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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(Aदनांक ०१/०६/२०१९ ते ०७/०६/२०१९)  हवामानाचे घटक 
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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

Aदनांक ८ ते १२ जनु, २०१९ पयGत पावसाची शMयता असनू आकाश मेघाJछाAदत राह*ल.         

सामाQय फरक वनSपती TनदUशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-Zयाम[ये वनSपती TनदUशांक म[यम Sव\पाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान TनदUशांक 

(SPI) नसुार कोरडी िSथती दश�"व]यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 5दवस पाऊसाची श8यता अस9याने भात पेरणीची कामे पणू< क=न >यावी. 

• एक एकर @े%ावर लावणी करAयासाठC रोपवा5टका ४ गुंठे @े%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाEयावर �ती आर शे%ास १ �क.Fॅ. यHुरया व ३ �क.Fॅ. Iसगंल सपुर फॉKफेट Iमसळावे. 

• जाड दाAयाNया जातीसाठC हे8टर) ५० ते ६० �क.Fॅ., बार)क दाAयाNया जातीसाठC हे8टर) ३५ ते ४० �क.Fॅ.आPण संकर)त 

जातीसाठC २० �क.Fॅ.  $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूQ $बयाAयास २.५ Fॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांNया बदंोबKतासाठC पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑ8सीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Iलटर पाAयात ३ Iम. 

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

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठC Wनवडक @े%ावर नांगरणी क=न �ती गुठंा @े%ास २५० �क.Fॅ. कुजलेले शणेखत जIमनीत Iमसळावे. 

जIमनीचा उतार ल@ात घेऊन, उंच WनचZयाNया जागी तळाशी १२० स[.मी. व प\ृठभागी ९० स[.मी. ]ंद)चे, ८ ते १० स[. मी. 

उंचीचे उतारानसुार यो^य _या लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. एक एकर @े%ावर लागवड करAयासाठC रोपवा5टका ४ गुठें 

@े%ावर तयार करावी. 

आबंा वाढ*ची 

अवSथा  

• आबंा फळांची काढणी झा9यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले9या आबंा बागांमbये हल8या Kव=पाची 

छाटणी करावी. या मbये उंची कमी करणे, फांdया एकमेकांमbये  गे9या अस9यास छाटणे आPण वाळले9या फांdया काढून 

टाकणे या गो\ट)ंचा अतंभा<व करावा. घन लागवड असले9या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळींNया अतंराNया ८०% इतकg 

ठेवावी. 

नारळ - • पावसाhयात हवेतील आi<ता वाढ9यामुळे नारळामbये बरुशीजjय रोगामुळे फळगळ होAयाची श8यता असते. फळांचे बरुशीजjय 

रोगापासनू संर@ण करAयासाठC पावसाळा सु] होAयापवूQ १ ट8का बोडkIमlणाची फवारणी करावी व _यानतंरची फवारणी एका 

म5हjयाNया अतंराने पाऊस नसताना करावी. 

सपुार* - • सुपार)वर कोळेरोग mया बरुशीजjय रोगाचा �ादभुा<व पावसाhयात हवेतील आi<ता वाढ9यामुळे फळांNया देठावर 5दसनू येतो व 

_यामुळे फळांची मोnया�माणात गळ होते. फळांचे बरुशीजjय रोगापासनू संर@ण करAयासाठC पावसाळा सु] होAयापवूQ 

झाडावर)ल रोगट Iशपंटेु, वाळले9या झावhया गोळा क=न न\ट करावेत व पानांचा बेच8यात १ ट8का बोडkIमlणाNया ३ ते ४ 

फवारAया एका म5हjयाNया अतंराने कराoयात तसेच कोळेरोगाNया यशKवी Wनय%ंणासाठC ०.३ ट8के एIलएट (फॉIसट)ल एल 

८० ट8के पाAयात Iमसळणार) पावडर ३ Fम �ती १ Iलटर पाAयात) या  बरुशीनाशकाचे iावण सुपार) झाडांना मुळावाटे पाच 

हp_यात देAयात यावे. यासाठC सुपार) झाडाची अjन घेणार) दोन मुळे Wनवडून _याची टोके कापनू >यावीत. वर)ल �माणे 

बरुशीनाशकाचे iावण तयार क=न �_येकg १०० Iम. ल). या �माणात दोन pलािKटक �पशoयात भ=न कापलेल) मुळे �पशवीत 

oयविKथत बडुवनू �पशoया मुळाला बांधनू >याoयात. सदरNया बरुशीनाशकाचा प5हला हpता पावसाळा सु] होAयापवूQ देAयात 

यावा. 

0चकू  - • पावसाhयात हवेतील आi<ता वाढ9यामुळे 'चकूमbये बरुशीजjय रोगामुळे फळगळ होAयाची श8यता असते. फळांचे बरुशीजjय 

रोगापासनू संर@ण करAयासाठC बागेतील सुकले9या व रोगट फांdया कापनू _याजागी १ ट8का बोडkपेKट लावावी व 



पावसाhयाNया अगोदर १ ट8का बोडkIमlणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवारAया १५ ते २० 5दवसांNया अतंराने कराoयात.  

दभुती जनावरे/ 

शेeया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांNया शर)राचे तापमान सतंुIलत राहAयासाठC जनावरांना ताजे KवNछ व थडं पाणी मुबलक �माणात देAयात यावे तसेच 

उ\णतेचा दाह कमी करAयासाठC वरैणीवर १ ट8के गुळपाणी आPण ०.५ ट8के मीठ यांचे Kवतं% iावण क=न Iशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस9याने उ\णतेपासनू संर@ण करAयासाठC गोnयाचे/कुकुटपालन शेडचे छpपर गवत, भाताचा प[डा, 

�कंवा नारळाNया झावhया यांनी झाकून _यावर अWतउjहाNयावेळी पाणी पडले अशी oयवKथा करावी तसेच वारा वाहत 

असले9या 5दशेने गोठयाNया / शडेNया  बाजसू पाAयात Iभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीJया �शफारशीव\न तयार 

क\न �साkरत कर]यात आल*. 

अ0धक माAहतीसाठl नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


