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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

मसधंदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददिसामध्ये ददनांक ३० ऑक्टोबर ते ०३ नोव्हेंबर, २०२० या कालािधी दरम्यान ददनांक ३० ऑक्टोबर ते ०१ 
नोव्हेंबर या कालािधी दरम्यान पिगन्यमान कोरडे राहण्याची शक्यता असनु ददनांक ०२ ि ०३ नोव्हेंबर रोिी तुरळक दठकािी हलक्या स्त्िरुपाच्या 
पाऊसाची शक्यता आहे. त्याचबरोबर तापमानात ब-याच अशंी िाढ होऊन हिामान आर्द्ग ि ननरभ्र 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. 
ववस्तारीत शे्रणीतील 
पाऊसाचा अदंाज 

ववस्तारीत शे्रणीतील पाऊसाच्या अदंाजानसुार कोकण ववभागामध्ये ददनांक ३० ऑक्टोबर ते ०५ नोव्हेंबर या आठवड्यात अत्यतं हलक्या तर ददनांक 
०६ ते १२ नोव्हेंबर या आठवड्यामध्ये पजजन्यमान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

सवजसाधारण कृवि सल्ला रबी हंगामात वांगी, ममरची, कोबी, नवलकोल इ. भाजीपाल्याची लागवड करण्यासाठी रोपवाटीका तयार करण्याची पवूजतयारी करण्यास सुरुवात करावी. 
भाजीपाल्याची रोपे गादीवाफयावर तयार करावीत. यासाठी लागणारे दजेदार बबयाणे वेळीच ममळवाव.े 

संक्षिप्त संदेश सल्ला अगं ओमलतावर कुळीथ, चवळी व वाल पेरणीसाठी अनकु्रमे १५-२०कक, ३०-४५कक, व १८-२०कक/हेक्टर या प्रमाणात बबयाणे वापरावे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा कृवि सल्ला 

भात 

हळव्या 
िातीीः- 
कापिी  

 
ननम 

गरव्या ि 
गरव्या 
िातीीः- 
कापिी 

गेल्या आठिड्यामध्ये हलका ते मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पुढील पाच ददिसामंध्ये हलक्या स्त्िरूपाच्या पािसाची शक्यता 
आहे. त्याचबरोबर पुढील ३ ददिसांमध्ये पिगन्यमान कोरड े राहण्याची शक्यता लक्षात घेता कापिीस तयार झालेल्या भात वपकाचंी 
कापिी ऊरकुन घ्यािी. 
भात वपक काढिीयोग्य झाले असल्यास कापिी पुिी ८ ते १० ददिस खाचरातील पािी काढुन देण्याची व्यिस्त्िा करण्यात यािी. कापिी 
करण्याच्या ८ ददिस अगोदर भातािर कोितेही ककटकनाशक/बुरशीनाशक फिारु नये िा धुरळिी करु नये. 
ज्या दठकािी भात वपक काढिीस तयार झाले असेल त्यादठकािचे भात सकाळ त ेदपुार या िेळेत िममनीलगत कापुन घ्यािे.  
कापिी केलेल्या भात वपकाची लागोलाग मळिी/झोडिी करुन धान्य कोरड्या आणि सुरक्षक्षत दठकािी िाळिण्यास ठेिािेत. 
भात कापिीसाठी विद्यापीठान ेविकसीत केलेल्या िैभि विळ्याचा िापर करािा िेिेकरुन भात िममनीलगत कापले िाईल. 
भात वपकाची मळणी/झोडणी केल्यानंतर वपकाच्या पेंढ्या सुरक्षित दठकाणी ठेवण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरुन त्या पेंढ्या पावसात 
मभजणार नाहीत व जनावरांस चागंल्या चा-याची उपलब्धता होईल. 

नागली 
(नाचिी) कापिी 

गेल्या आठिड्यामध्ये हलका ते मध्यम स्त्िरुपाचा पाऊस होता तसेच पुढील पाच ददिसामंध्ये हलक्या स्त्िरूपाच्या पािसाची शक्यता 
आहे. त्याचबरोबर पुढील ३ ददिसांमध्ये पिगन्यमान कोरड ेराहण्याची शक्यता लक्षात घेता कापिीस तयार झालेल्या नागली वपकाचंी 
कापिी ऊरकुन घ्यािी. 
ज्या दठकािी नागली वपक काढिीस तयार झाले असेल त्यादठकािी नागली वपकाच्या लोंब्या सकाळ ते दपुार या िेळेत विळ्याच्या 
सहाय्यान े कापुन घ्याव्यात. कापिी केलेल्या नागली वपकाची लागोलाग मळिी करुन धान्य कोरड्या आणि सुरक्षक्षत दठकािी 
िाळिण्यास ठेिािेत. 

भुईमुग काढिी 
काही दठकाणी भुईमुग पीक तयार होण्याच्या अवस्थेत आहे. साधारणपणे भुईमुगाची काढणी करताना शेंगेवरच्या मशरा ठळक ददसतात. 
शेंग दाबल्यावर टणक लागते, टरफल आतल्या बाजून ेकाळसर होते. तसेच दाण्याच्या रंगात बदल होतो. रोपांवरील कमीत कमी ८० 
टक्के शेंगा तयार झाल्यावर भुईमुगाच्या काढणीस सुरुवात करावी व शेंगा स्वच्छ धुवनू चांगल्या प्रकारे वाळवाव्यात. 

