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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २८ ते २ ऑJटोबर,२०१९ पयBत  हलJया ते मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक २७ सQट�बर ते ३ ऑगOट,२०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वOताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाOत राह*ल. 

सामाTय फरक वनOपती XनदYशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-^यामNये वनOपती XनदYशांक मNयम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िOथती दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवOथा  

• पज34यमान कमी अस6याने आ9ण ;नमगरवे भात दाणे भर<या=या अव>थेत व गरवे भात फुलोरा अव>थेत अस6याने भात 

खाचरात पा<याची पातळी ५ सB.मी. पयCत ठेवावी.  

• हळवे भात पFव होव ूलाग6यास कापणी पवूH ८-१० Iदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे.  

• गरMया भात �पकास न% खताची ;तसर) मा%ा ७१ �कलो यNुरया �;त हेFटर) �पक फुलोOयात असताना दे<यात यावी. 

• पढु)ल पाच Iदवस पाउसाची उघडीप असनू ढगाळ वातावरण अस<याची शFयता अस6यामुळे पाणी साचनू राहणाOया तसेच घन 

लागवड आ9ण न% खताची अवाजवी मा%ा Iदले6या भात खाचरात तप�कर) तडुतRुयांचा �ादभुा3व हो<याची शFयता आहे. �पकाचे 

तप�कर) तडुतRुयांचा �ादभुा3वावर सातSयाने लT ठेवावे. जर रोपा=या चडुात ५ ते १० तडुतडु ेआढळ6यास ॲVसफेट ७५ टFके 

पा<यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ Wॅम �कंवा �फ�ो;नल ५ टFके �वाह) २ Vम.ल). �कंवा इVमडाF लो��ड १७.८ टFके �वाह) ०.२ 

Vम.ल) �;त Vलटर पा<यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा>त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठव<याची Mयव>था करावी. Iटप : फवारणी करताना कZटकनाशक चडुा=या बु[ंयावर पडेल याची दTता \यावी. 

आबंा 

 

पालवी • पढु)ल पाच Iदवस पाऊसाची उघडीप अस6याने आबंा बागेतील गवत काढून >व=छता करावी. बांडगुळे, मतृ फां_या तसेच ;नजHव 

फां_या कापनू फां_यांची �वरळणी करावी, तसेच हवेतील आ 3̀तेमुळे फां_यावर रोग येव ूनये aहणनू १ टFके बोडbVमcण �कंवा 

०.२५ टFके कॉपर ऑिFसFलोराईड २५ Wॅम �;त १० Vलटर पा<यात Vमसळून संपणू3 झाडावर फवारणी करावी.   

• वाढSया तापमानामुळे आhंया=या नवीन येणाOया पालवीवर तडुतडु,े शBड ेपोखरणार) आ9ण Vमजमाशीचा �ादभुा3व हो<याची शFयता 

अस6याने पालवीचे �कडींपासून संरTण कर<यासाठi लॅaबडा सायहॅलोjीन ५ टFके �वाह) ६ Vम.ल). �कंवा िFवनोलफॉस २५ टFके 

�वाह) २५ Vम.ल). �;त १० Vलटर पा<यात Vमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

dचकू  फळधारणा 

 

• पाऊसाची उघडीप पाहून 'चकू बागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले6या, मतृ आ9ण अशFत फां_या कापनू �वरळणी 

करावी व कापले6या भागावर बोडbपे>ट लावावी तसेच १ टFके बोडbVमcणाची संपणू3 झाडावर फवारणी करावी 

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

 • रhबी हंगामासाठi रोपे तयार कर<याकNरता वाफसा ि>थतीत जVमनीची मशागत कkन ३ मी. लांब X १ मी. mंद X १५ से.मी. 

उंची=या गाद)वाnयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ Wॅम यNुरया, १०० Wॅम Vसगंल सुपर फॉ>फेट व २५ Wॅम aयरेुट 

ओफ पोटेश Vमसळून भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेeया 

-- • शेqयांना घटसप3 रोगावर �;तबधंाSमक उपाय aहणनू पश ुव_ैय�कय अ'धकार) स66याने लसीकरण कkन \यावे. 

• फुलोOयावर असले6या Iहरवा चाOयाची मुरघास पrतीने साठवण करावी. यासाठi �SयेकZ १०० �कलो बार)क तुकड ेकेले6या गवतावर 

५ ते ६ Vलटर पा<याम[ये तयार केलेले `ावण (२ �क. गूळ + अधा3 �क. यNुरया + १ �क. मीठ) Vशपडावे. ��vया केले6या गवताचे 

थर रचनू बाजारात सहज उपलhध असले6या wलाि>टक सायलो पणू3 भरावेत. पाउस आ9ण उxणते पासून संरTणासाठi सायलो शेड 

म[ये ठेवावेत. अशा पrतीने २-३ मIह4याम[ये मुरघास जनावरांना खा<यासाठi तयार होतो. 



कुकुटपालन   • कyबRयावर)ल राणीखेत रोगावर पशुव_ैयकZय अ'धकार) स66याने लसीकरण कkन \यावे. 

• पzयां=या आ9ण शेड=या >व=छतेकड े;नयVमत लT _यावे. 

ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची 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 तk स�मतीGया 

�शफारशीनसुार तयार कPन �साUरत करcयात आल*. 

अdधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अdधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


