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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

@दनांक १९ ते २३ ऑLटोबर, २०१९ दरPयान तरुळक @ठकाणी हलLया ते मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश मेघाIछा@दत राह*ल.  

@दनांक १८ ते २४ ऑLटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाRत राह*ल. सामाVय फरक वनRपती 

Zनद[शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-`यामQये वनRपती Zनद[शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Vयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार सौPय ओलावा िRथती 

दश�"वfयात आल* आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पLव 

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 सकाळIया वेळेस 

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

वाळवावे.  

• लUकर) अळीचा �ादभुाVव हळKया भात जातींवर Cदसनू येत अस7यास पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले7या हळKया भात 

�प काची WवXरत कापणी कRन लगेच मळणी उरकून Yयावी.  

• भात �पकावर लUकर) अळीचा �ादभुाVव हो3याची श?यता अस7याने �पकाचे चांगले >नर)Zण करावे. भातखाचरात एकर) तीन ते 

चार पZी बस3याचे थांबे उभे करावेत जेणेकRन पZी \या अOया नUट करतील. गवत काढून बांध 5व4छ ठेवावेत. भाता4या 

ल^_या कुरतडून दाणे जQमनीवर गळलेले Cदसनू आ7यास तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात अळी/कोष �>तचडु १-२ 

या�माणे आढळ7यास डाय?लोरKहॉस ७६ ट?के �वाह) १५ Qम. ल). �कंवा सायपरमेcीन २५ ट?के �वाह) ६ Qम. ल). �>त १० 

Qलटर पा3यातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना चडुा4या बुdंयावर पडेल अशी फवारणी पाऊसाची उघडीप 

असताना करावी. (@टप :  सदर �कटकनाशकास लेबल ?लेम नाह).) 

आबंा 

 

पालवी • घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले7या आबंा बागांमdये सुhवाती4या काळापासून >नयQमत छाटणी करावी. या 

मdये उंची कमी करणे, फांiया एकमेकांमdये गे7या अस7यास छाटणे आjण वाळले7या फांiया काढून टाकणे या गोUट)ंचा 

अतंभाVव करावा. घन लागवड असले7या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं4या अतंरा4या ८०% इतकn ठेवावी. 

• पारंपाXरक पdदतीने लागवड केले7या आबंा बागेमdये जTुया अनWुपाCदत झाडांची मdय फांद) छाटणी व इतर मdयम फांiयांची 

�वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा5त आjण खोलवर सूयV�काश उपल_ध होऊन फळधारणेत वाढ होईल. तसेच खोड�कडी4या 

�ादभुाVबाकडे बागेतील झाडांची >नयQमत पाहणी करावी. ह) कnड झाडाची साल पोखRन आतील गाभा खाते. खोड�कडीचा �ादभुाVव 

Cदसनू आ7यास >नय%ंणासाठo १५ एम. एम. पटाशी4या सहाPयाने �ादQुभVत साल काढून झाडातील खोड �कडीला बाहेर काढून 

माhन टाकावे. नतंर हा भाग ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) ५ Qम. ल). �ती १ Qलटर या �माणात pावण तयार कRन 

�ादQुभVत भाग pावणाने चांगला Qभजवावा �कंवा ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) १० Qम. ल). + ५० Qम.ल). रॉकेल खोडकnडी4या 

>छpामdये ओतावे. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आ_ंया4या नवीन येणाrया पालवीवर तडुतडु,े श;डे पोखरणार) आjण Qमजमाशीचा �ादभुाVव हो3याची 

श?यता अस7याने पालवीचे �कडींपासून संरZण कर3यासाठo लॅtबडासायहॅलोcीन 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 • काज ूबागांची गवत काढून लवकरात लवकर साफसफाई करावी तसेच वाळले7या, मतृ आjण अश?त फांiया कापनू �वरळणी 



करावी. तसेच कापले7या भागावर बोडvपे5ट लावावी. . 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज4ूया नवीन येणाrया पालवीवर ढेक3या व फुल�कडीचा �ादभुाVव हो3याची श?यता अस7याने 

पालवीचे �कडींपासून संरZण कर3यासाठo नवीन पालवी फुट3या4या वेळी मोनोwोटोफॉस ३६ ट?के �वाह) १५ Qम.ल). �कंवा 

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

भाजीपाला 

रोपवा@टका 

पेरणी  • र_बी हंगामासाठo रोपे तयार कर3याकXरता वाफसा ि5थतीत जQमनीची मशागत कRन ३ मी. लांब X १ मी. hंद X १५ से.मी. 

उंची4या गाद)वाyयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ {ॅम यXुरया, १०० {ॅम Qसगंल सुपर फॉ5फेट व २५ {ॅम tयरेुट 

ओफ पोटेश Qमसळून भाजीपाला $बया3यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरZण कर3याकर)ता पेरणीपवूA ३ ते ४ Cदवस 

वाyयावर १ ट?का बोडvQम|णाची Qभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅ}टन ३ {ॅम �>त �कलो $बया3यास चोळावे. 

• कQलगंडाची लागवड कर3यास हवामान उWतम अस7याने जQमनी4या मशागतीची कामे सुh करावीत..लागवड सर) प~तीने २ x 

०.५० मी. अतंरावर करावी. लागवडी4या वेळेस १.५ �कलो शेणखत, ११ {ॅम यXुरया, ३२ {ॅम Qसगंल सुपर फॉ5फेट आjण १० 

{ॅम tयरेुट ऑफ पोटाश �ती आOयास खताची मा%ा iयावी तसेच संकर)त कQलगंडाला लागवडी4या वेळेस २ �कलो शेणखत, २० 

{ॅम यXुरया, ३२ {ॅम Qसगंल सुपर फो5फेट आjण १७ {ॅम tयरेुट ऑफ पोटाश �ती आOयास खताची मा%ा iयावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस >नयQमत पाणी दे3याची Kयव5था करावी.  

• @टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कSन �साWरत करfयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठT नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 


