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अंक ५५/२०२१ ददनांक ०९.०७.२०२१ कालािधी ५ ददिस 
मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 

(०२/०७/२०२१ ते ०८/०७/२०२१ पयतं) हिामानाचे घटक पढुील पाच ददिसांचे हिामान घटकांचे पिुागनमुान 
(िधैता १०.०७.२०२१ ते १४.०७.२०२१ पयतं) 
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आग्नेय कडे 
सकाळ िा-याची 

ददशा 
पथ्चचमे 
कडे 

पथ्चचमे 
कडे 

पथ्चचमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

पथ्चचमे 
कडे 

पथ्चचमे कडे 
पश्चिमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
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पश्चिमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

पश्चिमोत्तर/ 
र्वायव्ये कडे 

दपुार 
मागील ििागतील (२०२०) पिनं्य (मम. मी) १/०१/२०२१ पासुनचे पिनं्य (मम. मी) १/०६/२०२१ पासुनचे पिनं्य (मम.मी) मागील आठिड्यातील पिनं्य (मम.मी) 

४८६०.० १७९९.५ १२७४.३ ११२.५ 
पुढील ५ ददिसाच्या 
हिामानाची सामान्य 
थ्स्त्िती 
 

मसधंुदगुग थ्िल्ह्यामध्ये पुढील पाच ददिसामध्ये ददनाकं १० त े १४ िुल ै या कालािधी दरम्यान बहुतांश दठकािी अनत मुसळधार 
स्त्िरूपाच्या पाऊसाची शक्यता आहे. कमाल ि ककमान तापमानात घट होऊन त ेअनुक्रमे २८ ते ३० ि २३ ते २५ अंश सेथ्ल्सअस 
िरती थ्स्त्िर राहण्याची शक्यता असून आर्द्गतेमध्ये िाढ संभित आहे. तसेच हिामान आर्द्ग ि पुिगतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. 
असा अंदाि प्रादेमशक हिामानशास्त्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्याकडून ितगविण्यात आला आहे. 

विस्त्तारीत 
शे्रिीतील 
हिामान 
अंदाि 

पिगन्यमान 
दक्षक्षि कोकि ि गोिा या हिामान उपविभागामध्ये ददनाकं १४ त े२० िुल ैया कालािधी दरम्यान पिगन्यमान सरासरीपेक्षा िास्त्त 
असण्याची शक्यता आहे. (सदर कालािधी दरम्यान १८.१३ मममी एिढे सरासरी पिगन्यमान असते तरी याििी सदर कालािधी 
दरम्यान ३४.५७ मममी पिगन्यमान होण्याची शक्यता आहे ि त ेसरासरीपेक्षा ९०.६५ टक्क्यांनी िास्त्त असण्याची शक्यता आहे.) 

कमाल ि 
ककमान 
तापमान 

दक्षक्षि कोकि ि गोिा या हिामान उपविभागामध्ये ददनांक १४ ते २० िुलै या कालािधी दरम्यान कमाल ि ककमान तापमान 
सरासरी एिढे असण्याची शक्यता आहे. सदर कालािधी दरम्यान सरासरी कमाल ि ककमान तापमान अनुक्रमे २८.३८ ि २३.१० डीग्री 
सेल्सीअस एिढे असते तरी या ििी सदर कालािधी दरम्यान त ेअनुक्रम े२८.६८ ि २३.८६ डीग्री सले्सीअस एिढे असण्याची शक्यता 
आहे (कमाल ि ककमान तापमान सरासरीपेक्षा अनकु्रमे ०.३० ि ०.७६ डडग्री सेल्सीअसने िास्त्त असण्याची शक्यता आहे.) 

इशारा 

स िंधुदरु्ग श्िल्ह्यामध्ये पुढील पाि ददर्व ामध्ये ददनािंक १० ते १४ िुल ैया कालार्वधी दरम्यान ददनािंक १० र्व ११ िुल ैरोिी तुरळक 
दिकाणी मु ळधार ते अतत मु ळधार तर ददनािंक १२, १३ र्व १४ िुल ैरोिी तुरळक दिकाणी मु ळधार त ेअतत मु ळधार त ेि 
तुरळक दिकाणी अत्यिंत मु ळधार स्र्वरुपाच्या पाउ ािी शक्यता आहे अ ा अिंदाि प्रादेसशक हर्वामान शास्र कें द्र, मुिंबई यािंच्याकडुन 
देण्यात आलेला आहे. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला 
भात लार्वणी निंतर पदहल्हया ३० ददर्व ािंपयगत शेतात पाण्यािी पातळी २.५ ते ५  ेमी िेर्वार्वी र्व अततरीक्त पाण्यािा तनिरा करार्वा. 
िेणेकरुन तणािंिा प्रादभुागर्व होणार नाही.  
आिंबा, काि,ु नारळ,  ुपारी या बारे्तील अततरीक्त पाण्यािा तनिरा करार्वा. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला 
पुढील पाि ददर्व ात अतत मु ळधार पाऊ ािी शक्यता अ ल्हयान ेनुकत्याि पुनगलार्र्वड केलेल्हया भात के्षरातुन अततरीक्त पाण्यािा 
तनिरा करार्वा. 

हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 
वपकाचे नाि वपकाची 

अिस्त्िा वपक ननहाय कृवि सल्ला 

खरीप भात  पनुगलार्र्वड 

पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने ज्या दठकािी भाताच्या गरव्या िातींची रोपे 
लागिडी योग्य झाली असतील अचया दठकािी पाऊसाचा अंदाि घेऊन भाताच्या पुनगलागिडीची काम ेऊरकुन यािी. 
चचखलिीच्या िेळेस एकरी ३५ कक.गॅ्र. युरीया, १२५ कक.गॅ्र. मसगंल सुपर फॉस्त्पेट आणि ३४ कक. गॅ्र. म्युरेट ऑफ पोटॅश खते ममसळािी. 
एकरी २ टन चगरीपुष्पाचा पाला चचखलिीच्या िळेेस ददल्यास ५०% नत्र खताची (युरीया) मात्रा कमी करुन द्यािी.  
२० ते २१ ददिसांनी १२ ते १५ समेी ऊंचीची आणि ५ ते ६ पाने फुटलेल्या रोपांची पुनगलागिड करािी. हळव्या िातीसंाठी भात वपकाचंी 
पुनगलागिड १५x१५ सेमी अंतरािर करािी. लाििी सरळ आणि उिळ २.५ त े३.५ समेी खोल करािी. ऊिळ लाििी केल्याने फुटिे चागंले 



येतात. एका चुडामध्ये २ ते ३ रोपे लािािीत आणि सकंरीत भातासाठी एका दठकािी एकच रोपे लािािीत.  
भात लाििी नतंर पदहल्या ३० ददिसांपयगत शेतात पाण्याची पातळी २.५ ते ५ सेमी ठेिािी ि अनतरीक्त पाण्याचा ननचरा करािा, 
िेिेकरुन तिांचा प्रादभुागि होिार नाही.  

नागली रोपिाटीका 
संिधगन 

पुढील पाच ददिसामंध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेनागली पुनगलागिडीची काम ेहाती घेण्यात यािीत. 
पाऊ ािा अिंदाि घेऊनि नार्ली रोपािी पुनगलार्र्वड करार्वी. नार्लीिी पुनगलार्र्वड करताना दोन रोपात १५  े.मी. र्व दोन ओळीत २० 
 े.मी. अिंतर राहील अशा त-हेने िोंबा पदधतीन ेकरार्वी. 
थ्िल्हयामध्ये काही दठकािी नागली पीक १० त े१५ ददिसांच्या रोपांच्या अिस्त्िेत आहे. नागली रोपिाटीकेमध्ये रोप े१५ ददिसाचंी झाली 
असल्यास रोपिाटीकेमधील ति काढाि.े रोपांची िाढ िोमदार होण्यासाठी युरीया या नत्रयकु्त खताचा प्रती गंुठयास १ ककलो या प्रमाि े
िापर करािा. 
पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेज्या दठकािी नागली पुनगलागिड कराियाची आहे 
अशा दठकािी नांगरिीची ि चचखलिीची काम े हाती घेण्यात यािी िेिे करुन पाऊसाद्िारे प्राप्त झालेले पािी पाझरुन न िाता 
खाचरामध्ये साचेल अशी व्यिस्त्िा करािी. 

भुईमगु पेरिी  

पुढील पाच ददिसामंध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेअनतरीक्त पाण्याचा ननचरा करािा. 
पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत मसुळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेभुईमूग परेिीची काम ेलिकरात लिकर ऊरकुन 
घ्यािीत. पेरिीकररता कोंकि कृिी विद्यापीठाच्या कोंकि भुरत्न या िातीच े बबयाि ेकृिी संशोधन कें र्द्,फोंडाघाट या दठकािी विक्रीस 
उपलब्ध आहे. 
डॉ. बा.सा.कोकि कृवि विद्यापीठान े मशफाारस केलेल्या कोकि गौरि ि ट्रॉम्बे कोकि (टपोरा) तसेच टी.िी. २६, टी.ए.िी. २४, 
टी.पी.िी.- ४१ या िातींची ननिड करािी. प्रती हेक्टरी १०० ते १२५ ककलो बबयाि ेिापरािे.  
मर रोगाचा प्रादभुागि टाळण्यासाठी िायरम ३ गॅ्रम/ककलो या प्रमािात चोळािे. याव्यततरीक्त २० गॅ्रम रायझोबबयम आणण ५० गॅ्रम स्फुरद 
वर्वरघळवर्वणा-या श्िर्वाणु  िंर्वधगकािी प्रतत ककलो बबयाण्या  याप्रमाणे बबि प्रकिया करार्वी. ऊपट्या िातीचंी पेरिी ३० x १५ समेी तर 
ननमपस-या ि पस-या िातींची पेरिी ४५ x १५ सेमी एिढ्या अंतरािर टोकन पद्धतीने करािी. 

