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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक २० ते २४  माच�,२०१९ पयEत वाNयाचा वेगात वाढ होQयाची शLयता 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   

उ3हाळी भात पोटर) अव8था • भात �पक पोटर) अव8थेत अस;याने शेताम<ये पा=याची पातळी ५ ते १० स?. मी. पय@त ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अव8था 

 

 

• आंबा �पकाम<ये भरु) रोगाचा �ादभुा@व Dदसनू आ;यास Fनयं%णासाठG ५ टHके हेHझाकोनॅझोल ५ Kम. ल). �कंवा पा=यात Kमसळणारे ८० टHके गंधक 

�Fत Kलटर २० Lॅम �Fत १० Kलटर पा=यात Kमसळून फवारणी करावी. 

• आंMयाचे उNप3न वाढ�व=यासाठG व फळांची �त सधुार=यासाठG फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टHके पोटॅKशयम नायQेटची फवारणी 

करावी.  

• तापमानातील होणाRया बदलामळेु आंMयाची फळगळ हो=याची शHयता आहे. फळगळ कमी कर=यासाठG फळधारणा झा;यावर पा=याSया 

उपलMधतेनुसार आंMयाSया झाडास १५० ते २०० Kलटर पा=याSया ३ ते ४ पाTया १५ DदवसांSया अतंराने दयाUयात आVण झाडाSया बु<ंयाभोवती 

आSछादनाचा वापर करावा. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाRयाचा वेग जा8त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठGचा आधार Yयावा. 

काज ू फलधारणा व 

पHवता 

• काजमू<ये फळावर फुल�कडीचा �ादभुा@व हो=याची शHयता आहे. �ादभुा@व Dदसनू आ;यास Fनयं%णासाठG ि8पनोसॅड ४५ टHके �वाह) २.५ Kम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉHझाम २५ टHके २ Lॅम �Fत १० Kल. पा=यात Kमसळून फवारणी करावी.(सदर क]टकनाशकास लेबल Hलेम नाह)त) 

• काज ू�पकाम<ये काह) Dठकाणी काढणी यो_य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले;या $बया ब`डापासनू वेगTया कaन $बया उ3हाम<ये ७ ते ८ Dदवस 

वाळवाUयात. तसेच �वYयापीठाने Kशफारस के;या�माणे काज ूब`डापासनू �व�वध Dटकाव ूपदाथ@ तयार करावेत.   

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाRयाचा वेग जा8त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठGचा आधार Yयावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, नारळ बागेत ५ ते ६ DदवसांSया अतंराने पाणी दे=याची Uयव8था करावी तसेच आTयाम<ये ओलावा 

Dटक�व=यासाठG नारळाSया श?डया परुाUयात आVण झावTयांचे आSछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले;या नारळाSया रोपांना काठGचा आधार दयावा तसेच कडक उ3हामुळे पाने करप ूनयेत dहणनू पDहल) दोन वषe रोपांना वaन सावल) 

करावी. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ DदवसांSया अतंराने पाणी दे=याची Uयव8था करावी.  

मसाले �पके  काढणी • काळीKमर)Sया घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबडे लाल होताच Kमर)ची काढणी करावी व दसुRया Dदवशी Kमर)चे दाणे घोसापासनू वेगळे कaन 

बांबSूया करंडीत �कंवा मलमलSया कापडात भaन उकळNया पा=यात एक KमFनटे बडुवावेत व उ3हाम<ये ३ ते ४ Dदवस चांगले वाळवावे. 

कांदा  वाढ)ची अव8था • कांदा �पकाम<ये ६ ते ८ DदवसांSया अतंराने जKमनीSया मगदरुानुसार पाणी दे=याची Uयव8था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाDटका 

फलधारणा • उ3हाळी भ?डी �पकाचे तडुतhुयापासनू Fनयं%ण कर=यासाठG पेरणीनंतर १० ते १५ Dदवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हेHटर) या �माणात 

झाडाभोवती मातीत Kमसळावे. �कडL8त श?ड/े पाने नiट करावीत. शेताम<ये �पवTया 'चकट कागदाSया सापTयाचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Kमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा@व Dदसनू आ;यास Fनयं%णासाठG मॅलेथीऑन २० Kम.ल). �कंवा डायमेथोएट १५ 

Kम.ल). १० Kलटर पा=यात Kमसळून १०-१५ DदवसाSया अतंराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाDटकेस, नवीन लागवड केले;या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे=याची Uयव8था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेTया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प=यासाठG 8वSछ पा=याची Uयव8था करावी तसेच गोjयाम<ये हवा खेळती राह)ल याची काळजी kयावी. 

• DदवसाSया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस;याने क`बhयांचे व जनावरांचे उiणतेपासनू संरlण करावे.   

• पश ुवदैकांSया माग@दश@नाखाल) पmयांना रानीखेत �Fतबधंक लसीकरण कaन kयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पbcका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील dामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तf स�मतीIया �शफारशीव]न तयार क]न �साgरत करQयात आल*. 

अhधक मा=हतीसाठi नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अhधकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 

 


