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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २ व ६ ऑJटोबर, २०१९ रोजी हलJया NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक ४ ते १० ऑJटोबर, २०१९ साठP क कण "वभागासाठP पज�Rयमानाचा "वNताSरत Tेणी अदंाज हा सामाRय राह*ल. 

सामाRय फरक वनNपती VनदWशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-\याम]ये वनNपती VनदWशांक म]यम NवOपाचा आ�ण �मा�णत पज�Rयमान VनदWशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िNथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवNथा  

• पढु)ल चार 6दवस पाऊसाची उघडीप अस:याने तयार झाले:या हळ?या भात �पकाची सकाळ@या वेळेस “वभैव” �वDयाने जFमनीलगत 

कापणी कHन लगेच मळणी कHन २ ते ३ उIहे देऊन धाIय वाळवावे.   

• पजJIयमान कमी अस:याने आKण Lनमगरवे भात दाणे भरMया@या अवNथेत व गरवे भात फुलोरा अवNथेत अस:याने भात खाचरात 

पाMयाची पातळी ५ सP.मी. पयQत ठेवावी. हळवे भात पSव होव ूलाग:यास कापणी पवूT ८-१० 6दवस भात खाचरातील पाणी बाहेर 

काढून टाकावे.  

• गर?या भात �पकास न% खताची Lतसर) मा%ा ७१ �कलो यWुरया �Lत हेSटर) �पक फुलोXयात असताना देMयात यावी. 

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आYJतेचे �माण यामुळे वरकस आKण उतार असले:या जFमनीतील हळ?या जाती@या भात �पकावर 

लZकर) अळीचा �ादभुाJव होMयाची शSयता अस:यामुळे �पकाचे चांगले Lनर)[ण करावे. \या �वभागाम]ये �ादभुाJव आढळून येत 

आहे, ^या 6ठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार प[ी बसMयाचे थांबे उभे करावेत. जेणेकHन प[ी या अDया नZट करतील. 

तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. ^याम]ये अळी/कोष �Lतचडु १ या�माणे आढळ:यास 

डायSलोर?हॉस ७६ डbल.ूएस.सी. १३ Fम. ल). �Lत १० Fलटर पाMयातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना 

फवारावे. =टप : फवारणी करताना कcटकनाशक चडुा@या बु]ंयावर पडले याची द[ता dयावी 

आबंा 

 

पालवी • जाNत हवामान आYJते@या काळात जाNत पालवी असले:या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. सeयिNथतीतील वाढणाXया 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाJव होMयाची शSयता अस:याने Lनयं%णासाठg रोगhNत 

पाने गोळा कHन नZट करावीत, रोगट फांeया कापून काढा?यात कापले:या भागावर बोडiपेNट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

Nव@छता के:यावर मेटॅलSझील ८ टSके + मॅIकोझेब ६४ टSके या सयुंSत बुरशीनाशकाची २० hॅम �ती १० Fलटर पाMयात 

Fमसळून संपूणJ झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ^या तापमानामुळे आbंया@या नवीन येणाXया पालवीवर तडुतडु,े शPडे पोखरणार) आKण Fमजमाशीचा �ादभुाJव होMयाची शSयता 

अस:याने पालवीचे �कडींपासून संर[ण करMयासाठg लॅmबडा सायहॅलोnीन ५ टSके �वाह) ६ Fम.ल). �कंवा िSवनोलफॉस २५ टSके 

�वाह) २५ Fम.ल). �Lत १० Fलटर पाMयात Fमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • जाNत हवामान आYJते@या काळात जाNत पालवी असले:या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) अस:याने तसेच सeयिNथतीतील 

वाढणाXया तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाJव होMयाची शSयता अस:याने Lनयं%णासाठg 

रोगhNत पाने गोळा कHन नZट करावीत, रोगट फाeंया कापून काढा?यात कापले:या भागावर बोडiपेNट लावावीत. अशा 