आबंा - 

पुढील पाच ददिसामंध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेआंबा बागेतील अनतरीक्त पाण्याचा ननचरा करािा. 
आिंब्यार्वरील फािंदेमर रोर्ाच्या तनयिंरणा ािी कॉपर ऑक् ीक्लोराइड ०.३ टक्के (३० गॅ्रम/१० ली पाणी) ककिं र्वा ०.१ टक्के बोडो समश्रण 
यापैकी एका बुरशीनाशकािी पार्व ािी उघडीप पाहून फर्वारणी करार्वी. फािंदेमर रोर्ान ेमोिया फािंदयािंमधून डड िंक येत अ ल्हया  रोर्ग्रस्त 
 ाल ता ून त्यादिकाणी बोडो समश्रणािी पेस्ट ककिं र्वा कॉपर ऑक् ीक्लोराइडिी पेस्ट लार्वार्वी. आिंब्यामध्ये रोर्ट र्व  ुकलेल्हया फािंदया, 
बािंडरु्ळे कापून घ्यार्वीत र्व त्या दिकाणी 1 टक्का बोडो समश्रण लार्वार्वे.  

काि ु - 

पुढील पाच ददिसामंध्ये अनत मु ळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेकािु बागेतील अनतरीक्त पाण्याचा ननचरा करािा. 
पािसाळ्याच्या सुरुिातीला खोडककड्याची पैदास मोठ्या प्रमािात होत े त्यासाठी काि ुबागायतदारांनी खोडककडीच्या प्रादभुागिापासुन दक्ष 
राहण्याची आिचयकता आहे. प्रादभुागि आढळून आल्यास ननयंत्रिासाठी १५ मम.मी. पटामशच्या सहाय्यान ेप्रादमुभगत साल काढून झाडातील 
रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकाि ेि तो भाग २०% प्रिाही क्लोरोपायरीफॉस ५० मी. मल. १० मलटर पाण्यामध्ये ममसळून चागंला 
मभििािा. ककंिा ५% प्रिाही कफप्रोनील २ मी. मल. प्रनत १ मलटर पाण्यामध्ये ममसळिून चांगला मभििािा. (एका झाडासाठी ५ मलटर 
पािी या प्रमािात िापराि)े 

नारळ फळधारिा 
पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत म ुळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने नारळ बागेतील अनतरीक्त पाण्याचा ननचरा 
करािा. 
नारळार्वरील फळर्ळ या रोर्ािंच्या तनयिंरणा ािी बारे्मध्ये 1 टक्का बोडोसमश्रणािी दोन फर्वारण्या एक मदहन्याच्या अिंतराने कराव्यात.  

सुपारी फळधारिा पुढील पाच ददिसामंध्ये अनत म ुळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान े सुपारी बागेतील अनतरीक्त पाण्याचा ननचरा 
करािा.  ुपारीर्वरील फळर्ळ (कोळेरोर्) या रोर्ािंच्या तनयिंरणा ािी बारे्मध्ये 1 टक्का बोडोसमश्रणािी फर्वारणी करार्वी. 

र्वािंर्ी पनुगलार्र्वड पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत म ुळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेनकुत्याच पुनगलागिड केलेल्या के्षत्रातनु पाण्याचा 
ननचरा करािा. 

समरिी पनुगलार्र्वड पुढील पाच ददिसांमध्ये अनत म ुळधार स्त्िरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यान ेनकुत्याच पुनगलागिड केलेल्या के्षत्रातनु पाण्याचा 
ननचरा करािा. 

भेंडी पेरणी 
पुदढल पाि ददर्व  अनत मु ळधार पाऊ ािी शक्यता लक्षात घेता भेंडी वपकािी लार्र्वड करण्या ािी िमͧनीिी नािंर्रणी करुन ढेकळे 
फोडून १५० ककलो िािंर्ले कुिलेल शेणखत प्रती रु्िंिा िसमनीत मͧ ळार्व.े लार्र्वड ६० x ६०  े.मी. अिंतरार्वर करार्वी. पेरणीच्या र्वेळे  
७२० गॅ्रम युररया, ३.७५ ककलो स िंर्ल  ुपर फॉस्पेट आणͨ ८२५ म्यरेुट ऑफ पोटॅश प्रती रु्िंिा खतािी मारा दयार्वी.  

रे्वलर्वर्ीय 
फळभाज्या 

र्वाढीिी 
अर्वस्था काही दिकाणी र्वेलर्वर्ीय भाज्यािंमध्ये र्वेल  ुटायला  ुरुर्वात झालेली आहे. त्यािंना कािीिा आधार दयार्वा र्व मातीिी भर दयार्वी. 

सदर कृवि सल्ला पबत्रकाही डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेमशक फळ सशंोधन कें र्द्, िेंगुले ि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील 
“ग्रामीि कृवि मौसम सेिा” योिनतेील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अचधष्ठाता तिा नोडल ऑकफसर 

कृिी हिामान शास्त्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

डॉ. यशिंत च.ं मुठाळ 
तांबत्रक अचधकारी 

कृिी हिामान शास्त्त्रीय के्षत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 
 


