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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(>दनांक ०८/०६/२०१९ ते १४/०६/२०१९)  हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नमुान  

(>दनांक १५/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १९/०६/२०१९ 
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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक १५ ते १९ जनू, २०१९ पयEत मOयम PवQपाHया पावसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा>दत राह*ल तसेच वाMयाचा वेग १४ ते १७ Gकमी �ती तास राह*ल.  

सामाRय फरक वनPपती TनदUशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-VयामOये वनPपती TनदUशांक मOयम PवQपाचा दश�"वWयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान 

TनदUशांक (SPI) नसुार रायगड िज-VयामOये साधारण कोरडी िPथती दश�"वWयात आल* आहे. 

>दनांक १४ ते २० जनू, २०१९ साठY क कण "वभागासाठY पज�Rयमानाचा "वPता[रत \ेणी अदंाज हा सामाRयपेLा कमी राह*ल. 

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 7दवस म8यम 9व:पा;या पाऊसाची श=यता अस>याने भात रोपवा7टका पेरणीची कामे पणूB क:न Cयावी. 

• एक एकर Eे%ावर लावणी करFयासाठH रोपवा7टका ४ गुंठे Eे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाIयावर �ती आर शे%ास १ �क.Kॅ. यMुरया व ३ �क.Kॅ. Nसगंल सपुर फॉ9फेट खताची मा% Pयावी. 

• जाड दाFया;या जातीसाठH हे=टर) ५० ते ६० �क.Kॅ., बार)क दाFया;या जातीसाठH हे=टर) ३५ ते ४० �क.Kॅ.आSण संकर)त 

जातीसाठH २० �क.Kॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूT $बयाFयास २.५ Kॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणां;या बदंोब9तासाठH पेरणीनतंर ७२ तासांपयWत वाफे ओले होताच पाऊसाची उघडीप बघनू ऑ=सीडायरजील 

(६ ई. सी.) �ती Nलटर पाFयात ३ Nम. ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Nलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 7दवस म8यम 9व:पा;या पाऊसाची श=यता अस>याने नागल) रोपवा7टका पेरणीची कामे पणूB क:न Cयावी. 

• एक एकर Eे%ावर लावणी करFयासाठH रोपवा7टका ४ गुंठे Eे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाIयावर �ती आर शे%ास १ �क.Kॅ. यMुरया खताची मा% Pयावी 

• एक हे=टर Eे%ावर लावणी करFयासाठH ५ ते ६ �क.Kॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूT $बयाFयास २.५ Kॅम �ती �कलो �माणे 

थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

आबंा वाढ*ची 

अवPथा  

• आबंा फळांची काढणी झा>यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले>या आबंा बागांम8ये हल=या 9व:पाची 

छाटणी करावी. या म8ये उंची कमी करणे, फांPया एकमेकांम8ये  गे>या अस>यास छाटणे आSण वाळले>या फांPया काढून 

टाकणे या गो`ट)ंचा अतंभाBव करावा. घन लागवड असले>या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं;या अतंरा;या ८०% इतकc 

ठेवावी. 

• दहा वषाBवर)ल आबंा कलमास ५० ते १०० �क.Kॅ. चांगले कुजलेले शणेखत, १.५ �क.Kॅ. न% (३२५० Kॅम यMुरया), ०.५ �क.Kॅ. 

9फुरद (३१२५ Kॅम Nसगंल सुपर फो9फेट) व १.० �क.Kॅ. पालाश (२००० Kॅम स>फेट ऑफ पोटॅश) खते �ती कलमास  

पावसाची तीdता कमी असताना देFयात यावी. खते कलमा;या �व9तारा;या आत समुारे ४५ ते ६० सe.मी. fंद आSण १५ सe.मी. 

खोल वतुBळाकार चर खणनू Pयावीत. चराम8ये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून gयावर रासायhनक खते टाकून मातीने चर 

बजुवनू Cयावे. 

नारळ  - • नारळा;या पाच वषाBवर)ल �ती माडास ३० �क.Kॅ. शणेखत, ३ �क.Kॅ. Nसगंल सुपर फो9फेट,  ७५० Kॅम यMुरया व ६६७ Kॅम  

iयरेुट ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीdता कमी असताना देFयात यावी. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर 

मातीत Nमसळून दयावीत/ 

फळबाग  नवीन लागवड • पाऊसाची श=यता अस>याने फळबाग �पकांची नवीन लागवड सुf करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

लागवड • काकडी, 'चबडू, पडवळ, दोडका, कारल) या वेलवगTय भाजीपाला �पकांची लागवड करावी.लागवड आळे पkतीने १.५ x १.० 

मीटर करावी. लागवड करताना �gयेक वेलाला  २ �कलो शणेखत व ५० ते ६० .Kॅ. Nमlखत (सुफला) मातीत Nमसळून देFयात 



रोपवाट*का  यावे. 

• भeडी �पकाची लागवड सर) पkतीने ६० x ६० सe.मी. अतंरावर करावी. लागवडी;या वेळेस १५ टन शणेखत, ७२  �कलो यMुरया, 

३१३ �कलो Nसगंल सुपर फो9फेट आSण ८३ �कलो iयरेुट ऑफ पोटाश �ती हे=टर) खताची मा% Pयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे`या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �पFयासाठH 9व;छ पाFयाची mयव9था करावी तसेच येणाnया पाऊसापासून योoय ते संरEण करावे. 

• जनावरांना 7हरmया चाnयासाठH पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषTय वरैणी;या �पकांची लागवड 

करावी.   

• जनावरांना आ%ं�वषार रोगावर �hतबधंाgमक उपाय iहणून पश ुवPैय�कय अ'धकार) स>>याने सवB जनावरांना लसीकरण क:न 

Cयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पabका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील cामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तe स�मतीHया �शफारशीवQन तयार 

कQन �सा[रत करWयात आल*. 

अfधक मा>हतीसाठY नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराgh शासनाचे कृषी अfधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


