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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १७ ते २१ 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 

फुलोरा अवTथा • उ1हाळी भात �पकास न%ाचा 7तसरा ह8ता हे:टर) २० �क. <ॅ. न% (४३ �क. <ॅ. यु?रया) �पक फुलोAयात असताना देBयात यावा तसेच लCDया 

आEयानंतर दहा FदवसांपयGत शतेामIये पाBयाची पातळी १० सJ. मी. पयKत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अवTथा 

(अंडाकृती ते 

पKवता अवTथा) 

 

• आMKतते होणार) घट व तापमानातील होणाAया वाढ)मुळे आंDयाची फळगळ होBयाची श:यता आहे. फळगळ कमी करBयासाठQ पाBयाRया 

उपलDधतेनुसार आंDयाRया झाडास १५ FदवसांRया अंतराने १५० ते २०० Tलटर पाणी देBयाची UयवVथा करावी. आXण झाडाRया बंुIयाभोवती 

आRछादनाचा वापर करावा.  

• िजE]यातील काह) Fठकाणी मो^या आकाराची फळे काढणीRया अवVथेत असून फळांची काढणी ‘नूतन’ झेEयाRया सहाaयाने चौदा आणे (८० ते 

८५ ट:के) प:वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयGत �कंवा संIयाकाळी ४ नंतर करावीत. उcणतेमुळे फळांचे तापमान वाढून सा:याचे �माण 

वाढBयाची श:यता असEयाने आंDयाची फळे काढEयानंतर सावल)मIये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीRया वेळेस करावी. फळे 

काढणीRया �कमान ८ Fदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कd नये. 

• आंDयावर)ल काढणी पeचात बुरशीज1य रोगापासून आंबा फळांचे संरfण करBयासाठQ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सJ. तापमानाRया पाBयात 

१० Tम7नटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वBयासाठQ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कCकण कृषी �वhयापीठाने Tशफारस केलेEया 

कोरोगोटेड फायबर बॉ:समIये फळे प�कंग करावीत.    

• आंबा �पकावर करपा रोगाचा �ादभुाKव होBयाची श:यता आहे. करपा रोगाRया 7नयं%णासाठQ काबi1डाझीम १२ ट:के + मॅ1कोझबे ६३ ट:के  

१० <ॅम. �7त १० Tलटर पाBयातून �7त १० Tलटर पाBयात Tमसळून फवारणी करावी. तसेच आंबा फळांचे फळमाशीपासून संरfण करBयासाठQ 

�वhयापीठाने Tशफारस केलेले “रfक फळमाशी सापळा” �ती हे:टर) ४ या �माणात बागेमIये झाडाRया खाल)ल बाजूRया फांhयावर लावावेत. 

फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कdन नcट करावी व बागेत VवRछता ठेवावी.  

• नवीन लागवड केलेEया आंबा कलमांना पFहल) तीन वषi पाणी देBयाची UयवVथा करावी तसेच जोडाRया खाल) बुंIयावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. उ1हाmयात पFहEया वषn आठवडयातून दोन वेळा तर दसुAया वषn पंधरा Fदवसातून दोन वेळा व 7तसAया वषn मFह1यातून दोन 

वेळा �oयेक कलमांना ३० Tलटर पाणी hयावे.  

• आंबा नवीन लागवडीसाठQ 7नवडलेEया fे%ातील साफ सफाई कdन qयावी. ए��ल – मे मFह1यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन पIदतीने 

लागवडीसाठQ  ५ x ५ मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खsड ेखणून ते चांगल) माती आXण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले 

शणेखत आXण ३ �कलो Tसगंल सुपर फॉVफेट या Tमtणाने भdन तयार ठेवावेत.    

सूचना : अधKवट कुजलेले शेणखत वापरEयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाKव होBयाची श:यता असत.े  

काजू  नवीन लागवड • काजू नवीन लागवडीसाठQ 7नवडलेEया fे%ातील साफ सफाई कdन qयावी. ए��ल – मे मFह1यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर अंतरावर 

०.६ x ०.६ x ०.६ मीटर आकाराचे खsड ेखणून ते चांगल) माती आXण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आXण अधाK �कलो Tसगंल 

सुपर फॉVफेट या Tमtणाने भdन तयार ठेवावेत.  सूचना : अधKवट कुजलेले शेणखत वापरEयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाKव होBयाची 

श:यता असत.े 

• बागेतील रोगट व वाळलेEया फांhया गोळा कdन बाग VवRछ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केलेEया काजू कलमांना दर आठ Fदवसांनी �ती कलम १५ Tलटर पाणी देBयाची UयवVथा करावी तसेच जोडाRया खाल) 

बुंIयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ नवीन लागवड • नारळ नवीन लागवडीसाठQ 7नवडलेEया fे%ातील साफ सफाई कdन qयावी. ए��ल – मे मFह1यात ७.५ x ७.५ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर 

अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खsड ेखणून ते चांगल) माती आXण १० �कलो चांगले कुजलेले शणेखत आXण २ �कलो Tसगंल सुपर 

फॉVफेट या Tमtणाने भdन तयार ठेवावेत.    

