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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक ३० मे ते २ जून, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाPय फरक वनRपती SनदTशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-YयामZये वनRपती SनदTशांक मZयम Rव[पाचा दश�"व\यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Pयमान SनदTशांक (SPI) नुसार 

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

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उPहाळी भात पKवता  • तयार झाले3या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व:याने ज<मनीलगत कापणी क>न मळणी क>न २ ते ३ उ@हे देऊन धा@य वाळवाव.े 

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठE जमीन नांग>न ढेकळे फोडावीत आGण �ती गंुठा Hे%ास १०० �कलो शेणखत ज<मनीत <मसळाव.े ज<मनीचा उतार लHात घेऊन, उंच 

KनचLयाMया जागी तळाशी १२० सN.मी. व पOृठभागी ९० सN.मी. Pंद)चे, ८ ते १० सN. मी. उंचीचे उतारानुसार योQय Rया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

• खर)प हंगामासाठE लागणाLया $बयाणांची तसेच रासायKनक आGण सNTUय खताची साठवण करावी. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठE नांगरणी क>न �ती �ती गंुठा Hे%ास २५० �कलो कुजलेले शेणखत ज<मनीत <मसळाव.े ज<मनीचा उतार लHात घेऊन, उंच 

KनचLयाMया जागी तळाशी १२० सN.मी. व पOृठभागी ९० सN.मी. Pंद)चे, ८ ते १० सN. मी. उंचीचे उतारानुसार योQय Rया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

आंबा फळधारणा 

अवRथा 

 

• काढणी योQय फळांची काढणी ‘नूतन’ झ3ेयाMया सहाVयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टYके) पYवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय[त �कंवा सं\याकाळी ४ 

नंतर Rवर)त करावी. यामुळे फळामधील साYयाचे �माण कमी हो]यास मदत होईल. आं_याची फळे काढ3यानंतर सावल)म\ये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची 

वाहतूक रा%ीMया वेळेस करावी. फळे काढणीMया �कमान ८ Tदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क> नये. 

• आं_यावर)ल काढणी प`चात बुरशीज@य रोगापासून आंबा फळांचे संरHण कर]यासाठE काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अं.सN. तापमानाMया पा]यात १० 

<मKनटे बडुवून काढावीत व नंतर फळे �पक�व]यासाठE ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कbकण कृषी �वcयापीठाने <शफारस केले3या कोरोगोटेड फायबर 

बॉYसम\ये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासून संरHण कर]यासाठE �वcयापीठाने <शफारस केलेले “रHक फळमाशी सापळा” �ती हेYटर) ४ या �माणात बागेम\ये झाडाMया 

खाल)ल बाजूMया फांcयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क>न नOट करावी व बागेत eवMछता ठेवावी.    

नारळ - • नवीन लागवड केले3या नारळ बागेम\ये पावसा:यात लहान रोपांना कbब कुजणे या बुरशीज@यरोगाचा �ादभुाgव हो]याची शYयता असत.े या रोगावर 

�KतबंधाRमक उपाय hहणून १ टYका बोडi<मjणाची फवारणी झाडाMया कbबानजीकMया गाkयावर पावसा:यापूवl करावी.    

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

 • खर)प हंगामासाठE वांगी, <मरची आGण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर]याकmरता ३ मी. लांब X १ मी. Pंद X १५ से.मी. उंचीMया गाद)वाoयावर 

�ती चौरस मीटर Hे%ास ५ �कलो शेणखत, ३५ pॅम युmरया, १०० pॅम <सगंल सुपर फॉeफेट व २५ pॅम hयुरेट ओफ पोटेश <मसळून पा]याची उपल_धता 

अस3यास भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवl $बया]यास ३ pॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.ेतसेच रोपांचे मर रोगापासून 

संरHण कर]यासाठE पेरणीपूवl ३ ते ४ Tदवस वाoयावर १ टYका बोडi<मjणाची <भजवण करावी. Pजवा चांगला हो]यासाठE वाफे भाताMया पNढयाने 

आMछादावेत. उगवण होईपय[त वाoयांना Kनय<मत पाणी cयाव.े   

• फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे]याची tयवeथा करावी तसेच गरजेनुसार रोपांसाठE सावल) करावी.. 

दभुती 

जनावरे/ 

शgेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांMया शर)राचे तापमान संतु<लत राह]यासाठE जनावरांना ताजे eवMछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे]यात यावे तसेच उOणतेचा दाह कमी 

कर]यासाठE वैरणीवर १ टYके गुळपाणी आGण ०.५ टYके मीठ यांचे eवतं% Uावण क>न <शपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत अस3याने उOणतेपासून संरHण कर]यासाठE गोuयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छwपर गवत, भाताचा पNडा, �कंवा नारळाMया झाव:या 

यांनी झाकून Rयावर अKतउ@हाMयावेळी पाणी पडले अशी tयवeथा करावी तसेच वारा वाहत असले3या Tदशेने गोठयाMया / शडेMया  बाजूस पा]यात 

<भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उOणतेपासून जनावरांचे संरHण कर]याकmरता दपुारMया वेळी जनावरांMया अंगावर थडं पाणी <शपंडावे Rयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो]यास मदत होईल. 

• जनावरांना उ@हाMया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधाव.े 

• कुकुटपालन शडेम\ये पा]याची भांडी वाढवावी व �प]यासाठE eवMछ आGण थंड पा]याची मुबलक �माणात दे]यात याव.े तसेच खाcय सकाळी �कंवा 

सं\याकाळMया वेळेस दे]यात याव.े 

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

अmधक मा>हतीसाठn नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराop शासनाचे कृषी अmधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


