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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची  
सामान्य थ्स्त्िती  
  

स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यामध्ये पढुील पाि ददव ामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे या कालावधी दरम्यान ददनािंक १४ व १५ मे रोिी तुरळक दिकाणी हलक्या 
स्वरुपाच्या, ददनािंक १६ मे रोिी ब-याि दिकाणी मध्यम स्वरुपाच्या तर ददनािंक १७ व १८ मे रोिी बहुतािंश दिकाणी अनकु्रमे मु ळधार व मध्यम 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता आहे. कमाल व ककमान तापमानात ब-याि अिंशी वाढ होऊन आर्द्गतेमध्येही बरीि वाढ  िंभवत आहे. त ेि हवामान 
आर्द्ग व पणुगतः ढर्ाळ राहण्यािी शक्यता आहे. अ ा अिंदाि प्रादेसशक हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्याकडून वतगववण्यात आला आहे.  

ववस्तारीत 
शे्रणीतील 

हवामान अिंदाि 
पिगन्यमान 

दक्षिण कोकण व र्ोवा या हवामान उपववभार्ामध्ये ददनािंक १९ ते २५ मे या कालावधी दरम्यान पिगन्यमान  रा रीपेिा िास्त होण्यािी शक्यता 
आहे. ( दर कालावधी दरम्यान ०.५७ सममी एवढे  रा री पिगन्यमान अ ते तरी या वर्षी  दर कालावधी दरम्यान ७.१७ सममी पिगन्यमान होण्यािी 
शक्यता आहे व ते  रा रीपेिा ११५०.१८ टक्क्यािंनी कमी होण्यािी शक्यता आहे.) 

इशारा 

स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यामध्ये पढुील पाि ददव ामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे या कालावधी दरम्यान ददनािंक १४ व १५ मे रोिी तुरळक दिकाणी  ो ाट्यािा 
वारा-वादळ व मेघर्िगने ह हलक्या स्वरुपाच्या, ददनािंक १६ मे रोिी तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा-वादळ व मेघर्िगने ह मु ळधार 
स्वरुपाच्या तर ददनािंक १७ व १८ मे रोिी बहुतािंश दिकाणी मु ळधार ते अतत मु ळधार स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता आहे अ ा ईशारा प्रादेसशक 
हवामानशास्र कें र्द्, मुिंबई यािंच्या कडून देण्यात आलेला आहे. 

सिगसाधारि कृवि सल्ला 

ववर्षुवतृ्तीय व आग्नेय अरबी  मुर्द्ामध्ये लिद्वीप िवळ आि ददनािंक १३ मे रोिी  मुर्द्  पाटीपा ुन ३.१ ककमी उिंिीवर कमी दाबािे िेर तनमागण झालेले आहे 
त ेि त ेददनािंक १४ मे रोिी  काळी लिद्वीप िवळ अधधक  ुस्पष्ट होण्यािी शक्यता आहे. त्यािबरोबर ददनािंक १५ मे रोिी  दर कमी दाबािे िेर अधधकि 
ततव्र होऊन ददनािंक १६ मे रोिी त्यािे िकक्रवादळात रुपािंतर होण्यािी शक्यता आहे व ते अधधकाधधक ततव्र होऊन ऊत्तरेकड े रकुन ददनािंक १८ मे रोिी 
 िंध्याकाळी र्ुिरात व पाककस्तान ककनारी धडकण्यािी शक्यता आहे. त्यामुळे वा-यािा वेर् वाढुन  मुर्द् खवळलेल्हया अवस्थेत अ णार आहे.  ार्री मा ेमारी 
करणा-या मश्च्िमारािंनी पुढील ५ ददव ािंमध्ये खोल  मुर्द्ामध्ये मा ेमारी  िाऊ नये. 
िकक्रय वादळामुळे वा-यािा वेर् ५० त े६० ककसम अ ण्यािी शक्यता अ ल्हयाने घर ककिं वा वस्तीिवळील धोकादायक झाडे ककिं वा झाडािंच्या फािंद्या अ तील तर 
त्या त्वरीत तोडुन घेण्यात याव्यात त ेि स िंधुदरु्ग श्िल्ह्यातील  वग नार्रीकािंना व शेतकरी बिंधुिंना आवाहन करण्यात येत ेकी, ददनािंक १४ ते १७ मे या 
कालावधी दरम्यान  वाांनी  ुरक्षित दिकाणी रहावे. 

