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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २, ५ आ+ण ६ नोPह2बर, २०१९ रोजी तरुळक Aठकाणी हल6या QवRपा5या पाऊसाची श6यता असनू आकाश मेघा5छाAदत राह
ल.  

Aदनांक १ ते ७ नोPह2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वQताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUयपेMा जाQत राह
ल. सामाUय फरक वनQपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार रायगड िज�_याम`ये वनQपती YनदZशांक म`यम QवRपाचा आ+ण ,मा+णत पज0Uयमान YनदZशांक (SPI) नसुार म`यम ओलावा िQथती दश0�वeयात 

आल
 आहे. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

भात प6व 

अवQथा 

• 1दनांक २, ५ आ2ण ६ नो4ह6बर रोजी तुरळक 1ठकाणी हल<या =व>पा?या पाऊसाची श<यता असCयाने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार 

झालेCया भात �पकाची सकाळ?या वेळेस जGमनीलगत कापणी व मळणी क>न भात सुरHIत 1ठकाणी सुकJयासाठK पस>न ठेवावे. 

• वाढते ऊन व आMNतेचे �माण यामुळे भात �पकावर लOकर) अळीचा �ादभुाNव होJयाची श<यता असCयामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू 

तयार झालेCया हळ4या भात �पकाची कापणी लवकर उरकून Qयावी. 

नागल
  प6व 

अवQथा 

• 1दनांक २, ५ आ2ण ६ नो4ह6बर रोजी तुरळक 1ठकाणी हल<या =व>पा?या पाऊसाची श<यता असCयाने तयार झालेCया नागल) 

�पकाची सकाळ?या वेळेस कणसे �वRयाने कापनू उSहात वाळवनू मळणी क>न साठवणूक करावी. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जGमनी?या अगंओCयावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी करJयासाठK भात कापणीनतंर 

लगेचच शतेातील तणांचे Vलायफोसेट (५ Gम. ल). �Yत Gलटर पाJयातनू) या अYनवडक तणनाशकाचा वापर क>न Yनय%ंण करावे. 

[यानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण प\तीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते 

वेळी $बयाJयाशेजार) भोक क>न [याम^ये दाणेदार Gम_खत गुं`यास एक �कलो या �माणे bयावेत. 

• पेरणीपवूc $बयाJयास थायरम ३ eॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��gया करावी व [यानतंर एक �कलो $बयाJयास २५ eॅम या 

�माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधNकाची ��gया पेरणीपवूc १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर क>न $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

हरभरा मशागत  • खर)प भात कापणी नतंर जGमनीची खोल नांगरणी क>न ध=कटे वेचनू जमीन =व?छ करावी. एकर) २ टन चांगले कुजलेले शणेखत 

जGमनीत Gमसळावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आiंया?या नवीन येणाjया पालवीवर तडुतडु,े श6ड े पोखरणार) आ2ण Gमजमाशीचा �ादभुाNव होJयाची 

श<यता असCयाने पालवीचे �कडींपासून संरIण करJयासाठK लॅkबडासायहॅलोlीन ५ ट<के �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा ि<वनोलफॉस २५ 

ट<के �वाह) २५ Gम.ल). �Yत १० Gलटर पाJयात Gमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• सbयि=थतीत पाऊसाने उघडीप 1दल) असCयाने बागेची साफसफाई क>न Qयावीत. तसेच पारंपाpरक प^दतीने लागवड केलेCया आबंा 

बागेम^ये जSुया अन[ुपा1दत झाडांची म^य फांद) छाटणी व इतर म^यम फांbयांची �वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा=त आ2ण 

खोलवर सूयN�काश उपलiध होऊन फळधारणेत वाढ होईल. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असलेCया आबंा बागांम^ये सsुवाती?या काळापासून YनयGमत छाटणी करावी. या म^ये 

उंची कमी करणे, फांbया एकमेकांम^ये गेCया असCयास छाटणे आ2ण वाळलेCया फांbया काढून टाकणे या गोOट)ंचा अतंभाNव करावा. 

घन लागवड असलेCया बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं?या अतंरा?या ८०% इतकu ठेवावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज?ूया नवीन येणाjया पालवीवर ढेकJया व फुल�कडीचा �ादभुाNव होJयाची श<यता असCयाने 

पालवीचे �कडींपासून संरIण करJयासाठK नवीन पालवी फुटJया?या वेळी मोनोgोटोफॉस ३६ ट<के �वाह) १५ Gम.ल). �कंवा 

लॅkबडासायहॅलोlीन ५ ट<के �वाह) ६ Gम.ल). �Yत १० Gलटर पाJयात Gमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 



नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी?या �ादभुाNवामुळे फळा?या देठाखाल?या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चvे 1दसनू येतात व नतंर 

चvे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादGुभNत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पpरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी?या Yनय%ंणासाठK ५ ट<के कडूYनबंय<ुत (अझाडीरा<ट)न) कuटकनाशक ७.५ Gम.ल). सम�माणात 

पाJयात Gमसळून मुळाbवारे ऑ<टोबर ते नो4ह6बर म1हSयात bयावे. औषध 1दCयानतंर ४५ 1दवसापयxत नारळ काढू नयेत. याGशवाय 

नारळावर १ ट<का कडुYनबंय<ुत कuटकनाशक (Yनमाझोल) ४ Gम. ल). �तीGलटर पाJयातनू नारळा?या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करJयापवूc सवN �कडe=त व तयार नारळ काढून Qयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा क>न नOट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवाAटका 

पेरणी  • रiबी हंगामासाठK रोपे तयार करJयाकpरता वाफसा ि=थतीत जGमनीची मशागत क>न ३ मी. लांब X १ मी. sंद X १५ से.मी. 

उंची?या गाद)वाyयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ eॅम यpुरया, १०० eॅम Gसगंल सुपर फॉ=फेट व २५ eॅम kयरेुट ओफ 

पोटेश Gमसळून भाजीपाला $बयाJयांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरIण करJयाकर)ता पेरणीपवूc ३ ते ४ 1दवस वाyयावर 

१ ट<का बोड{Gम_णाची Gभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅ|टन ३ eॅम �Yत �कलो $बयाJयास चोळावे. 

• रiबी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपां?या जोमदार वाढ)साठK पेरणीनतंर १५ 1दवसांनी �[येक वाyयास ५० eॅम यpुरयाची मा%ा bयावी.  

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस YनयGमत पाणी देJयाची 4यव=था करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तh स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कRन ,साVरत करeयात आल
. 

अiधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


