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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक ११ व १२ जनू, २०१९ रोजी पावसाची शKयता आहे.  ?दनांक ५ ते ९ जनू, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाPय फरक वनRपती SनदTशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-UयामVये वनRपती SनदTशांक मVयम RवWपाचा दश�"वXयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Pयमान 

SनदTशांक (SPI) नसुार रायगड िज-UयामVये साधारण कोरडी िRथती दश�"वXयात आल* आहे. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • /दनांक ११ आ1ण १२ जनू रोजी हल7या 8व9पा:या पाऊसाची श7यता अस>याने @या /ठकाणी पाXयाची उपल]धता असेल 

अशाच /ठकाणी भात पेरणीची कामे हाती Bयावी. 

• एक एकर Dे%ावर लावणी करEयासाठF रोपवा/टका ४ गुंठे Dे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाHयावर �ती आर शे%ास १ �क.Iॅ. यKुरया व ३ �क.Iॅ. Lसगंल सपुर फॉ8फेट Lमसळावे. 

• जाड दाEया:या जातीसाठF हे7टर) ५० ते ६० �क.Iॅ., बार)क दाEया:या जातीसाठF हे7टर) ३५ ते ४० �क.Iॅ.आ1ण संकर)त 

जातीसाठF २० �क.Iॅ.  $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूP $बयाEयास २.५ Iॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणां:या बदंोब8तासाठF पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑ7सीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Lलटर पाEयात ३ Lम. 

ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Lलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठF Vनवडक Dे%ावर नांगरणी क9न �ती गुठंा Dे%ास २५० �क.Iॅ. कुजलेले शणेखत जLमनीत Lमसळावे. 

जLमनीचा उतार लDात घेऊन, उंच VनचYया:या जागी तळाशी १२० सZ.मी. व प[ृठभागी ९० सZ.मी. \ंद)चे, ८ ते १० सZ. मी. 

उंचीचे उतारानसुार यो]य ^या लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. एक एकर Dे%ावर लागवड करEयासाठF रोपवा/टका ४ गुठें 

Dे%ावर तयार करावी. 

आबंा वाढ*ची 

अवRथा  

• आबंा फळांची काढणी झा>यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले>या आबंा बागांमbये हल7या 8व9पाची 

छाटणी करावी. या मbये उंची कमी करणे, फांdया एकमेकांमbये  गे>या अस>यास छाटणे आ1ण वाळले>या फांdया काढून 

टाकणे या गो[ट)ंचा अतंभाeव करावा. घन लागवड असले>या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं:या अतंरा:या ८०% इतकh 

ठेवावी. 

नारळ - • पावसाiयात हवेतील आjeता वाढ>यामुळे नारळामbये बरुशीजkय रोगामुळे फळगळ होEयाची श7यता असते. फळांचे बरुशीजkय 

रोगापासनू संरDण करEयासाठF पावसाळा सु\ होEयापवूP १ ट7का बोडlLमmणाची फवारणी करावी व ^यानतंरची फवारणी एका 

म/हkया:या अतंराने पाऊस नसताना करावी. 

सपुार* - • सुपार)वर कोळेरोग nया बरुशीजkय रोगाचा �ादभुाeव पावसाiयात हवेतील आjeता वाढ>यामुळे फळां:या देठावर /दसनू येतो व 

^यामुळे फळांची मोoया�माणात गळ होते. फळांचे बरुशीजkय रोगापासनू संरDण करEयासाठF पावसाळा सु\ होEयापवूP 

झाडावर)ल रोगट Lशपंटेु, वाळले>या झावiया गोळा क9न न[ट करावेत व पानांचा बेच7यात १ ट7का बोडlLमmणा:या ३ ते ४ 

फवारEया एका म/हkया:या अतंराने कराpयात तसेच कोळेरोगा:या यश8वी Vनय%ंणासाठF ०.३ ट7के एLलएट (फॉLसट)ल एल 

८० ट7के पाEयात Lमसळणार) पावडर ३ Iम �ती १ Lलटर पाEयात) या  बरुशीनाशकाचे jावण सुपार) झाडांना मुळावाटे पाच 

हq^यात देEयात यावे. यासाठF सुपार) झाडाची अkन घेणार) दोन मुळे Vनवडून ^याची टोके कापनू Bयावीत. वर)ल �माणे 

बरुशीनाशकाचे jावण तयार क9न �^येकh १०० Lम. ल). या �माणात दोन qलाि8टक �पशpयात भ9न कापलेल) मुळे �पशवीत 

pयवि8थत बडुवनू �पशpया मुळाला बांधनू Bयाpयात. सदर:या बरुशीनाशकाचा प/हला हqता पावसाळा सु\ होEयापवूP देEयात 

यावा. 



दभुती जनावरे/ 

शे_या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां:या शर)राचे तापमान सतंुLलत राहEयासाठF जनावरांना ताजे 8व:छ व थडं पाणी मुबलक �माणात देEयात यावे तसेच 

उ[णतेचा दाह कमी करEयासाठF वरैणीवर १ ट7के गुळपाणी आ1ण ०.५ ट7के मीठ यांचे 8वतं% jावण क9न Lशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस>याने उ[णतेपासनू संरDण करEयासाठF गोoयाचे/कुकुटपालन शेडचे छqपर गवत, भाताचा पZडा, 

�कंवा नारळा:या झावiया यांनी झाकून ^यावर अVतउkहा:यावेळी पाणी पडले अशी pयव8था करावी तसेच वारा वाहत 

असले>या /दशेने गोठया:या / शडे:या  बाजसू पाEयात Lभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

सदर कृ"ष स-ला प`aका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील bामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तd स�मतीHया �शफारशीवWन तयार 

कWन �साeरत करXयात आल*. 

अfधक मा?हतीसाठg नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराhi शासनाचे कृषी अfधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