संक्षक्षप्त संदेश सल्ला स िंधदुरु्ग श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १७ व १८ मे रोिी  ो ाट्यािा वा-या वादळा दहत बहुतािंश दिकाणी मु ळधार स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता आहे. 
हिामान अंदािािर आधारीत कृवि सल्ला 

वपकाच े
नाि 

वपकाची 
अिस्त्िा 

वपक ननहाय कृवि सल्ला 

आबंा काढिी 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते म ुळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वा-या वादळामध्ये नववन लार्वड केलेली व  ाधारणतः २ वर्षागपयगतिी आिंबा कलमे कोलमडु नयेत या ािी 
नववन लार्वड केलेल्हया आिंबा कलमािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. आिंबा बारे्तील अततररक्त पाण्यािा तनिरा करावा 
श्िल्हहयामध्ये आिंबा वपक बहुतेक दिकाणी मोिया आकारािी व काढणीिी फळे अशी अवस्था आहे. श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या 
कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते म ुळधार स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता 
नकु ान टाळण्या ािी तयार फळे  काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी िारच्या निंतर नतुन झेल्हयाच्या  हाय्याने ८० ते ८५ % (िौदा आणे) पक्वतेला 
लवकरात लवकर काढुन घ्यावीत. फळे काढणीच्या ककमान ८ ददव  अर्ोदर झाडावर कोणतेही और्षध फवारु नये. 
येत्या ५ ददव ािंमध्ये कमाल व ककमान तापमानात वाढ होऊन आरोह प्रकारच्या पिगन्यािी शक्यता आहे त्यामुळे होणारी तापमान वाढ लिात घेता 
तापमान वाढीमुळे हाप ु आिंबा फळािंमध्ये  ाक्यािे प्रमाण वाढण्यािी शक्यता आहे.  ाका टाळण्या ािी व उष्णतेपा ून बिाव करण्या ािी तयार फळे 
 काळी दहाच्या अर्ोदर व दपुारी िारच्या निंतर काढावीत व  ावलीत िेवावीत. ऊन्हामध्ये फळािंिी वाहतुक करु नये. 
श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते म ुळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता अपररपक्व व काढणी  तयार न लेल्हया आिंबा फळावर करपा रोर्ािा प्रादभुागव होण्यािी शक्यता आहे, 
पाउ ामुळे आिंबा फळावर डार् पडुन होणारे नकु ान टाळण्या ािी पाऊ ािा अिंदाि घेऊन आिंबा वपकावर काबेन्डॅझीम ५० टक्के पाण्यात ववरघळणारी 
पावडर (१० गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात) फवारावी. 



फळे वपकात घालताना फळ कुिीिा प्रादभुागव वाढु नये या ािी फळािंना उष्ण िल प्रकक्रया द्यावी. त्या ािी फळे ५२ अिंश  े. तापमानाच्या पाण्यात १० 
समनीटे बडुवनु निंतर आडीत घालावीत. 
आिंबा लार्वडी ािी तनवडलेल्हया िेरातील झाडे झुडपे तोडुन िसमन स्वच्ि करावी.  
पाव ाळा  ुरु होण्यापवुी एवप्रल मे महीन्यात १०x१० मीटर अिंतरावर १x१x१ मीटर आकारािे खड्ड ेखणुन ते िािंर्ली माती आणण ३-४ घमेली किं पोस्ट 
ककिं वा शेणखत आणण ३ ककलो  ुपर फॉस्पेट या समश्रणाणे भरुन तयार िेवावेत.  

