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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक २६ ऑJटोबर, २०१९ रोजी तरुळक >ठकाणी मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू FकनारपQी भागात वाLयाचा वेग तशी ५५ ते ६५ Fक.मी. �ती तास 

राह*ल तसेच आकाश मेघाGछा>दत राह*ल.  

 >दनांक २५ ते ३१ ऑJटोबर, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वOताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाOत राह*ल. सामाTय फरक वनOपती 

XनदYशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-^यामNये वनOपती XनदYशांक मNयम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार मNयम ओलावा िOथती 

दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात पJव 

अवOथा 

• 1दनांक २६ रोजी जोरदार पाऊसाची श7यता अस8याने तयार भात �पकाची कापणी पढेु ढकलावी व 1दनांक २७ पासनू पाऊसाचा 

अदंाज घेवनू तयार झाले8या भात �पकाची सकाळGया वेळेस ज>मनीलगत कापणी व मळणी क@न भात सरुABत 1ठकाणी 

सुकDयासाठE पस@न ठेवावे.  

वाल - • खर)प भात कापणीनतंर अगं ओलाGयावर घेDयात येणाHया वाल �पकाची पेरणी जमीन वाफसा िJथतीत आ8यानतंर करावी. 

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आNंयाOया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाPव 1दसनू येDयाची श7यता अस8याने �ादभुाPव 

1दसनू आ8यास Qनय%ंणासाठE १ ट7का बोडS>मTण �कंवा ०.१ ट7का काबUVडाझीम १० Wॅम �ती १० >ल. पाDयात >मसळून 

फवारावे. 

• 1दनांक २६ व २७ रोजी वाHयाचा वेगात वाढ संभवत अस8याने नवीन लागवड केले8या कलमांना काठEचा आधार Yयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आNंयाOया नवीन येणाHया पालवीवर तडुतडु,े शZडे पोखरणार) आ[ण >मजमाशीचा �ादभुाPव होDयाची 

श7यता अस8याने पालवीचे �कडींपासून संरBण करDयासाठE लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट7के �वाह) ६ >म.ल). �कंवा ि7वनोलफॉस 

२५ ट7के �वाह) २५ >म.ल). �Qत १० >लटर पाDयात >मसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • 1दनांक २६ व २७ रोजी वाHयाचा वेगात वाढ संभवत अस8याने नवीन लागवड केले8या कलमांना काठEचा आधार Yयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काजOूया नवीन येणाHया पालवीवर ढेकDया व फुल�कडीचा �ादभुाPव होDयाची श7यता अस8याने 

पालवीचे �कडींपासून संरBण करDयासाठE नवीन पालवी फुटDयाOया वेळी मोनोaोटोफॉस ३६ ट7के �वाह) १५ >म.ल). �कंवा 

लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट7के �वाह) ६ >म.ल). �Qत १० >लटर पाDयात >मसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • 1दनांक २६ रोजी वाHयाचा वेगात वाढ संभवत अस8याने नवीन लागवड केले8या नारळाOया रोपांना काठEचा आधार दयावा.  

• >टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पefका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील gामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तi स�मतीGया 

�शफारशीनसुारतयार कPन �साUरत करcयात आल*. 

अjधक मा>हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अjधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


