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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक ४ व ५ मे, २०१९ रोजी आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाPय फरक वनRपती SनदTशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-YयामZये वनRपती SनदTशांक मZयम Rव[पाचा दश�"व\यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Pयमान SनदTशांक (SPI) नुसार 

रायगड िज-YयामZये सौ`य कोरडी िRथती दश�"व\यात आल* आहे. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उPहाळी भात पKवता व 

काढणी 

• भात प0व होव ूलाग3यास कापणी कर6यापुव7 ८ ते १० 9दवस शेतातील पाणी काढून टाकावेत.    

• तयार झाले3या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �वCयाने जEमनीलगत कापणी कFन मळणी कFन २ ते ३ उHहे देऊन धाHय वाळवावे. 

मगु आ�ण मटकd  फुलोरा व 

श�गा अवRथा 

• मगु आJण मटकK �पक फुलोLयात ये6याची व दाणे भर6याची अवMथा ओलाPयासाठR अSत सवTदनशील अस3याने �पकास फुलोLयाUया काळात व शTगा 

भरताना पाणी PयवMथापन करावे.   

आंबा फलधारणा 

अवRथा 

(अडंाकृती ते 

पKवता 

अवRथा) 

 

• पढु)ल दोन 9दवस ढगाळ वातावरण सभंवत अस3याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाWव हो6याची श0यता आहे. करपा रोगाUया 

Sनयं%णासाठR काबXHडाझीम १२ ट0के + मॅHकोझेब ६३ ट0के  १० [ॅम. �Sत १० Eलटर पा6यातनू �Sत १० Eलटर पा6यात Eमसळून फवारणी करावी. फळांचे 

फळमाशीपासनू सरं\ण कर6यासाठR �व]यापीठाने Eशफारस केलेले “र\क फळमाशी सापळा” �ती हे0टर) ४ या �माणात बागेम_ये झाडाUया खाल)ल बाजUूया 

फां]यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कFन न`ट करावी व बागेत MवUछता ठेवावी.  

• काढणी योbय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे3याUया सहाcयाने चौदा आणे (८० ते ८५ ट0के) प0वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयgत �कंवा स_ंयाकाळी ४ नंतर 

hवर)त करावी. यामळेु फळामधील सा0याचे �माण कमी हो6यास मदत होईल. आंjयाची फळे काढ3यानंतर सावल)म_ये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक 

रा%ीUया वेळेस करावी. फळे काढणीUया �कमान ८ 9दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कF नये. 

• आंjयावर)ल काढणी पkचात बरुशीजHय रोगापासनू आंबा फळांचे संर\ण कर6यासाठR काढणी नंतर लगेचच फळे    ५२ अ.ंसT. तापमानाUया पा6यात १० 

EमSनटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व6यासाठR ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कmकण कृषी �व]यापीठाने Eशफारस केले3या कोरोगोटेड फायबर 

बॉ0सम_ये फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा �पकाची काढणी झा3यावर झाडावरची बांडगुळे व वाळले3या फां]या काढून बागेत MवUछता ठेवावी. मोठया फां]यावर)ल बांडगुळे काढले3या भागावर 

बोडn पेMट लावावी.  

काज ू - • काज ूबागेतील वाळले3या फां]या काढून बागेत MवUछता ठेवावी. फां]या काढले3या भागावर बोडn पेMट लावावी. 

• काजमू_ये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुाWव झाडाचे खोड व उघडी मळेु यावर 9दसनू येतो. 9ह कKड झाडाची साल पोखFन आतील गाभा खात.े 

रोठयाUया �ादभुाWव 9दसनू येताच Sनयं%णासाठR १५ एम. एम. पटाशीUया सहाcयाने �ादEुभWत साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माqन टाकावेत व 

�वाह) 0लोरपायर)फॉस २० ट0के ५ Eम. ल). �ती १ Eलटर या �माणात rावण तयार कFन �ादEुभWत भाग rावणाने चांगला Eभजवावा व उरलेले rावण 

झाडाUया बु_ंयालगत मळुाशी ओतावे. झाडाला कोणhयाह) �कारे इजा कF नये व इजा झा3यास hयाला बोडn पेMट लावनू जखम झाकावी.  

सपुार* - • सपुार)चे कोळेरोग tया बरुशीजHय रोगापासनू सरं\ण कर6यासाठR पावसाळा सqु हो6यापूव7 झाडावर)ल रोगट Eशपंटेु, वाळले3या झावCया गोळा कFन न`ट 

करावेत व पानांचा बेच0यात १ ट0का बोडnEमuणाUया ३ ते ४ फवार6या एका म9हHयाUया अंतराने कराPयात.    

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा>टका 

- • बा`पीभवनाम_ये वाढ होत अस3याने, फळबाग रोपवा9टकेस, नवीन लागवड केले3या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास SनयEमत पाणी दे6याची PयवMथा 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेgया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांUया शर)राचे तापमान सतुंEलत राह6यासाठR जनावरांना ताजे MवUछ व थडं पाणी मबुलक �माणात दे6यात यावे तसेच उ`णतेचा दाह कमी 

कर6यासाठR वैरणीवर १ ट0के  गुळपाणी आJण ०.५ ट0के मीठ यांचे Mवतं% rावण कFन Eशपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस3याने उ`णतेपासनू सरं\ण कर6यासाठR गोwयाचे/कुकुटपालन शेडचे छxपर गवत, भाताचा पTडा, �कंवा नारळाUया झावCया यांनी 

झाकून hयावर अSतउHहाUयावेळी पाणी पडेल अशी PयवMथा करावी तसेच वारा वाहत असले3या 9दशेने गोठयाUया / शेडUया  बाजसू पा6यात Eभजवलेले 

बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ`णतेपासनू जनावरांचे संर\ण कर6याकyरता दपुारUया वेळी जनावरांUया अगंावर थडं पाणी Eशपंडावे hयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो6यास मदत होईल. 

• कुकुटपालन शेडम_ये पा6याची भांडी वाढवावी व �प6यासाठR MवUछ आJण थडं पा6याची मुबलक �माणात दे6यात यावे. तसेच खा]य सकाळी �कंवा 

स_ंयाकाळUया वेळेस दे6यात यावे. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Sतबधंाhमक उपाय zहणनू पश ुव]ैय�कय अ'धकार) स33याने सवW जनावरांना लसीकरण कFन {यावे.  

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तk स�मतीHया �शफारशीव[न तयार क[न �साlरत कर\यात आल*. 

अmधक मा>हतीसाठn नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराop शासनाचे कृषी अmधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 



 