�कारे बागेची Nव@छता के:यावर मेटॅलSझील ८ टSके + मॅIकोझेब ६४ टSके या संयुSत बुरशीनाशकाची २० hॅम �ती १० 

Fलटर पाMयात Fमसळून संपूणJ झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ^या तापमानामुळे काज@ूया नवीन येणाXया पालवीवर ढेकMया व फुल�कडीचा �ादभुाJव होMयाची शSयता अस:याने पालवीचे 



�कडींपासनू संर[ण करMयासाठg नवीन पालवी फुटMया@या वेळी मोनोoोटोफॉस ३६ टSके �वाह) १५ Fम.ल). �कंवा लॅmबडा 

सायहॅलोnीन ५ टSके �वाह) ६ Fम.ल). �Lत १० Fलटर पाMयात Fमसळून फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी@या �ादभुाJवामुळे फळा@या देठाखाल@या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चrे 6दसनू येतात व नतंर 

चrे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादFुभJत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पWरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी@या Lनय%ंणासाठg ५ टSके कडूLनबंयSुत (अझाडीराSट)न) कcटकनाशक ७.५ Fम.ल). सम�माणात 

पाMयात Fमसळून मुळाeवारे ऑSटोबर ते नो?हPबर म6हIयात eयावे. औषध 6द:यानतंर ४५ 6दवसापयQत नारळ काढू नयेत. याFशवाय 

नारळावर १ टSका कडुLनबंयSुत कcटकनाशक (Lनमाझोल) ४ Fम. ल). �ती Fलटर पाMयातनू नारळा@या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करMयापवूT सवJ �कडhNत व तयार नारळ काढून dयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कHन नZट करावेत.    

सपुार*  फळधारणा 

 

• �ाvत पवुाJनमुानानसुार तापमानात वाढ संभवत असनू तसेच सeयिNथतीत पाऊसाने उघडीप 6द:याने सुपार) बागेला पाMयाचा ताण 

बसMयाची शSयता आहे ^यामुळे सपुार) बागेस पाणी देMयाची ?यवNथा करावी. जर ८-१५ 6दवसां@या उघडीपनतंर पाऊस पड:यास 

अशा �कारे ताण बसले:या बागेत फळे फुटून गळMयाची शSयता असते.  

भाजीपाला 

"पके  

फळधारणा 

 

• भPडी �पकाम]ये वाढ^या तापमानामुळे हळeया रोगाचा �ादभुाJवाची शSयता अस:याने, �ादभुाJव 6दसनू आ:यास रोगhNत रोपे उपटून 

टाकावीत. डायमेथोएट १ Fम. ल). �Lत Fलटर पाMयात Fमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम]ये �पवDया रंगाची 'चकट काडJ 

ठेवावीत. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया 

-- • फुलोXयावर असले:या 6हरवा चाXयाची मुरघास पwतीने साठवण करावी. यासाठg �^येकc १०० �कलो बार)क तुकड ेकेले:या गवतावर 

५ ते ६ Fलटर पाMयाम]ये तयार केलेले Yावण (२ �क. गूळ + अधाJ �क. यWुरया + १ �क. मीठ) Fशपडावे. ��oया केले:या गवताचे 

थर रचनू बाजारात सहज उपलbध असले:या vलािNटक सायलो पणूJ भरावेत. पाउस आKण उZणते पासून संर[णासाठg सायलो शडे 

म]ये ठेवावेत. अशा पwतीने २-३ म6हIयाम]ये मुरघास जनावरांना खाMयासाठg तयार होतो. 

कुकुटपालन   • कxबyयावर)ल राणीखेत रोगावर पशुवeैयकcय अ'धकार) स::याने लसीकरण कHन dयावे. 

• पzयां@या आKण शेड@या Nव@छतेकड ेLनयFमत ल[ eयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पdeका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील fामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तh स�मतीGया 

�शफारशीनसुार तयार कOन �साSरत करbयात आल*. 

अiधक मा=हतीसाठP नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


