ददसतो. काििुर 
खोड्ककडा (रोठा) या ककडडचा 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. ककंिा ५% 
प्रिाही कफप्रोनील २ मी. मल. प्रनत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळिनू चांगला मभििािा. (एका झाडासाठी ५ मलटर पािी या प्रमािात िापराि)े 

नारळ फळविकास येत्या आठिड्यामध्ये िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या नारळाच्या रोपांना काठीचा आधार द्यािा. 
त्याचबरोबर उन्हापासुन संरक्षिासाठी शेडनेटच्या सहाय्याने सािली तयार करािी. 

आबंा, काि,ू, 
नारळ, ि सुपारी 
 

निीन लागिड 

आबंा, काि,ू नारळ, सुपारी इ. फळझाडांची निीन लागिड कराियाच्या िागेत िगंली झाड-ेझुडपे काढून साफसफाई करुन घ्यािी. 
आबं्याच्या लागिडीसाठी 10 × 10 मी. अतंरािर 1 × 1 × 1 मी. आकाराचे, कािसूाठी 7 × 7 मी. अतंरािर 0.6 × 0.6 × 0.6 मी. 
आकाराचे, नारळासाठी 7.5 × 7.5 मी. अतंरािर 1 × 1 × 1 मी आकाराच ेआणि सुपारीसाठी 2.7 × 2.7 मी. अतंरािर 0.6 × 0.6 × 
0.6 मी. आकाराच खडड ेखोदनू उन्हात चांगले तापत ठेिािते. तयार केलेले खडड े3 ते 4 घमेली शिेखत ककंिा कंपोस्त्ट आणि 1 कक. 
मसगंल सुपर फॉस्त्फेट या ममश्रिाने भरुन घ्यािेत. 
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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 अधधष्ठाता 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

ता. कुडाळ, थ्ि. मसधंदुगुग 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
नोडल ओकफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांत्रत्रक अधधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

¼०२३६२-२४४२३१½ 
 


