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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग जिल्ह्यामध्ये पढुील पाच ददव ामध्ये ददनािंक ३० डि ेंबर, २०२० ते ०३ िानेवारी, २०२१ या कालावधी दरम्यान पिगन्यमान कोरिे राहण्याची 
शक्यता आहे त्याचबरोबर कमाल व ककमान तापमान जथिर राहुन आद्रतेमध्येही घट होण्याची शक्यता अ ून हवामान कोरिे व अिंशतः ढर्ाळ 
राहण्याची शक्यता आहे. अ ा अिंदाि प्रादेसशक हवामानशाथर कें द्र, मुिंबई यािंच्याकिून वतगववण्यात आला आहे. 

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

सिगसाधारि कृवि सल्ला येत्या ५ ददव ात  ापेक्ष आद्रतेमध्ये घट होउन कोरिे हवामानाची शक्यता लक्षात घेता नवीन लार्वि केलेल्हया कलमािंच े बुिंधे थवच्छ करून 
बुिंध्यालर्तची िार्ा खणून घ्यावी त ेच पाणी देण्याकरीता र्ोलाकार आळे तयार करून वाळलेल्हया र्वताच ेआच्छादन द्यावे. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला नवीन लार्वि केलेल्हया काि ुकलमािंना पदहल्हया 2 वर्ागत दहवाळयात 15 ददव ािंच्या अिंतराने 30 ली. पाणी प्रतत कलम याप्रमाणे द्यावे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाचे 
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आंबा 
बोंगे 

फुटण्याची  
अिस्त्िा 

 ध्यपरीथिीतीत आिंब्यामध्ये पालवी िुनी झालेली अ ुन आिंबा वपक बोंरे् फुटण्याच्या अवथिेत आहे. त ेच ढा ळलेले ककमान तापमान 
व  वग ाधारण हवामान आिंबा वपका  पोर्क अ ुन येत्या काही ददव ात आिंबा वपका  मोहोर येण्याची शक्यता आहे. तरी आिंबा 
बार्ायतदारािंनी ढर्ाळ हवामानामळेु तुितुि,े बोंरे् खाणा-या अळया व भुरी रोर्ाचा प्रादभुागवापा ुन दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. 
आवश्यकता अ ल्हया  त्यािंच्या तनयिंरणा ाठी २० टक्के जक्वनॉलफॉ  २० सम.ली. ककिं वा २० टक्के काबागररल पा.सम.भु. २० गॅ्रम ककिं वा ५० 
टक्के प्राफेनोफॉ  १० समली + काबेन्िझेझम १० गॅ्रम ककिं वा ८० टक्के पाण्यात सम ळणारे र्िंधक २० गॅ्रम प्रतत १० सलटर पाण्यात 
सम ळून  िंपूणग झािावर फवारणी करावी.  
जिल्हहयामध्ये काही दठकाणी येणा-या मोहोरावर फुलकीिीिंचा (थ्रीप् ) प्रादभुागव आढळून आल्हया  अशा दठकाणी फुलकीिीिंच्या 
तनयिंरणा ाठी ४५ टक्के थपीनो ॅि २.५ सम.ली. प्रतत १० सलटर पाण्यातून  िंपूणग झािावर फवाराव.े 

कािु 
फुलोरा ते 
फळधारिा 

नवीन लार्वि केलेल्हया काि ुकलमािंना पदहल्हया 2 वर्ागत दहवाळयात 15 ददव ािंच्या अिंतरान े30 ली. पाणी प्रतत कलम याप्रमाण ेद्याव.े  
येत्या ५ ददिसात सापेक्ष आर्द्तेमध्ये घट होउन कोरड ेहिामानाची शक्यता लक्षात घेता निीन लागिड केलेल्या कलमाचं ेबुंधे स्त्िच्छ 
करून बुंध्यालगतची िागा खिून घ्यािी तसेच पािी देण्याकरीता गोलाकार आळे तयार करून िाळलेल्या गिताच ेआच्छादन द्यािे.  
कािुमधील मोहोर परेपक्ि होण्याच्या अिस्त्िेत आहे. आगामी काही ददिसात फळधारिा होण्याची शक्यता लक्षात घेता काि ु
बागायतदारांनी ढेकण्या ि फुलककडीच्या प्रादभुागिापासुन दक्षता घेण्याची गरि आहे. तरी काितुील मोहोराच े ि बोंडुच े ढेकण्या ि 
फुलककडीपासनु संरक्षि करिे गरिेचे आहे. प्रादभुागि आढ्ळुन आल्यास ननयंत्रिासाठी प्रिाही मोनोक्रोटोफॉस ३६% १५ मम.ली. ककंिा 
लम्बडा सायहॅलोथ्रिन ५% ६ मम.ली. ककंिा प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रिाही/१० मम.ली. प्रनत १० मल. पाण्यातून फिारिी करािी. 