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. साधारितीः 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 ओळीत 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 अतंरािर करािी. साधारितीः 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 ओळीत 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 साधारितीः 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 ओळीत बबयाण्याखाली साधारि ५ समेी खोलीिर द्यािी. 

आंबा निीन 
पालिी 

गेल्या आठवड्यातील पाऊसामुळे नववन पालवी आलेली आंब्याची पाने फाटली असतील अश्या दठकाणी करपा रोगाचा प्रादभुाजव होण्याची 
शक्यता आहे. प्रादभुाजव आढळुन आल्यास आवश्यकतेनुसार प्रोपीनबे ०.२% (२० गॅ्रम/१० मल. पािी) ककंिा िायकफनेट ममिील ०.१% (१० 
गॅ्रम/१० मल. पािी) ककंिा काबगनडॅथ्न्झम ०.१% (१० गॅ्रम/१० मल. पािी) यापैकी एका बुरशीनाशकाची आिचयकतेनुसार फिारिी करािी.  
आंब्यामध्ये नवीन पालवी आली असल्यास त्या पालवीच ेशेंडा पोखरणारी अळी, पान ेपोखरणाारी अळी, आणण पान ेखरवडणारा भुंगा या 
कीडींपासून अवश्यकतेनसुार संरिण कराव.े त्यासाठी २५ टक्के प्रवाही डायममथोएट १२ ममली ककंवा ३६ टक्के प्रवाही मानोक्रोटोफॉस ११ 
ममली प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 
पॅक्लोब्युट्राझॉल (कल्टार) ददलेल्या झाडांच े बुंध े ि त्याभोितालचा भाग बेििी करुन अििा ग्रामोक्झोन हे तिनाशक फिारुन 
तिविरहीत ठेिािेत. 
पािसाची उघडझाप, तापमानातील िाढ तसेच ढगाळ िातािरिामळेु आंब्यामध्ये निीन पालिी आली असल्यास त्या पालिीचे तुडतडु,े 
शेंडा पोखरिारी अळी, पाने पोखरिाारी अळी आणि ममिमाशीपासून अिचयकतेनुसार संरक्षि कराि.े त्यासाठी २५ टक्के प्रिाही 
डायममिोएट १२ ममली ककंिा ३६ टक्के प्रिाही मानोिोटोफॉस ११ ममली प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळून पािसाची उघडीप पाहून 
फिारिी करािी. 
फिारिीच्यािेळी ककटकनाशक/बुरशीनाशक र्द्ाििामध्ये स्त्टीकर सारखा चचकट पदािग 1 ममली/1 मल. पािी याप्रमािात ममसळािा. 

कािु - 

काजूच्या पूणज वाढलेल्या 5 विाजच्या व त्यावरील वयाच्या झाडावर 10 पी.पी.एम. इथ्रेल या सजंजवकाची पदहली फवारणी पालवी 
आल्यावर करावी. 
मोठया काजू बागेमध्ये वाढलेले झाड ेझडुपे व तण काढून बागेची स्वच्छता करून घ्यावी. 
ढगाळ पाऊसाळी हवामानामुळे काजुच्या कोवळ्या पालवीवर रोगाचा प्रादभुाजव ददसुन येण्याची शक्यता असल्यान ेतनयंत्रणासाठी पाऊसाची 
उघडीप असताना १% बोडो ममश्रिाची ककंिा काबगनडॅथ्न्झम १२% + मॅन्कोझबे ६३% या संयकु्त बुरशीनाशकाची १० गॅ्रम/१० मल. 
पाण्यात ममसळुन फिारिी करािी. 
जजल््यामध्ये काज ु बागांना नववन पालवी येत असुन पािसाची उघडझाप, तापमानातील िाढ तसेच ढगाळ िातािरिामुळे काज ु
बागायतदारांनी ढेकण्या ककडीच्या प्रादभुाजव होवू नये म्हणुन जागरुक रहावे, प्रादभुाजव आढ्ळुन आल्यास तनयंत्रणासाठी प्रवाही 
मोनोक्रोटोफॉस ३६% १५ मम.ली. ककंवा लम्बडा सायहॅलोथ्रथ्रन ५% ६ मम.ली. १० मलटर पाण्यातुन फवारावे. 
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 
फळ 

विकास 

नारळावरील गेंड्या भुंगा या ककडीच्या तनयंत्रणासाठी प्रादभुाजवग्रस्त माड साफ करून सवाजत वरील पानांच्या बचेक्यात 2 टक्के ममथील 
पॅराथ्रथऑन पावडर ५० गॅ्रम + ५० गॅ्रम वाळू यांच े समप्रमाणात ममश्रण करून भरावे. बागेमध्ये शेणखताच्या खड्डयात अळयानंा 
मारण्यासाठी ५० टक्के पा.मम. काबाजररल भुकटी ४० गॅ्रम प्रतत १० मल. पाण्यात ममसळून फवारावी. 

सुपारी 
फळ 

विकास 
सुपारीिरील फळगळ या रोगाच्या ननयंत्रिासाठी बागेमध्ये 1 टक्का बोडोममश्रिाची फिारिी करािी. 

कमलगंड फळ 
धारिा 

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

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 ओकफसर 

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 

 


