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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १० ते १४ ए"�ल २०१९ पयDत आकाश PनरQ राह*ल. =दनांक १० व १२ ए"�ल २०१९ रोजी वाMयाचा वेगात वाढ संभवते.  

सामाTय फरक वनVपती PनदWशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-\याम]ये वनVपती PनदWशांक म]यम Vव^पाचा दश�"व_यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान PनदWशांक (SPI) नसुार रायगड िज-\याम]ये कमी ओलावा 

िVथती दश�"व_यात आल* आहे. 

"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

उTहाळी भात फुलोरा अवVथा • उ5हाळी भात �पकास न%ाचा :तसरा ह;ता हे=टर) २० �क. ?ॅ. न% (४३ �क. ?ॅ. युBरया ) �पक फुलोDयात असताना देEयात यावा तसेच लFGया आHयानंतर दहा IदवसांपयJत शेतामKये पाEयाची 

पातळी १० सL. मी. पयMत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अवVथा 

(सुपार* ते 

अंडाकृती 

अवVथा) 

 

• िजHQयातील काह) Iठकाणी मोSया आकाराची फळे काढणीUया अवVथेत असून फळांची काढणी ‘नूतन’ झेHयाUया सहाZयाने चौदा आणे (८० ते ८५ ट=के) प=वतेला देठासह सकाळी १० 

वाजेपयJत �कंवा संKयाकाळी ४ नंतर करावीत. उ\णतेमुळे फळांचे तापमान वाढून सा=याचे �माण वाढEयाची श=यता असHयाने आंGयाची फळे काढHयानंतर सावल)मKये ठेवावीत तसेच आंबा 

फळांची वाहतूक रा%ीUया वेळेस करावी. फळे काढणीUया �कमान 8 Iदवसा अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क_ नये. 

• आंGयावर)ल काढणी प`चात बुरशीज5य रोगापासून आंबा फळांचे संरaण करEयासाठb काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सL. अ.ं तापमानाUया पाEयात १० cम:नटे बुडवून काढावीत व नंतर फळे 

�पक�वEयासाठb ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कFकण कृषी �वeयापीठाने cशफारस केलेHया कोरोगोटेड फायबर बॉ=समKये फळे प�कंग करावीत.    

• पुढ)ल दोन Iदवस वाDयाचा वेग जाVत असHयाने नवीन लागवड केलेHया कलमांना काठbचा आधार eयावा. 

• आंबा �पकामKये फळावंर भुर) रोगाचा �ादभुाMव होEयाची व fयामुळे फळगळ होEयाची श=यता असHयाने :नयं%णासाठb ५ ट=के हे=झाकोनॅझोल ५ cम. ल). �कंवा पाEयात �वरघळणारे ८० 

ट=के गंधक २० ?ॅम �:त १० cलटर पाEयात cमसळून फवारणी करावी. 

• आंबा �पकामKये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाMव होEयाची श=यता आहे. �ादभुाMव Iदसून आHयास :नयं%णासाठb िVपनोसॅड ४५ ट=के �वाह) २.५ cम. ल). �कंवा थायेमेथॉ=झाम २५ ट=के २ ?ॅम 

�:त १० cल. पाEयात cमसळून फवारणी करावी.(सदर कhटकनाशकास लेबल =लेम नाह)त). 

• फलधारणा झालेHया आंबा झाडास उपलGधतेनुसार श=य आहे :तथे �ती झाडास १५ IदवसांUया अतंराने १५० ते २०० cलटर पाणी देEयाची iयवVथा करावी.  

• आंबा फळांचे फळमाशी पासून संरaण करEयासाठb �वeयापीठाने cशफारस केलेले “रaक फळमाशी सापळा” �ती हे=टर) ४ या �माणात बागेमKये झाडाUया खाल)ल बाजूUया फांeयावर 

लावावेत.  

• नवीन लागवड केलेHया आंबा कलमांना पIहल) तीन वषl पाणी देEयाची iयवVथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बंुKयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ5हाmयात पIहHया वषn 

आठवडयातून दोन वेळा तर दसुDया वषn पंधरा Iदवसातून दोन वेळा व :तसDया वषn मIह5यातून दोन वेळा �fयेक कलमांना ३० cलटर पाणी eयावे.  

काज ू फलधारणा व 

पKवता 

• काज ू�पकामKये तयार झालेHया $बया बFडापासून वेगmया क_न $बया उ5हामKये ७ ते ८ Iदवस वाळवाiयात. तसेच �वeयापीठाने cशफारस केHया�माणे काजू बFडापासून �व�वध Iटकावू पदाथM 

तयार करावेत.  

