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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक २ ते ६ नोRह4बर, २०१९ रोजी तरुळक Cठकाणी हल8या SवTपा7या पाऊसाची श8यता असनू आकाश मेघा7छाCदत राह
ल. LकनारपUी भागात सोसाWयाचा 

वारा वाहXयाची श8यता असनू वाPयाचा वेग तशी ४० ते ५० Lक.मी. .ती तास राह
ल 

Cदनांक १ ते ७ नोRह4बर, २०१९ साठY क&कण �वभागासाठY पज2Zयमानाचा �वSता[रत \ेणी अदंाज हा सामाZयपेOा जाSत राह
ल. सामाZय फरक वनSपती ^नद_शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�dयामeये वनSपती ^नद_शांक मeयम SवTपाचा आ-ण .मा-णत पज2Zयमान ^नद_शांक (SPI) नसुार सौhय ओलावा िSथती दश2�वXयात 

आल
 आहे.  

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

भात प8व 

अवSथा 

• पढु)ल पाच 4दवस तुरळक 4ठकाणी हल:या ;व<पा=या पाऊसाची श:यता अस?याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले?या भात 

�पकाची सकाळ=या वेळेस जDमनीलगत कापणी व मळणी क<न भात सुरEFत 4ठकाणी सुकGयासाठH पस<न ठेवावे. 

• वाढते ऊन व आIJतेचे �माण यामुळे भात �पकावर लKकर) अळीचा �ादभुाJव होGयाची श:यता अस?यामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू 

तयार झाले?या हळLया भात �पकाची कापणी लवकर उरकून Nयावी. 

नागल
  प8व 

अवSथा 

• पढु)ल पाच 4दवस तुरळक 4ठकाणी हल:या ;व<पा=या पाऊसाची श:यता अस?याने तयार झाले?या नागल) �पकाची सकाळ=या 

वेळेस कणसे �वOयाने कापनू उPहात वाळवनू मळणी क<न साठवणूक करावी. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जDमनी=या अगंओ?यावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी करGयासाठH भात कापणीनतंर 

लगेचच शतेातील तणांचे Sलायफोसेट (५ Dम. ल). �Vत Dलटर पाGयातनू) या अVनवडक तणनाशकाचा वापर क<न Vनय%ंण करावे. 

Xयानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण पYतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते 

वेळी $बयाGयाशेजार) भोक क<न Xयाम\ये दाणेदार Dम]खत गुं^यास एक �कलो या �माणे `यावेत. 

• पेरणीपवूa $बयाGयास थायरम ३ cॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��eया करावी व Xयानतंर एक �कलो $बयाGयास २५ cॅम या 

�माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधJकाची ��eया पेरणीपवूa १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर क<न $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आfंया=या नवीन येणाgया पालवीवर तडुतडु,े शhड े पोखरणार) आiण Dमजमाशीचा �ादभुाJव होGयाची 

श:यता अस?याने पालवीचे �कडींपासून संरFण करGयासाठH लॅjबडासायहॅलोkीन ५ ट:के �वाह) ६ Dम.ल). �कंवा ि:वनोलफॉस २५ 

ट:के �वाह) २५ Dम.ल). �Vत १० Dलटर पाGयात Dमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• स`यि;थतीत पाऊसाने उघडीप 4दल) अस?याने बागेची साफसफाई क<न Nयावीत. तसेच पारंपाnरक प\दतीने लागवड केले?या आबंा 

बागेम\ये जPुया अनXुपा4दत झाडांची म\य फांद) छाटणी व इतर म\यम फां`यांची �वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा;त आiण 

खोलवर सूयJ�काश उपलfध होऊन फळधारणेत वाढ होईल. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले?या आबंा बागांम\ये सrुवाती=या काळापासून VनयDमत छाटणी करावी. या म\ये 

उंची कमी करणे, फां`या एकमेकांम\ये गे?या अस?यास छाटणे आiण वाळले?या फां`या काढून टाकणे या गोKट)ंचा अतंभाJव करावा. 

घन लागवड असले?या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं=या अतंरा=या ८०% इतकt ठेवावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज=ूया नवीन येणाgया पालवीवर ढेकGया व फुल�कडीचा �ादभुाJव होGयाची श:यता अस?याने 

पालवीचे �कडींपासून संरFण करGयासाठH नवीन पालवी फुटGया=या वेळी मोनोeोटोफॉस ३६ ट:के �वाह) १५ Dम.ल). �कंवा 

लॅjबडासायहॅलोkीन ५ ट:के �वाह) ६ Dम.ल). �Vत १० Dलटर पाGयात Dमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी=या �ादभुाJवामुळे फळा=या देठाखाल=या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चuे 4दसनू येतात व नतंर 



 चuे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादDुभJत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पnरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी=या Vनय%ंणासाठH ५ ट:के कडूVनबंय:ुत (अझाडीरा:ट)न) कtटकनाशक ७.५ Dम.ल). सम�माणात 

पाGयात Dमसळून मुळा`वारे ऑ:टोबर ते नोLहhबर म4हPयात `यावे. औषध 4द?यानतंर ४५ 4दवसापयwत नारळ काढू नयेत. याDशवाय 

नारळावर १ ट:का कडुVनबंय:ुत कtटकनाशक (Vनमाझोल) ४ Dम. ल). �तीDलटर पाGयातनू नारळा=या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करGयापवूa सवJ �कडc;त व तयार नारळ काढून Nयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा क<न नKट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवाCटका 

पेरणी  • रfबी हंगामासाठH रोपे तयार करGयाकnरता वाफसा ि;थतीत जDमनीची मशागत क<न ३ मी. लांब X १ मी. rंद X १५ से.मी. 

उंची=या गाद)वाxयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ cॅम यnुरया, १०० cॅम Dसगंल सुपर फॉ;फेट व २५ cॅम jयरेुट ओफ 

पोटेश Dमसळून भाजीपाला $बयाGयांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरFण करGयाकर)ता पेरणीपवूa ३ ते ४ 4दवस वाxयावर 

१ ट:का बोडzDम]णाची Dभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅ{टन ३ cॅम �Vत �कलो $बयाGयास चोळावे. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस VनयDमत पाणी देGयाची Lयव;था करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तm स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार कTन .सा[रत करXयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठY नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