कािु 
नविन 
लागिड 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वा-या वादळामध्ये नववन लार्वड केलेली व  ाधारणतः २ वर्षागपयगतिी कािु कलमे कोलमडु नयेत या ािी 
नववन लार्वड केलेल्हया काि ुकलमािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. काि ुबारे्तील अततररक्त पाण्यािा तनिरा करावा 
िक्रीवादळामुळे वाऱ्यािा वेर् वाढण्यािी शक्यता अ ल्हयामुळे  मुर्द् ककनारी भार्ात कािू बारे्तील झाडािंि ेफािंद्या मोडून नकु ान होऊ शकते, अशा वळेी 
मोडलेल्हया फािंद्या काढून घ्याव्यात व त्या दिकाणी बोडो पेस्ट लावण्यािी व्यवस्था करावी 
िक्रीवादळामुळे वाऱ्यािा वेर् वाढण्यािी शक्यता अ ल्हयामुळे  मुर्द् ककनाऱ्याकडील भार्ात कािू बारे्तील झाडािंच्या फािंद्या मोडून नकु ान होऊ शकते व 
िखम झालेल्हया दिकाणी रोिा या ककडीिा प्रादभुागव होऊ शकतो अशा मोडलेल्हया फािंद्या काढुन घ्याव्यात व प्रादभुागव आढळून आल्हया  तनयिंरणा ािी १५ 
सम.मी. पटासशच्या  हाय्याने प्रादसुभगत  ाल काढून झाडातील रोठ्याला बाहेर काढून मारुन टाकावे व तो भार् २०% प्रवाही क्लोरोपायरीफॉ  ५० मी. सल. 
१० सलटर पाण्यामध्ये सम ळून िािंर्ला सभिवावा. ककिं वा ५% प्रवाही कफप्रोनील २ मी. सल. प्रतत १ सलटर पाण्यामध्ये सम ळवनू िािंर्ला सभिवावा. (एका 
झाडा ािी ५ सलटर पाणी या प्रमाणात वापरावे) 
काििुी लार्वड कलमे लावनु करतात. एवप्रल ककिं वा मे महीन्यात ७x७ मीटर ककिं वा ८x८ मीटर अिंतर िेवनु खडड ेखोदावेत.  
हेक्टरी १५५-२०० झाड ेब तात. खड्ड्यािी लािंबी, रुिं दी, खोली ०.६x०.६x०.६ मीटर अ ावी.  
खड्ड्यात दीड ते दोन घमेली िािंर्ले कुिलेले किं पोस्ट, १/२ ककलो स िंर्ल  पुर फॉस्फेट ककिं वा हाडािी पडु मातीत सम ळावी.  
वाळवी तनयिंरणा ािी २% समधथल पॅराधथऑन ५० ग्रम भुकटी प्रतत खडड्यात टाकावी. 

नारळ फळधारिा 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वा-या वादळामध्ये नववन लार्वड केलेली व  ाधारणतः २ वर्षागपयगतिी नारळ रोपे कोलमडु नयेत या ािी 
नववन लार्वड केलेल्हया नारळ रोपािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. नारळ बारे्तील अततररक्त पाण्यािा तनिरा करावा 
नारळ लार्वडी ािी ७.५ × ७.५ मी. अिंतरावर १ × १ × १ मी आकारािे खडड ेखोदनू उन्हात िािंर्ले तापत िेवावेत. तयार केलेले खडड े३ ते ४ घमेली 
शेणखत ककिं वा किं पोस्ट आणण १ कक. स िंर्ल  ुपर फॉस्फेट या समश्रणाने भरुन घ्यावेत. 

सुपारी फळधारिा 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वा-या वादळामध्ये नववन लार्वड केलेली व  ाधारणतः २ वर्षागपयगतिी  ुपारी रोपे कोलमडु नयेत या ािी 
नववन लार्वड केलेल्हया  ुपारी रोपािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा.  ुपारी बारे्तील अततररक्त पाण्यािा तनिरा करावा 
 ुपारी लार्वडी ािी २.७ × २.७ मी. अिंतरावर ०.६ × ०.६ × ०.६ मी. आकाराि खडड ेखोदनू उन्हात िािंर्ले तापत िेवावेत. तयार केलेले खडड े३ ते ४ 
घमेली शेणखत ककिं वा किं पोस्ट आणण १ कक. स िंर्ल  ुपर फॉस्फेट या समश्रणाने भरुन घ्यावेत. 