• पुढ)ल दोन Iदवस वाDयाचा वेग जाVत असHयाने नवीन लागवड केलेHया कलमांना काठbचा आधार eयावा. बागेतील रोगट व वाळलेHया फांeया गोळा क_न बाग VवUछ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केलेHया काज ूकलमांना दर आठ Iदवसानंी �ती कलम १५ cलटर पाणी देEयाची iयवVथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बंुKयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ फलधारणा व 

पKवता 

• बा\पीभवनामKये वाढ होत असHयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ IदवसांUया अंतराने पाणी देEयाची iयवVथा करावी तसेच आmयामKये ओलावा Iटक�वEयासाठb नारळाUया शLडया पुराiयात आqण 

झावmयांचे आUछादन करावे. 

• तयार नारळाची काढणी करावी आqण वाळवणी करावी. 

• नवीन लागवड केलेHया नारळाUया रोपांना काठbचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामुळे पाने करपू नयेत rहणनू पIहल) दोन वषl रोपांना व_न सावल) करावी. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीUया :नयं%णासाठb ५ ट=के कडू:नबंयु=त (अझाडीरा=ट)न) कhटकनाशक ७.५ cम.ल). सम�माणात पाEयात cमसळून मुळाeवारे ए��ल ते मे, ऑ=टोबर ते नोiहLबर 

व जानेवार) ते फेuुवार) या कालावधीत वषाMतून तीन वेळा देEयात यावे. औषध IदHयानंतर ४५ IदवसापयJत नारळ काढू नयेत. याcशवाय नारळावर १ ट=का :नमाझोल ४ cम .ल). �ती cलटर 

पाEयातून नारळाUया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी करEयापूवn सवM �कड?Vत व तयार नारळ काढून wयावेत. पडलेल) फळे, फुलोरा गोळा क_न न\ट करावेत. तसेच नारळास 

५० �कलो कंपोVट, १० �कलो :नबंोळी पLड व qझकं, बोरॉन, मोcलGडेनम व कॉपर Iह अ:तसूxम अ5नyiये २०० ?ॅम �ती माड दरवषn देEयात यावी. 

सुपार*  पKवता • दzaण Iदशेकडील उ5हापासून सुपार)Uया खोडाचे संरaण करEयासाठb खोडावर गवत पLढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बा\पीभवनामKये वाढ होत असHयाने, सुपार) बागेत ४ ते ५ IदवसांUया अतंराने पाणी देEयाची iयवVथा करावी. 

कांदा  वाढ*ची अवVथा • कांदा �पक लागवडीनंतर ३ ते ४.५ मIह5यात काढणीस तयार होते. काढणी पूवn २ आठव{याअगोदर �पकास पाणी देणे थाबंवावे जेणेक_न पानातील रस कांeयामKये उत_न कांदा काढणीस 

तयार होईत.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ5हाळी भLडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढDयामाशीUया :नयं%णासाठb शेतामKये �पवmया रंगाची 'चकट काडl ८ �:त एकर लावावीत तसेच भLडीवर फळे पोखरणाDया अळीचा �ादभुाMव Iदसून 

आHयास �कड?Vत फळे न\ट करावीत व :नयं%णासाठb सायपरमे}ीन २५ ट=के �वाह) ३ cम .ल). �कंवा लॅrबडा सायहॅलो}ीन ५ ट=के �वाह) ६ cम .ल). �ती १० cलटर पाEयात cमसळून 

फवारणी करावी.  

• बा\पीभवनामKये वाढ होत असHयाने, फळबाग रोपवाIटकेस, नवीन लागवड केलेHया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास :नयcमत पाणी देEयाची iयवVथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेgया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांUया शर)राचे तापमान संतुcलत राहEयासाठb जनावरांना ताजे VवUछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देEयात यावे तसेच उ\णतेचा दाह कमी करEयासाठb वैरणीवर १ ट=के 

गुळपाणी आqण ०.५ ट=के मीठ यांचे Vवतं% yावण क_न cशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असHयाने उ\णतेपासून संरaण करEयासाठb गोSयाचे/कुकुटपालन शेडचे छ;पर गवत, भाताचा पLडा, �कंवा  नारळाUया झावmया यांनी झाकून fयावर 

अ:तउ5हाUयावेळी पाणी पडेल अशी iयवVथा करावी तसेच वारा वाहत असलेHया Iदशेने गोठयाUया / शेडUया  बाजूस पाEयात cभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ\णतेपासून जनावरांचे संरaण करEयाकBरता दपुारUया वेळी जनावरांUया अंगावर थंड पाणी cशपंडावे fयामुळे शर)राचे तापमान कमी होEयास मदत होईल. 

• गोचीडांपासून संरaण करEयासाठb जनावरांUया अंगास केसांUया उलट Iदशेने २ ट=के cम'थल पॅरे'थओंनची भुकट) चोळावी.   

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीHया �शफारशीव^न तयार क^न �साnरत कर_यात आल*. 

अoधक मा=हतीसाठp नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराqr शासनाचे कृषी अoधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 



 


