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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक १८ ते २२ मे, २०१९ पयDत आकाश OनरP राह*ल.  

सामाQय फरक वनSपती OनदTशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-YयामZये वनSपती OनदTशांक मZयम Sव[पाचा दश�"व\यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान OनदTशांक (SPI) नुसार 

रायगड िज-YयामZये सौ`य कोरडी िSथती दश�"व\यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उQहाळी भात पKवता  • तयार झाले4या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �व:याने ज<मनीलगत कापणी क>न मळणी क>न २ ते ३ उ@हे देऊन धा@य वाळवावे. 

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठE गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग>न ढेकळे फोडावीत आHण �ती चौरस मीटर १ �कलो शेणखत ज<मनीत <मसळावे. ज<मनीचा उतार लKात 

घेऊन, उंच MनचNयाOया जागी तळाशी १२० सP.मी. व पQृठभागी ९० सP.मी. Rंद)चे, ८ ते १० सP. मी. उंचीचे उतारानुसार योSय Tया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

मगु व मटकe  पKवता  • मगु व मटकV �पकामWये शPगाचा Xहरवा रंग बदलनू तो �पवळसर तप�कर) झा4यावर शPगाची काढणी सकाळOया वेळी करावी जेणेकRन शPगा तडकYयाचे �माण कमी होईल. 

आंबा फलधारणा 

अवSथा 

 

• काढणी योSय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे4याOया सहा[याने चौदा आणे (८० ते ८५ ट]के) प]वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय_त �कंवा सWंयाकाळी ४ नंतर Tवर)त करावी. 

यामळेु फळामधील सा]याचे �माण कमी होYयास मदत होईल. आं`याची फळे काढ4यानंतर सावल)मWये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीOया वेळेस करावी. फळे 

काढणीOया �कमान ८ Xदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क> नये. 

• आं`यावर)ल काढणी पaचात बुरशीज@य रोगापासनू आंबा फळांचे संरKण करYयासाठE काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसP. तापमानाOया पाYयात १० <मMनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वYयासाठE ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कcकण कृषी �वdयापीठाने <शफारस केले4या कोरोगोटेड फायबर बॉ]समWये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंKण करYयासाठE �वdयापीठाने <शफारस केलेले “रKक फळमाशी सापळा” �ती हे]टर) ४ या �माणात बागेमWये झाडाOया खाल)ल बाजOूया 

फांdयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क>न नQट करावी व बागेत fवOछता ठेवावी.    

आंबा व काज ू - • तापमानात होणार) वाढ आHण दपुारOया आhiतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केले4या आंबा व काज ूकलमांना ४ ते ५ XदवसांOया अतंराने पाणी देYयाची jयवfथा 

करावी. 

• पावसाOया सRुवातीला आंबा आHण काज ूझाडांना खोड�कडीचा �ादभुाiव होYयाची श]यता असत.े ह) कVड झाडाची साल पोख>न आतील गाभा खात.े खोड�कडीचा �ादभुाiव 

Xदसनू आ4यास Mनयं%णासाठE १५ एम. एम. पटाशीOया सहा[याने �ाद<ुभiत साल कडून झाडातील खोड �कडीला बाहेर काढून माRन टाकावे. नंतर हा भाग ]लोरपायर)फॉस 

२० ट]के �वाह) ५ <म. ल). �ती १ <लटर या �माणात hावण तयार क>न �ाद<ुभiत भाग hावणाने चांगला <भजवावा �कंवा ]लोरपायर)फॉस २० ट]के �वाह) १० <म. ल). + 

५० <म.ल). रॉकेल खोडकVडीOया MछhामWये ओतावे. 

सपुार* - • तापमानात होणार) वाढ आHण दपुारOया आhiतेत होणार) घट यामुळे, सपुार) बागेत ४ ते ५ XदवसांOया अतंराने पाणी देYयाची jयवfथा करावी. 

• कोळेरोगाOया यशfवी Mनयं%णासाठE ०.३ ट]के ए<लएट (फॉ<सट)ल एल ८० ट]के पाYयात <मसळणार) पावडर ३ nम �ती १ <लटर पाYयात) या  बुरशीनाशकाचे hावण 

सपुार) झाडांना मळुावाटे पाच हoTयात देYयात यावे. यासाठE सुपार) झाडाची अ@न घेणार) दोन मळेु Mनवडून Tयाची टोके कापनू pयावीत. वर)ल �माणे बरुशीनाशकाचे hावण 

तयार क>न �TयेकV १०० <म. ल). या �माणात दोन oलािfटक �पशjयात भ>न कापलेल) मळेु �पशवीत jयविfथत बडुवनू �पशjया मळुाला बांधनू pयाjयात. सदरचे 

बरुशीनाशक पावसाळा सRु होYयापवूr dयावे. 

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आHण दपुारOया आhiतेत होणार) घट यामुळे, नारळ बागेत ५ ते ६ XदवसांOया अतंराने पाणी देYयाची jयवfथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठE वांगी, <मरची आHण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करYयाकsरता ३ मी. लांब X १ मी. Rंद X १५ से.मी. उंचीOया गाद)वाuयावर �ती चौरस मीटर 

५ �कलो शेणखत, ३५ nॅम युsरया, १०० nॅम <सगंल सपुर फॉfफेट व २५ nॅम wयुरेट ओफ पोटेश <मसळून पाYयाची उपल`धता अस4यास भाजीपाला $बयाणांची पेरणी 

करावी. पेरणीपवूr $बयाYयास ३ nॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू संरKण करYयासाठE पेरणीपवूr ३ ते ४ Xदवस वाuयावर १ 

ट]का बोडx<मyणाची <भजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आHण दपुारOया होणार) घट यामळेु, फळबाग रोपवाट)केस पाणी देYयाची jयवfथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेhया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांOया शर)राचे तापमान सतुं<लत राहYयासाठE जनावरांना ताजे fवOछ व थडं पाणी मुबलक �माणात देYयात यावे तसेच उQणतेचा दाह कमी करYयासाठE वैरणीवर १ 

ट]के गुळपाणी आHण ०.५ ट]के मीठ यांचे fवतं% hावण क>न <शपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस4याने उQणतेपासनू सरंKण करYयासाठE गोzयाचे/कुकुटपालन शेडचे छoपर गवत, भाताचा पPडा, �कंवा नारळाOया झाव:या यांनी झाकून Tयावर 

अMतउ@हाOयावेळी पाणी पडेल अशी jयवfथा करावी तसेच वारा वाहत असले4या Xदशेने गोठयाOया / शेडOया  बाजसू पाYयात <भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• जनावरांना फNया रोगावर �MतबधंाTमक उपाय wहणनू पश ुवdैय�कय अ'धकार) स44याने सवiजनावरांना लसीकरण क>न pयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीHया �शफारशीव[न तयार क[न �साmरत कर\यात आल*. 

अnधक मा>हतीसाठo नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अnधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