केळी - 
केळीच्या पणगरु्च्छ रोर्ाच्या तनयिंरणा ाठी रोर्ग्रथत झाि ेमुनव्या कट  मूळ िसमनीतून उपटून नष्ट करावीत. लार्विी ाठी रोर्मुक्त 
मुनव ेतनविावेत. मावा ककिीचा प्रादुगभाव आढळल्हया  िायमेिेाएट १५ सम.ली. प्रतत १० ली. पाण्यातून १५ ददव ाच्या अिंतरान ेतीन वेळा 
फवाराव.े 

नारळ   फळधारिा आर्द्तेमध्ये होिारी घट लक्षात घेता येत्या ५ ददिसात बाष्पीभिनाचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यान े नारळ बागेस ८ त े १० 
ददिसांच्या अंतरान ेपािी देण्याची व्यिस्त्िा करािी. 

सुपारी फळधारिा 
आर्द्तेमध्ये होिारी घट लक्षात घेता येत्या ५ ददिसात बाष्पीभिनाचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यान े सुपारी बागेस ८ ते १० 
ददिसांच्या अंतरान ेपािी देण्याची व्यिस्त्िा करािी. 

िायंगिी रोप रब्बी हिंर्ामातील भाताची पेरणी लवकर पूणग करावी. वायिंर्णी भात पीकाची पेरणी  ुधारीत बबयाण्यािंचा वापर करुन करावी.  



भात अिस्त्िा भाताची पेरणी होऊन रोपे १५ ददव ािंची झाली आ ल्हया  प्रती रु्िंठा के्षरा  १ ककलो युरीया ककिं वा २ ककलो अमोनीयम  ल्हफेट या 
प्रमाणात खताची मारा द्यावी. 

भुईमुग 
रोप 

अिस्त्िा 
आर्द्तेमध्ये होिारी घट लक्षात घेता भुईमुगाची पेरिी केल्यानंतर ३ ददिसांनी हलके पािी द्यािे ि त्यानंतर १० त े१२ ददिसाच्या 
अंतरान ेवपकाला पािी द्याि.े 

कुळीि  
शाखीय 
िाढ 

अिंर्ओलीत अ ल्हया  कुळीिाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना आझण 
शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िाथत पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाझखय वाढ 
होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अतत वापर टाळावा.  
पुढील ५ ददव ािंमध्ये ढर्ाळ वातावरणाची व आद्रतेमध्ये घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता कुळीि वपकावर मावा व पान ेपोखरणारी 
अळी या ककिीचा प्रादभुागव होण्याची शक्यता अ ल्हयान ेतनयिंरणा ाठी १५ समली िायसमिोएट प्रती १० सलटर पाण्यात सम ळुन वपकावर 
फवाराव.े     

चिळी 
शाखीय 
िाढ 

अिंर्ओलीत अ ल्हया  चवळी वपकाला पाण्याची र्रि न त.े परिंतु ओलावा कमी अ लेल्हया िसमनीमध्ये वपकाला फुलो-यात अ ताना 
आझण शेंर्ा पो ण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. र्रिेपेक्षा िाथत पाणी ददल्हया  वपक फुलो-यात न येता फक्त शाझखय 
वाढ होत रा्ते. या ाठी पाण्याचा अतत वापर टाळावा.  
पुढील ५ ददव ािंमध्ये ढर्ाळ वातावरणाची व आद्रतेमध्ये घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता चिळी वपकावर मावा व पान ेपोखरणारी 
अळी या ककिीचा प्रादभुागव होण्याची शक्यता अ ल्हयान ेतनयिंरणा ाठी १५ समली िायसमिोएट प्रती १० सलटर पाण्यात सम ळुन वपकावर 
फवाराव.े     

कडिा 
िाल 

शाखीय 
िाढ 

वाल वपका  वपकाच्या वाढीच्या  वग अवथिािंमध्ये िसमनीमध्ये ओलावा अ णे आवश्यक आहे. वपकाला फुलो-यात अ ताना आझण दाणे 
भरण्याच्या काळात पाण्याच्या २ पाळ्या द्याव्यात. ज्यादा पाण्यामळेु वालाची शाझखय वाढ होत ेव उत्पन्न घटते. 

दभुती 
िनािरे  - रारीच्या वेळी ककमान तापमानात घट होत अ ल्हयान ेिनावरािंच ेििंिीपा ुन योग्य ते  िंरक्षण करण्या ाठी रारीच्या वेळी िनावरािंना 

र्ोणपाटाच ेपािंघरुन घालाव.े  

कुक्कुटपालन - ििंिीच ेप्रमाण वाढत अ ल्हयान ेकोंबियािंच ेििंिीपा ून योग्य ते  िंरक्षण कराव.े रारीच्यावेळी कोंबियािंच ेििंिीपा ून  िंरक्षण करण्या ाठी 
शेिला बाहेरुन पिदे लावावेत. त ेच वपल्हलािंना पुरेशी ऊष्णता देण्या ाठी ववद्युत ददव्यािंची व्यवथिा करावी. 
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मौसम सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 
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