• बाcपीभवनामIये वाढ होत असEयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ FदवसांRया अंतराने पाणी देBयाची UयवVथा करावी तसेच आmयामIये ओलावा 



Fटक�वBयासाठQ नारळाRया शJडया पुराUयात आXण झावmयांचे आRछादन कराव.े 

• नवीन लागवड केलेEया नारळाRया रोपांना काठQचा आधार दयावा तसेच कडक उ1हामुळे पाने करप ूनयेत wहणून पFहल) दोन वषi रोपांना 

वdन सावल) करावी. 

सुपार*  नवीन लागवड • सुपार) नवीन लागवडीसाठQ 7नवडलेEया fे%ातील साफ सफाई कdन qयावी. ए��ल – मे मFह1यात २.७ x २.७ मीटर अंतरावर ०.६ x ०.६ x 

०.६ मीटर आकाराचे खsड ेखणून ते चांगल) माती आXण २० �कलो चांगले कुजलेले शणेखत आXण अधाK �कलो Tसगंल सुपर फॉVफेट या 

Tमtणाने भdन तयार ठेवावेत. तसेच वाAयापासून व उ1हापासून संरfण करBयासाठQ सुx �कंवा 7नल'गर) �पकाची लागवड बागेभोवती करावी. 

• दyfण Fदशेकडील उ1हापासून सुपार)Rया खोडाचे संरfण करBयासाठQ खोडावर गवत पJढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बाcपीभवनामIये वाढ होत असEयाने, सुपार) बागेत ४ ते ५ FदवसांRया अंतराने पाणी देBयाची UयवVथा करावी. 

कांदा  वाढ*ची अवTथा • कांदा �पक लागवडीनंतर ३ ते ४.५ मFह1यात काढणीस तयार होत.े काढणी पूवn २ आठवsयाअगोदर �पकास पाणी देणे थांबवावे जेणेकdन 

पानातील रस कांhयामIये उतdन कांदा काढणीस तयार होईत.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ1हाळी भJडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढAयामाशीRया 7नयं%णासाठQ शतेामIये �पवmया रंगाची 'चकट काडi ८ �7त एकर लावावीत तसेच भJडीवर 

शJडा व फळे पोखरणाAया अळीचा �ादभुाKव Fदसून आEयास �कड<Vत फळे नcट करावीत व 7नयं%णासाठQ सायपरमे{ीन २५ ट:के �वाह) ३ Tम 

.ल). �कंवा लॅwबडा सायहॅलो{ीन ५ ट:के �वाह) ६ Tम .ल). �ती १० Tलटर पाBयात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकास गरजेनुसार पाणी 

देBयाची UयवVथा करावी. 

• बाcपीभवनामIये वाढ होत असEयाने, फळबाग रोपवाFटकेस, नवीन लागवड केलेEया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास 7नयTमत पाणी 

देBयाची UयवVथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शiेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांRया शर)राचे तापमान संतुTलत राहBयासाठQ जनावरांना ताजे VवRछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देBयात यावे तसेच 

उcणतेचा दाह कमी करBयासाठQ वैरणीवर १ ट:के गुळपाणी आXण ०.५ ट:के मीठ यांचे Vवतं% Mावण कdन Tशपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत असEयाने उcणतेपासून संरfण करBयासाठQ गो^याच/ेकुकुटपालन शडेचे छ8पर गवत, भाताचा पJडा, �कंवा 

नारळाRया झावmया यांनी झाकून oयावर अ7तउ1हाRयावेळी पाणी पडले अशी UयवVथा करावी तसेच वारा वाहत असलेEया Fदशेने 

गोठयाRया / शडेRया  बाजूस पाBयात Tभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उcणतेपासून जनावरांचे संरfण करBयाक?रता दपुारRया वेळी जनावरांRया अंगावर थंड पाणी Tशपंडावे oयामुळे शर)राचे तापमान कमी होBयास 

मदत होईल. 

सदर कृ"ष स-ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील mामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तo स�मतीHया �शफारशीव]न तयार क]न �साpरत 

करQयात आल*. 

अqधक मा=हतीसाठr नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराst शासनाचे कृषी अqधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 

 