खरीप भात खररप- 
पवुगतयारी 

भात कापणी केलेल्हया शेतािी नािंर्रट करून ध कटे नष्ट करावीत. ज्या शतेामधील पीकािंिी काढणी पणूग झाली अ ेल त्या शेतािी नािंर्रट करुन िसमन 
उन्हात िािंर्ली ताप ूदयावी. खरीप हिंर्ामातील पीकािंच्या लार्वडीच्या दृष्टीने पूवग तयारी  लार्ावे. भात पीकाच्या रोपवाटीकेकररता शेतािी मशार्त करावी. 

केळी फळधारिा 
श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता वा-या वादळामध्ये केळीिी झाडे कोलमडु नयेत या ािी केळीच्या झाडािंना बािंबचु्या कािीिा आधार द्यावा. 
केळीच्या बारे्तील अततररक्त पाण्यािा तनिरा करावा 

भुईमगु काढणी 

काही दिकाणी भुईमरु् पीक पक्व होण्याच्या अवस्थेत आहे. काढणी ािी तयार झालेल्हया भुईमरु्ािी पाने पीवळी होउन र्ळू लार्ल्हया  त ेि शेंरे्च्या 
आतील  ाल काळ र व शेंर्दाण्या  योग्य रिंर् आला अ ल्हया  काढणी करावी. काढणी केलेल्हया शेंर्ा उन्हामध्ये ४ ते ५ ददव  वाळवनू निंतर 
 ािवणूक करावी.  
श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता भुईमुर्ािी काढणी शक्यतो लवकरात लवकर व पिगन्यमानािा अिंदाि घेऊनि करावी. 

दभुती 
िनावरे/ 
शेळ्या, 
मेंढ्या 

- 

श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता िनावरािंिे वविािंपा ुन  िंरिण कराव ेव िनावरे  ुरक्षित दिकाणी बािंधावीत. वविािंिा लखलखाट होत अ ताना 
िनावरे शक्यतो झाडाखाली बािंध ुनयेत व ती  ुरक्षित दिकाणी र्ोठ्यामध्ये बािंधाववत. 
वविािंिा लखलखाट होत अ ताना व हलक्या स्वरुपािा पाऊ   ुरु अ ताना मोकळ्या िरावया   ोडलेल्हया शेळ्यािंच्या/मेंढ्यािंच्या कळपा दहत 
शेळी/मेंढपाळािंनी झाडािंिा आ रा घेऊ नये. झाडावर ववि पडण्यािी शक्यता अ ल्हयाने स्वतःच्या व िनावरािंच्या श्िवीता  दर्ा होण्यािी शक्यता अ ते.  
दभुत्या िनावरािंिे र्ोिे कच्च्या स्वरुपािे अ तील तर ते शाकारुन घेण्यात यावे त ेि र्ोठ्याशेिारी एखादे धोकादायक झाड ककिं वा झाडाच्या फािंद्या 
अ तील तर त्या त्वरीत तोडुन घेण्यात याव्या व िनावरे कोणत्याही पररश्स्थतीत  ुरक्षित दिकाणी बािंधण्यात यावी. 

कुक्कुटपालन - 
श्िल्ह्यामध्ये ददनािंक १४ ते १८ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान तुरळक ते ब-याि दिकाणी  ो ाट्यािा वारा व मेघर्िगने ह हलक्या ते मु ळधार 
स्वरुपाच्या पाऊ ािी शक्यता लिात घेता कोंबडयािंि ेपाऊ ाच्या झडीपा ुन  िंरिण करण्या ािी शेडला बाहेरुन कापडी पडदे लावावेत. कोंबडयािंना त ेि 
वपल्हलािंना वपण्या ािी स्वच्ि र्ार पाण्यािा परुविा करावा.  

फळप्रकक्रया  आिंबा, कोकम, फण , करविंद, िािंभूळ इ. फळािंच्या उपलब्धतेन ुार प्रकक्रयायकु्त पदाथग तयार करावेत. 
सदर कृवि सल्ला पत्रत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेमशक 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 तिा नोडल ऑकफसर 
कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 

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

कृिी हिामानशास्त्त्रीय क्षेत्र एकक 
ग्राममि कृवि मौसम सेिा 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
०२३६२-२४४२३१ 

 
 


