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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक ८ त े१२ ऑLटोबर, २०१९ दरPयान काह* ?ठकाणी मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवत ेतसेच आकाश मेघाIछा?दत राह*ल. 

?दनांक ४ त े१० ऑLटोबर, २०१९ साठV क कण "वभागासाठV पज�Wयमानाचा "वRताXरत Yेणी अंदाज हा सामाWय राह*ल. सामाWय फरक वनRपती [नद\शांक (NDVI) नसुार 

र/ना0गर* िज-aयामQये वनRपती [नद\शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Wयमान [नद\शांक (SPI) नसुार ओलावा िRथती दश�"वfयात आल* आहे. 
 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवRथा  

• गरवे भात दाणे भर3या4या अव5थेत अस7याने भात खाचरात पा3याची पातळी ५ स;.मी. पय<त ठेवावी. >नमगरवे भात प?व होव ू

लाग7यास कापणी पवूA ८-१० Cदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) Cदवस पाऊसाची श?यता अस7याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले7या हळKया भात �पकाची सकाळ4या वेळेस 

“वभैव” �वOया4या सहाPयाने जQमनीलगत कापणी कRन लगेच मळणी कRन साठवणी अगोदर २ ते ३ उTहे देऊन धाTय 

वाळवावे.  

• वाढते ऊन व आVWतेचे �माण यामुळे वरकस आXण उतार असले7या जQमनीतील हळKया जाती4या भात �पकावर लYकर) अळीचा 

�ादभुाWव हो3याची श?यता अस7यामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले7या हळKया भात �पकाची कापणी उरकून Zयावी. 

• वाढते ऊन तसेच ढगाळ वातावरण यामुळे पाणी साचनू राहणा[या >नम गरKया आXण गरKया भात �पकावर तप�कर) तडुत\ुयांचा 

�ादभुाWव हो3याची श?यता अस7याने �पकाचे तप�कर) तडुत\ुयांचा �ादभुाWवावर सात]याने ल^ ठेवावे. जर रोपा4या चडुात ५ ते 

१० तडुतडुे आढळ7यास ॲQसफेट ७५ ट?के पा3यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ `ॅम �कंवा �फ�ो>नल ५ ट?के �वाह) २ Qम.ल). 

�कंवा इQमडा? लो��ड १७.८ ट?के �वाह) ०.२ Qम.ल) �>त Qलटर पा3यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा5त 

काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव3याची Kयव5था करावी. ?टप : फवारणी करताना कdटकनाशक चडुा4या 

बुeंयावर पडेल याची द^ता Zयावी. 

आबंा 

 

पालवी • घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले7या आबंा बागांमeये सुfवाती4या काळापासून >नयQमत छाटणी करावी. या मeये उंची 

कमी करणे, फांhया एकमेकांमeये गे7या अस7यास छाटणे आXण वाळले7या फांhया काढून टाकणे या गोYट)ंचा अतंभाWव करावा. घन 

लागवड असले7या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं4या अतंरा4या ८०% इतकd ठेवावी. 

• पारंपाkरक पeदतीने लागवड केले7या आबंा बागेमeये जTुया अन]ुपाCदत झाडांची मeय फांद) छाटणी व इतर मeयम फांhयांची 

�वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा5त आXण खोलवर सूयW�काश उपलlध होऊन फळधारणेत वाढ होईल.  

• वाढ]या तापमानामुळे आlंया4या नवीन येणा[या पालवीवर तडुतडु,े श;ड ेपोखरणार) आXण Qमजमाशीचा �ादभुाWव हो3याची श?यता 

अस7याने पालवीचे �कडींपासूनसंर^ण कर3यासाठm लॅnबडासायहॅलोoीन ५ ट?के �वाह) ६ Qम.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस २५ ट?के 

�वाह) २५ Qम.ल). �>त १० Qलटर पा3यात Qमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • वाढ]या तापमानामुळे काज4ूया नवीन येणा[या पालवीवर ढेक3या व फुल�कडीचा �ादभुाWव हो3याची श?यता अस7याने पालवीचे 

�कडींपासनू संर^ण कर3यासाठm नवीन पालवी फुट3या4या वेळी मोनोrोटोफॉस ३६ ट?के �वाह) १५ Qम.ल). �कंवा 

लॅnबडासायहॅलोoीन ५ ट?के �वाह) ६ Qम.ल). �>त १० Qलटर पा3यात Qमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी4या �ादभुाWवामुळे फळा4या देठाखाल4या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चsे Cदसनू येतात व 

नतंर चsे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादQुभWत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पkरणामी नारळ लहान राहतात 

तसेच लहान फळांची गळ होते. �कडी4या >नय%ंणासाठm ५ ट?के कडू>नबंय?ुत (अझाडीरा?ट)न) कdटकनाशक ७.५ Qम.ल). 



सम�माणात पा3यात Qमसळून मुळाhवारे ऑ?टोबर ते नोKह;बर मCहTयात hयावे. औषध Cद7यानतंर ४५ Cदवसापय<त नारळ काढू 

नयेत. याQशवाय नारळावर १ ट?का कडु>नबंय?ुत कdटकनाशक (>नमाझोल) ४ Qम. ल). �तीQलटर पा3यातनू नारळा4या घडावर 

पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर3यापवूA सवW �कड`5त व तयार नारळ काढून Zयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कRन 

नYट करावेत.    

सपुार*  फळधारणा 

 

• �ाwत पवुाWनमुानानसुार तापमानात वाढ संभवत असनू तसेच सhयि5थतीत पाऊसाने उघडीप Cद7याने सुपार) बागेला पा3याचा 

ताण बस3याची श?यता आहे ]यामळेु सुपार) बागेस पाणी दे3याची Kयव5था करावी. जर ८-१५ Cदवसां4या उघडीपनतंर पाऊस 

पड7यास अशा �कारे ताण बसले7या बागेत फळे फुटून गळ3याची श?यता असते.  

0चकू फळधारणा 

 

• पाऊसाची उघडीप पाहून 'चकूबागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले7या, मतृ आXण अश?त फांhया कापनू �वरळणी 

करावी व कापले7या भागावर बोडxपे5ट लावावी तसेच १ ट?के बोडxQमyणाची संपणूW झाडावर फवारणी करावी.तसेच बी 

पोखरणा[या अळी4या >नय%ंणासाठm बागेची 5व4छता कRन �ोफेनोफोस५० ट?के �वाह) १५ Qम. ल). �कंवा इंडो?झाकाबW १४.५ 

ट?के �वाह) ५ Qम.ल) �कंवानोKह7यरुोन १० ट?के �वाह) ५ Qम.ल). �कंवा डे7टामेoीन २.८ ट?के �वाह) १० Qम. ल). �>त १० 

Qलटर पा3यातनू पCहल) फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी व पढु)ल दोन फवार3या एका मCहTया4या अतंराने 

कdटकनाशके आलटून पालटून कराKयात. फवारणी पवूA तयार फळांची काढणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेgया 

-- • जनावरांचे वाढ]या उYणतेपासून योzय ते संर^ण करावे. 

• जनावरांना �प3यासाठm 5व4छ व थडं पा3याची Kयव5था करावी तसेच गो{यामeये हवा खेळती राह)ल याची काळजी Zयावी. 

कुकुटपालन  • प|यांचे वाढ]या उYणतेपासून योzय ते संर^ण करावे. 

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीIया 

�शफारशीनसुारतयार कSन �साXरत करfयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठV नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 

 


