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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

=दनांक ६ ते १० ए"�ल २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"वQयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान UनदVशांक 

(SPI) नसुार रायगड िज-[याम\ये कमी ओलावा िTथती दश�"वQयात आल* आहे. 
"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उRहाळी भात पोटर* ते ल बी बाहेर 

येQयाची  अवTथा 

• उ4हाळी भात �पकात ल89या ये;यापूव< दहा =दवस व ल89या आ>यानंतर दहा =दवसांपय?त शेताम@ये पा;याची पातळी १० सB. मी. पयCत ठेवावी. 

भईुमगु श�गा अवTथा • भुईमगु �पकावर मावा �कडीचा �ादभुाCव =दसनू आ>यास Fनयं%णासाठH डायमेथोएट ३० टLके �वाह) १२ Mम. ल). �कंवा मोनोNोटोफॉस ३६ टLके �वाह) ८ 

Mम. ल). �Fत १० Mल. पा;यात Mमसळून फवारणी करावी. आवशLयता वाट>यास दसुर) फवारणी १५ =दवसानंतर करावी. 

आबंा फलधारणा अवTथा 

(सपुार* ते अंडाकृती 

अवTथा) 

 

• आबंा �पकाम@ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाCव हो;याची व Qयामुळे फळगळ हो;याची शLयता अस>याने Fनयं%णासाठH ५ टLके हेLझाकोनॅझोल ५ Mम. ल). 

�कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टLके गंधक २० Uॅम �Fत १० Mलटर पा;यात Mमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकाम@ये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाCव हो;याची शLयता आहे. �ादभुाCव =दसनू आ>यास Fनयं%णासाठH िWपनोसॅड ४५ टLके �वाह) २.५ Mम. ल). 

�कंवा थायेमेथॉLझाम २५ टLके २ Uॅम �Fत १० Mल. पा;यात Mमसळून फवारणी करावी.(सदर कYटकनाशकास लेबल Lलेम नाह)त). 

• फलधारणा झाले>या आबंा झाडास उपल9धतेनुसार शLय आहे Fतथे �ती झाडास १५ =दवसां[या अंतराने १५० ते २०० Mलटर पाणी दे;याची \यवWथा करावी.  

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संर]ण कर;यासाठH �व^यापीठाने Mशफारस केलेले “र]क फळमाशी सापळा” �ती हेLटर) ४ या �माणात बागेम@ये झाडा[या 

खाल)ल बाजू[या फां^यावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले>या आबंा कलमांना प=हल) तीन वषb पाणी दे;याची \यवWथा करावी तसेच जोडा[या खाल) बंु@यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून 

टाकावी. उ4हाdयात प=ह>या वष< आठवडयातून दोन वेळा तर दसुeया वष< पंधरा =दवसातून दोन वेळा व Fतसeया वष< म=ह4यातून दोन वेळा �Qयेक 

कलमांना ३० Mलटर पाणी ^यावे. 

काजू  फलधारणा व पKवता • काजू �पकाम@ये काह) =ठकाणी काढणी योfय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले>या $बया ब8डापासनू वेगdया कgन $बया उ4हाम@ये ७ ते ८ =दवस 

वाळवा\यात. तसेच �व^यापीठाने Mशफारस के>या�माणे काजू ब8डापासनू �व�वध =टकावू पदाथC तयार करावेत.   

• नवीन लागवड केले>या काजू कलमांना दर आठ =दवसांनी �ती कलम १५ Mलटर पाणी दे;याची \यवWथा करावी तसेच जोडा[या खाल) बंु@यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी[या Fनयं%णासाठH ५ टLके कडूFनबंयुLत (अझाडीराLट)न) कYटकनाशक ७.५ Mम.ल). सम�माणात पा;यात Mमसळून मुळा^वारे 

ए��ल ते मे, ऑLटोबर ते नो\हBबर व जानेवार) ते फेjुवार) या कालावधीत वषाCतून तीन वेळा दे;यात यावे. औषध =द>यानंतर ४५ =दवसापय?त नारळ काढू 

नयेत. याMशवाय नारळावर १ टLका Fनमाझोल ४ Mम .ल). �ती Mलटर पा;यातून नारळा[या घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर;यापूव< सवC 

�कडUWत व तयार नारळ काढून lयावेत. पडलेल) फळे, फुलोरा गोळा कgन नmट करावेत. तसेच नारळास ५० �कलो कंपोWट, १० �कलो Fनबंोळी पBड व 

nझकं, बोरॉन, मोMल9डेनम व कॉपर =ह अFतसoूम अ4नp\ये २०० Uॅम �ती माड दरवष< दे;यात यावी. 

कांदा  वाढ*ची अवTथा • कांदा �पक लागवडीनंतर ३ ते ४.५ म=ह4यात काढणीस तयार होते. काढणी पूव< २ आठवqयाअगोदर �पकास पाणी देणे थांबवावे जेणेकgन पानातील रस 

कां^याम@ये उतgन कांदा काढणीस तयार होईत.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ4हाळी भBडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढeयामाशी[या Fनयं%णासाठH शेताम@ये �पवdया रंगाची 'चकट काडb ८ �Fत एकर लावावीत.   

• बाmपीभवनाम@ये वाढ होत अस>याने, फळबाग रोपवा=टकेस, नवीन लागवड केले>या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास FनयMमत पाणी दे;याची \यवWथा 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेeया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां[या शर)राचे तापमान संतुMलत राह;यासाठH जनावरांना ताजे Wव[छ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे;यात यावे तसेच उmणतेचा दाह कमी 

कर;यासाठH वैरणीवर १ टLके गुळपाणी आnण ०.५ टLके मीठ यांचे Wवतं% pावण कgन Mशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस>याने उmणतेपासनू संर]ण कर;यासाठH गोtयाचे/कुकुटपालन शेडचे छuपर गवत, भाताचा पBडा, �कंवा  नारळा[या 

झावdया यांनी झाकून Qयावर अFतउ4हा[यावेळी पाणी पडेल अशी \यवWथा करावी तसेच वारा वाहत असले>या =दशेने गोठया[या / शेड[या  

बाजूस पा;यात Mभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उmणतेपासनू जनावरांचे संर]ण कर;याकvरता दपुार[या वेळी जनावरां[या अंगावर थंड पाणी Mशपंडावे Qयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो;यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �FतबंधाQमक उपाय wहणून पश ुवै^य�कय अ'धकार) स>>याने सवC जनावरांना लसीकरण कgन lयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीHया �शफारशीव]न तयार क]न �साkरत करQयात आल*. 

अlधक मा=हतीसाठm नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराno शासनाचे कृषी अlधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 

 


